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Blahopøejeme ...

Informace z kraje...
Vicehejtman Línek jednal s ministry o R35
Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek na konci èervence jednal
s køesansko-demokratickými ministry o návrhu zákona k výstavbì R35,
o kterém 23. 7. 2008 hlasovala vláda. Jednání se týkala výmìny názorù na
pøedložený dokument a dále pak informací o dalším postupu.
Vicehejtman Línek k jednáním dále uvádí: „Náš kraj v posledních letech
a mìsících vyvíjí mimoøádnou aktivitu k výstavbì R35, tato páteøní
komunikace je klíèová. Již na zaèátku dubna jsem hovoøil na mezinárodní
konferenci v Pardubicích o možnosti speciálního zákona k R35, který by
øešil její pøípravu a výstavbu. Mìl jsem tím na mysli komplexní zákon, který
by byl pøipraven spoleènì s Ministerstvem dopravy, Øeditelstvím silnic
a dálnic, zúèastnìnými kraji a pøedevším s vládou Èeské republiky, která je
naším partnerem, jenž finálnì rozhoduje o financování, èasování a výstavbì. Bohužel nìkolik poslancù sáhlo k nesystémovému a urychlenému
návrhu, který poslalo do vlády. Takto se problematika R35 nejspíš nevyøeší.
Se svými kolegy, ministry za KDU-ÈSL jsem dlouze hovoøil o tom, jak
budeme dále postupovat a potvrdili mi mùj názor, že rychlé akce bez
podpory ministerstva nejsou systémové a vìci prospìšné. Proto jsem
klidný a budu dál peèlivì a usilovnì jednat s ministerstvem dopravy
a Øeditelstvím silnic a dálnic o výstavbì R35, tak abychom mohli zaèít
stavìt v roce 2011, tak jak jsme spoleènì slíbili v podepsané deklaraci.“

V mìsíci srpnu oslavila významné životní jubileum nejstarší obèanka Jevíèka,
paní Jaroslava Vrbková. Ještì jednou touto formou pøejeme vše nejlepší,
hlavnì hodnì zdraví a vitality k jejím 95. narozeninám.

Nabízíme...

Nabídka inzerce:

Reedici Letopisu Mìsta Jevíèka
od Jaroslava Mackerleho vydanou
u pøíležitosti oslav 750 let. Kniha,
která poprvé spatøila svìtlo svìta
pøed 50 lety, mapuje historii mìsta
od geomorfologického vytvoøení
Boskovické brázdy až po události
v roce 1848. S postupem èasu
zjišujeme, že v naší regionální
historii nebyla dosud pøekonána
a stále slouží jako studijní materiál
pro mnoho autorù.
Kniha je k zakoupení v Informaèním centru Zámeèek za cenu
230,- Kè. Neváhejte a doplòte si
touto výjimeènou publikací svoji
knihovnu.

V Jevíèském zpravodaji je možno inzerovat,
pøípadnì umístit reklamu za podmínek uvedených
na www.jevicko.cz, odkaz - zpravodaj.
Jevíèský zpravodaj je v nákladu 1300 výtiskù
zdarma distribuován do všech domácností v Jevíèku.
Neváhejte a využijte tuto možnost, jak se prezentovat.
Bližší informace na tel.: 461 327 810
nebo na e-mailu: tajemnik@jevicko.cz .

Celorepubliková klubová
výstava jezevèíkù v Jevíèku
10. srpna 2008 se areál TJ SK Jevíèko stal dìjištìm setkání milovníkù
jezevèíkù z celé Èeské republiky. Probìhla tu soutìžní klubová výstava
jezevèíkù rozmanitých plemen (viz. foto). Sluneèné poèasí a prostorný
areál – to obojí pøispìlo ke spokojenosti poøadatelù i návštìvníkù.

Podìkování...
U pøíležitosti odchodu do dùchodu dìkujeme øeditelce MŠ Jevíèko,
paní Danušce Kouøilové, za odvedenou práci a pøejeme mnoho zdraví
a vitality do dalších let.
Ing. Roman Müller
U pøíležitosti odchodu do dùchodu dìkujeme paní Vlastì Tylšarové za
dlouholetou práci na úseku matriky MìÚ Jevíèko. Do dalších let pøejeme
mnoho zdraví, elánu a radosti z vnouèat.
Za pracovníky MìÚ Jevíèko Ing. Roman Müller
V rámci Jevíèské pouti byla pro širokou veøejnost již tradièné otevøena
mìstská vìž a muzeum. Zájmu návštìvníkù se tìšila také výstava
„Historie ukrytá pod zemí“ v synagoze. Dìkujeme odpovìdným
pracovníkùm za zpøístupnìní tìchto prostor.

Informace k odpadùm

Vítìzný jezevèík se svojí majitelkou

MUDr. Ivana Køížová oznamuje,
že ve dnech 28. 8. až 20. 9. 2008
neordinuje.
Nutné pøípady ošetøí ve svých ordinaèních hodinách
MUDr. Parolek a MUDr. Pávek.

