Červen 2007

Perfektní práce Policie ČR
a Svitavského deníku
Jeden den otiskl Svitavský deník informaci o krádeži dvouhlavé litinové
orlice z pomníku napoleonských válek v Jevíčku. Hned druhý den díky perfektní
práci Policie ČR obvodní oddělení Jevíčko máme orlici doma. Dík patří všem,
kteří důležitými informacemi přispěli k dopadení pachatele a k navrácení
historické památky zpět do Jevíčka.

zleva: pprap. Petr Bohatec, pprap. Zdeněk Mikula, komisař npor. Pavel Sedlák a
starosta Ing. Roman Müller

Den s Deníkem
V pátek 18. května jsme se mohli na náměstí seznámit s tím, jak se
připravuje Svitavský deník. Celé akci předcházelo speciální vydání Deníku pro
Jevíčko, ve kterém jsme se dočetli, co se lidem v Jevíčku líbí a nelíbí. My
v redakci jsme se zaradovali, protože veřejné záchody na náměstí postrádali
občané v příspěvcích do našeho Zpravodaje již před několika roky. A pak prý je
deník rychlejší než měsíčník.

Co už zase nového
Jaro už je vedrem a přívalovými dešti, které dostaly Jevíčko i do
celostátního zpravodajství, celé bez sebe a my se potíme cestou do Brna, zvláště
když na objížďce někomu nestačí silnice.
Mladí cyklisté projeli, díry se zalepily. Pravda dařilo se, skoro celou zimu
byly silnice bez sněhu, ale teď by bylo zapotřebí sekat příkopy a opravit
jihomoravským silničářům těch deset metrů silnice za hranicí směrem na Velké
Opatovice, co jsme jim rozbili při asfaltování našeho úseku.
Připomněli jsme si výročí konce 2. světové války, my přinášíme
fotografii pomníku ve Vísce, udělejte si tam vycházku. Ať si myslíme o válkách
cokoliv, na toto výročí bychom zapomínat neměli..
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Upozornění držitelům psů
Připomínáme držitelům psů, že termín k zaplacení místního poplatku za
psa je do 30. června 2007, poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského
úřadu.
Dále upozorňujeme držitele psů, kteří mají v obci trvalý pobyt, že jsou
povinni dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů přihlásit psa staršího 3 měsíců, jinak se vystavují sankčním postihům
dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů § 37 a 37 a.
Finanční odbor Městského úřadu Jevíčko

OIC v Moravské Třebové rozjíždí
novou službu pro občany
Občanské informační centrum bude od 1. června poskytovat občanům
další novou službu „Výpis z obchodního rejstříku“. „Zájemci o tuto službu
nebudou již muset jezdit pro tento výpis až na Krajský soud do Pardubic nebo
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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Hradce Králové,“ informuje Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí.
Každá výstupní sestava bude opatřena elektronickou značkou, číslem jednacím a
ověřovací doložkou, ve které ověřující osoba opatřuje vytištěnou sestavu svým
razítkem a podpisem. Takto vybavený výpis z obchodního rejstříku pak nabývá
právní sílu veřejné listiny (ve smyslu zákona 81/2006 Sb. z 10.2.2006, kterým se
mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Výstupy jsou
poskytovány z centrální databáze Obchodního rejstříku a sbírky listin
Ministerstva spravedlnosti České republiky. „Žadatel si muže zvolit, zda chce
zobrazit výpis platný (aktuálně platný výpis bez vypsaných změn) nebo výpis
úplný (kompletní výpis se všemi provedenými změnami v historii),“ říká Šafařík.
Cena vydaného výpisu je dána zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů a je stanovena ve výši 50,- Kč za každou stranu
výpisu.

