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Hasièi Jevíèko
Ohlédnutí za svìcením vlajky mìsta
V tomto pøíspìvku bych se chtìl vrátit ke svìcení nové vlajky mìsta
Jevíèka, které se konalo v nedìli dne 22. 6. 2008. Tohoto svìcení se
zúèastnili i èlenové Sboru dobrovolných hasièù z Jevíèka se svým
historickým praporem. Ze zápisù z valné hromady a kroniky sboru
vyplývá, že hasièi dne 14. 1. 1894 na své valné hromadì dali návrh na
zakoupení spolkového praporu z toho dùvodu, že následující rok
budou slavit 25. výroèí založení sboru. Oslava pak byla stanovena na
nedìli dne 23. 6. 1895. Na tìchto oslavách byl rovnìž vysvìcen
spolkový prapor, to znamená, že po 113 letech byla posvìcena vlajka
mìsta Jevíèka. Matkou spolkového praporu se stala paní T. Pichlerová
a kmotrou paní E. Tillová.

Mladí hasièi z Jevíèka zahajovali MÈR
v požárním sportu HZS
zúèastnilo celkem 32 ruèních støíkaèek. Na snímku jsou èlenové SDH
Jevíèko v dobových stejnokrojích, kteøí se aktivnì zapojili do èerpání
vody ze støíkaèky do støíkaèky. K vytvoøení nového pokusu v dálkové
dopravì vody pøálo i pìkné sluneèné poèasí.

Žádost o pomoc
Vážení spoluobèané. Sbor dobrovolných hasièù v Jevíèku bude v roce 2010
slavit 140. výroèí založení sboru. I když se zdá, že oslava bude až za dva
roky, již nyní èlenové pracují na rùzných pøípravných pracích, mezi nì patøí
jak dokumentace historie sboru, tak i dokumentace hasièského hnutí.
Z tohoto dùvodu se proto obracíme na naše spoluobèany o spolupráci.
Jedná se o to, zda má nìkdo doma nìjaké vìci, které by se týkaly hasièù jak
z Jevíèka, tak i okolí, které by mohl vìnovat hasièùm. Jednalo by se o rùzné
písemnosti, fotografie, pøilby, hasièské stejnokroje, sekerky, opasky atd.
Uvítáme rovnìž i radu, kde by se tyto vìci dali sehnat. Pøedem dìkujeme za
pøízeò a za pomoc.
Ladislav Mûller, starosta SDH Jevíèko

V úterý dne 1. 7. 2008 se mladí hasièi z Jevíèka zúèastnili mistrovství
Èeské republiky v požárním sportu hasièù profesionálù. Toto
mistrovství se konalo v Pardubicích za úèasti 15 družstev profesionálních hasièù. Mladí hasièi pøi slavnostním zahájení a nástupu nesli
tabulky se jmény jednotlivých krajù. Po skonèení slavnostního nástupu
a po zahájení soutìže pak mladí hasièi navštívili stanici HZS
v Pardubicích, kde si prohlédli techniku a navštívili i øídící místnost, ze
které se øídí èinnost všech hasièských jednotek v Pardubickém kraji. Po
vydatném obìdì pak navštívili plavecký areál a po dvou hodinách se
vydali na zpáteèní cestu. Vystoupení mladých hasièù bylo organizátory
hodnoceno velmi kladnì. Podìkování patøí i èlenùm SDH Jevíèko, kteøí
mladé hasièe doprovázeli.

Úèast pøi pokusu o rekord v dopravì vody
Dne 12. 7. 2008 se naši èlenové zúèastnili s ruèní vahadlovou
støíkaèkou (koòská ètyøkolová støíkaèka) pokusu o vytvoøení nového
rekordu v dálkové dopravì vody tìmito støíkaèkami. Jednalo se o vzdálenost asi 2500 metrù a o dopravu vody z Èech až na Moravu. Tuto
akci poøádalo SDH Pøedmìstí u Svojanova u Polièky. Pokusu se

MUDr. Miloslav Parolek
oznamuje,
že neordinuje v termínu:
1. - 15. srpna 2008.
Nutné pøípady ošetøí MUDr. Pávek a MUDr. Køížová
ve svých ordinaèních hodinách.

Podnik bytového hospodáøství mìsta Jevíèko
pøijme do pracovního pomìru
na dobu urèitou
(zástup za mateøskou dovolenou)

