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Odpověď neznámému tazateli...
Fotografie dotazu napsaného na zdi Domu
Hasičů ze dne 10. 11. 2008.

Reaguji tímto na vznesený dotaz neznámým
tazatelem, který byl křídou napsán na zdi Domu
hasičů. Jedná se o dotaz „Co ste hasiči, co ste
dělali!“. Odpovídám, že činnost jevíčských hasičů
je bohatá a různorodá. Hasiči pracují s mládeží,
zúčastňují se různých soutěží jak dětí, tak i dospělých. Zúčastňují se veřejného života ve městě,
členové výjezdové jednotky se pravidelně
zúčastňují školení, starají se o požární techniku
jak současnou, tak i historickou a provádějí
mnoho dalších činností. Chtěl bych na tomto
místě podotknout, že činnost hasičů je od MěÚ
v Jevíčku hodnocena kladně. Neznámému
tazateli proto doporučuji, aby se svým dotazem
obrátil na některého člena výboru nebo člena
sboru. Pro jeho informaci uvádím, že členové
výboru jsou: Josef Bidmon, Radoslav Dvořák,
Martin Jakubec, Petr Kalandra, Ladislav Műller,
Petr Műller, Jan Richtr, František Skácel ml.
a Karel Skácel.
Věřím, že si tajemný tazatel přečte moji reakci
a již nebude své dotazy psát po zdech jak Domu
hasičů, tak i po ostatních budovách ve městě.
Odstraňování těchto nešvarů platíme my
všichni. Předem mu děkuji.
Ladislav Müller, starosta SDH Jevíčko

ZO ČZS oslavila
50. výročí svého
vzniku
Z O Č e s k é h o
ovocnářského a zahrádkářského svazu
Jevíčko byla založena
v r. 1958, v roce, kdy
Jevíčko slavilo 700.
výročí povýšení na město královské. Vznikla
jako první organizace na okrese Moravská
Třebová a ve druhém roce od založení celostátní
organizace. Úkolem bylo docílení odborného
pěstování ovoce a zeleniny, ozdravit stávající
sady a zahrady u pěstitelů ve městě.
Při ustavující schůzi se přihlásilo 20 členů
a předsedou se stal pan Leopold Dosedla, který
se nejvíce o založení pobočky zasloužil. Během
roku se pak přihlásilo dalších 22 členů.
Organizace se starala o zajištění hnojiv a školkařského materiálu, o odborné vedení svých
členů, pomáhala MNV při úpravě zeleně ve
městě a pomáhala zakládat další organizace.
Odborné vzdělávání bylo doplňováno zájezdy se
zahrádkářskou tématikou, odbornými přednáškami i promítáním filmů, instruktážemi
v koloniích, soutěží „Za město ještě krásnější“,
o nejlépe pěstitelsky využitou zahrádku a nejlépe
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RŮZNÉ ZPRÁVY