Dotace z evropského programu LEADER
jsou aktuální příležitostí
– udělejme něco pro sebe
Mezi Evropskou unií dotovanými komoditami je od roku 2004
(konečně!) rovněž venkov a v současné době vrcholí přípravy na program
LEADER, určeným pro roky 2007 až 2013, jehož cílem je podpořit spolupráci
mezi lidmi žijícími na venkově, podpořit spolupráci mezi podnikateli, obcemi,
neziskovými organizacemi tím, že jejich společné menší projekty s náklady od
50 tis. Kč do 2 mil. Kč mohou získat finanční dotaci.
Zvláštností programu LEADER je způsob rozdělování prostředků,
protože rozhodování o dotaci je ponecháno na místní úrovní, což všechny
zainteresované motivuje k dialogu a spolupráci. K tomuto účelu musí být
vytvořen subjekt zajišťující analýzu území, přípravu podkladů, dohodnutí
podporovaných oblastí, hodnocení a výběr projektů. Tímto subjektem je tzv.
místní akční skupina (MAS).
V našem regionu byla nedávno založena MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčsko, a to jako obecně prospěšná společnost. Jejími zakladateli jsou obce
regionu, podnikatelé a neziskové organizace. Tito průkopníci již začali pracovat
na základním dokumentu, kterým je dokument „Strategie“, která vedle popisu
území obsahuje rozčlenění do podporovatelných oblastí, tzv. fiche (neboli
vlastně jde o dotační tituly). Po dokončení bude „Strategie s Žádostí“
předložena Ministerstvu zemědělství a v případě jejího výběru bude naše MAS
každoročně disponovat částkou v řádu milionů pro realizaci venkovských
(rozuměj v našem regionu realizovaných) projektů.
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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V tuto chvíli je „Strategie“ ve vysokém stupni rozpracovanosti a musí
být dotvořena tak, aby svojí originalitou měla vysokou šanci na hodnocení
ministerstvem.
Abychom dosáhli co největšího souladu záměru s fichemi vyzýváme
celou veřejnost k předkládání dobrých nápadů a Vašich projektů
pracovnímu týmu. Zjednodušeně vyjádřeno: dotovat bude možno takové
projekty, které budou v souladu se „Strategií“ a jejími fichemi. Spuštění
programu LEADER je očekáváno koncem tohoto roku, tedy v případě úspěchu
naší MAS, je reálné uvažovat s dotacemi od roku 2008.
Pokud vás tato výzva oslovila a máte zajímavou myšlenku na realizaci
potřebného záměru v našem krásném regionu, neváhejte a obraťte se, prosím,
na autora tohoto článku nebo lépe na členy MAS.
Jméno
telefon
e-mail
Miroslava Šejnohová
603 450 608
obec.krenov@seznam.cz
Bc. Dagmar Vomelová
737 907 276
infosreg@seznam.cz
Ing. Vítězslav Antošovský 774 331 131
vit.antosovsky@seznam.cz
Více informací můžete získat také návštěvou webu našeho regionu
www.regionmtj.cz, kde je přímý odkaz na rubriku MAS. Svoje nápady můžete
zaslat elektronicky manažerské organizaci na adresu hofrichter@ohgs.cz. Tam
také bude od 8.6. zveřejněna pracovní verze Strategického plánu LEADER pro
náš region. Připomínky, které pak dostaneme během dvou týdnů zvážíme a
v nejvyšší možné míře přijmeme. Kontaktní osoby budou mít ve stejné době
k nahlédnutí nebo k zapůjčení také tištěné verze tohoto dokumentu (jeden
výtisk).
Všichni Vám rádi poskytneme veškeré momentálně známé informace o
programu LEADER a naší Místní akční skupině Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
Ing. Vladimír Hofrichter
hofrichter@ohgs.cz, tel.:739 447 995