pracovnici na pozici úèetní PBH
Místo výkonu práce: Barvíøská 560, 569 43 Jevíèko
Druh práce: vedení podvojného úèetnictví • internetové bankovnictví,
fakturace, vedení pokladny PBH • sestavování ètvrtletní a roèní
uzávìrky • znalost problematiky DPH • korespondence a ostatní
èinnosti
Základní požadavky: støedoškolské vzdìlání ekonomického smìru
s maturitou • dobrá znalost podvojného úèetnictví a práce na PC (MS
Office - Word, Excel) • minimální praxe v oboru 2 roky • samostatnost
a schopnost komunikace s lidmi
Náležitosti pøihlášky: jméno, pøíjmení, titul • datum a místo narození
• místo trvalého pobytu • strukturovaný životopis s uvedením údajù o
dosavadních zamìstnáních a kvalifikaci (pøiložit ovìøenou kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání) • výpis z evidence Rejstøíku
trestù ne starší než 3 mìsíce • datum a podpis zájemce
Pozice je zaøazena dle vykonávané práce v souladu s NV 564/2006 Sb.,
o platových pomìrech zamìstnancù ve veøejných službách a správì
v platném znìní.
Pøedpokládaný termín nástupu: 1. 12. 2008
Lhùta podání pøihlášky je do: 29. 8. 2008
Místo podání pøihlášky: Podatelna Mìstského úøadu v Jevíèku
Adresa na kterou je možno pøihlášky zasílat poštou: Mìstský úøad
Jevíèko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíèko. Obálku oznaète „Úèetní
PBH“
Ing. František Bušina, místostarosta
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Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva mìsta Jevíèka
konaného dne 14. kvìtna 2008
22/1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Dag Hrubý, Vojtìch Hebelka, Marta
Pocsaiová,
b) ovìøovatele zápisu: Dušan Pávek dipl. um., Petr Spáèil,
c) program zasedání,
d) finanèní dar Svitavské nemocnici a. s., Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy ve výši
100.000 Kè na zakoupení zdravotnické techniky z dùvodu havárie,
e) hospodaøení mìsta a závìreèný úèet obce za rok 2007 vèetnì zprávy o výsledku
pøezkoumání hospodaøení Krajského úøadu PK za rok 2007 s výhradou
nedostatku uvedeného ve zprávì o výsledku hospodaøení a pøijímá následující
opatøení: Mìsto Jevíèko pøevede pøíspìvkové organizaci Podniku bytového
hospodáøství nemovitost è. p. 560 do správy v souladu s pøílohou è. 1 zøizovací
listiny,
f) hospodáøský výsledek pøíspìvkové organizace Podnik bytového hospodáøství
mìsta Jevíèko za rok 2007 vykazující ztrátu ve výši 69.484,92 Kè, která bude
uhrazena z rezervního fondu pøíspìvkové organizace,
g) zlepšený hospodáøský výsledek pøíspìvkové organizace Základní škola Jevíèko za
rok 2007 vykazující zisk ve výši 61.771,63 Kè, který bude použit na úhradu ztráty z
min. let, zisk ve výši 1,00 Kè bude pøeveden dle zák. è. 250/2000 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù, do fondu odmìn,
h) úhradu èástky 43.497,42 Kè Základní škole Jevíèko, což je zùstatek ztráty
z minulých let po zapoètení zisku z roku 2007,
i) hospodáøský výsledek pøíspìvkové organizace Mateøská škola Jevíèko za rok 2007
vykazující ztrátu ve výši 103.043,37 Kè,
j) úhradu èástky 126.777,10 Kè Mateøské škole Jevíèko, což je celková ztráta
z minulých let vèetnì ztráty roku 2007,
k) podání žádosti na Pozemkový fond ÈR o bezúplatný pøevod pozemkù p. è. 70/3,
p. è. 52/1, p. è. 140/2, p. è. 143, p. è. 442/1, p. è. 444, p. è. 1217/1 ZE, p. è. 1217/
2 ZE, p. è. 16, p. è. 80, p. è. 132/2, p. è. st. 31, p. è. 187, p. è. 822/2, p. è. 1018/2, p. è.
2 ZE, p. è. 3 ZE, p. è. 4/2 ZE, vše v k. ú. Zadní Arnoštov a p. è. 8/8, p. è. 58/2, p. è.
st. 90, vše k. ú. Jevíèko-mìsto do majetku Mìsta Jevíèko,
l) vítìznou cenovou nabídku spoleènosti ISMA Jevíèko s. r. o., Cetkovice 56, 679 38
Cetkovice, která vzešla z výbìrového øízení na akci „Výmìna kanalizace a
vodovodu na ulici Okružní II“,
m) smlouvu o dílo mezi Mìstem Jevíèko a ISMA Jevíèko s. r. o., Cetkovice 56, 679 38
Cetkovice na akci „Výmìna kanalizace a vodovodu na ulici Okružní II“ ve výši
2.296.700 Kè vè. DPH,
n) smlouvu o dílo mezi Mìstem Jevíèko a Petrem Ženožièkou, Hliníky 515, 679 63
Velké Opatovice na akci „Rekonstrukce støešního pláštì budovy Zámeèku“ ve výši
2.274.842 Kè vè. DPH,
o) smlouvu o dílo mezi Mìstem Jevíèko a GRANO Skuteè, s. r. o., Tyršova 389,
539 73 Skuteè na zadláždìní pochùzného chodníèku atria bývalého augustiniánského kláštera ve výši 58.310 Kè vè. DPH,
p) cenovou nabídku spoleènosti PRO traffic s. r. o., U Staré pošty 53, 738 01 Frýdek
Místek na dodávku 2 ks preventivních radarù pro mìøení rychlosti ve výši 160.000
Kè vè. DPH,
q) cenovou nabídku VPO Protivanov a. s., Protivanov 250, 798 48 Protivanov na
dodávku dveøí a oken pro budovu ZŠ praktické v areálu MŠ ve výši 224.902,50 Kè
vè. DPH,
r) smlouvu o poskytnutí grantu PK v oblasti cestovního ruchu v roce 2008 v rámci
programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji“ ve výši 58.980 Kè na projekt „Nauèná stezka MPZ Jevíèko“,
s) smlouvu o dílo mezi Mìstem Jevíèko a RAFAEL INFO ART s. r. o., Lhota za
Èerveným Kostelcem 62, 549 41 Èervený Kostelec na realizaci informaèních
tabulí nauèné stezky MPZ Jevíèko ve výši 127.983 Kè vè. DPH.
22/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ì d o m í :
a) zprávu pøedsedkynì komise bytové a sociální o èinnosti komise,
b) zprávu o èinnosti a hospodaøení pøíspìvkové organizace Podnik bytového
hospodáøství mìsta Jevíèko za rok 2007,
c) zprávu o hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní škola Jevíèko za rok 2007,
d) informaci starosty o nabídce paní Vìry Dospivové, Smolná 4, 569 43 Jevíèko na
prodej pozemku p. è. 2399/2 v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí (u táboøištì ve Smolenském
údolí),
e) znìní smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy kupní na pozemky pro výstavbu RD
v lokalitì Panské pole.
22/3 Zastupitelstvo p o v ì ø u j e :
a) radu provìøením historie nabývacích titulù pozemkù v KN u bytových domù
è. p. 615-620 a è. p. 621-626, stavebních pozemkù pod tìmito nemovitostmi
a zajištìním právního názoru na pøedkládané dokumenty.
Usnesení ze 40. schùze Rady mìsta Jevíèka
konané dne 2. èervna 2008
1/40 Rada souhlasí s provedením pøekopu pozemku p. è. 550/12 - ostatní plocha
v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí žadatelùm dle zápisu
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2/40 Rada souhlasí s umístìním stavby v sousedství pozemku p. è. 1753/2 ostatní
plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí žadatelùm dle zápisu
3/40 Rada souhlasí s uložením inženýrských sítí a budoucí zøízení vìcného
bøemene na pozemku p. è. 1753/2 - ostatní plocha v k. ú. Jevíèko - pøedmìstí
žadatelùm dle zápisu
4/40 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí finanèní dotace ZŠ Jevíèko z OŠMS
KÚ Pardubického kraje na realizaci semináøe pro prevenci patologických jevù
„Spolu ruku v ruce“ ve výši 15.000 Kè
5/40 Rada schvaluje smlouvu o zajištìní hudební produkce mezi Mìstem Jevíèko
a agenturou KROK ve výši 87.200 Kè vè. DPH na vystoupení skupiny
BUTY v programu oslav 750 let
6/40 Rada schvaluje koupi zálohovacího zaøízení HP DAT 160 I USB Promo Tape
Drive pro server MìÚ vè. 5 ks cartridge za celkovou cenu 23.034 Kè
vè. DPH
7/40 Rada schvaluje složení konkursní komise pro konkurs na øeditelku MŠ
Jevíèko
8/40 Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 10.000 Kè Skautskému oddílu Jevíèko na
organizaci letního tábora a dále pøíspìvek 120 Kè na každého úèastníka
tábora z Jevíèka
9/40 Rada schvaluje cenovou nabídku VPO Protivanov na výmìnu 4 ks oken
v bytovém domì è. p. 551 na ulici M. Mikuláše
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Usnesení ze 41. schùze Rady mìsta Jevíèka
konané dne 16. èervna 2008
Rada povìøuje investièního technika provìøením možnosti vyèlenìní èásti
hradeb ze seznamu KP
Rada ruší bod usnesení 10/31 ze dne 21. 1. 2008
Rada schvaluje regulativy zástavby v lokalitì „Panské pole“ po pøipomínkách
Rada povìøuje vedoucí PBH øešením opravy hromosvodu na domì è. p. 531
na ulici Nerudova
Rada povìøuje investièního technika zaøazením opravy komunikace dle
zápisu do harmonogramu oprav
Rada schvaluje zámìr prodeje pozemku p. è. 518/14 (631 m2) zahrada v k. ú.
Jevíèko-pøedmìstí
Rada schvaluje poskytnutí propagaèních pøedmìtù pro 0. roèník Matoušek
CZ MTB Ope Jevíèko 16. 8. 2008
Rada povìøuje investièního technika øešením žádosti o proøezání døeviny dle
zápisu
Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 5.000 Kè Oddílu stolního tenisu Jevíèko na
èinnost
Rada schvaluje žadateli dle zápisu umístìní 7 ks plakátovacích ploch na
pozemcích dle pøílohy zápisu
Rada schvaluje inzerci v prázdninové pøíloze Svitavského deníku „Cesty
mìsty“ v rozsahu pùl strany A4 za cenu 7.000 Kè
Rada schvaluje smlouvu o provedení reklamy mezi Pivovarem Èerná Hora
a. s. a Mìstem Jevíèko v rámci oslav 750 let
Rada schvaluje smlouvu o provedení reklamy mezi Èeskou spoøitelnou a. s.
a Mìstem Jevíèko v rámci oslav 750 let
Rada schvaluje smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Èeskou pojišovnou a. s. na
pojištìní elektronických zaøízení (2 ks radarù) za cenu 3.844 Kè roènì
Rada schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi Mìstem Jevíèko
a ÈEZ Distribuce a. s. na pozemky p. è. 1186/3 ostatní plocha a p. è. 5143/1
orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí ve výši 500 Kè
Rada schvaluje mandátní smlouvu mezi mìstem Jevíèko a Ing. Vlastimilem
Koláøem, Komenského 39, Boskovice na zajištìní technického dozoru na
akci rekonstrukce støešního pláštì Zámeèku ve výši 15.000 Kè
Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Silvii Svobodovou,
Zadní Arnoštov 39, na pronájem pozemku p.è. 137/5 (465 m2) orná pùda
v k. ú. Zadní Arnoštov
Rada schvaluje cenovou nabídku Instalatérství Bidmon Jevíèko na výmìnu
plynového kotle v bytì è. 1, bytový dùm Rùžová 91 ve výši 27.642,40
vè. DPH
Rada schvaluje cenovou nabídku Instalatérství Veselý, Bombera Jevíèko na
plynofikaci bytu è. 2, bytový dùm Køivánkova 98 ve výši 80.908 Kè vè. DPH
Rada schvaluje zámìr pronájmu èásti pozemkù p. è. st. 33 zastavìná plocha
a nádvoøí a p. è. 24 ostatní plocha, obì v k. ú. Jevíèko-mìsto
Rada ruší bod usnesení 13/39 ze dne 19. 5. 2008
Rada schvaluje prodloužení nájmu na byt è. 1, bytový dùm Kobližná 128 do
30. 9. 2008 žadatelùm dle zápisu