1. Do sbìrného dvora je možno ukládat polystyren. Není tøeba objemovì
zatìžovat vozidla spoleènosti SITA CZ a.s. Podaøilo se nám zajistit firmu,
která si tento odpad bude odvážet zdarma.
2. Biologický odpad, jako je tráva, listí, popadaná jablka atd., nepatøí do
popelnic. Mùže se vám stát, že spoleènost SITA CZ a.s. vám tuto popelnici
nevyveze. Z tìchto dùvodù bude do sbìrného dvora pøistaven kontejner na
tento druh odpadu. Z dùvodu zahnívání bude doba pøistavení vždy jeden
týden. V tomto systému budeme pokraèovat i v podzimním období, kdy bývá
tohoto odpadu více.
Pøistavení kontejneru na biologický odpad: 3.- 6. 9. , 17.- 20. 9., 1.-4. 10.

www.jevicko.cz
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Usnesení ze 43. schùze Rady mìsta Jevíèka
konané dne 21. èervence 2008
Rada souhlasí s umístìním bazénu na pozemku p. è. 518/53 – orná pùda v k. ú.
Jevíèko-pøedmìstí
Rada souhlasí se zmìnou užívání stavby domu è. p. 228 na ulici Luèní a vynìtím
pozemku p. è. 3062 v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí ze ZPF za úèelem realizace stavby
„Výrobní objekt spoleènosti NEXTEL, s. r. o.“
Rada neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku p. è. 4238/1 – orná pùda v k. ú.
Jevíèko-pøedmìstí
Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 14.000 Kè z výtìžku VHP Skautskému oddílu
Jevíèko na èinnost
Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 5.000 Kè z výtìžku VHP ZUŠ Jevíèko na
èinnost
Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 5.000 Kè Etien Bandu Jevíèko na èinnost
Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 40.000 TJ SK Jevíèko, oddílu kopané na èinnost
Rada schvaluje pøíspìvek 120 Kè na každého úèastníka letního tábora
poøádaného SRPS pøi ZŠ Jevíèko dle pøílohy zápisu
Rada schvaluje pøíspìvek 10.000 Kè z výtìžku VHP TJ Sokol Jevíèko na èinnost
florbalového oddílu
Rada povìøuje investièního technika provedením opatøení na kanalizaci v ulici
Rùžová dle pøílohy zápisu
Rada souhlasí s interním pøíkazem TØ 4/2008 ohlednì likvidace kalù na ÈOV
Jevíèko pøedloženým VHOS, a. s. Moravská Tøebová
Rada schvaluje zámìr smìny pozemku p. è. 116 – zastavìná plocha v k. ú. Jevíèkomìsto za pozemek 15/3 – zastavìná plocha v k. ú. Jevíèko-mìsto
Rada povoluje vjezd na komunikaci k Biocentru žadateli dle zápisu
Rada povìøuje investièního technika øešením údržby veøejné zelenì na základì
žádosti dle zápisu
Rada schvaluje prodej ovoce ze stromù v majetku mìsta žadateli dle zápisu
Rada schvaluje žádost o mobilní úpravu billboardu v majetku mìsta žadateli dle
zápisu
Rada schvaluje úhradu Matys Grafika, Korbelova Lhota za dodávku 7 ks dibond
laminovaných desek s potiskem pro realizaci mìstského okruhu v celkové výši
19.283 Kè vè. DPH a úhradu za grafický návrh a tiskovou pøípravu panelù
mìstského okruhu v celkové výši 14.161 Kè vè. DPH
Rada schvaluje koupi PC sestavy LYNX expres za cenu 13.553 Kè vè. DPH pro
potøeby investièního oddìlení
Rada schvaluje vnitøní pøedpis pro stanovení odmìn z dohod o pracovní èinnosti
pro èleny JSDH obce Jevíèko na 3. ètvrtletí 2008
Rada schvaluje pronájem èástí pozemkù p. è. 24 – ostatní plocha a p. è. st. 33
zastavìná plocha a nádvoøí v k. ú. Jevíèko-mìsto žadatelùm dle zápisu
Rada schvaluje cenovou nabídku Stolaøství Mròka Konice ve výši 43.197 Kè
vè. DPH na výmìnu 3 ks oken v domì è. p. 56 na ulici Soudní
Rada udìluje souhlas s pøihlášením k trvalému pobytu na adrese Soudní 57,
Jevíèko, byt è. 2 žadatelce dle zápisu
Rada neschvaluje výmìnu oken v domì è. p. 783 na ulici K. Èapka žadateli dle
zápisu