Střelecký klub info
28. května jsme byli pozváni na střelecký turnaj do Letovic. Z Jevíčka
jelo 6 dětí. Přes velmi slušný výkon Jevíčských reprezentantů jsme na tamní
borce nestačili.
První místo obsadil místní borec nástřelem 97 bodů z možných 100 bodů,
druhé místo obsadil rovněž místní borec nástřelem 96 bodů. Skvěle si vedla
Jevíčská reprezentantka Veronika Podlezlová, která nástřelem 91 bodů získala
třetí místo.
Za střelecký klub Vladimír Staněk
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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Činnost SPCCH v Jevíčku – doplnění zprávy
Protože v posledním roce došlo ke změnám v organizaci SPCCH (Svaz
postižených civilizačními chorobami, pověřil mě výbor této organizace seznámit
nejen naše členy – prostřednictvím Jevíčského zpravodaje se členy výboru, na
které se mohou obracet.
Paní Šebková Zdeňka – Biskupice – místopředsedkyně,
paní Valentová Emilie – Jevíčko – jednatelka,
paní Schneidrová Anna – Jevíčko – sociální věci,
paní Parolková Marie – hospodářka,
pan Berženjij Štěpán – Jevíčko organizační věci,
paní Vávrová Jaromíra- Jevíčko – členka výboru
paní Černá Helena – Jevíčko členka výboru
paní Kvapilová Marie – Jaroměřice – členka výboru
paní Crhová Anna – Jaroměřice – členka výboru
paní Ševčíková Marie – Nový Dvůr – členka výboru,
paní Filová Alžběta – Jevíčko – členka výboru
pan Neuer Jan – Březina – člen výboru.
Z výše uvedeného je patrné kolik obcí mimo Jevíčko k naší organizaci
patří a to ještě někteří členové výboru mají na starosti další obce (např. Křenov).
Za SPCCH Skácel J. t.č. předseda