upravené okolí domu, pro mládež cyklus
přednášek a besed o životě v přírodě, a „Letní
slavnosti na Edeně“, připravovala i místní
výstavy ovoce a zeleniny s vysokou návštěvností.
Největší a nejúspěšnější akcí prvního roku byla
Okresní výstava ovoce a zeleniny jako součást
oslav 700. výročí města Jevíčka. Byla to
zatěžkávací zkouška pro organizaci, ale díky
obětavosti členů byla úspěšná. celkem bylo
vystaveno 846 vzorků ovoce a shlédlo ji 1 545
návštěvníků.
K 1. 1. 1962 měla organizace již 114 členů. Se
zakládáním nových kolonií vznikla potřeba
odpracovávat brigádnické hodiny při rozměřování dílků, oplocování, odvodňování, úpravě cest
apod. Brigádnické hodiny odpracovali členové
i při výsadbách zeleně města, pomáhali v noci,
při čištění obilí. Při výstavbě Mateřské školky
odpracovali 8 036 brig. hodin, při výstavbě
Sokolovny 730 hod.
Organizace zajišťovala výkup ovoce na smlouvy
se Zeleninou a v r. 1964 byla vyhodnocena jako
nejlepší na okrese Svitavy.
Rozvíjel se také společenský život mezi organizacemi – zvaly se na své akce, plesy, zábavy.
V r. 1965 uspořádala organizace svůj první
zahrádkářský ples ve spolupráci s včelařskou
organizací. Pečlivá příprava, osobní zvaní,
domácí bufet, chlebíčky, jednohubky, tombola,
výzdoba sálu zaručily úspěch. Včelaři dodali
krásně zdobené medové pečivo. Pořádání
zahrádkářských plesů se stalo tradicí, byly hojně
navštěvované a konaly se až do 90. let min. století. Organizace rovněž zajišťovala vinobraní.
V r. 1966 byla s potížemi zajištěna řezačka a lis
na ovoce a bylo zahájeno každoroční moštování
jablek.
V r. 1971 se organizace dočkala svého prvního
„Domku“, bylo však třeba odpracovat velké
množství brigádnických hodin a nemalých
nákladů, aby byl provozuschopný, ale začátkem
r. 1982 se musela organizace přestěhovat do
č. 110 v ulici Barvířská, protože původní
„Domek“ byl určen k demolici o 18 roků dříve,
než bylo původně uvažováno. Přízemí nového
„Domku“ dostal k užívání Rybářský svaz.
A opět nastaly potíže s opravou budovy. Byla
provedena výměna oken, oprava omítek uvnitř,
nová fasáda, nově zhotovená brána do dvora,
nově vybudovaná mostárna, sociální zařízení,
celkový úklid a opět stovky brigádnických hodin
a značné finanční náklady. V r. 1994 byla část
„Domku“ pronajata na obchod papírnictví, které je v provozu dosud a je mimo výnosů z moštování zdrojem příjmu, který organizace má.
V r. 1983 byla opět organizace pověřena
pořádáním Okresní výstavy ovoce a zeleniny
a shlédlo ji 1 500 návštěvníků. O 6 let později
následovala opět Okresní výstava v Jevíčku. Byly
objednány ovocné stromky, udělala se zabíjačka,
pekly se koláče, prodával se mošt. To přilákalo
velký počet návštěvníků, přijel autobus až od
Hodonína. Jevíčští zahrádkáři získali opět zlaté,
stříbrné a bronzové medaile za své vzorky.
Poprvé byla výstava spojena s prodejem
česneku, kaktusů, cibulí, tulipánů a mečíků,
suchých vazeb a dýní. Bylo odpracováno přes
1000 brigádnických hodin. Okresní výbor
odměnil vynaložené úsilí Čestným uznáním celé
organizaci, komisi žen tvořilo 10 členek, kteří se
nejvíce o zdar výstavy zasloužili.
V r. 1996 zemřel dlouholetý, obětavý předseda,
př. Josef Lexa a výborem byl za něj navržen
a schválen př. Richard Hájek, který tuto funkci
vykonává dosud.

V r. 1999 byla provedena výměna střechy nad
moštárnou a bylo třeba zajistit úpravy moštovacího zařízení, aby odpovídalo novým platným
normám.
Každoročně zajišťuje organizace sběr vzorků
ovoce a zeleniny pro pořádání Okresních výstav,
a i když počet vzorků v některých létech nebývá
příliš vysoký, je vždy několik vzorků oceněno
medailí nebo diplomem. Také organizace
obdržela v r. 2007 diplom za kolekci výpěstků.
Vzhledem k tomu, že se do zahrádkářské
organizace nehlásí mladí zájemci, věkový průměr
se neustále zvyšuje a v současné době je
organizace na hranici 100 členů. Rovněž počet
zakládajících členů se značně snížil. V současné
době patří mezi zakládající členy př. Marie
Továrková, Hedvika Němcová, Jarmila Havlíčková, Zdeněk Procházka, Ladislav Kalandra
a František Sedláček.
K 50. výročí Českého zahrádkářského svazu
(celostátní organizace v r. 1957) udělila v r. 2007
Republiková rada naší organizaci Pamětní list.
Právě proto, že je věkový průměr členů naší
základní organizace poměrně vysoký a přesto je
o činnost organizace zájem, přejeme všem svým
členům do dalších let hodně zdraví a osobní
spokojenosti.
Gerda Zacharová, jednatelka výboru ZO ČZS Jevíčko