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva mìsta Jevíèka
konaného dne 30. èervence 2008
24/1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Dagmar Krhlová, Ing. Kamil Stopka, Marta Pocsaiová,
b) ovìøovatele zápisu: Ing. Pavel Vykydal, MUDr. Helena Blažková,
c) program zasedání,
d) úpravu rozpoètu k 30. 7. 2008,
e) dle zákona è. 95/1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a lesních pozemkù
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, vše v k. ú.
Zadní Arnoštov a p. è. 8/8, p. è. 58/2, vše k. ú. Jevíèko-mìsto do majetku Mìsta Jevíèko,
f) kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Karlem a Ludmilou Jelínkovými, Rùžová 96,
569 43 Jevíèko na prodej pozemku p. è. 4254/4 (26 m2) – zahrada v k. ú. Jevíèkopøedmìstí za cenu 11 Kè/m2, celkem 286 Kè + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè + úhradu 1/4 ceny vyhotoveného
geometrického plánu v hodnotì 4.391 Kè,
g) kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Marií Andrlíkovou, Hliníky 518, 679 63 Velké
Opatovice na prodej pozemku p. è. 4254/3 (408 m2) – zahrada v k. ú. Jevíèkopøedmìstí za cenu 11 Kè/m2, celkem 4.488 Kè + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè + úhradu 1/4 ceny vyhotoveného
geometrického plánu v hodnotì 4.391 Kè,
h) kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Františkem Krupkou, A. K. Vitáka 598, 569 43
Jevíèko na prodej pozemku p. è. 4254/2 (386 m2) – zahrada v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za
cenu 11 Kè/m2, celkem 4.246 Kè + úhradu správního poplatku katastrálnímu úøadu
v hodnotì 500 Kè + úhradu 1/4 ceny vyhotoveného geometrického plánu v hodnotì
4.391 Kè,
i) kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Jaroslavem a Zdeòkou Laštùvkovými, A. K.
Vitáka 599, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p. è. 4254/1 (348 m2) – zahrada v k. ú.
Jevíèko-pøedmìstí za cenu 11 Kè/m2, celkem 3.828 Kè + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè + úhrada 1/4 ceny vyhotoveného
geometrického plánu v hodnotì 4.391 Kè,
j) smlouvu o smlouvì budoucí kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Jaroslavem
Laštùvkou ml., A. K. Vitáka 599, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p. è. 4232/2 (571
m2) – orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu 300 Kè/m2, celkem 171.300 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,
k) smlouvu o smlouvì budoucí kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a
Pøemyslem Kelèou, Ronovská 6, 679 04 Adamov na prodej pozemku p. è. 4232/4 (720
m2) – orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu 300 Kè/m2, celkem 216.000 Kè +
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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,
l) smlouvu o smlouvì budoucí kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Karlem
2
Øehoøem, M. Mikuláše 757, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p. è. 4232/8 (720 m ) –
2
orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí panu Karlu Øehoøovi za cenu 300 Kè/m , 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,
m) smlouvu o smlouvì budoucí kupní a kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Lenkou
Šenkýøovou, Udánky 45, 571 01 Moravská Tøebová a Romanem Seknièkou, Svitavská
512, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p. è. 4232/14 (800 m2) – orná pùda v k. ú.
2
Jevíèko-pøedmìstí za cenu 300 Kè/m , 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,
n) cenovou nabídku spoleènosti VPO Protivanov a. s., 798 48 Protivanov 250 na dodávku
oken v areálu MŠ Jevíèko:
- kotelna a sklad chirurgické ambulance (4 kusy) 24.377 Kè vè. DPH
- interna (3 kusy) 50.329 Kè vè. DPH
- pavilon mateøské školy (18 kusù) 230.804 Kè vè. DPH,
o) finanèní podíly Mìsta Jevíèko na obnovì kulturních památek v rámci mìstského
programu regenerace pro rok 2008 ve výši:
- 1.137.842 Kè na akci „Výmìna støešní krytiny a oprava barokních vikýøù budovy è. p.
451 Zámeèku Jevíèko“
- 9.878 Kè na akci „Obnova nátìru fasády domu è. p. 15 na Palackého námìstí Jevíèko“,
p) financování obnovy kulturní památky „Božích muk“ v k. ú. Velké Opatovice ve
vlastnictví Mìsta Jevíèko ve výši 4.995 Kè v rámci programu ORP Moravská Tøebová,
q) dodatek è. 1 ke smlouvì ev. è. SR/2007/0507 ze dne 22. 10. 2007 mezi Pardubickým
krajem a Mìstem Jevíèko o poskytnutí dotace na PD pro územní øízení na rekonstrukci
Palackého námìstí.
24/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ì d o m í :
a) cenovou nabídku spoleènosti Empemont, s. r. o., Železnièního vojska 1472, 757 01
Valašské Meziøíèí na zøízení bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s možností
napojení na zadávací pracovištì složek IZS,
b) rozbor hospodaøení za období I. až VI. 2008,
c) zprávu o èinnosti finanèního výboru za období I. až VI. 2008,
d) vyjádøení manželù Siažíkových, Zdeòka Podlezla, Petra Kobelky a MUDr. Zdeòka
Hrazdiry ve vìci prodeje pozemku p. è. 518/14 (631 m2) – zahrada v k. ú. Jevíèkopøedmìstí.
24/3 Zastupitelstvo r u š í:
a) bod usnesení 23/1 písm. y) ze dne 18. 6. 2008 – ZM schvaluje smlouvu o smlouvì
budoucí 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.
24/4 Zastupitelstvo n e s c h v a l u j e :
a) kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Bc. Janem Finsterlem a Mgr. Jiøinou
Finsterlovou Nerudova 569, 569 43 Jevíèko na prodej pozemku p. è. 518/14 (631 m2) –
zahrada v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí za cenu 300 Kè/m2, celkem 189.300 Kè + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè.
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Usnesení ze 44. schùze Rady mìsta Jevíèka
konané dne 4. srpna 2008
Rada povìøuje starostu jednáním ohlednì zpracování projektové dokumentace
intenzifikace ÈOV Jevíèko
Rada souhlasí s umístìním plotu na pozemku p. è. 1502/28 – ostatní plocha v k. ú.
Jevíèko-pøedmìstí
Rada neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku p. è. 2299/1 (380 m2) a pozemku
p. è. 2299/2 (23 m2) oba lesní pozemky v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí
Rada schvaluje pøíspìvek 120 Kè na úèastníky letního tábora v Bobrovecké dolinì
dle pøílohy zápisu
Rada schvaluje pøíspìvek 120 Kè na úèastníky letního tábora v Drhlenách
v Èeském Ráji dle pøílohy zápisu
Rada schvaluje pøíspìvek 2.000 Kè na konání kulturní akce „Park festival nr. 0“
v Jevíèku
Rada schvaluje kupní smlouvu mezi GRANO Skuteè, s. r. o. a Mìstem Jevíèko na
dodávku 1 ks atypického žulového schodu ve výši 15.806 Kè vè. DPH
Rada povìøuje investièního technika ve spolupráci s vedoucí PS øešením oprav na
DPS Kobližná dle pøílohy zápisu
Rada schvaluje cenovou nabídku VPO Protivanov na zhotovení vývìsní skøíòky
na budovu MìÚ ve výši 15. 530 Kè vè. DPH
Rada schvaluje cenovou nabídku truhláøství Luboš Helekal, Bøezina na zhotovení
nábytku pro IC Zámeèek ve výši 16.860 Kè vè. DPH
Rada schvaluje pøidìlení bytu 2+1 v domì è. p. 71 na ulici Tøebovská žadatelùm
dle zápisu
Rada schvaluje dodatek è. 1 ke smlouvì o zapùjèení mobilního zabezpeèovacího
zaøízení spoleèností ALKYON electric, Ing. Bedøich Huzlík
Rada schvaluje vyøazení PD dle zápisu z úètu 42 – rozestavìné investice
Rada schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene spjatého s nemovitostí è. p. 33
Palackého námìstí na právo chùze a jízdy po èásti pozemku p. è. st. 15/2
zastavìná plocha a nádvoøí v k. ú. Jevíèko-mìsto
Rada schvaluje úpravu rozpoètu v rámci závazných ukazatelù k 31. 8. 2008
Rada povìøuje investièního technika ve spolupráci s vedoucí PBH øešením opravy
v domì è. p. 281 na ulici Okružní
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Policejní zprávy
21.08.2008 Zlodìji škodovek dopadeni
Intenzivním pátráním po osobách, které
odcizily dvì škodovky, pøineslo kýžené
ovoce. Policistùm z Jevíèka se ve
spolupráci s kriminalisty podaøilo
odhalit podezøelé osoby. Po necelém
týdnu pátrání policistùm v síti spravedlnosti uvízl 17letý hoch z Blanenska
se svým o tøi roky mladším sourozencem,
kteøí odcizili již zmiòované osobní vozidla Škoda
Favorit v Jevíèku z ul. Pionýrské a v obci Køenov, ale
i vozidlo VAZ na Skøípovì a samozøejmì se chtìli
svézt i s vozidlem VAZ z ulice K. Èapka v Jevíèku.
Také se doznali i k odcizení vìcí ze Škody Favorit na ul.
U Cihelny v Jevíèku. Pøípad je nyní v rukou
policejního komisaøe, který 17letému mladíkovi pøedal
sdìlení obvinìní pro provinìní z trestného èinu
krádeže, poškozování cizí vìci a øízení motorového
vozidla bez øidièského oprávnìní. Jednání dalšího
z podezøelých bude pro nedostatek vìku pravdìpodobnì odloženo. Vozidla byla taktéž nalezena,
zajištìna a vrácena jejich majitelùm.
21.08.2008 Vloupání do skladu s motocykly
Oznámení o provedeném vloupání do skladu s uloženými motocykly na ul. Brnìnské pøijali Jevíèští
policisté. Na místo èinu se okamžitì dostavila
výjezdová skupina a dle šetøení na místì bylo zjištìno,
že do skladu bylo vniknuto v dobì z 20. na 21.08.2008,
kdy po odstranìní vìtrací møížky okna a po samotném
otevøení okna pachatel nebo pachatelé vnikli do skladu,
ze kterého odcizili dva kusy motocyklù - YAMAHA RJ
07 FZ6 600 ccm a KAWASAKI ER 6N 600 ccm. Oba
motocykly byly èerné barvy, nemìly zatím pøidìleny
registraèní znaèky a jejich hodnota je 250 tisíc korun.
Pøípadem se intenzivnì zabývají Jevíèští policisté ve
spolupráci s kriminalisty a po motocyklech a jejich
nových majitelích pátrají. Budou-li dopadeni a prokáže
se jim u soudu vina, mohou si vášniví motorkáøi jít
odpoèinout do vìzení až na tøi roky.
20.08.2008 Poškození vozidla
Ze zaparkovaného vozidla Škoda Favorit, které bylo
zaparkované na ul. U Cihelny v Jevíèku, prozatím
neznámý pachatel odmontoval mraèítka z pøedních
svìtlometù, kryty blikaèù, nástavec sání na kapotì
a kryt tažného zaøízení. Pøípadem se zabývají policisté
v Jevíèku pro podezøení ze spáchání pøestupku proti
majetku.
20.08.2008 Pokus o odcizení vozidla
K pokusu odcizení motorového vozidla VAZ 2101
SPZ SYA 02-62 došlo z 14. na 15.08.2008 v Jevíèku na
ul. K. Èapka. Neznámý pachatel zde vytlaèil trojúhelníkové okénko u øidièe, vnikl do vozidla a toto se
pokusil nastartovat. Toto se mu však nepodaøilo a proto
vozidlo zanechal na místì. Pøípadem se zabývají
policisté v Jevíèku pro podezøení ze spáchání trestného
èinu neoprávnìné užívání cizí vìci ve stadiu pokusu.