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 12. zasedání Rady Města Jevíčka dne 14. 5. 2007
1/12 Rada pověřuje Ing. Valčíka vypracováním odpovědi k připomínce dle
zápisu
2/12 Rada pověřuje vedoucí PBH svoláním ústního jednání ve věci stížnosti dle
zápisu
3/12 Rada odvolává p. Petra Loubala, člena komise výstavby a ŽP, na vlastní
žádost
4/12 Rada schvaluje poskytnutí propagačních materiálů žadateli dle zápisu
5/12 Rada schvaluje pronájem garáže v nádvoří domu na ulici Soudní 51 na
parcele p.č. st. 3 žadateli dle zápisu a pověřuje vedoucí PBH vypracováním
nájemní smlouvy
6/12 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 190/1- neplodná půda v k.
ú. Zadní Arnoštov a p. č. 200/2 - ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov
7/12 Rada schvaluje ukončení nájemního vztahu a pověřuje p. Sylvu
Továrkovou dořešením žádosti dle zápisu
8/12 Rada schvaluje uhrazení částky za autobusovou dopravu žadateli dle zápisu
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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9/12 Rada pověřuje vedoucí PBH vypracováním odpovědi žadateli dle zápisu
10/12 Rada schvaluje celoroční zábor veřejného prostranství části pozemku p.
č. 96/4 - ostatní plocha - zeleň v k. ú. Jevíčko - město žadateli dle zápisu za
podmínky zpoplatnění
11/12 Rada schvaluje fin. příspěvek ve výši 10 000 Kč žadateli dle zápisu a
pověřuje p. Romanu Václavkovou vypracováním darovací smlouvy
12/12 Rada schvaluje žádost o uzavření ulice Příční žadateli dle zápisu z důvodu
výkopu přípojky ke kanalizaci
13/12 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1236/2 - zastavěná plocha v
k. ú. Jevíčko – předměstí
14/12 Rada pověřuje p. Sylvu Továrkovou přípravou materiálů pro ukončení
stávajícího nájemního vztahu dle zápisu
15/2 Rada schvaluje fin. příspěvek ve výši 5 000 Kč žadateli dle zápisu a
pověřuje p. Romanu Václavkovou vypracováním darovací smlouvy
16/12 Rada schvaluje žádost o souhlas vlastníka pozemků p. č. 5361 - ostatní
plocha neplodná, p. č. 5368 - ostatní plocha neplodná, p. č. 5369 - ostatní
plocha neplodná, p. č. 5332 - trvalý travní porost, p. č. 4772 - orná půda,
všechny v k. ú. Jevíčko - předměstí žadateli dle zápisu ke zřízení zvěřních
políček pro spárkatou zvěř
17/12 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 5328 - vodní plocha, p. č.
5338 - ostatní plocha, p. č. 5325 - travní porost , všechny v k. ú. Jevíčko předměstí
18/12 Rada schvaluje návrh na úpravu ceny za krátkodobý pronájem chaty ve
Smolenském údolí dle zápisu
19/12 Rada schvaluje nabídku VHOS a. s., Moravská Třebová na projektovou
dokumentaci ohledně prodloužení a zokruhování vodovodních řadů na ulici
Slunečná v ceně 20 000,- bez DPH
20/12 Rada ruší bod usnesení 2/11 z důvodu dle zápisu
21/12 Rada schvaluje finanční příspěvek výši 5 000,- Kč SRPS při Gymnáziu
Jevíčko na výdaje spojené s oslavami 110-ti let založení gymnázia
22/12 Rada schvaluje návrh na úpravu rozpočtu k 31. 5. 2007
23/12 Rada schvaluje Organizační řád MěÚ Jevíčko
24/12 Rada schvaluje doplnění stávajícího systému EZS o čidlo a požární
detektor pro spisovnu v půdní vestavbě ve výši 6000,- vč. DPH Kč
25/12 Rada schvaluje nabídku správce sítě na PC programy pro potřeby muzea
ve výši 1900,- Kč vč. DPH
26/12 Rada pověřuje investičního technika zjištěním nejvhodnějšího řešení
zastínění sálů Zámečku společně s vyjádřením odboru památkové péče
27/12 Rada schvaluje nákup nábytku v ceně 4000,- Kč bez DPH dle zápisu
28/12 Rada schvaluje nákup lůžkovin pro potřeby městské ubytovny v ceně 9
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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340,- Kč vč. DPH
29/12 Rada ruší bod usnesení 21/8 z důvodu dle zápisu
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 2. 5. 2007
8/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Vojtěch Hebelka, Mgr. Jiří Janeček, Dagmar
Krhlová,
b) ověřovatele zápisu: Ing. Kamil Stopka, Petr Spáčil,
c) program zasedání,
d) prodej rodinného domu č. p. 21 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postavený na
pozemku p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov
manželům Monice a Marianovi Guštárovým, Zadní Arnoštov 21, 569 43
Jevíčko za cenu 80 000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
e) prodej rodinného domu č. p. 64 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postavený na
pozemku p. č. st. 156 a pozemek p. č. st. 156 – zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Zadní Arnoštov panu Adolfovi Foretovi, Zadní Arnoštov 64, 569 43 Jevíčko
za cenu 236 000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
f) prodej rodinného domu č. p. 65 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postavený na
pozemku p. č. st. 157 a pozemek p. č. st. 157 – zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Zadní Arnoštov panu Petrovi Krejčímu, Zadní Arnoštov 65, 569 43 Jevíčko
za cenu 258 000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
g) prodej rodinného domu č. p. 66 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postavený na
pozemku p. č. st. 158 a pozemek p. č. st. 158 – zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Zadní Arnoštov manželům Aloisovi a Karle Foretovým, Zadní Arnoštov 66,
569 43 Jevíčko za cenu 239 000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu,
h) prodej rodinného domu č. p. 67 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postavený na
pozemku p. č. st. 159 a pozemek p. č. st. 159 – zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Zadní Arnoštov panu Tomášovi Třískovi, Zadní Arnoštov 67, 569 43 Jevíčko
za cenu 241 000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
i) finanční podíl města ve výši minimálně 50% na obnově kulturní památky –
Augustiniánského kláštera, Komenského nám. 167, Jevíčko v rámci programu
regenerace MPZ na akci dokončení výměny oken a dveří včetně okenních
parapetů a zednických úprav,
j) záměr prodeje pozemku p. č. 3058 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčkopředměstí,
k) finanční příspěvek TJ Jevíčko, Okružní 637, 569 43 Jevíčko ve výši 100 000,Kč na opravu střechy,
l) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčka č. 1/2007, o místních poplatcích,
kterou se ruší OZV č. 3/2003, o místních poplatcích, ze dne 12. 11. 2003.
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Lukáš Krejčíř
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Antonín Minařík
Jaroslav Zahálka
Životní jubileum v červnu 2007 oslaví:
Antonie Šudáková
František Zacpal
Jaromír Votroubek
Blahopřejeme