w
w
w
.
j
e
v
i
c
k
o
.
c
z

PLÁNOVANÝ
HARMONOGRAM PRACÍ
III/36611 Jevíčko – Okružní II
18. 11.–21. 11. 2008
- kufrování křižovatky ul. Biskupická
- pokládka obrub a vodících proužků
(levá strana)
- podrovnávka pod obruby
(pravá strana garáže)
21. 11.–27. 11. 2008
- pokládka obrub a vodících proužků
(pravá strana)
- ŠCM - křižovatka ul. Biskupická
26. 11.–28. 11. 2008 - ŠCM ul. Okružní
2. 12.–5. 12. 2008 - pokládka živičných vrstev
4. 12.–17. 12. 2008
- pokládka obrub – parkoviště
- uvažované zadláždění parkoviště
- dokončující práce
UZAVÍRKA KOMUNIKACE
18. 11.–5. 12. 2008
- křižovatka s ul. Biskupická
20. 11.–5. 12. 2008 - ul. Okružní II
(vždy po položení obrub)
Nutné vjezdy a výjezdy předem dohodnout se zaměstnanci dodavatele!!!
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ZPRÁVY Z RADNICE
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Usnesení ze 48. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 6. října 2008
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3089 (24 m2) – ostatní plocha
v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 52/1 (278 m2) a p. č. 53 (278
m2) - oba zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada schvaluje podání žádosti o kácení vzrostlého smrku z důvodu výstavby
distribuční trafostanice na p. č. st. 241 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Jevíčko-předměstí
Rada souhlasí s provedením zjednodušeného územního řízení a s umístěním
stavby RD vč. přípojek na pozemku p. č. 4232/17 - orná půda v k. ú.
Jevíčko-předměstí
Rada schvaluje žadatelce dle zápisu ukončení nájemní smlouvy na byt
v domě č. p. 782 dohodou k 31. 12. 2008
Rada povoluje žadateli dle zápisu výřez náletových dřevin na obecních
pozemcích dle zápisu
Rada schvaluje koupi digitální kamery vč. příslušenství pro potřeby města
v ceně do 15.000 Kč
Rada schvaluje cenovou nabídku Topenářství, instalatérství Michal Bílek na
opravu zařízení v kině ASTRA dle zápisu ve výši 11.903 Kč vč. DPH
Rada schvaluje smlouvu mezi Pardubickým krajem a Městem Jevíčko o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Informačního centra Zámeček ve
výši 42.987 Kč
Rada schvaluje smlouvu mezi Pardubickým krajem a Městem Jevíčko o poskytnutí fin. příspěvku z Programu na podporu nejvýznamnějších kulturních
památek v Pk ve výši 50.000 Kč
Rada schvaluje cenovou nabídku Matys Grafika - Martin Bednár na výrobu
aktualizovaného propagačního materiálu o městě (skládačka A2, 2000 ks) ve
výši 46.588,50 Kč vč. DPH
Rada schvaluje cenovou nabídku p. Petra Švece na dodávku upomínkových
předmětů s motivem města v celkové výši 8.246,70 Kč
Rada schvaluje cenovou nabídku JAST s. r. o. Doudleby n. Orlicí ve výši
37.533,30 Kč. vč. DPH na doplnění dopravního značení v lokalitách dle
zápisu
Rada schvaluje cenové nabídky VHOS a. s., Moravská Třebová na technickou pomoc při zprac. podkladů pro výměnu vodovodního a kanalizačního řadu na ulici Nappova ve výši 17.255 Kč vč. DPH a na ulici Nerudova ve
výši 29.750 Kč vč. DPH
Rada schvaluje podání žádosti o kácení 2 ks vzrostlých tůjí na ulici Okružní
II z důvodu rekonstrukce vozovky
Rada pověřuje investičního technika ve spolupráci s vedoucí PBH řešením
výměny topného tělesa v bytě v domě č. p. 838
Rada schvaluje finanční kompenzaci (formou kupní smlouvy) za vybavení
bytu v domě č. p. 464 pořízeného na vlastní náklady žadatelů dle soupisu ve
výši 71.579,50 Kč
Rada neschvaluje žádost o nezvyšování nájemného od 1. 1. 2009 žadatelům
dle zápisu
Rada schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Občanského
sdružení „Ze zámečku do světa“ ve výši 10.000 Kč
Rada pověřuje investičního technika zajištěním aktualizovaných cenových
nabídek na hydroizolaci střešního pláště spojovacích chodeb v objektu MŠ
(hospodářský pavilon)
Rada pověřuje tajemníka přípravou žádosti o grant Nadace ČEZ „Oranžové
hřiště“ pro rok 2009 (regenerace hřiště gymnázia)
Rada pověřuje investičního technika jednáním ve věci rozšíření stávajícího
kolumbária v areálu hřbitova