Krátké
zamyšlení...
Na posledním zasedání rady byla pøedstaviteli mìsta
diskutována problematika veøejného poøádku ve
mìstì, shlukování skupinek mladistvých na námìstí
Palackého v pozdních veèerních hodinách a s tím
související rušení noèního klidu (podnìty obèanù). Jak
to po tìchto dýcháncích, pøi kterých mnohdy dochází
ke konzumaci alkoholu nezletilými, vypadá u sochy
TGM, jsme fotografií dokumentovali v posledním
èísle zpravodaje.
Dalším problémem, který trápí obyvatele Palackého
námìstí, je exhibièní chování nìkterých mladých øidièù
v prostoru námìstí (rychlá jízda, hluk, „gumování“),
na což bylo již nìkolikrát obèany poukazováno. Na
pøíjezdových komunikacích zase dochází k noèním
závodùm, což dokumentují zachycené maximální
rychlosti na informativních radarech pohybující se
okolo 120 km/hod. Tito „šoféøi“ ohrožují nejen svoji
bezpeènost, ale svojí bezohledností i bezpeènost
jiných. Nejde o anonymní tváøe, totožnost tìchto
„závodníkù“ je všeobecnì známá. Ústní domluva
tìmto jedincùm v žádném pøípadì nepomohla.
Havárie, které se v posledním mìsíci v blízkosti mìsta