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva mìsta Jevíèka
konaného dne 18. èervna 2008
23/1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, MUDr. Helena Blažková,
Ing. Pavel Vykydal,
b) ovìøovatele zápisu: Vojtìch Hebelka, Mgr. Jiøí Janeèek,
c) program zasedání,
d) úpravu rozpoètu k 31. 5. 2008,
e) cenovou nabídku spoleènosti HUSQVARNA Boskovice - Ing. Karel Tlamka,
Hálkova 2, 680 01 Boskovice na dodávku zahradního malotraktoru model
HUSQVARNA CTH 220 TWIN za cenu 104.900 Kè vè. DPH,
f) rozdìlení výtìžku z VHP dle pøílohy zápisu ve výši 259.000 Kè,
g) použití zbylé èásti výtìžku z VHP ve výši 33.357 Kè výhradnì na financování
sportovních a kulturních akcí ve mìstì, které probìhnou v prùbìhu roku 2008,
h) darovací smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Obcí Jaromìøice na dar pozemku p. è.
st. 452 (14 m2) zastavìná plocha a nádvoøí v k. ú. Jaromìøice za úhradu
správního poplatku katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè,
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kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Zdeòkem a Ilonou Kleinovými, Dr.
Klimeše 677, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p. è. 1502/47 (226 m2) ostatní
plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu 70 Kè/m2, celkem 15.820 Kè + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè,
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Bc. Veronikou Mackovou, Bieblova 12,
613 00 Brno na prodej pozemku p. è. 54/8 (345 m2) ostatní plocha v k. ú.
Zadní Arnoštov za cenu 20 Kè/m2, celkem 6.900 Kè + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè + úhradu ceny vyhotoveného
geometrického plánu v hodnotì 7.259 Kè,
prodejní cenu pozemku p. è. 550/70 v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
35 Kè/m2,
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Janem a Ludmilou Kritzbachovými,
K. Èapka 621, 569 43 Jevíèko na prodej spoluvlastnického podílu velikosti id.
1/6 parcely p. è. 550/70 (1529 m2) ostatní plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za
cenu 35 Kè/m2, celkem 8.919 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úøadu v hodnotì 500 Kè,
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Petrem a Marií Parolkovými, K. Èapka
622, 569 43 Jevíèko na prodej spoluvlastnického podílu velikosti id. 1/6 parcely
p. è. 550/70 (1529 m2) ostatní plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
35 Kè/m2, celkem 8.919 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu
v hodnotì 500 Kè,
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Ing. Karlem a Janou Mikuláškovými,
K. Èapka 623, 569 43 Jevíèko na prodej spoluvlastnického podílu velikosti id.
1/6 parcely p. è. 550/70 (1529 m2) ostatní plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za
cenu 35 Kè/m2, celkem 8.919 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úøadu v hodnotì 500 Kè,
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Jaroslavou Øezníèkovou, K. Èapka 624,
569 43 Jevíèko na prodej spoluvlastnického podílu velikosti id. 1/6 parcely p. è.
550/70 (1529 m2) ostatní plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu 35 Kè/m2,
celkem 8.919 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu v hodnotì
500 Kè,
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Jindøichem a Danou Vykydalovými, K.
Èapka 625, 569 43 Jevíèko na prodej spoluvlastnického podílu velikosti id. 1/6
parcely p. è. 550/70 (1529 m2) ostatní plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
35 Kè/m2, celkem 8.919 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu
v hodnotì 500 Kè,
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Jindøichem a Alenou Ritterovými, K.
Èapka 626, 569 43 Jevíèko na prodej spoluvlastnického podílu velikosti id. 1/6
parcely p. è. 550/70 (1529 m2) ostatní plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
35 Kè/m2, celkem 8.919 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu
v hodnotì 500 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Rudolfem Mrvou, Luèní 540, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p. è.
4232/3 (720 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu 300 Kè/m2,
celkem 216.000 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu
v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického plánu
v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè + pøípojku
vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku kanalizace ve výši
9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Romanem Veselým, Soudní 57, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p.
è. 4232/6 (720 m2) orná pùda v k.ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu 300 Kè/m2,
celkem 216.000 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu
v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického plánu
v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè + pøípojku
vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku kanalizace ve výši
9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Pavlem Otrubou, Štefánikova 1186, 686 01 Uherské Hradištì na
prodej pozemku p. è. 4232/7 (720 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za
cenu 300 Kè/m2, celkem 216.000 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení
geometrického plánu v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši
12.500 Kè + pøípojku vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè +
pøípojku kanalizace ve výši 9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Miroslavem Aigelem, Heydukova 397, 572 01 Polièka na prodej
pozemku p. è. 4232/10 (799 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
300 Kè/m2, celkem 239.700 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úøadu v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického
plánu v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè +
pøípojku vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku
kanalizace ve výši 9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Ing. Petrem Mlèochem, Tøebovská 73, 569 43 Jevíèko na prodej
pozemku p. è. 4232/11 (800 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
300 Kè/m2, celkem 240.000 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úøadu v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického
plánu v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè +
pøípojku vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku
kanalizace ve výši 9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Andreou Jagošovou, Palackého nám. 28, 569 43 Jevíèko na prodej
pozemku p. è. 4232/12 (800 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
300 Kè/m2, celkem 240.000 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úøadu v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického
plánu v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè +

x)

y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)
ee)
ff)
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pøípojku vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku
kanalizace ve výši 9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Milanem Wolfem, Brnìnská 761, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p.
è. 4232/13 (800 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu 300 Kè/m2,
celkem 240.000 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu
v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického plánu
v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè + pøípojku
vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku kanalizace ve výši
9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Lenkou Šenkýøovou, Udánky 45, 571 01 Moravská Tøebová na prodej
pozemku p. è. 4232/14 (800 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
300 Kè/m2, celkem 240.000,-Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úøadu v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického
plánu v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè +
pøípojku vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku
kanalizace ve výši 9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Janou Rumiánovou, U Cihelny 631, 569 43 Jevíèko na prodej
pozemku p. è. 4232/15 (800 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
300 Kè/m2, celkem 240.000 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úøadu v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického
plánu v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè +
pøípojku vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku
kanalizace ve výši 9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Martinem Hegerem, TRN léèebna 505, 569 43 Jevíèko na prodej
pozemku p. è. 4232/16 (800 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu
300 Kè/m2, celkem 240.000 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úøadu v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického
plánu v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek ÈEZ ve výši 12.500 Kè +
pøípojku vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši 23.734 Kè + pøípojku
kanalizace ve výši 9.816 Kè,
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem
Jevíèko a Blankou Kubalovou a Milanem Schupplerem, Tøebovská 839, 569 43
Jevíèko na prodej pozemku p. è. 4232/17 (807 m2) orná pùda v k. ú. Jevíèkopøedmìstí za cenu 300 Kè/m2, celkem 242.100 Kè + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè + èásteènou (1/16) úhradu
vyhotovení geometrického plánu v hodnotì 4.095 Kè + pøipojovací poplatek
ÈEZ ve výši 12.500 Kè + pøípojku vody vèetnì vodomìrné šachty ve výši
23.734 Kè + pøípojku kanalizace ve výši 9.816 Kè,
cenovou nabídku spoleènosti Instalatérství Josef Bidmon, K. Èapka 605, 569 43
Jevíèko na rekonstrukci plynoinstalace a ústøedního vytápìní v prostorách
budovy K. H. Borovského 586 (zdravotnické zaøízení, ZŠ praktická, varna MŠ)
v celkové výši 621.708 Kè vè. DPH,
cenovou nabídku spoleènosti František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43
Jevíèko na zhotovení vnìjších omítek východní a západní stìny bytového domu
è. p. 465 na ulici K. H. Borovského ve výši 192.942 Kè vè. DPH,
cenovou nabídku spoleènosti TG TISK s. r. o., 5. kvìtna 1010, 563 01
Lanškroun na zhotovení reedice publikace Jaroslava Mackerleho „Letopis mìsta
Jevíèka“, náklad 1000 ks za celkovou cenu 158.725,8 Kè vè. DPH,
prodejní cenu reedice knihy Jaroslava Mackerleho „Letopis mìsta Jevíèka“ na
230 Kè.

23/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ì d o m í :
a) zápisy ze schùzí finanèního výboru konaných 12. 5. a 11. 6. 2008,
b) informaci o novelizaci zákona è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a z toho vyplývajících možností pro mìsto,
c) rozbor hospodaøení Regionu MTJ k 31. 12. 2007, závìreèný úèet Regionu MTJ
za rok 2007,
d) informaci Ing. Jaroslava Zezuly o dodávce 6 ks zlatých pamìtních plaket k
oslavám 750 let spoleèností Kronika s. r. o., Pražská 50, 466 01 Jablonec nad
Nisou které budou na základì závazných objednávek urèeny k dalšímu prodeji.
23/3 Zastupitelstvo r u š í :
bod usnesení 21/1 písm. m) ze dne 16. 4. 2008 - ZM schvaluje cenovou
nabídku spoleènosti TG TISK s. r. o., 5. kvìtna 1010, 563 01 Lanškroun na
zhotovení reedice publikace Jaroslava Mackerleho „Letopis mìsta Jevíèka“,
náklad 1000 ks za celkovou cenu 125.545 Kè vè. DPH.