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 15. října 2008
27/1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Vykydal, Ing. Jaroslav Zezula, MUDr.
Helena Blažková,
b) ověřovatele zápisu: RNDr. Dag Hrubý, Ing. Kamil Stopka,
c) program zasedání,
d) zadání zpracování PD na intenzifikaci ČOV dle nabídky společnosti FORTEX
– AGS, a. s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk,
e) poskytnutí investiční dotace ve výši 300.000 Kč do fondu rozvoje majetku
Podniku bytového hospodářství města Jevíčka,
f) městský program regenerace památek v MPZ Jevíčko na rok 2009,
g) podání návrhu na prohlášení bývalé sýpky na ulici K. H. Borovského stojící na
p. č. st. 256/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí za kulturní
památku a jejího zápisu do ústředního seznamu kulturních památek MK ČR,
h) úpravu rozpočtu k 30. 9. 2008,
i) smlouvu o poskytnutí příspěvku z Programu – příspěvky na podporu
nejvýznamnějších kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2008 mezi
Pardubickým krajem a Městem Jevíčko na poskytnutí neinvestičního finančního
příspěvku ve výši 100.000 Kč na přemístění a obnovu rumpálové studny
v Maříně,
j) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Josefem Geršlem, Zadní 675, 569 43
Jevíčko na prodej pozemku p. č. 1502/46 (119 m2) – ostatní plocha v k. ú.
Jevíčko–předměstí za cenu 70 Kč/m2, celkem 8.330 Kč + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč,
k) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Vojtěchem Hebelkou, Dolní Farní 145,
569 43 Jevíčko na prodej pozemku p. č. 3060/2 (217 m2) – zahrada v k. ú.
Jevíčko–předměstí za cenu 70 Kč/m2, celkem 15.190 Kč + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč,
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l)

smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Jevíčko a ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na prodej části pozemku p. č. st.
241 (16 m2) - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí za účelem
výstavby distribuční trafostanice,
m) složení dražební jistoty ve výši 225.000 Kč a účast Města Jevíčka na dražbě
spoluvlastnického podílu 8/18 na nemovitostech - a to domu č. p. 435 a pozemku p. č. st. 225 a pozemcích p. č. 153/1, 154/1, 154/2, 154/3, 4635, 4732,
4733, 4734, 5082, 5134, 5160 všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí a spoluvlastnického podílu 4/18 na nemovitostech - a to pozemcích p. č. 1204/2, 1205/7,
4999, 5140, 5152 všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí, která proběhne 18. 11.
2008 u Okresního soudu ve Svitavách,
n) smlouvu o dílo č. 10/2008/TO mezi Městem Jevíčko a VHOS, a. s., Nádražní
6, 571 01 Moravská Třebová na zpracování zjednodušené PD na výměnu
vodovodního a kanalizačního řadu ulic Nappova a Nerudova v celkové výši
41.650 Kč vč. DPH,
o) cenovou nabídku a SOD s Lubomírem Klodnerem, Rohozná 366, 569 72
Rohozná u Poličky na zpracování prováděcí PD komunikace v lokalitě Panské
pole ve výši 92.073,5 Kč vč. DPH,
p) cenovou nabídku a SOD s Ing. Miroslavem Václavkem, MV STAVIS, Příční
113/4c, 602 00 Brno - Zábrdovice na zpracování PD pro ÚŘ na rekonstrukci
komunikace Pod Zahradami vč. inženýrských sítí ve výši 73.000 Kč,
q) vícepráce provedené společností J & S spol. s r. o., Brněnská 2, 571 01
Moravská Třebová na akci „Augustiniánský klášter – Úprava rajského dvora
(oprava fasády)“ v celkové výši 53.348,1 Kč vč. DPH,
r) cenovou nabídku a SOD se společností J & S spol. s r. o., Brněnská 2, 571 01
Moravská Třebová na akci „Augustiniánský klášter – oprava komínů“ v celkové
výši 114.535,4 Kč vč. DPH,
s) cenovou nabídku a SOD s Františkem Hanzalem, Dr. Klimeše 682, 569 43
Jevíčko na opravu štítové zdi kluboven ve dvoře ZŠ v rozsahu stavebních
a klempířských prací do 150.000 Kč vč. DPH,
t) cenovou nabídku a SOD s Jiřím Popelkou, ELPO, Okružní IV/716, 569 43
Jevíčko na nasvětlení sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého náměstí
v celkové výši 50.035 Kč vč. DPH,
u) cenovou nabídku a SOD s Pavlem Továrkem, Bělá u Jevíčka 37, 569 43 Jevíčko
na opravu střech spojovacích chodeb MŠ Jevíčko ve výši 54.293,75 Kč vč.
DPH,
v) smlouvu o poradenské činnosti mezi Městem Jevíčko a LESCUS Cetkovice,
s. r. o., Cetkovice 43, 679 38 Cetkovice na poradenskou činnost pro získání
dotace EU z Programu rozvoje venkova (lesnická infrastruktura - cesty) za
odměnu 3 % z přiznané dotace a s tím související udělení plné moci paní Petře
Pulcové, Hliníky 518, 679 63 Velké Opatovice.
27/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
a) zprávu ředitele ZŠ a ředitelky MŠ k začátku školního roku,
b) zprávu předsedkyně SPOZu o činnosti za období 11/2007 - 09/2008,
c) zápis ze schůze FV konaného 8. 10. 2008.
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Usnesení ze 49. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 20. října 2008
Rada schvaluje udělení záštity nad X. konferencí o Hané, věnované historii,
národopisu a vlastivědné činnosti na Malé Hané, která proběhne v 1. pol.
roku 2009
Rada schvaluje dohodu s ABS – Jiří Červinka o odstranění a okleštění
stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení distribuční soustavy ČEZ
na pozemcích dle zápisu
Rada schvaluje záměr koupě pozemku p. č. 529/4 (6 m2) - ostatní plocha
v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada pověřuje tajemníka ve spolupráci s ředitelem ZŠ přepracováním
Zřizovací listiny ZŠ Jevíčko dle platných předpisů
Rada schvaluje doplnění sběrných míst dle zápisu kontejnery na tříděný
odpad
Rada schvaluje přepracování vyúčtování elektřiny na základě návrhu žadatele
dle zápisu
Rada pověřuje investičního technika řešením žádosti o spolupráci při
okleštění větví zasahujících na pozemek města
Rada schvaluje finanční příspěvek 5.000 Kč paní Evě Dudkové, Jevíčko na
dopravu syna do denního stacionáře Emanuel v Boskovicích
Rada schvaluje prodejní cenu dvoudiskové verze videozáznamu z oslav 750
let za cenu 120 Kč a výrobu 20 ks pro potřeby města
Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Pavel Továrek – Klempíř ve výši
22.562,40 Kč vč. DPH na zhotovení okenních parapetů (provedení měď)
v atriu bývalého kláštera
Rada schvaluje nákup vibrační desky za cenu 44.011 Kč vč. DPH dle
nabídky společnosti WACKER stavební stroje, s. r. o.
Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti LBtech Litomyšl, a. s. ve výši
31.357,70 Kč. vč. DPH na zhotovení plynovodní přípojky k domu č. p. 263
na Okružní II
Rada schvaluje zakoupení pojízdné magnetické popisovací tabule pro
potřeby vzdělávacích kurzů v sále zámečku do 5.500 Kč
Rada schvaluje vnitřní předpis pro stanovení odměn z dohod o pracovní
činnosti pro členy JSDH obce Jevíčko na 4. čtvrtletí 2008
Rada schvaluje nabídku Reklamního a grafického studia CHAS Moravská
Třebová na odběr 30 ks stolního kalendáře s tématickým zaměřením
„Historická Malá Haná 2009“ za cenu 2.142 Kč vč. DPH
Rada schvaluje úpravu cen u vybraných služeb v rámci VHČ v souvislosti
s přechodem na plátcovství DPH od 1. 12. 2008
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č. p. 71 na ulici
Třebovské žadateli dle zápisu
Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Bedřich Kříž Svitavy ve výši 59.492
Kč vč. DPH na provedení snížení stropů v bytě č. 3 v domě č. p. 786 na
ulici Brněnská
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P O L I C E J N Í Z P R Á V Y, I N F O R M A C E Z O K O L Í