POLICEJNÍ ZPRÁVY
16.08.2008 Dopravní nehoda s alkoholem
K dopravní nehodì došlo v noèních hodinách dne
16.08.2008 v obci Jaromìøice, kdy øidiè jedoucí pod
vlivem alkoholu pøi couvání s vozidlem Škoda Felicia
zachytil o odstavené vozidlo Škoda Favorit a toto
poškodil. Provedenou dechovou zkouškou byla u øidièe namìøena 1,98 promile alkoholu v dechu. Øidiè
byl vyzván k lékaøskému vyšetøení spojené s odbìrem
krve s èímž øidiè souhlasil. V daném pøípadì policisté
zahájili úkony trestního øízení podle § 158/3 tr. øádu
proti øidièi, pro podezøení ze spáchání trestného èinu
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201/1,2c
tr. zákona. Vìc je šetøena ve zkráceném pøípravném
øízení.
16.08.2008 Odcizení vozidla v obci Køenov
K dalšímu odcizení motorového vozidla zn. Škoda
Favorit SPZ FMI 66-65 hnìdé barvy, došlo v obci
Køenov dne 16.08.2008 kolem 02:30 hodiny. Pøípadem
se intenzivnì zabývají policisté v Jevíèku. Po vozidle
bylo vyhlášeno ihned celostátní pátrání. Pøípad je
šetøen jako trestný èin neoprávnìné užívání cizí vìci
dle § 249/1 trestního zákona. Škoda která vznikla
odcizením vozidla èiní cca 8.000,-Kè.
16.08.2008 Dopravní nehoda se zranìním
K dopravní nehodì vyjíždìli policisté z Jevíèka dne
16.08.2008 ve 14:00 hodin. K této došlo tím
zpùsobem, že øidiè pøi prùjezdu pravotoèivé zatáèky ve
smìru na Jevíèko od obce Chornice, pøejel do
protismìru, kde se èelnì støetl s jiným protijedoucím
osobním vozidlem. Pøi dopravní nehodì došlo ke
zranìní šesti osob, které byly pøevezeny rychlou
záchranou službou do nemocnice ve Svitavách a Litomyšli, kde byly hospitalizováni. Vìc šetøí skupina
dopravních nehod Svitavy.
16.08.2008 Napadení v restauraci
K fyzickému napadení mladé dívky a mladíka došlo
v restauraci U Apoštola v Jevíèku dne 16.08.2008 ve
veèerních hodinách, kdy mladík nejprve fyzicky napadl
druhého mladíka a pak i dívku, po které hodil
sklenièku, která jí zpùsobila zranìní nad pravým okem.
Vìcí se zabývají policisté a zadokumentovávají tuto
výtržnost.
15.08.2008 Odcizení Škody Favorit
K odcizení osobního vozidla Škoda Favorit SPZ
2E24510 bílé barvy došlo ze 14. na 15.08.2008 na ul.
Pionýrská v Jevíèku. Odcizením vozidla vznikla škoda
jeho majiteli cca 25.000,-Kè Pøípad je šetøen policisty
v Jevíèku pro trestný èin neoprávnìné užívání cizí vìci
dle § 249/1 trestního zákona. Po vozidle bylo ihned
vyhlášené celostátní pátrání.
15.08.2008 Nalezení odcizeného vozidla
V obci Jaromìøice policisté z Jevíèka nalezli osobní
motorové vozidlo VAZ 2101 rz 1M92297. Provìøením
vozidla bylo zjištìno, že toto bylo odcizeno v obci
Skøípov a pøípadem jeho odcizení se zabývají policisté
z Obvodního oddìlení P ÈR Konice. O nálezu byla
ihned vyrozumìna jeho majitelka a policisté v Konici
a nalezené vozidlo bylo pøedáno šastné majitelce. Po
pachateli jeho odcizení se nadále pátrá.

