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FotoaktualityJak bylo před 100 lety v Jevíčku
Začíná léto roku 1915. Rakousko-Uhersko je již celý rok ve válce, slibované vítězství císařských 
vojsk stále nepřichází, naopak situace na bojištích se mění v neprospěch mocnářství. Na srbské 
frontě se po zimní porážce nic neděje, v květnu 1915 přibyla nová fronta na rakousko-italských 
hranicích, snad jen úspěšný květnový průlom u Gorlice a postup na východní frontě o více než 
200 kilometrů mohl být oslavován.
Armáda požadovala další a další vojáky, z českých zemí narukovalo během války zhruba 1,4 
miliónu mužů. Zajímavé je, že zatímco na východní frontě docházelo k častým dezercím a ocho-
ta bojovat proti Rusům nebyla v duchu tehdejší slovanské vzájemnosti příliš velká, na italské 
frontě naopak patřili k nejspolehlivějším.  
Své počátky má v tomto období v tomto období i protirakouský odboj, právě 6. července 1915 
vystoupil v Ženevě na výroční den smrti Mistra Jana Husa s prvním prohlášením Tomáš Garri-
gue Masaryk. To již byli v rakouském vězení představitelé domácí politiky Karel Kramář a Alois 
Rašín.
A jak se vedlo obyčejným lidem? Již na podzim 1914 se začalo zhoršovat zásobování potravi-
nami. Vláda zareagovala stanovením maximálních cen, nicméně problémy to nevyřešilo, začala 
chybět například sůl, protože nemohla být dovážena juta na pytle, a tak by se dalo pokračovat. 
Nedostatkovými se záhy staly mouka, cukr, tuky… V dubnu 1915 byl zaveden přídělový systém, 
kdy veškeré základní potraviny se začaly vydávat na předtištěné lístky, ty hned získaly podle 
svého určení názvy jako moučenky, masenky, chlebenky, tučenky. Ani toto opatření situaci ne-
zlepšilo, za lístky totiž nebylo mnohdy co sehnat. 
Došlo tedy na nejrůznější náhrady. Mezi ně podle dochovaných vzpomínek patřily nejroztodiv-
nější věci, místo kávy se popíjelo pražené žito nebo hrách, místo chleba se pekl tzv. pochlebník, 
což byl kukuřičný chléb s pilinami způsobující ovšem silnou plynatost, či dokonce tzv. vičák, 
neboli černý a těžce stravitelný chléb z vikve. Dokonce vycházely i úřední rady, jak nahradit 
nedostatkové suroviny. Některé si dovedeme představit jen velmi obtížně, kupříkladu že na 
výživnou polévku stačí uvařit 40 chroustů.  
Také obyvatelé Jevíčka se museli zabývat každodenní starostí o zajištění základních potravin. 
Podrobně o tom píše například Jaroslav Pinkava v publikaci Jevíčko v letech 1848-1918. Proti 
snahám místních obchodníků o skupování obilí zasahovaly promptně úřady, i když pravda ně-
kdy na udání konkurence. Vedle obilné mouky se k pečení chleba používala i mouka kukuřičná. 
Jednotliví pekaři měli úředně rozděleno, do které části města směli prodávat své výrobky.
Potravin ubývalo, ale muselo se jimi nasytit více lidí. V červnu 1915 dorazili do města váleční 
uprchlíci, tzv. Istriáni, kteří nedobrovolně opustili své domovy na poloostrově na severu Jad-
ranu, neboť se tam se začalo bojovat na italské frontě. Bylo jich několik desítek a na ubytování 
byli rozděleni do několika jevíčských rodin. Podle dochovaných dokumentů bydleli například  
u Františka Švece, Antonína Leischnera, Eleonory Jelínkové, Františky Antlové a Julie Wölfové. 
Tito jmenovaní pak po odchodu Istriánů dostali peněžitou náhradu za nájemné a opotřebení 
bytů.
Mezi uprchlíky byly převážně ženy a děti, když okresní hejtmanství v červenci navrhlo najímat 
uprchlíky na zemědělské práce, dostalo se mu odpovědi, že mezi nimi jsou jen 4 muži, z toho 
dva zaměstnaní v pivovaru, jeden na stavbě sanatoria a poslední je již starý. Pinkava ve výše 
zmíněné knize vyvozuje z dokumentů názor, že se jednalo o Jiřího Mikuliče, narozeného roku 
1849, který o rok později v září 1916 v Jevíčku i zemřel. Pobyt uprchlíků mělo na starosti okres-
ní hejtmanství v Moravské Třebové, to hradilo i potřebné podpory. Uprchlíci z Istrie pobývali 
v Jevíčku až do 15. 2. 1917, kdy je jevíčští povozníci odvezli na železniční stanici do Chornic. Ve 
městě se také objevili ruští a italští váleční zajatci, kteří měli vypomáhat v zemědělství. Jejich 
počet začal vzrůstat až od roku 1916. 
Válka postihla i společenský život ve městě. Dne 31. srpna 1915 byla úředně zakázána činnost 
Sokola v Jevíčku a sokolovna zabrána pro vojenské účely. Podobně utlumily svou činnost i další 
organizace. Vše směřovalo k pomoci armádě, přispívalo se na nejrůznější fondy, ať přímo pe-
nězi nebo koupí pamětních listů, válečných kokard, námořnických kalendářů, válečných map, 
pohlednic a nálepek. Problémy měla i jevíčská reálka, vedle více než 50 studentů narukovalo i 
11 profesorů, jeden z nich Edmund Kolkop jistě v létě 1915 netušil, že za několik týdnů 18. září 
padne v Haliči. Další padlí z řad jevíčských občanů pak budou přibývat až do konce války.
Zatím se ale píše léto roku 1915 a všechny ještě čekají více než tři roky stále prohlubujícího 
se válečného utrpení. Tyto události před 100 lety v Jevíčku jsou nám poučením a mají i dnes 
aktuální rozměr.