Policejní zprávy
11.10.2008
Poškození okna u rekreační
chalupy
Případem poškození okna u rekreační chalupy v obci Bělá u Jevíčka se zabývají policisté v Jevíčku,
kteří případ šetří jako přestupek
proti majetku.
13.10.2008 Koupil věci pocházející z trestné
činnosti
Mladý muž z Jevíčka koupil věci, přestože věděl,
že se jedná o věci, které pocházejí z trestné
činnosti muže z Blanenska. Policisté v Jevíčku
mladému muži sdělili podezření ze spáchání
trestného činu podílnictví a věc zpracovali ve
zkráceném přípravném řízení.
14.10.2008 Odcizení nářadí
Případem odcizení nářadí, který provedl neznámý
pachatel v noční době z 13. na 14.10.2008 se
zabývají policisté v Jevíčku. Nářadí bylo odcizeno
ze zaparkovaných vojenských nákladních vozidel
Praga V3S. Svým jednáním tak byla způsobena
škoda městu Jevíčku ve výši cca 3.000,- Kč.
14.10.2008 Řízení vozidla bez řidičáku
Jevíčští policisté při kontrole řidičů dne
14.10.2008 zastavili mladíka, který řídil vozidlo
Fiat. Při jeho kontrole bylo zjištěno, že tento
nevlastní žádné řidičské oprávnění pro žádnou
skupinu motorových vozidel. Mladíkovi bylo
sděleno podezření pro trestný čin řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění
a případ byl zpracován ve zkráceném přípravném
řízení.
14.10.2008 Nález plynové pistole
Dne 14.10.2008 byla policisty u Jevíčka, v místech
pod Arnoštovským kopcem, nalezena plynová
pistole. Tato byla zajištěna a předána na skupinu
zbraní, střeliva, výbušnin a drog Okresního
ředitelství ve Svitavách k provedení jejich dalšího
opatření.
15.10.2008 Vloupání do zdravotního střediska
V noční době z 14. na 15.10.2008 provedl
neznámý pachatel v obci Březina vloupání do
zdravotního střediska. Zde násilně vypáčil dveře
vedoucí do ordinací lékařů, ze kterých odcizil
notebook a finanční hotovost. Svým jednáním tak
způsobil škodu přesahující 52.000,- Kč. Jevíčští
policisté zahájili po pachateli intenzivní pátrání ve
spolupráci s kriminální službou Svitavy. Případ je
kvalifikován jako trestný čin krádež a poškozování
cizí věci.
16.10.2008 Vzájemné napadení před restaurací Vesmír
Kolem 18:00 hodiny došlo mezi podnapilými
hosty restaurace Vesmír k jejich vzájemnému
napadení. Při potyčce došlo ke zranění jednoho
z účastníků a na místo bylo nutné přivolat
zdravotníky k provedení jeho ošetření. Případ je
šetřen policisty v Jevíčku jako přestupek proti
občanskému soužití a po zadokumentování bude
předán správnímu orgánu MěÚ v Jevíčku k projednání.
16.10.2008 Odcizení mobilního telefonu
Volně odložený mobilní telefon NOKIA odcizil
neznámý pachatel v noční době jeho majiteli
v baru Sangria v Jevíčku. Odcizením tak vznikla
škoda ve výši 4.000,- Kč. Případ je šetřen jako
přestupek proti majetku. Mobilní telefon, pro jeho
další neoprávněné používání, byl na žádost
poškozeného policisty zablokován.
18.10.2008 Fyzické napadení před restaurací
v obci Chornice
Na základě vypracované lékařské zprávy byl