udály svìdèí o obrovském nebezpeèí tohoto jejich
jednání.
Dalším nešvarem, který se po Jevíèku èím dál èastìji
vyskytuje jsou graffity na fasádách domù a nejen na
nich (posledním pøípadem jsou popsané plastové
dveøe a okna v areálu Mateøské školy v Jevíèku). Tyto
projevy nemají s umìním pranic spoleèného, jsou
obyèejným vandalismem, dokazujícím absolutní
neúctu k obecnímu èi soukromému majetku. Autoøi
nápisù jsou mnohdy mladší, než si sami myslíme.
A proto se ptáme rodièù. Máte ve veèerních hodinách
pøehled o svých ratolestech? Víte, èím se vaše dìti po
veèerech baví?
O drogách jsme v našem zpravodaji již také dosti
podrobnì informovali.
Je zøejmé, že bez aktivní úèasti obèanù a policie se tyto
nešvary nepodaøí ve mìstì vymýtit. V dùsledku
redukce poètu sloužících policistù však existuje
oprávnìná obava, že se bezpeènostní situace ve mìstì
mùže nadále zhoršovat (to nehovoøíme v našem
pøíspìvku o krádežích a dalších trestných èinech,
o kterých si mùžete pøeèíst na jiném místì této
stránky). V souvislosti s uvedenými fakty je tedy stále
více aktuální pøípadné zøízení mìstské policie, což však
nemalou mìrou (èástka blížící se 1 mil. korun roènì)
zatíží mìstský rozpoèet.
Pøedstavitelé mìsta
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13.08.2008 Odcizení znakù z vozidla
Pøípadem odcizení znakù z vozidla Mazda, které bylo
zaparkované na Palackého námìstí se zabývají policisté
v Jevíèku. Škoda, která vznikla jejich odcizením èiní
1.500,-Kè. Pøípad je šetøen jako pøestupek proti
majetku dle § 50/1a zák. èíslo 200/1990 Sb.
10.08.2008 Poškození laku vozidla
V obci Chornice došlo k poškození laku vozidla Opel
Astra, kdy poškození laku je tak velké, že škoda
dosahuje 20.000,-Kè. Pøípad šetøí policie ÈR pro
podezøení ze spáchání trestného èinu poškozování cizí
vìci dle § 257/1 trestního zákona.
06.08.2008 Pracovní úraz
K pracovnímu úrazu došlo dne 06.08.2008 v obci
Zadní Arnoštov, kdy traktorista øádnì nezajistil jízdní
soupravu, která se samovolnì rozjela a traktorista se
pøi snaze o nastoupení do kabiny traktoru a zastavení
soupravy, klopýtl a upadl na zem, kde na jeho levou
ruku najelo kolo pøívìsu s nákladem jílové hlíny.
U traktoristy došlo k lehkému zranìní, které si
vyžádalo pøivolání lékaøské pomoci. Pøípad je v šetøení
policisty v Jevíèku.
05.08.2008 Ujetí od benzínky bez zaplacení
Dne 04.08.2008 v 08:09 hodin neznámý øidiè
s osobním motorovým vozidlem PEUGEOT bílé
barvy nezjištìné SPZ, natankoval u stojanu benzinové
èerpací stanice v Jevíèku motorovou naftu a následnì
bez zaplacení s vozidlem ujel. Pøípadem se zabývají
policisté pro podezøení ze spáchání pøestupku proti
majetku.
05.08.2008 Poškození laku vozidla
Policisté z Jevíèka prošetøují pøípad poškození laku
osobního vozidla Škoda Fabia, který poškozenému
poškodil neznámý pachatel v noèních hodinách ze 04.
na 05. srpna na ulici Tøebovské.
04.08.2008 Fyzické napadení
V obci Jaromìøice fyzicky napadl muž svoji sousedku
takovým zpùsobem, že jí zpùsobil zranìní v oblièeji se
kterým musela vyhledat ošetøení lékaøe. Pøi napadení
se bránila takovým zpùsobem, že i útoèník byl nucen
vyhledat lékaøskou pomoc. Vìc je v šetøení policistù
pro podezøení z pøestupku proti obèanskému soužití.
01.08.2008 Okradený senior
Pøípadem okradení seniora se zabývají policisté v Jevíèku. K okradení došlo na zatopeném lomu v místì
tzv. "Mrtvák" v obci Bøezina, kdy si poškozený odložil
klíèenku, mobilní telefon a klíèe od domu pod svoje
vìci a bezstarostnì se koupal. Když se vrátil z vody
zjistil, že mu nìkdo tyto odložené vìci odcizil. Vìc je
nyní v šetøení policie ÈR.
01.08.2008 Nebezpeèná jízda s vozidlem
Policisté v Jevíèku prošetøovali nebezpeènou jízdu
mladíka, který øídil osobní vozidlo, se kterým
ohrožoval chodce na námìstí Palackého. Vìc byla
vyøešena jako pøestupek a spisový materiál byl pøedán
odboru dopravy MìÚ Mor. Tøebová k projednání.
npor. Pavel Sedlák, vedoucí oddìlení