1/42
2/42
3/42
4/42
5/42
6/42
7/42

Usnesení ze 42. schùze Rady mìsta Jevíèka
konané dne 26. èervna 2008
Rada souhlasí s umístìním celodøevìné pergoly u nemovitosti dle zápisu
Rada schvaluje užití loga oslav 750 let pro potøeby výstavy Klubu chovatelù
jezevèíkù ÈR, která probìhne 10. 8. 2008 v Jevíèku
Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 1000 Kè Klubu chovatelù jezevèíkù ÈR na
èinnost
Rada povìøuje vedoucího organizaèního odboru øešením zamìøení
aktuálního stavu a vlastnických pomìrù v lokalitì ulice Na Rybníku dle
pøílohy zápisu
Rada schvaluje pøidìlení bytu è. 3, bytový dùm Rùžová 91 žadatelùm dle
zápisu
Rada jmenuje na základì výsledku konkursu øeditelkou MŠ Jevíèko s platností
od 1. 9. 2008 paní Ditu Mlèochovou, Sluneèná 590, Jevíèko
Rada schvaluje cenovou nabídku Instalatérství Bidmon Jevíèko na výmìnu
plynového kotle v bytì è. 3, bytový dùm Rùžová 91 ve výši 28.187 Kè
vè. DPH

www.jevicko.cz
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Policejní zprávy
23.07.2008 Rodinné neshody
Policisté v Jevíèku šetøí pøípad, kdy
došlo k napadení syna vlastním
otcem v obci Køenov. Vìc je
šetøena jako pøestupek proti
obèanskému soužití a bude
pøedán správnímu orgánu MìÚ
v Jevíèku k projednání.
17.07.2008 Poctivý nálezce
Velmi pøíkladného jednání, jenž zasluhuje
podìkování, se skvìle zhostil øidiè autobusu,
47letý muž ( M.G. z Jaromìøic), když ve svém
autobusu na trase Brno-Jevíèko nalezl
penìženku hnìdé barvy, ve které byly uloženy
osobními doklady a finanèní hotovost.
Poctivý nálezce nelenil a penìženku s celým
obsahem odevzdal na nejbližší policejní
služebnì, tedy na Obvodním oddìlení v Jevíèku. Policisté prvotním šetøením zjistili, že
87letá cestující, která penìženku i s doklady
ztratila, již ztrátu ohlásila na Obvodním
oddìlení v Boskovicích. O nálezu dokladù
byli kolegové z Boskovic informováni a ti pak
mohli vyzvednutou penìženku pøedat zpìt její
pùvodní majitelce. Policie touto cestou dìkuje
poctivému nálezci a pøeje si, aby takových
poctivcù bylo mezi námi víc.
15.07.2008 Odcizení polobotek
Za odcizení polobotek v jednom z nájemních
domù v Jevíèku byla uložena tøiatøicetiletému
muži z Jevíèka bloková pokuta. Doufejme, že
sankce, která byla udìlena bude postaèovat,
aby muž ve svém protiprávním jednání nadále
nepokraèoval.
09.07.2008 Rozbití výlohy na obchodním
domu
Pøípadem rozbití výlohy na obchodním domu
na Palackého námìstí se zabývají policisté
v Jevíèku. Mladík, posilnìn alkoholem,
nejprve kopal do zdi obchodního domu, ale
posléze kopl i do sklenìné výkladní skøínì,
kterou samozøejmì rozbil, èímž zpùsobil SD
Jednota Svitavy škodu ve výši více jak 4.000
korun, ale sám sobì si pøivodil zranìní, které
si vyžádalo pøíjezd rychlé lékaøské pomoci,
jeho ošetøení a krátkou hospitalizaci v nemocnici. Následky zranìní budou u mladíka
ještì dlouho pøetrvávat. Vìc je šetøena jako
pøestupek a pøípad bude postoupen na MìÚ
v Jevíèku k projednání správním orgánem.
Samozøejmì že nemohl utéci spravedlivému
trestu další mladík, který umožnil požití
alkoholického nápoje osobì mladší 18ti let,
který byl za svùj pøestupek vyøešen blokovou
pokutou.

ZPRÁVY Z POLICIE

nemilé pøekvapení, místo, na kterém veèer
zaparkoval své vozidlo, zelo prázdnotou.
Proto se rozhodl oznámit toto nekalé jednání
zlodìje na policejní stanici v Jevíèku. Policisté
pátrají jak po odcizené Fabii, tak i po
pachateli neoprávnìného užívání cizí vìci.
Policisté uvítají jakékoli informace, vedoucí
k vypátrání uvedeného osobního vozidla,
jehož hodnota pøesahuje 200 tisíc korun.
03.07.2008 Z kabelky ukradl penìženku
V jedné z prodejen v Jevíèku využil neznámý
lapka nepozornosti majitelky a z volnì
odložené kabelky, kterou mìla žena uloženu
za prodejním pultem, odcizil dámskou
penìženku, ve které se mimo hotovosti
nacházely doklady a zlatý øetízek, spoleènì
s platební kartou. Zøejmì za pomoci nalezeného PIN kódu následnì pachatel provedl
výbìr z bankomatu. Velmi lehce se tak
zmocnil 10 tisícové hotovosti. Pøípadem se
intenzivnì zabývají policisté z Obvodního
oddìlení v Jevíèku, kteøí ve vìci zahájili úkony
pro trestný èin krádeže a neoprávnìné držení
platební karty.
Z výše uvedených dùvodù znovu apelujeme
na obèany
- nenoste své osobní doklady v penìženkách
- své ètyømístné identifikaèní èíslo platební
karty (PIN) mìjte zásadnì oddìlenì od
samotné karty
- v pøípadì krádeže platební karty okamžitì
volejte poboèku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte.
Dodržováním tìchto zásad rozhodnì pøedejdete zbyteèným starostem.
03.07.2008 Posprejování fasády
V Jevíèku policisté šetøí trestný èin poškozo-
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vání cizí vìci, kterého se dopustil neznámý
vandal tím, že na fasádu jednoho z domù
v obci Jevíèko nastøíkal barevnými spreji nápis
JOKER a tím se dopustil nezákonného
jednání. Majiteli svým výtvarným dílem
zpùsobil škodu za 10 tisíc korun.
18.06.2008 Pokus krádeže vloupáním do
informaèního centra v Jevíèku
Neznámý pachatel se pokusil násilnì vniknout
do informaèního centra v Jevíèku. Naštìstí se
do prostor IC nedostal ale staèil zpùsobit
škodu na zaøízení v podobì poškozených
dveøí a zárubnì v hodnotì 4 tisíc korun.
Pøípadem se zabývají Jevíèští policisté.
06.06.2008 Odcizení býkù
Z odchovny skotu v jednom zemìdìlském
objektu v Jevíèku odcizil dosud neznámý pachatel v období od øíjna roku 2007 do konce
dubna 2008 celkem 6 býkù ve stáøí 8 až 18
mìsícù. Jejich hodnota je 104 tisíc korun.
Pøípadem se zabývají jevíèští policisté, kteøí
pøípad šetøí jako krádež. Pachateli, který se na
krádeži skotu podílel hrozí až tøíleté vìzení.
02.06.2008 Porušování domovní svobody
Jevíèští policisté provìøují pøípad porušování
domovní svobody, ke kterému došlo dne
14. kvìtna tohoto roku. Tøiaètyøicetiletý muž
z Jevíèka je podezøelý, že odstranil z uzamèené branky øetízek s visacím zámkem a vnikl
do dvora rodinného domu v Jevíèku. Na
místì udìlal nepoøádek v podobì rozházeného náøadí a porozbíjených ètyø výplní oken
domu. Majitelce mìl zpùsobit škodu za víc jak
tøi tisíce korun.
npor. Pavel Sedlák, vedoucí oddìlení

Tak vypadalo jevíèské námìstí v nedìli ráno 27.7.2008

05.07.2008 Policie pátrá po zlodìji Škody
Fabia
Policisté vyhlásili celostátní pátrání po
odcizené Škodì Fabia èervené barvy,
registraèní znaèky 4B1 8477, které její majitel
zaparkoval v pondìlí 30. èervna na ulici
K. Èapka v Jevíèku. Ráno ho však èekalo

www.jevicko.cz
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Výstava probíhá od 30. 6. do 30. 9. 2008 v prostoru židovské synagogy • Výstavu je možné shlédnout po dohodì na telefonu: 736 733 857
www.jevicko.cz
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KULTURA

Historie letních táborù
na Slovensku
U zrodu myšlenky poøádat letní tábory stál angažovaný uèitel, vlastivìdný
pracovník, publicista, zanícený turista a prùkopník pionýrského hnutí
FRANTIŠEK TOVÁREK. Z historických pramenù je patrno, že již od
roku 1950 se vydávaly dìti z Mìšanské školy v Jevíèku na putovní tábory.
Byly to však krátkodobé pobyty zamìøené na pìší turistiku, napø. v roce
1950 po Martinských Holích s názvem Stezkami bojù. V roce 1953 nastala
zmìna. Padlo rozhodnutí uspoøádat tábor v nìjaké horské dolinì. Jako
pøíznivá lokalita byla vybrána Malá Fatra pøesnìji Zázrivská dolina. Je to
místo na východní stranì tohoto pohoøí poblíž obce Párnica pod horou
Osnova (1363 m.n.m.). Z dochovaných fotografií je vidìt, jak táborový
materiál cestoval vlakem a pak se pøepravoval povozy na místo urèení, jak
vypadaly stany a jak se vaøilo. Dokonce se dochovala fotografie (jako jediná
odjezdová z té doby) z jevíèského vlakového nádraží. Tábor mìl pøíznaèný
název pro tuto lokalitu, jmenoval se JÁNOŠÍK. Stejnì tak i tábor v následujícím roce.