Program kina Astra na červen
2.6. - sobota v 17.30 hod.
Český širokoúhlý film:
MAHARAL-TAJEMSTVÍ TALISMANU
Dobrodr. film s prvky fantasy. Slovo Maharal je hebrejský akronym jména
slavného pražského rabína, Jehudy Löwa ben Becalela. Hrají: A. Neubauerová,
T. Materna a další.
Vstupné: 59,-Kč
100 minut
Mládeži přístupný
9.6. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
300: BITVA U THERMOPYL
Věčnou slávu mají na dosah ruky. Dravý příběh bitvy, kde se spartský král
Leonidas a jeho 300 věrných bojovníků utká s mnohonásobnou přesilou
Peršanů pod vedení krále Xerxa.
Vstupné: 59,-Kč
117 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
16.6. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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DREAMGIRLS
Jeden svět všechno změní. Muzikál, jehož příběh se odehrává v místech spjatých
s hudbou. Do profesních záležitostí zasahují soukromé i milostné vztahy.Hr.: J.
Fox, E. Murphy...
Vstupné: 54,-Kč
130 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
23.6. - sobota v 17.30 hod.
Anglický film:
PRÁZDNINY PANA BEANA
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Pohodová cesta se však změní v sérii
zmatků, nehod a katastrof. Hrají: Rowan Atkinson, Jean Rochefort, Karel
Roden, W. Dafoe a další.
Vstupné: 59,-Kč
90 minut
Mládeži přístupný
30.6. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
KRVAVÁ SKLIZEŇ
Nikdo nečekal, že by se to mohlo opakovat. Až do teď… Věda zjišťuje, že
některé věci nedokáže vysvětlit. Nezbývá než proti temným silám použít, co
dosud odmítala. Víru.
Vstupné: 59,-Kč
99 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný

Program oslav 110. výročí založení
Gymnázia Jevíčko 23. června 2007
Pátek 22. 6.
16:00 Setkání zaměstnanců gymnázia
(malý sál hotelu Morava)
Sobota 23. 6.
08:00 Fanfáry na městské věži (žesťový kvintet)
Otevření budovy gymnázia, prezence účastníků oslav
Výstava „Gymnázium 1897-2007“
09:00 Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku
10:00 Hudba na schodech gymnázia (Študáci, Cantor brass)
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11:00 Slavnostní zasedání pedagogické rady v aule gymnázia
(pedagogický sbor a hosté oslav)
12:00 Setkání s hosty oslav v budově Zámečku
13:00 Setkání bývalých zaměstnanců gymnázia ve třídě oktávě
15:00 Setkání abiturientů gymnázia ve velkém sále hotelu Morava
15:30 Vystoupení skupiny Študáci (Gymnázium Jevíčko)
16:00 Etien Band Jevíčko
17:00 Společenský večer abiturientů
(hudba Petr Křivinka 18:00 – 02:00)

Koncert a výstava v ZUŠ
V pondělí proběhl v sále zámečku absolventský koncert spojený
s výstavou prací absolventek II. stupně výtvarného oboru Aleny Krénarové a
Terezy Antošovské. Vystoupili: Blanka Langerová – klavír, Daniel Horák –
trubka, Vít Horák – trombon, Jakub Rozmánek – trombon, Tomáš Hanzal –
trombon. Blahopřejeme.

Oslavy 750 let Moravské Třebové
14. – 17. 6. 2007
Oslavy města přinesou na náměstí opravdu bohatý kulturní program.
Kromě místních interpretů a uměleckých souborů zde proběhnou prezentace
partnerských měst - Vlaardingenu, Staufenbergu a Banské Štiavnice. Vystoupí
skupina Čechomor, Laura a její tygři, Bára Basiková, Zdeněk Izer, Jiří Schmitzer,
Pavel Trávníček nebo Zdeněk Mahdal. Na zámku je připraven samostatný
program pro děti se spoustou her, soutěží a pohádek.

Zveme na kopanou
Muži
24.kolo - 3.6.2007
26.kolo - 17.6.2007
Dorost
24.kolo - 3.6.2007
26.kolo - 17.6.2007
Žáci
20.kolo - 3.6.2007
22.kolo - 7.6.2007

17:00
17:00

Ne
Ne

Jevíčko – Jaroměřice
Jevíčko - Březová

14:45
14:45

Ne
Ne

Jevíčko - Pomezí
Jevíčko - Březová

10:00
10:00

Ne
Ne

Jevíčko – Jaroměřice
Jevíčko - Pomezí

Jevíčský zpravodaj 6/2007

11

www.jevicko.cz

Přípravka
16.6.2007 Okresní finále přípravek

Výsledky přípravky po 8 turnajích
pořadí
1.
2.
3.
4.