Dùkazy lidové tvoøivosti „umìlcù“ na farní a høbitovní zdi
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RÙZNÉ

Podìkování...
Již po jedenácté se konal letní tábor pro dìti I. stupnì základní školy u Smolenské
pøehrady. Výhodou tábora je týdenní turnus, krátká vzdálenost od Jevíèka a umístìní
dìtí od šesti let. Mezi dìtmi a rodièi je oblíben, jelikož se stal takovou malou pøípravkou na další táboøení ve starším vìku.

Židovská ul.: Sponer, Skopalík, Haas, Bayer, Antlová, Gottwaldová, Sieder.
Pivovarská ul.: Hruda, sl. Plechová, Ševèík.
Rùžová ul.: Nedomanský, Vyšinka, Schichová, Weiss, Kerschner.
Køivánkova ul.: Sequencová, sl. Hölzlovy.
Barvíøská ul.: Kritzbachová, Steffan, Žák.
Kobližná ul.: Kirchnerová, Haas, Lang, Nìmec.
Námìstí: Bursík, MUDr. Löwit, Moclík, uè. Zemenová, Worlová, Cedivoda,
Weber, sl. Vrbická, Koutníková.
V jednotlivých ulicích bydleli i další obyvatelé, ale ti kvìtinovou výzdobu v oknech
nemìli. Senioøi v Jevíèku narození snad urèí, ve kterých domech uvedení obèané
bydleli.
František Plech

O Jevíèskou vìž
Dne 26. - 27. 7. 2008 se konal 3. roèník turnaje veteránù o JEVÍÈSKOU VÌŽ
MEMORIÁL PØEMYSLA RYŠE. Tohoto turnaje se zúèastnilo celkem 16 dvojic.
Z Prahy, Radotína, Bílovic, Letovic, Velkých Opatovic, Kuøimi a Jevíèka. Vítìzem
turnaje se stala jevíèská dvojice Jagoš-Wetter. Další poøadí: 2. Müller-Kebenka,
3. Táborský M.-Huleja, 4. Zemánek-Juránek.