Robert Jordán

www.jevicko.cz

Tradiční historická jízda SHČMS projela 
Jevíčkem 

Ve spolupráci se společností MarS a. s. jsme 
udělali další kousek města hezčím 

Bývalá sýpka dostává novou podobu 

Více 
informací 
na str. 11
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Vážení spoluobčané,
ve spolupráci se svozovou 
společností SITA máte nově 
možnost ukládat zdarma ve 
sběrném dvoře použitý jedlý 
olej v uzavřených PET lah-
vích. Tyto budou umístěny 
v plastovém kontejneru a ná-
sledně svezeny.

Tato nová služba má několik důležitých 
aspektů:
• použité jedlé oleje a tuky jsou recyklovány 
a využívány na výrobu biopaliv, což má velký 
význam pro životní prostředí,
• pokud jsou jedlé oleje a tuky vylévány do 
kanalizace, způsobují velké problémy, dochá-
zí k jejich usazování a následnému ucpávání 
potrubí,
• usazený tuk urychluje korozi kanalizač-
ních potrubí. Tuky se částečně rozloží  
a vzniklé mastné kyseliny proces koroze stěn 
potrubí urychlí, čímž se snižuje životnost ka-
nalizační sítě,
• s velkými náklady je spojena likvidace tuků, 
které „přitečou“ do čistírny odpadních vod 
(viz foto).