Na vrcholu tatranského Krivánì
Pak nastal jakoby proces pøibližování se k Bobrovci. Následovaly tábory
Partyzán v Lubochòanské dolinì, Zbojník v Revúckej dolinì, Protìž
a Kriváò v Ráèkovej dolinì a v roce 1959 Sputník v Janské dolinì. Rok
1960 byl dalším zlomem v historii táborù. Spolu s profesorem Dlouhým se
František Továrek vydávají hledat novou lokalitu pro další tábor. Z Nízkých Tater si to namíøí pøímo pøes Liptovský Mikuláš do doliny, kde svítí
v lese jakýsi velký bílý obdélník. Byl to opuštìný vápencový lom
v Bobrovecké dolinì. V létì se uskuteènil letní tábor Jasoò. Provázely ho
komplikace, protože spolu s táborníky nedorazily jejich vìci. Vagón, který
se mìl pøipojovat za „osobák“ se nìkde zatoulal. Nezbývalo nic jiného, než
noc pøeèkat v seníku. V Bobrovecké dolinì zaèala další etapa táborù. Do
roku 1969 na rùzných místech v dolinì a od roku 1970 pod mohutnými
smrky mezi døívìjšími rekreaèními zaøízeními MIER a PRIEMSTAV,
kde táboøíme dodnes. Výjimku tvoøil rok 1991, kdy se obì zaøízení
napojovala na èistírnu odpadních vod a tábor jsme museli pøesunout na
vedlejší louku.
Dùležité je podotknout, že tyto tábory nemìli nikdy politický podtext
a základní ideovou myšlenkou byla láska k pøírodì, potažmo k horám.
Prosazovala se hesla jako dùvtip, otužilost, odvaha. Táborníci si museli
pøipravit døevo, aby kuchyò mìla èím topit, umývali se v horské bystøinì,
dováželi si vodu ze studánky, podnikali výpravy do hor, pøespávali na
horských kolibách, uèili se rùzné cviky s pøírodním náøadím, vaøili na
ohništi, zpívali slovenské písnièky a hráli spousty her. František Továrek
odcházel do dùchodu v roce 1976. To však neznamenalo ukonèení
táboøení. Nìkdy kolem roku 1980 pøebírá žezlo hlavního vedoucího
Zdenìk Bombera - uèitel na Základní škole v Jevíèku a Továrkùv žák. Až
do roku 1981 býval kolektiv dìtí rozdìlen na dvì poloviny koedukované
(chlapci a dìvèata) a vìkovì prostupné (mladší a starší). Pøi hrách soutìžili
vìtšinou tyto dvì skupiny proti sobì. Takto rozdìlenému kolektivu byly
pøizpùsobeny nejenom hry, ale i celkový program tábora. V roce 1982
nastala pedagogická zmìna v programu tábora. Dìti byly rozdìleny do ètyø
družin a objevila se tzv. CELOTÁBOROVKA s názvem VÝSTUP NA
BABKY. Hry se postupnì zdokonalovaly. V roce 1987 bylo téma „celo-
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táborovky“ Cesta na tábor. Ve spolupráci s panem uèitelem Továrkem
a zruèným kreslíøem Mirkem Šárkou jsme vytvoøili zajímavé dílo. K význaèným bodùm u cesty na tábor pan uèitel vyhledal povìsti, rùzné pøíbìhy
a Mirek pak vše ztvárnil na velký arch papíru. Dìti se tak dozvìdìly, jak to
bylo s nešastnou láskou na hradì Streèno, proè je Kriváò na køivo, jak
zkamenìly tøi ženy na
Babkách a kdo to byla
Liptovská Mara. Byla to
zmìna v programu a hned na
poprvé se ujala.
Dalším takovým zlomem byl
rok 1991. Byli jsme nuceni
pøesunout tábor na louku.
Pohnulo se jakési táborové
soukolí a v roce 1992 došlo
k výmìnì vedení tábora.
Základní škola pøerušila
kontakt a jediným organizátorem a poøadatelem se tak
stal Pionýr Jevíèko. Zaèala
nová éra v duchu hesel:
Slunci, horám, mládí, vlajce.
Více jsme se soustøedili na
obnovu táborového inventáøe. Podaøilo se nám postavit pìt nových stanù s døevìnou podsadou. Pøed rokem 1969 v táboøe Mier Tábor v Zázrivské dolinì
rušili stany a nabídli je jevíèským pionýrùm. Byly to takové kovové skládanky, ale praktické. Používáme
je dodnes. Na popud hygieny jsme zkonstruovali druhou latrýnu, nechali
jsme na nì ušít nové umyvatelné celty, na kuchyni se objevila sedlová
støecha s novou celtou, stejnì tak i nová celta u nádobí, dokoupili jsme
ètyøi prostorné stany pro 5 táborníkù a zaèali jsme obnovovat vybavení
kuchynì vèetnì nového sporáku na vaøení. Stále však èekalo na svou
rekonstrukci to nejdùležitìjší. Byla to bouda, ve které je po celý rok
inventáø uložen. Byla postavena kolem roku 1961 a oprava støechy byla
provedena v roce 1993. Bouda sice stojí, ale zub èasu hlodá a hlodá.
Rozhodnutí postavit novou boudu padlo zaèátkem roku 2003 po
dùkladném vyhodnocení situace s úøady a prùzkumu možností spolupráce,
materiálu, øemeslníkù. Zajišovat stavbu na vzdálenost 300 km je ponìkud
složitìjší. Doma jsme pøipravily plány stavby a rozpis materiálu a na
osobním jednání s majiteli pozemku jsme dohodli pøipravení základových
patek, dodavatele stavebního døeva a jeho odvoz. Ètrnáct chlapíkù ze
stavìcí èety za ètyøi dny boudu postavilo a mimo to samozøejmì celý tábor.
Po revoluci v roce 1989 jsme s táboøením nepøestali. V èervenci se svého
posledního tábora zúèastnil i František Továrek, který v lednu roku
následujícího umírá. Na jeho poèest se tábor v roce 1992 jmenuje FR.TR.
Dalším pøekvapením bylo rozdìlení republiky. Než se èlovìk nadál,
cestoval do zahranièí. Pasy, výmìna slovenských korun, pøejezd pøes
hranice a pomalu se mìnící legislativa. Zaèali jsme plavat ve vodách
neznalých. Jeden, druhý, tøetí tábor a vše jsme se nauèili. Pasy jezdili ze
Svitav vyøizovat do Jevíèka, Agrobanka nám hlídala slovenské prostøedky,
navázali jsme kontakty s novými lidmi na slovenských úøadech. Díky tomu
jsme poprvé v historii dostali povolení od odboru životního prostøedí na
5 rokù. Vzhledem k tomu, že naše táborová kuchyò stojí na žluté turistické
znaèce vedoucí z Jalovce, mìli jsme pøehled, jaký pøíliv turistù je do
Západních Tater a jaké jsou národnosti. Majitelé pozemkù-Urbárské
spoleèenství Bobrovce, vystøídalo pìt pøedsedù a pìt výborù. V táboøe
Mier se støídali rùzní nájemci, vìtšinou z maïarského pohranièí, tábor
Priemstav zprivatizoval podnikatel z Bratislavy a ke dnešnímu dni i tábor
Mier. Starosta obce Bobrovec Miroslav Kusý zùstával dlouhých 16 rokù
stejný a byl takovou stálicí a zázemím pro nás. Doba se trochu mìní a tak
urèitou závislost na okolních zaøízeních máme. Hygiena se ptá, odkud
bereme vodu, vozíme si sebou namražené maso a to musíme nìkde uložit,
když je špatné poèasí je potøeba dìti vykoupat v teplé vodì. Už z tìchto
dùvodù musí být mezi námi dobré sousedské vztahy. V roce 1995
navštívila náš tábor skupinka místních obèanù, kteøí zastupovali organizaci
PAX CHRISTI SLOVAKIA. Požádali nás o zapùjèení tábora na pøíští rok.
Slovo dalo slovo a dobré myšlence se pøekážky nekladou. Jedním z úèastníkù tohoto druhého turnusu byl i øeditel SeVaKu v Liptovském Mikuláši
Ing. Trizna. Na rok následující mìli Pax christi domluvenou chatu na

www.jevicko.cz
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Knihovna
Nenechte si ujít jazykové kurzy, do kterých se mùžete pøihlásit bez
ohledu na to, zda jste ètenáøi knihovny.
– kurzy zaèínají v druhé polovinì mìsíce záøí
– probíhají 1x týdnì
Pøipravujeme pro vás:
– anglický jazyk pro zaèáteèníky
– anglický jazyk pro pokroèilé
– nìmecký jazyk pro pokroèilé
– ruský jazyk pro zaèáteèníky