Přípravka smíšená
Jevíčko
Jaroměřice
Městečko Trnávka
Staré Město

Skóre
92 : 15
72 : 20
38 : 44
8: 129

Body
59
54
30
1

Máme nového trenéra
Dne 9. 5. 2007 došlo ke změně na trenérském postu družstva mužů.
Dosavadního trenéra, Tomáše Slezáka, do konce sezóny nahradil Ing. Martin
Schuppler. Pozice vedoucího mužstva se do konce sezóny ujal Jiří Peka. Oba
z redakce zdravíme a přejeme hodně úspěchů.

Zveme na I.ročník
Turnaje ve stolním tenise mládeže
Motto "PINEC " jako prevence proti zneužívání návykových látek.
Pořádá TJ Jevíčko - oddíl stolního tenisu, dne 16. června 2007,
prezentace od 8,30 do 8,55 hodin v den konání turnaje.
Kategorie: mládež do 15 let , čtyřhra a dvouhra.
Místo konání: Sportovní hala " Žlíbka " Jevíčko.

Vzhůru na Hušák
V pátek 29. června 2007 nás čeká tradiční turistická akce Noční pochod na
Hušák. V 16.00 sraz u věže, start pochodu pak v 17.00 na Žlíbkách. Trasa 15
km. V cíli posezení se skupinou Kázeň. S sebou vezměte jídlo, pití párky a
baterku . Nutné dobré oblečení a obutí. Děti mohou jít jen v doprovodu rodičů.
Pořádá TJ Sokol Jevíčko ve spolupráci s ZO Strany Zelených Jevíčko, KČT
Jaroměřice, KČT Velké Opatovice a SDH Víska u Jevíčka. Zdrávi došli!

Soutěž mladých hasičů o pohár Malé Hané
Dne 5. května 2007 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve V.
Opatovicích 17. ročník soutěže mladých hasičů o pohár Malé Hané.
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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Spolupořadatelem této soutěže je SDH Jevíčko, kdy liché ročníky této soutěže
se pořádají ve Velkých Opatovicích, sudé ročníky v Jevíčku.
Této soutěže se pravidelně zúčastňují kolektivy mladých hasičů z okresů
Blansko a Svitavy. Letos se přidal kolektiv z okresu Prostějov a kolektiv České
hasičské jednoty Hlinsko. Na letošním ročníku byla rekordní účast: 24 kolektivů
mladších žáků a 26 kolektivů starších žáků. Soutěž se koná pod patronací
starostů obou měst.
Mladší žáci soutěží o
putovní pohár starosty
města V. Opatovice a
starší žáci soutěží o
putovní pohár starosty
města Jevíčka. Soutěžilo
se v požárním útoku
podle směrnic Plamen a
ve štafetě podle směrnic
CTIF.
V
kategorii
mladších žáků zvítězil
kolektiv SDH Lubná, na
druhém místě se umístil
kolektiv SDH Jevíčko a na třetím místě kolektiv SDH Žernovník. V kategorii
starších žáků zvítězil kolektiv ČHJ Hlinsko, na druhém místě se umístil kolektiv
SDH
Sudice
a
na
třetím
místě
kolektiv
SDH
Sádek.
Ceny vítězným kolektivům předal starosta V. Opatovic Mgr. Jiří Bělehrádek a
starosta Jevíčka Ing. Roman Müller. Starosta V. Opatovic poděkoval všem za
účast a starosta Jevíčka pozval všechny přítomné na osmnáctý ročník této
soutěže, který se bude konat v roce 2008 v Jevíčku.
A my v redakci děkujeme za pěknou zprávu z Velkých Opatovic.