překvalifikován přestupek proti občanskému
soužití na trestné činy ublížení na zdraví a výtržnictví, kterého se dopustila žena, která na místě
veřejnosti přístupném, před restaurací v obci
Chornice, bezdůvodně fyzicky napadla druhou
ženu, které způsobila zranění, které si vyžádalo
lékařské ošetření s následnou hospitalizací. V dané
věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
uvedené trestné činy a případ byl předán komisaři
SKPV Svitavy do vyšetřování.
19.10.2008 Vloupání do rekreační chaty
Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň okna
u rekreační chaty v k. ú. města Jevíčka v místech
tzv. V Loučkách, vnikl do chaty, odkud odcizil
alkohol. V dané věci byly zahájeny úkony trestního
řízení pro spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody.
20.10.2008 Odcizení železničních pražců
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V železniční stanici v obci Chornice došlo k odcizení železničních pražců. Věc byla oznámena na
policii v Jevíčku, která případ začala intenzivně
šetřit.
20.10.2008 Objasněn případ vloupání do chaty z 19.10.2008
Jevíčským policistům se podařilo objasnit během
krátké chvilky případ vloupání do rekreační chaty
odkud pachatel odcizil alkohol. Jedná se o muže
z Blanenska, který páchal trestnou činnost i ve
Velkých Opatovicích. Případ bude po zadokumentování předán komisaři SKPV do vyšetřování.
20.10.2008 Odcizení kovového materiálu
V obci Chornice došlo k odcizení kovového
materiálu na zdejší železniční stanici. Případem se
zabývají policisté v Jevíčku, kteří věc šetří jako
přestupek proti majetku.
npor. Bc. Pavel Sedlák, vedoucí oddělení

Vybrali jsme z tisku ...
Nové třešně posvětilo první zvonění (Svitavský deník 16. 11. 2008)
Jevíčko, osada Mařín – Krásnou třešňovou alej
mají opět od soboty 15. 11. 2008 v Maříne na
Jevíčsku.
Stará, založená v padesátých letech minulého
století, už prořídla. „Některé stromy jsme
museli odstranit, jiné se nám podařilo zachránit
ošetřením,“ sděluje předseda místního
občanského sdružení Život pro krajinu Josef
Bojanovský. Společnou výsadbou čtyřiceti
mladých třešní se mařínská alej opět stala
chloubou této malé vesničky.
„Ruku k dílu přidalo na padesát lidí, včetně
chalupářů a příznivců ekologie z okolních
vesnic,“ děkuje Bojanovský. Při práci nechyběla
ani veselá nálada. Organizátoři nezapomenuli
na občerstvení pro „zahradníky“. „Dostali
čočkovou polévku a kuře na paprice,“ usmívá se
"kuchařka" Lenka Bojanovská.
Odpoledne se v Maříně světilo. „Rozezněli jsme
poprvé nový zvon, který vyrobili zvonaři
z Brodku u Přerova,“ informuje předseda
sdružení. Zvon pověsili Mařínští do obnovené
dřevěné zvonice a používat ho budou při
slavnostních příležitostech. „Opět se rozezní už
o letošních Vánocích,“ slibuje Bojanovský.
Organizátoři akce děkují všem, kteří se
zúčastnili výsadby stromků za jejich
pracovitost a dobrou náladu. Naše poděko-

vání patří i dětem a jejich učitelkám z MŠ
v Jevíčku a z Křenova za krásné výkresy
s tématikou STROM , kterými byli odměněni všichni účastníci příjemného dne.
Ing. Josef Bojanovský
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RŮZNÉ

Okénko MŠ...
Lístečkový den
Ve čtvrtek 23. 10. 2008 jsme v naší třídě „u delfínků“ přivítali rodiče a děti ze
všech tříd MŠ. Kdo si chtěl něco pěkného vytvořit, přišel na „Lístečkový den“.
Nálada byla výborná, děti i dospělí šikovní, a tak vznikaly krásné výrobky, ze
kterých měli všichni radost. Mohli jsme vidět věnečky z lístečků či mechu
zdobené přírodninami, housenky, svícínky z keramické hlíny, lístečky na špejli
do květináče, malované ubrousky, ale i moc pěkná malovaná trička. Děti
z „delfínové“ třídy pro návštěvy připravily slané tyčinky z listového těsta,
které upekly paní kuchařky, za což jim děkujeme. Doufáme, že se všem
zúčastněným odpoledne líbilo tak jako nám a budeme se těšit na příště.
Dita Mlčochová a Veronika Martínková