Táborníci na vrcholu Babek
èervenec a táboøištì by po prvním turnusu osiøelo. Objevila se myšlenka co
tak uspoøádat vodárenský tábor. A byla tu nová tradice. Dìti zamìstnancù
SeVaKu a dìti zamìstnancù VHOS, a.s. Moravská Tøebová zaèaly jezdit do
Bobrovce. Trvalo to až do roku 2005. Pak dìti zamìstnancù odrostly
a druhý turnus skonèil. Aby toho nebylo málo, oslovili nás v roce 2002
pionýøi z Okøíšek u Tøebíèe. Pøišli o táboøištì a na Slovensku ještì nikdy
nebyli. V Bobrovci táboøili dva roky, pøestože tvrdili, že na jednom místì
nikdy netáboøili dvakrát.
K táborùm také patøí spoleènost s vrèením omezeným STANMOT. Je to
seskupení otcù táborníkù, kteøí zázemí pro dìti pøipraví.
V roce 2006 jsme ještì zkoušeli uspoøádat dva turnusy, ale tento systém se
neosvìdèil.
Rok následující jsme se vrátili k modelu pana uèitele Továrka. Jeden turnus,
užít si tábora, Západních Tater, Bobrovce a domù. Poslední ètyøi roky jsme
v dolinì sousedili se sochaøem Jaroslavem Halmem, který pøetváøel horský
hotel Mních v umìlecké dílo s templáøským tajemnem. Dominantou hotelu
je tøímetrová socha svatého Jakuba ze skalického pískovce, který je
ochráncem pocestných. V posledních dvou letech je návštìva Bobrovecké
doliny ponìkud oficiálnìjší a tak s novým starostou Bobrovce Ladislavem
Sedlákem je stále o èem hovoøit.
Letošní tábor se jmenoval 75O LET a mìl vazbu na oslavy Mìsta Jevíèka
od povýšení na mìsto královské v roce 1258 králem Pøemyslem Otakarem
II. Za ta léta se pod plátìnými celtami vystøídaly tisíce dìtí. Zájem o tábor
je stále, by se dá vysledovat jakýsi úbytek školní mládeže z Jevíèka.
Mìøítkem kvality tábora v tomto pøípadì bývají rozluèkové slzy táborníkù
pøi pøíjezdu domù. Byly.
Pøes deštivé poèasí jsme zdolali Babky a Sivý vrch. Více se nepodaøilo.
Také se v dolinì objevil medvìd. Byl to mladý kus vážící kolem 60 kg.
Naštìstí se nauèil chodit na odpadky do kontejneru na nedaleké parkovištì.
Poèasí nám moc nepøálo, ale celá støední Evropa na tom nebyla lépe. Úøady
nám vycházejí vstøíc, ale musíme držet krok s mìnící se legislativou. Vždy
jenom to, že se naše národy musely v roce 1993 rozdìlit, aby se mohly
v integrované Evropské unii v roce 2004 zase spojit, mluví za vše.
Vždy, když autobus s dìtmi opouští „naši“ Bobroveckou dolinu, hømí
krajem: „Jako z Babek ovce, vrátíme se do Bobrovce“. A co na to øíká
Bobrovec? Ano, pøijeïte, již se tìším!
Ing. Roman Müller

Podaøilo se vám nafotit zajímavé snímky? Nenechávejte si je pouze
pro sebe a pøineste je do Mìstské knihovny. Fotografie budou
vystaveny na výstavì amatérské fotografie v mìsíci øíjnu.

Informaèní centrum –
Zámeèek
Stále probíhá rekonstrukce støechy Zámeèku, dbejte prosím zvýšené
opatrnosti pøi návštìvì informaèního centra. Provoz IC je bez
omezení. Stále nabízíme materiály oslav.
Pøehled prodejního materiálu Informaèního centra najdete na
stránkách Mìsta Jevíèka - www.jevicko.cz. V nabídce jsou opìt
kachlové obrázky s motivy Jevíèka v cenì od 60,- do 120,- Kè.
Po
7:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Út
7:00 - 11:00 12:00 - 15:30
St
7:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Èt
7:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Pá
7:00 - 11:00 12:00 - 14:30
Ne 10:00 - 14:00 nedìlní provoz pouze v dobì letních prázdnin
Pokud poøádáte kulturní, sportovní èi jinou akci urèenou pro veøejnost,
máte možnost ji zdarma uveøejnit v Mìstském zpravodaji a kabelové
televizi. Využijte této možnosti. Staèí donést osobnì, elektronicky
poslat do Informaèního centra na adresu infojevicko@seznam.cz,
nebo zavolat na telefonní èíslo 461 542 812.
Tìšíme se na Vaši návštìvu!
Dagmar Henslová

Spoleèenská rubrika – èervenec 2008

Letošní táborová brána

Sbor pro obèanské záležitosti blahopøeje rodièùm narozených dìtí:
Natálie Jarošová
Kateøina Kosíková
Veronika Schmidtová
Gabriela Šmídová
Sabina Èíhalová
Z našich øad odešli:
Marie Tesaøová
Blahopøejeme obèanùm, kteøí v mìsíci èervenci oslavili životní jubileum:
Marie Suchá

www.jevicko.cz
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Informace o èinnosti
Svazu postižených
civilizaèními chorobami,
ZO Jevíèko
ZO SPCCH Jevíèko, která má v souèasnosti 152 èlenù a sdružuje své èleny
z 9 obcí v okolí Jevíèka, by chtìla touto cestou podìkovat obcím, firmám
a podnikatelùm, kteøí pøispìli finanèní èástkou na èinnost naší organizace.
S lítostí musíme konstatovat, že ne všechny oslovené obce, jejichž obèané
jsou èleny naší ZO, firmy a podnikatelé nám na naši èinnost pøispìli. Do
dnešního dne pøispìli na naši èinnost: Mìsto Jevíèko, Obec Jaromìøice,
Obec Biskupce, Obec Vrážné, Obec Bøezina, ITG Automotive Safety
Czech s. r. o. (døíve ASCI s. r. o.), MATOUŠEK CZ a. s., STILL s. r. o.
(palírna Biskupce). Všem uvedeným patøí srdeèný dík.
Obdržené finanèní dary jsou výhradnì použity na aktivity naší organizace.
Každý poskytovatel finanèního daru naší organizaci má právo kontroly, jak
byla poskytnutá èástka využita.
Od poslední výroèní schùze, která se konala v prosinci r. 2007 uspoøádal
výbor ZO 2x zájezd do bazénu do Boskovic. V naší ZO jsou organizováni
lidé s rùzným postižením a možnost návštìvy plaveckého bazénu v Boskovicích jim vyhovuje, protože v Boskovicích je jak plavecký, tak i rehabilitaèní bazén. Pokud finance dovolí, chtìli bychom ještì do konce roku
uspoøádat aspoò 1x návštìvu bazénu. V kvìtnu byla uspoøádána vycházka
do Biskupic na Støelnici. Úèastníci vycházky mìly možnost z vlastních
zdrojù si opéci buøty. Vycházka se zdaøila a pro zájem èlenù ji zopakujeme
v srpnu (13. 8. 2008). Všichni jsou srdeènì zváni. V èervnu se uskuteènil
zájezd do Kromìøíže, který se také zdaøil. V listopadu 2007 jsme uspoøádali
zájezd do divadla do Brna na Marii Stuartovnu. Autobus na tyto akce je
vždy plnì obsazen.
Výbor naší ZO se schází 1x mìsíènì. Na schùzích jsou øešeny aktuální
záležitosti naší ZO. V bøeznu se uskuteènila èlenská schùze, kde byli zvoleni delegáti na okresní shromáždìní našeho svazu, které se konalo 15. 5.
t. r. ve Svitavách. Dlouholetá èlenka naší ZO a èlenka výboru paní Emilie
Valentová dostala na okresním shromáždìní vyznamenání za dlouholetou
práci v ZO. V letošním roce se koná sjezd SPCCH, z naší ZO nebyl nikdo
delegován. Každý èlen výboru má na starosti èleny naší ZO z obce, kde
bydlí a z obcí z blízkého okolí.
Složení výboru naší ZO:
Šebková Zdenka – pøedsedkynì
Ševèíková Marie – místopøedsedkynì
Valentová Emilie – jednatelka
Parolková Marie – hospodáøka
Schneiderová Anna – sociální komise
Solaø Jan – kulturní komise
Kvapilová Marie – revizní komise
Neuer Jan, Crhová Anna, Èerná Helena, Vávrová Jaromíra
– èlenové výboru
Touto informací chceme seznámit veøejnost s naší èinností. Vìøíme, že i
nadále nám sponzoøi zachovají svoji pøízeò a snad nám pøispìjí i obce,
firmy a podnikatelé, kteøí byli námi osloveni a z jakýchkoliv dùvodù na
èinnost naší ZO nepøispìli.
Touto cestou dìkujeme paní Kristinì Müllerové za vstøícné jednání a
administrativní pomoc naší ZO.
Výbor ZO SPCCH