Děvčata z Dětského aerobiku cvičila v Praze
Děvčata
z
Dětského aerobiku
Jevíčko se v sobotu
19. května zúčastnila
pražského
finále
celostátní postupové
soutěže Děti fitness
aneb sportem proti
drogám. Děvčátka v
kategorii 4 – 6 let
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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(kategorie školička) předvedla velmi náročnou skladbu s míči overbally. Porota,
která hodnotí nápaditost choreografie, pozitivní emocionalitu, líčení, účesy,
kostýmy, celkový dojem a v neposlední řadě techniku provedení cviků, celkově
zařadila skladbu s názvem Šašek a bubliny na konečné 5. místo. Děvčata cvičila
jako první, což v této soutěži není zrovna výhodou. O to víc je potěšila
skutečnost, že porazila vítěze ze semifinálového kola, které se uskutečnilo v
Otrokovicích 21. dubna a kde naše děvčata obsadila 3. místo.
Do celostátního kola v kategorii mladší (10 – 13 let) postoupilo 32 družstev
ze čtyř semifinálových kol. Děvčata tak cvičila v nejobsazenější kategorii, proto
si velmi cenila konečného 15. místa. O velmi silné konkurenci svědčí i to, že od
11. místa je dělilo pouhých 9 bodů.
Účast v soutěžích je podporována vedením Základní školy Jevíčko i Městem
Jevíčkem, a tak se můžeme těšit, že děvčata pod vedením učitelky Radky
Sedláčkové budou naši školu i město reprezentovat v dalších soutěžích
pódiových skladeb i jednotlivců.
Hana Veselková

Čokoládový turnaj ve Velkých Opatovicích
V sobotu 26. května se čtyři žáci tenisového oddílu Jevíčko za doprovodu
svých trenérů Petra Veselky a Radka Sedláka zúčastnili turnaje žáků do patnácti
let ve Velkých Opatovicích. Tenisté a tenistky byli společně rozlosováni do čtyř
skupin, kde hrál každý s každým jeden set o umístění ve skupině. Vítězové
skupin se pak utkali stejným systémem o 1. – 4. místo, druzí o 5. - 8. místo.
V odpoledních hodinách byl vyhlášen vítěz turnaje – Štěpán Chlup z
Moravské Třebové. Z jevíčského oddílu se nejlépe umístila Eliška Veselková na
6. místě a Tereza Finsterlová na 8. místě. Celkem se turnaje zúčastnilo 17 žáků z
Jevíčka, Moravské Třebová, Velkých Opatovic a dalších okolních obcí.
Členem tenisového oddílu v Jevíčku se může stát každý, kdo má chuť hrát
tenis. Podmínky pro tento sport jsou v našem městě velmi dobré. Informovat se
můžete u p. Radka Sedláka na tenisových kurtech.
Hana Veselková

Informace pro občany
Závěrem otiskujeme několik nejdůležitějších pasáží z Obecně závazné
vyhlášky města Jevíčko o místních poplatcích, která nabývá účinnosti
1. července 2007. (úplné znění naleznete na www.jevicko.cz)
Sazba poplatku za psa činí ročně
a) u psů chovaných v rodinných domech
Jevíčský zpravodaj 6/2007
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bod 1. za prvního psa 150 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele se poplatek snižuje o 50% (tj. dva psi celkem 225 Kč, tři psi celkem
300 Kč)
bod 2. za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 75 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele se poplatek snižuje o 50% (tj. dva psi celkem
112,50 Kč, tři psi celkem 150 Kč)
b) u psů chovaných v bytových domech
bod 1. za prvního psa 500 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele se poplatek snižuje o 50% (tj. dva psi celkem 750 Kč, tři psi celkem
1 000 Kč)
bod 2. za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele se poplatek snižuje o 50% (tj. dva psi celkem 300
Kč, tři psi celkem 400 Kč)
c) u psů chovaných v místní části Zadní Arnoštov (včetně částí Lípa a
Mařín)
bod 1. za prvního psa 75 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele se poplatek snižuje o 50% (tj. dva psi celkem 112,50 Kč, tři psi
celkem 150 Kč)
bod 2. za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 35 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele se poplatek snižuje o 50% (tj. dva psi celkem
52,50 Kč, tři psi celkem 70 Kč)
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný u správce poplatku nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního
roku po 30. červnu, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den (dále jen „základní sazba“), obec dále stanovuje poplatek také
paušální částkou následovně (dále jen „paušální poplatek“):
a) za umístění zařízení pro poskytování služeb (např.: čištění peří, opravy
deštníků a dále restauračních stolků a zahrádek sloužících k občerstvení)
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Základní sazba