Wetter-Jagoš

Vondráèek-Vurm

Jako již tradiènì se první srpnový víkend konal již 39. roèník turnaje o JEVÍÈSKOU
VÌŽ za úèasti 13 dvojic. Z Brna, Bruntálu, Velechovic, Velkých Opatovic, Radotína,
Blanska a Jevíèka. Vítìzství si potøetí po sobì a celkovì již posedmé odnesla
dvojice Vondráèek-Vurm. Další poøadí: 2. Grepl-Wetter, 3. Zemánek P.-Zezula,
4. Novotný-Jiskra.
Všem zúèastnìným dìkujeme za sportovní výkony a vìøíme, že jubilejní 40. roèník
v roce 2009 bude neménì úspìšný a zúèastní se jej i rekordní poèet úèastníkù.
TC Jevíèko
Tento rok byl plný sentimentu. Louèili jsme se s dìtmi, které oslavily na táboøe svou
táborovou pìtiletku a pøíští rok je èeká jiný tábor, jiná parta, jiné prostøedí. Tìmto táborníkùm dìkuji za to, že byli skvìlou partou a nám vedoucím oporou v starání se
o ty nejmladší. Mùj dík také patøí celému táborovému personálu, který svoji dovolenou, volný èas tráví s dìtmi a to proto, že ho to baví a má z toho radost.
Pavla Koneèná

Mateøská škola Jevíèko
o z n a m u j e zmìnu provozní doby
od 1. 9. 2008 na 6.00 až 16.15 hod.

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ...

MŠMŠ MŠMŠ MŠ

Okrašlovací spolek v Jevíèku

Pinec je krásný sport

Tento spolek od roku 1910 peèoval o zeleò mìsta a park. Ve snaze zelení ozdobit
i okna pøíbytkù, vyhlásil soutìž, aby obèané mìsta ozdobili kvìtinami okna a balkony.
V týdeníku Nová Malá Haná 20. 8. 1910 vyzvedl ty obyvatele, kteøí mìli kvìtiny
v oknech. Tato zpráva nás dnes informuje, jaká pøíjmení obyvatelé mìli a v kterých
ulicích žili.
Nejprve byli uvedeni spoleèensky výše postavení:
M. Maischeider, Ferdinand
Hikl, uèitel Korèák, uèitel
E. Tutsch, Jeøábková,
notáø Støecha, podnikatelé
H o n z ù , M a r ke s, d á l e
B. Poldauf.
Chornická ul. : Bubeník,
D vo ø á k , M U D r. T i l l ,
Haviger, sl. Zemenová,
Jeniš, Kovaøík.
Pohled do ulice Okružní IV s náhonem pro
Zadní ul.: Skácel, KøiHorní „panský“ mlýn, který patøil za první republiky
vánková, Schneider, Stejk nejmodernìjším na Malé Hané.
skal, Toman.
Okružní tøída: Ondra, Schich, Zemandl, Schupler, Vrbický, sl. Zemenovy, Müller,
Nìmec, Zezula, Koneèný, Ritter, Felner, Pohl, Èervinka, Plech, Horák, Marek,
Drobníèek, Faltýnek, Volková.
Brnìnská ul.: Procházka, Fischer, Dokoupil, Markes, Háva, Paøízek, sl. Vrbová,
Valentová.
Biskupická ul.: Ohrnerová, Schich.
Havlíèkova ul.: Jeniš, Herel.
Dolní Farní: Finsterlová, Jašek, Vyhlídal, Zezula, Sluga, Balcárková.
Horní Farní: Illek, Wolf, Cápal, Nedomanský, faráø Danìk, Zezula.

Vážení ètenáøi, jistì jste se pøi mnoha sportovních pøenosech z olympiády setkali se
stolním tenisem. I nezasvìcenému divákovi jistì byla pøíjemná dynamika, pestrost
a cit, s jakým byl tento sport pøedvádìn nejlepšími hráèi svìta. I v Jevíèku si pinec nìkolik chlapcù zamilovalo, pøipravují se na sezónu 2008/2009, ve které A tým bude
hrát divizi a B tým okresní pøebor mládeže. Pøíprava, která stále probíhá je nároèná.
Pøes školní prázdniny bylo nìkolik sportovních akcí. Pøípravné utkání se žáky
Letovic, dospìlými hráèi - zástupci sponzora AVL Vranová Lhota, poté turnajový seriál v Ústí nad Orlicí a týdenní soustøedìní v akademii stolního tenisu v Sadské.
Další pøípravný cyklus pøed zahájením sezóny zaèíná 1. záøí od 15,00 hod. v hernì
(malé tìlocviènì ZŠ) tréninkem, dále bude pokraèovat dalšími pøípravnými zápasy.
Vìøíme, že rodièe budou své ratolesti podporovat v pohybové aktivitì a sportovní
èinnosti, jakou napøíklad pinec skýtá. Naši èinnost mùžete sledovat na stránkách klubu - http://pinec.jevicko.eu
Za klub Oldøich Zecha

Spoleèenská rubrika – srpen 2008
Z našich øad odešli:
Jaromír Rozèínský
Bohumil Popelka
Emilie Køivánková
Blahopøejeme obèanùm, kteøí v mìsíci srpnu oslavili životní jubileum:
Jarmila Hieslová
Zdenìk Honzák
Jitka Nedomanská
Marie Procházková
Marie Schillerová
Jaroslava Vrbková

www.jevicko.cz