Dlouhodobá, trpìlivá....
V minulých vydáních Jevíèského zpravodaje jsme vás, vážení ètenáøi,
seznamovali s tabulkami a pomìrnì úspìšnými výsledky mladých hráèù
stolního tenisu TJ Jevíèko. Je pravdou, zejména úsilí tìchto žákovských
sportovcù, pøístup k tréninku a soutìžním utkáním, jim pøináší úspìch
a radost.
Není vše tak jednoduché jak by se mohlo na první pohled zdát, naši malí
sportovci jsou pøedevším dìti. Mají svoje rozmary, rùznorodou úroveò
myšlení, odolnost proti vnìjším vlivùm je také rozdílná, jsou to prostì
rozvíjející se lidské osobnosti. Snažíme se tyto malé èlovíèky poznat, hledat
jejich osobnostní i fyzické pøednosti ale i zápory, z poznatkù pak
vycházíme, pøi jejich sportovní výchovì.
Dlouhodobá, trpìlivá, mnohahodinová tréninková práce v hernì, poté
pøináší jakési výsledky, jenže cesta zdokonalování v podstatì nekonèí, stále
pøichází nìco nového. Právì tìch spousta hodin pøi vylepšování úderové
techniky, zpùsobu dynamiky pohybu, taktiky herního pojetí, vedou
opakovanì zkušení hráèi pince. Jistì za nezištné úsilí patøí dík pro Gábu
Havlíèka, Jardu Pospíšila, Petra Havlíèka, dále Milana Havlíèka a Oldøicha
Zechu - trenéry licence „C“. Nejen dìní na trénincích v tìlocviènì a pøi
soutìžních utkáních ovlivòuje zpùsob výkonnostního rùstu našich hráèù,

nedílnou souèástí èinnosti oddílu je také administrativa, zahrnující napø.
registrace, korespondece, propagace, úèetní evidence, tuto oblast zastupuje
Zdeòka Zechová.
Závìrem mého vyznání, je nutno zmínit velký podíl na celém obrazu
mládežnického pince v Jevíèku, našim partnerùm, zejména AVL Vranová
Lhota, Mìstu Jevíèko a ZŠ Jevíèko. Díky za podporu.
Oldøich Zecha

Jen tak si písknout …
V dobách, kdy svitla špetièka nadìje, že se mìsto Jevíèko, jako pøirozené
centrum Malé Hané a jeho obyvatelé, Moraváci jako polena, budou moci
vrátit na Moravu, odkud byli nesmyslnì vytrženi v roce 1960, vysvìtlovali
„zastupitelé“ v èele se starostou, jak je pro Jevíèko osudovì nutné zùstat
v lùnì (spíš na ocase) Východoèeského kraje a jaké výhody z toho poplynou.
Mohl bych dlouze vypoèítávat argumenty, které za témìø 20 let od
„sametového“ pøevratu potvrzují opak. Nechci však unavovat notoricky
známými skuteènostmi. Chtìl bych pøesto ukázat na pár malièkostí z poslední
doby, které svìdèí o tom, èím jsme pro Východoèechy.
MF Dnes otiskla zprávu, ve které se hovoøí o tom, jak svitavská nemocnice
škemrá o pøíspìvek na jakési pøístroje. (Kam jde Julinkovné?). Mìsto
Moravská Tøebová dalo 800.000 Kè a Jevíèko „jen“ 100.000 Kè. Jen tak
mimochodem, sanitky Rychlé záchranné služby, které vám houkají pod
oknem patøí Jihomoravskému kraji. Jistì jste si vybrali z bohaté nabídky
programu oslav 750 let povýšení mìsta Jevíèka na královské? Ale ouha,
o oslavách, perfektnì pøipravených, jsem se v pøíloze Pardubicko, listu MF
Dnes nedoèetl pøed ani po oslavách ani dva øádky! Za to si mohu každý
den v 5:30 hod. na stanici Èeský rozhlas Brno poslechnout, jaké je v Jevíèku
poèasí …
Samozøejmì, onìch 3.000 obyvatel, které má Jevíèko, a které Východoèeši
nutnì potøebují, aby se mohli nafukovat, nestojí ani za zmínku.
Není to mùj styl, ale vážnì mì napadají myšlenky, že bych si mìl pøipravit pár
zkažených vajec na uvítanou pro zastupitele kraje a použít je, až sem pøijedou
pøed volbami shánìt hlasy. Nebo se asi nauèím hvízdat na prsty, ono to vyjde
nastejno …
Ladislav Zboøil

www.jevicko.cz
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Program akcí
Pøehled zajímavých akcí ve mìstì Jevíèko – vèetnì duchovních
akcí farnosti Jevíèko na mìsíc srpen 2008

1. 6. – 30. 9. 2008

30. 6. – 30. 9. 2008

2. 8. 2008 15:00
2. – 3. 8. 2008
10. 8. 2008 11:00
15. 8. 2008 15:30
16. 8. 2008 09:00
16. 8. 2008 09:00
16. 8. 2008

17. 8. 2008 08:00
17. 8. 2008 09:30
17. 8. 2008
23. 8. 2008 15:00

24. 8. 2008 11:00
30. 8. 2008 14:00

Amatérské fotografie pro všechny – vaší
kreativitì se meze nekladou: námìt i formát
necháme na vašem uvážení a možnostech,
fotografie mùžete odevzdat v uvedeném
termínu v Mìstské knihovnì v Jevíèku, soutìž
bude ukonèena výstavou všech fotografií,
Mìstská knihovna v Jevíèku
Výstava Historie ukrytá pod zemí –
archeologie na katastru mìsta Jevíèka,
výzkum zaniklé osady u kostela sv.
Bartolomìje, bývalá židovská synagoga,
Mìsto Jevíèko a Regionální muzeum v Litomyšli
Výstavu je možné shlédnout po dohodì
na telefonu: 736 733 857.
Mše svatá a žehnání opravené zvonice
v Pøedním Arnoštovì, Øímskokatolická
farnost Jevíèko
O Jevíèskou vìž – 38. roèník tenisového
turnaje, TJ Jevíèko
Poutní mše svatá ke ctí sv. Vavøince v Chornicích, Øímskokatolická farnost Jevíèko
Pìší pou na Holubí studánku – mše
svatá v 17:30 h, Øímskokatolická farnost
Jevíèko
Poutní mše svatá ke cti sv. Rocha
v Bøezinì, Øímskokatolická farnost Jevíèko
Pouový nohejbalový turnaj dvojic, areál
Žlíbka, TJ Jevíèko
Matoušek CZ MTB OPEN Jevíèko 2008 –
0. roèník závodù horských kol, areál
Žlíbka, CK Jevíèko (T. Dvoøák a J. Ženíšek)
12:30Start dìtských kategorií
14:00Start hlavního závodu
Tradièní pou na Palackého námìstí
Poutní mše svatá v Jevíèku, Øímskokatolická farnost Jevíèko
PROÈ NE BAND Moravská Tøebová,
16:00 hod., obèerstvení zajištìno, areál
Žlíbka
Poutní mše svatá v kostele sv. Bartolomìje – pìší pou od fary ve 14:00 hod. –
po cestì žehnání opraveného køíže,
Øímskokatolická farnost Jevíèko
Poutní mše svatá ve Vísce u Jevíèka,
Øímskokatolická farnost Jevíèko
Zakonèení prázdnin, akce pro dìti, areál
Žlíbka, TJ Jevíèko

Pokud máte zájem zveøejnit svoji akci v rámci pøehledu, kontaktujte pracovnici
Informaèního centra Zámeèek, paní Henslovou, tel: 461 542 812, nebo pište na:
Infojevicko@seznam.cz.
Další informace naleznete také na webových stránkách mìsta: www.jevicko.cz.

Hledám ke koupi RD v Jevíèku
a okolí (i k rekonstrukci),
popø. byt 2-3+1.
Prosím nabídnìte, financování zajištìno, vše potøebné
zaøídím, seriózní jednání. RK prosím nevolat.

tel.: 733 121 366
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KULTURA

Program kina Astra
– srpen 2008
2. 8.
sobota v 17:30 hod.
Americký širokoúhlý film:

IRON MAN
Hrdinové se sami nenarodí. Musíme si je vyrábìt. Slavná
komiksová postava Iron Man patøí mezi nejhýèkanìjší
superhrdiny sdružené pod køídly giganta jménem Marvel. Hrají:
Robert Downey Jr., Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence
Howard a další.
Vstupné: 64 Kè
125 minut
Mládeži pøístupný,
do 12 let nevhodný
9. 8.
sobota v 17:30 hod.
Koprodukèní film Anglie a Kanady:

TAJEMSTVÍ PRSTENU
Válka je rozdìlila, ale život se nedá zastavit ... Pøíbìh nás zavádí do
doby II. svìtové války, kdy se tøi mladí Amerièané Jack, Teddy
a Chuck rozhodnou dobrovolnì narukovat do války. Hrají: Shirley
MacLaine, Christopher Plummer, Neve Campbell a další.
Vstupné: 54 Kè
118 minut
Mládeži pøístupný,
do 12 let nevhodný
16. 8.
sobota v 17:30 hod.
Americký širokoúhlý film:

INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ KØIŠÁLOVÉ LEBKY
Pokraèování jedné z nejúspìšnìjších sérií historie. Hrají: Harrison
Ford, Karen Allenová, John Hurt a další.
Vstupné: 64 Kè
123 minut
Mládeži pøístupný
23. 8.
sobota v 17:30 hod.
Èeský film:

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Máte pocit, že je vaše rodina praštìná? Seznamte se s Hanákovými! Filmová komedie vznikla na motivy humoristického
románu Fan Vavøincové. Hrají: Eva Holubová, Jiøí Mádl, Monika
Zoubková, Jaromír Dulava, Ivana Chýlková, Marián Labuda
a další.
Vstupné: 69 Kè
90 minut
Mládeži pøístupný
30. 8.
sobota v 17:30 hod.
Americký film v èeském znìní:

HORTON
Pozor, pøichází slon Horton! Tvùrci Doby ledové pøicházejí se
zbrusu novou pohádkou pro dìti i dospìlé. Horton není jen
klasickou rodinou podívanou, ale pøedevším filmem pro každého,
kdo se chce dobøe bavit.
Vstupné: 54 Kè
85 minut
Mládeži pøístupný
------------------------------------------------------------------------------Pøíplatek 1 Kè ke vstupnému na rozvoj èeské kinematografie.
Zmìna programu vyhrazena.

www.jevicko.cz
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KULTURA A HISTORIE

Historické ètení na pokraèování

EMIL TUTSCH, JAROSLAV MACKERLE

STARÉ JEVÍÈKO (1937)

•
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Historické ètení na pokraèování

•

Mikuláš Èasta, bratr Prokopùv, jako oprávnìný dìdic fojtství, usadil se na nìm
a vrátil je mìstu teprve r. 1488 za 20 zlatých odstupného.
S koneènou kopií fojtství pøešla pak i veškerá jeho práva a výsady na volenou
mìstskou radu, purkmistra s konšely a mìstského rychtáøe. Z fojtova domu
stala se radnice. Na jejím místì stojí dnes rynkovní dùm èís. 76.