10 Kč

Paušální
poplatek

do 20 m2 plochy 500 Kč
měsíční

nad 20 m2 plochy 1 000 Kč

Pozn.: Základní sazba se použije pouze za užívání veřejného prostranství
na dobu kratší jednoho měsíce.
b) za umístění prodejního zařízení (např.: stánku, prodejního pultu, nebo jiného
zařízení užívaného k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládky
zboží, plochy na vystavení zboží apod.),
Základní sazba

40 Kč

Paušální
poplatek

měsíční

600 Kč

za každý i započatý
m2
Paušální

do 15 m2 plochy 10 000 Kč

poplatek

roční

nad 15 m2 plochy 35 000 Kč

Pozn.: Základní sazba se použije pouze za užívání veřejného prostranství na
dobu kratší jednoho měsíce.
c) za umístění reklamního zařízení
bod 1. přenosné i nepřenosné reklamní zařízení, poutač do 1 m2 plochy,
Základní sazba
Paušální

10 Kč

měsíční

200 Kč

poplatek

roční
2 000 Kč
za každý i započatý m2
půdorysné plochy
bod 2. přenosné i nepřenosné reklamní zařízení, poutač nad 1 m2 plochy,
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Základní sazba
Paušální

20 Kč

měsíční

400 Kč

poplatek

roční
4 000 Kč
za každý i započatý m2
půdorysné plochy
Pozn.: Základní sazba se použije pouze za užívání veřejného prostranství
na dobu kratší jednoho měsíce.
d) za umístění stavebních zařízení 10Kč/m2/den
e) za umístění skládek 10 Kč/m2/den
f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5 Kč/m2/den
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou s pevnou týdenní a roční
sazbou následovně:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo Palackého nám. pro osobní
automobil
300 Kč/rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo Palackého nám. pro
nákladní automobil
1 000 Kč/rok,
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa na Palackého nám. pro osobní
automobil
1 000 Kč/rok,
d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
u lunaparků 250 Kč/1 atrakci/za každý i započatý týden
u cirkusů 5 Kč/m2/den
(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného
prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný u správce poplatku nejpozději v den, kdy bylo s
užíváním veřejného prostranství započato.
(2) Paušální poplatek je splatný u správce poplatku nejpozději do 3 dnů ode
dne, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
(3) Paušální poplatek stanovený pevnou roční sazbou je splatný u
správce poplatku nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
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Sazba poplatku ze vstupného
(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akce - taneční zábavy, diskotéky, plesy
15 %,
b) kulturní akce - koncerty, divadelní představení, vernisáže
0 %,
c) sportovní akce
0 %,
d) prodejní akce
15 %,
e) reklamní akce
15 %.
(2) V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb,
platí se poplatek s nejvyšší sazbou.
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončení akce.
(2) Poplatek z kulturních akcí pořádaných opakovaně v průběhu
kalendářního měsíce je splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
Sazba poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000
Kč na 3 měsíce.
(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3
měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů po ohlášení.
Vedení města

Co nás čeká v příštím čísle, které vyjde
29.6.2007 ?
Vyznání rodnému městu a vzpomínka na faráře Pavla Kupku

LETNÍ TÁBOR V BOBROVECKÉ
DOLINĚ NA SLOVENSKU
Pokud by měl někdo zájem, jsou ještě volná místa.
TERMÍN:3.-20.7.2007, cena 3.000,- Kč
Info na tel.: 605 907 447
Foto z táborů na www.stanoso.net, historie na www.jevik.cz,
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Město Jevíčko ve spolupráci se Svazem
mažoretek ČR a agenturou Arnika
Moravská Třebová

pořádá v sobotu
9.června 2007 od 13.00 hod.
na Palackého náměstí v Jevíčku
soutěž semifinálových skupin
mažoretek ČR o

POHÁR MĚSTA
JEVÍČKA
a postup do finále v Poděbradech.
Srdečně zvou pořadatelé !!!
MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE – SVITAVSKÝ DENÍK

Jevíčský zpravodaj Červen 2007 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
měsíčně. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Cena 4,- Kč.
Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
Grafická úprava Mgr. Robert Jordán.
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