Výlet do Moravské Třebové
Dne 12. listopadu jeli senioři pod vedením M. Ambrozové do Moravské
Třebové navštívit muzeum a zámek (viz
foto). Na zámku si prohlédli výstavu
s názvem Zámek v květech. Byla to
výstava suchých vazeb, která se seniorům
velmi líbila. Celkem se zúčastnilo výletu
13 seniorů. Byl to poslední výlet v tomto
roce. Další se uskuteční až na jaře.
Cvičení s opičkou
V našem rodinném centru se začalo od října cvičit. Je to pokračování cvičení,
které probíhalo vloni v mateřské škole a na Svazarmu. Kurz dostal název
Cvičení s opičkou. Opička pak děti provází celým cvičením. Kurz je rozdělen
do tří částí. První skupina začíná cvičit v devět hodin. Zde jsou děti nejmladší
– od narození do roku a půl. Druhá skupina cvičí od deseti hodin. To jsou děti
ve věku od roku a půl do tří let. Odpoledne pak chodí cvičit děti velké tj. od tří
do šesti let. Děti a maminky si cvičení velmi užívají, nenásilnou formou
pomocí písniček a básniček rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, protahují
celé tělo a bystří paměť.
Program provozu na listopad 2008

Beseda s policisty
Ve středu 12. 11. 2008 navštívili naši mateřskou školu policisté z Jevíčka.
S dětmi si povídali o tom, co všechno musí správný policista umět, ale také o
tom, jak se mají děti chovat na silnici a co mají všechno znát pro případ, že by
se ztratily. Policisté pohotově odpovídali na „zapeklité“ dotazy dětí. Společně
se těšíme na další setkání.
Veronika Martínková

MŠ Jevíčko oznamuje,
že ve dnech 22. 12. 2008 – 2. 1. 2009 bude uzavřena!

Rodinné centrum Palouček
a Základní škola Jevíčko
vyhlašují charitativní sbírku

9,30 - 11,30
1.12. pondělí
2.12. úterý
4.12. čtvrtek
5.12. pátek
9.12. úterý
11.12. čtvrtek
12.12.
16.12.
18.12.
19.12.

pátek
úterý
čtvrtek
pátek

Klub seniorů
3.12. středa
10.12. středa

Pečení perníčků
Zdravé vaření
Mikulášská besídka
Cvičení s opičkou
Malování pro radost
Zdravé vaření
Vánoční překvapení
Cvičení s opičkou
Malování pro radost
Zdravé vaření
Cvičení s opičkou

15,00 – 17,00
Adventní příběh
Zdobení perníčků
Divadelní dílna O čertech
Cvičení s opičkou
Foukání pro radost, adventní příběh
Šikovné ručičky s Bohunkou
Cvičení s opičkou
Foukání pro radost, adventní příběh
Vánoční besídka
Cvičení s opičkou
14,30 – 16,00

otevřeno
otevřeno

Mimořádné akce nebo změny programu jsou inzerovány na vývěskách RC Palouček nebo
na www.jevicko.org/paloucek.

PANENKA
Vyrob panenku a zachráníš dítě!
Cílem projektu Panenka je získat finanční prostředky na
celosvětovou očkovací kampaň. Každá panenka
představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně proočkováno proti šesti dětským smrtelným chorobám.
Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3 milionům dětí.
Projekt vyhlásila organizace UNICEF.
Jak můžete pomoci?
Vyrobte svoji panenku a doneste ji na některé z níže uvedených sběrných
míst. Zde budou panenky shromažďovány a v lednu 2009 poslány do
Českého výboru UNICEF.
Panenky budou vystaveny na internetu na e-shopu na adrese www.unicef.cz,
kde si je mohou občané prohlédnout a zakoupit.
Panenky se vyrábějí podle přesného střihu (tělo), ostatní je jen na vaší fantazii.
Každá panenka je opatřena „rodným listem“.
Střih můžete získat na www.unicef.cz nebo na www.jevicko.org/palouček.
V Jevíčku je střih k dispozici v RC Palouček.
Sběrná místa: RC Palouček, ZŠ Jevíčko, Podatelna Městského úřadu
Sbírka trvá do konce prosince 2008.

Zprávičky z Rodinného
centra Palouček
Divadelní dílna
Dne 13.listopadu 2008 se v našem rodinném centru konala divadelní dílna
s názvem O šípkové Růžence. Dílnu vedla Z. Selingerová. Děti si zahrály na
spící krasavice, na prince. Každé dítě si vyrobilo svoji královskou korunu.
Proplétaly se šípkovým houštím z vlny. Odpoledne bylo velmi pěkné.

Společenská rubrika
– listopad 2008
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci listopadu
oslavili životní jubileum:
František Svoboda
Ján Martiš
Ludmila Říhová
Jan Kárník
Eduard Pudík
František Havlíček
Marie Aubrechtová
Z našich řad odešli:
Anna Kolínská
Emil Švec
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