KAPLE SVATÉ TROJICE
Byla to prostá stavba gotická, neznámo kdy vystavìná a patøící ke klášteru,
a stála blízko hradební zdi, tam, kde pod klášterem se poèíná nynìjší Židovská
ulice. Kolem ní byl høbitùvek; sloužila patrnì k obøadùm pohøebním.
Po válkách husitských se pøiklonila vìtšina obyvatelstva k vyznaní evangelickému. Vznikla i malá obec Èeských bratøí, kteøí v kapli svaté Trojice zaøídili svùj
sbor a pozdìji kapli užívali jako kostnice. Nynìjší ulice Židovská psala se tehdy
„ulicí pod klášterem blíž sboru“ nebo také „blíž svaté Trojice“. Po katastrofì
bìlohorské se Bratøí vìtšinou z Jevíèka vystìhovali a kaple byla klášteru
vrácena. Stav její byl ubohý a teprve jevický rodák pøevor Augustin Valšuba ji
r. 1688 obnovil, uvnitø zaøídil, opatøil dvìma zvony a pustý høbitùvek upravil.
Pøipravuje pøestavbu klášterního kostela, dal pøevor Leopold Reiter roku 1747
pøestavìti napøed kapli svaté Trojice, aby jí po dobu pøíští stavby kostela mohlo
býti užíváno k bohoslužbám. Pøestavbou setøen byl nadobro gotický ráz kaple.
Nad vchod kaple umístìn nápis s chronogramem: VnI ez TrIno CVjVs n VtV
totVs CreatVs est MVnDVs, t. j. Trojjedinému, jehož pokynutím celý svìt
stvoøen (1747).
Po zrušení kláštera pøešla kaple sv. Trojice do vlastnictví obce. R. 1794 byla ve
veøejné dražbì prodána a nato zboøena. Na místì, kde stála, byly vystavìny
roku 1796 ètyøi židovské domy, které r. 1869 lehly popelem.
Dvou zvonù z kaple sv. Trojice dostalo se darem kostelu v Benešovì na
Boskovsku. Podle zprávy farního úøadu v Benešovì mìly oba zvony stejné
nápisy a stejný letopoèet. Menší z tìchto zvonù byl ve válce svìtové zabaven.
Vìtší má kolem koruny nápis latinskou majuskulí: BENEDICTA SIT
SANCTA & INDIVIDVA TRINITAS ANNO , t. j. chvála buï svaté a nerozdílné Trojici a na plášti v zdobném oválném rámeèku relief Nejvìtší
Trojice, po jehož stranách jsou nápisy v zdobných rámeècích obdélníkových:
FR. PR. AVGVSTINVS
PAVLVS REIMER
VALTSVBA PRIOR
P.(Relief)R
FECIT OLOMUCI
GEVIGENSIS F. F.

Budova staré radnice se nelišila svou výstavbou nikterak od skromných domù
rynkovních. Když ji mìstská rada, získavši koupí budovu klášterní, r. 1792
prodávala, bylo to stavení z vìtší èásti døevìné.
Stará radnice mìla vížku už ve století 19., nebo r. 1601 byl pøelit radnièní
zvonek. Roku 1848 byla vížka „staré radnice“ už tak chatrná, že tehdejší majitel
z obavy, aby mu v pøípadì zhroucení nerozbila støechu, žádal mìstskou radu
o její snesení. Následujícího roku se dohodla mìstská rada s vdovou nebožtíka
majitele, že jí za ponechání vížky platiti bude roènì 2 zl. èinže, nebo se
nenacházelo místa, kde by se požární zvonek byl dal vhodnì zavìsiti. Nato byla
vížka opravena, avšak o nìco snížena.
R. 1897 byla „stará radnice“ zboøena a na jejím místì postaven dùm nový.
Zvonek byl zavìšen na vížku, osazenou na budovu chudinského domu èís. 81,
kterou r. 1861 zakoupila správa chudinského fondu na zaøízení chudobince.

SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HØBITOV
Kdy se židé v Jevíèku usadili, není známo. Podle zápisù v mìstských knihách
z polovice století 16. až do polovice století 17. mìli v majetku nejen domy
ulièní, nýbrž i váreèné, rynkovní. Mìli také už tehdy svého rychtáøe.
Vrchnostenské právo nad židy mìli držitelé mìsta a statku Jevíèka.
Když se jevická obec Bratøí zaøídila místo sboru v sešlé kapli sv. Trojice nový
sbor v zakoupeném domì v ulici pod klášterem, ucházeli se židé u vrchnosti,
aby si z opuštìné kaple smìli zaøídit synagogu. Žádosti jejich nebylo však
vyhovìno. Postavili si tedy ve své ulici (asi v polovici 17. století) synagogu ze
døeva. R. 1747 synagoga vyhoøela a když r. 1794 byl zboøen farní kostel
sv. Mikuláše, postavili židé ze získaného kamene synagogu novou.

Nebožtíky své pochovávali židé na høbitùvku na valech pod branou Židovskou
neboli Chornickou až do r. 1836, kdy založili høbitov nový za mìstem Na
drahách. Nejstarší náhrobky na starém høbitovì jsou ze 17. století.

STARÁ RADNICE A DOMY RYNKOVNÍ
Po válkách husitských držel dìdièné fojtství v Jevíèku Prokop Èasta, prodal je
však r. 1464 pánu Proèkovi z Kunštátu, který mìl Jevíèko od krále Ladislava
zapsané už od r. 1454. Proèek prodal pak r. 1464 fojtství se vším pøíslušenstvím, právy a výsadami obci jevické za 210 høiven grošù. Tu se však pøihlásil

Starší obèané se ještì pamatují na vzhled „staré radnice“. Bylo to jednopatrové
stavení o dvou nestejných èástech. Jedna polovice mìla v pøízemí prùjezd se
zahroceným vchodem a byla pokryta šindelovou sedlovou støechou se svislovým štítem, naven ponìkud vysazeným. Vpøedu na høebeni støechy sedìla
ètyøboká vížka z desek a s šindelovou støíškou. Od požárního zvonku visel
zpoza štítu dlouhý provaz, zasmeknutý u vrat o høebík do zdi vražený. Druhá
polovice radnice mìla šindelovou valbovou støechu a vcházelo se do ní z prùjezdu ve vedlejší polovici budovy.
Ve svìtové válce byl požární zvonek zrekvírován a s ním zmizela poslední
památka na starou radnici.
Na námìstí není jediného domu, který by byl neporušenì zachoval svùj ráz
aspoò ze století 18. Všechny domy jsou jednopatrové a pokud nebyly v novìjší
dobì pøestavìny nebo zmodernizovány, mají prùjezdy a pøízemní místnosti
klenuté a sedlové støechy s okapy do námìstí. Za úpravy prùèelí domù è. 15
a 93 objevily se zazdìné oblouky bývalých podloubí. Pøi bourání pøístavku
u domu èís. 124 vykopán nárazník od prùjezdových vrat, zpodobující poprsí
muže hladké tváøe s nízkou pøilbou na hlavì. Kámen pochází patrnì z konce
16. nebo ze zaèátku 17. století, kdy dùm tento mìl šlechtické majitele. Do
prùèelí domu èís. 14 je vezdìn barokový reliéf v kameni tesaný: nahoøe sv.
Trojice, uprostøed Panna Maria a sv. Josef s Ježíškem a dole v rozích dva svìtci.
Na domì è. 133 byla ve výklenku fasády døevìná soška sv. Jana Nepomuckého.
Na starších fotografiích vidìti domy s maskovaným druhým patrem (èíslo 19,
77, 84, 85, 86), s prostými štíty barokními (èíslo 74, 78) a deskovými (èíslo 20,
21, 22). Øeznické jatka, neohrabaná budova pod dvouetážní støechou, námìstí
nejen hyzdily, nýbrž byly i zdravotnì závadné, proèež je obec r. 1885 skoupila
a dala zboøiti.
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