Ve spolupráci se spol. SITA  
Mgr. Miroslav Šafář

Co děláme v létě
Co děláme v létě, v čase prázdnin, nejenom 
školních, ale i těch „parlamentních“, v době 
naordinovaných dovolených a odpočinku? 
Jako každý dle svých možností se i my po-
stupně rozjíždíme za svými radostmi. Jeden 
do přírody, druhý za sportem a třetí třeba 
jako hlavní vedoucí na dětský cyklotábor. 
Regenerujeme síly, zotavujeme ducha a zá-
roveň s tím tříbíme impulzy a otázky, na kte-
rých se ne ve všech aspektech shodujeme. 
Rozpracovaných či připravovaných akcí je 
nemálo, a protože se nás nebude ptát zima, 
nýbrž příští rozpočet, cože jsme to dělali 
v létě, zůstáváme i v těchto opojných prázd-
ninových dnech v nepřetržitém pracovním 
kontaktu. 
Mimo protokol a oficiální zasedání rady 
jednáme operativně při neformálních pra-
covních setkáních. Jednoho z nich byl v čer-
venci účasten i hejtman Pardubického kraje 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., s nímž jsme 
navštívili závod Czech Blades a mimo jiné 
prodiskutovali problematiku protipovodňo-
vých opatření v záplavovém území Pod Za-
hradami a mezi Střelnicí a říčkou Jevíčkou, 
která jsou možná zásadní pro příští rozvoj 
společnosti Rehau v našem městě. Podpora 
vedení Pardubického kraje nejen v této věci 
není zanedbatelná. A nás může upřímný zá-
jem „perníkářů“ o moravský apendix jejich 
kraje toliko těšit. Tak jako moravská orlice ve 
znaku Pardubického kraje zaujímáme i my 
svoje přesvědčivé místo ve východočeském 
povědomí. Přitom však zůstáváme plně své-
bytní a tedy v konečné fázi záleží především 
na nás samotných.
Vedle naší dlouhodobé priority přispět  
k posílení a zkvalitnění pracovního trhu na 
Malé Hané, jemuž by právě rozšíření akti-
vit společnosti Rehau výrazně pomohlo, se 
pozornost nejen nás, ale s námi jistě i všech 
bedlivých občanů upírá do ulic K. H. Bo-
rovského a Nerudovy. Zde probíhají rekon-
strukce vozovek a chodníků a zároveň s nimi 
se budují i nová účelná parkovací místa. 
V barokním zbarvení ožívá historická sýpka 
a je nabíledni, že svoji renovaci a přestav-
bu si zasluhují taktéž stáje Panského dvora, 
kde bychom chtěli napříště vybudovat stan-
dardní základnu pro pracovníky města a s ní 
i tolik potřebné sociální zázemí pro kulturní 
a společenské podniky, jež se tu od jara do 
podzimku v čím dál větší míře pořádají. To, 
že zvelebíme jednu část města, však nezna-
mená, že nevidíme jiná místa dlouhodobě 
žadonící o nezbytnou revitalizaci, anebo 
zrovna tak neutěšený stav našeho sběrné-
ho dvora. I jím se nyní intenzívně zabýváme. 
Prásknout dvě mouchy jednou ranou není 
nemožné. Ovšem je-li mušek, v našem pří-
padě úkolů vícero, nezbývá než jít na ně po-
stupně, hezky popořadě.  Samozřejmě s tím 
vědomím, že priority zůstanou prioritami  
a jakékoliv skutky pro jejich zdárný vývin 
nelze upozaďovat nebo s nimi nedejbůh 
tristně otálet. 
Vedle rozpracovaných investičních akcí ne-
zapomínáme ani na trvalou podporu akcí 

Okénko radních Společenská rubrika
srpen 

Blahopřejeme občanům Jevíčka 
k významným životním jubileím. 

Miloslav Müller 
Eduard Jeniš 
Eva Vysloužilová 
Josef Horák  
Jarmila Havlíčková 
Aloisie Foretová
Božena Dokoupilová

kulturně společenských. Intenzivně se podí-
líme na finálních přípravách tradiční Jevíčské 
pouti, na níž jsou organizačně zainteresová-
ni nejen členové kulturní komise a pracov-
níci města, ale svou měrou se na pouť při-
pravují i všechny významné spolky ve městě 
(hasičský sbor, včelaři i rybáři, oddíl kopané 
a další). Jevíčská pouť je svým charakterem 
akce masová a vyžaduje tudíž svědomitou 
koordinaci všech zainteresovaných složek. 
Vedle celé řady kulturních a společenských 
programů je třeba zajistit stálý pořádek, 
ochranu majetku a především bezpečnost 
návštěvníků. Tedy věci tolik důležité, které 
nakonec nejsou vidět a nebývají proto od-
měněny potleskem, ba mnohdy ani uznalým 
plácnutím po rameni. Ale tak už to chodí  
a nikdo se za to nebude kabonit. 
A kdyby nám tu druhou půlku prázdnin 
chtělo náhodou pršet, posviťme si jeden na 
druhého alespoň úsměvem. Jak při radován-
kách, tak při práci!

Váš radní  
Rudolf B E R A N

Sběr jedlých olejů v PET lahvích na sběrném dvoře Jevíčko

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
v termínu od soboty 15.8., 7:00 hod. do 
neděle 16.8., 22:00 hod. bude z důvodu 
programu Jevíčské pouti přemístěno 
autobusové nádraží z Palackého ná-
městí na ulici Okružní IV (před provo-
zovnu firmy ELPO, prodej elektroma-
teriálu). Odjezdové a příjezdové časy 
autobusů zůstávají nezměněny.
Děkujeme za pochopení,

vedení Města Jevíčka.
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vit zdravotní středisko. Jelikož výklad termínu 
stání je velmi volný, někteří řidiči toho bohu-
žel zneužívají. Riskují však pokutu až 2.000 
Kč případně provázenou „botičkou“ a pokud 
auto brání provozu, pak rovnou i odtažením 
na vlastní náklady.
Nově instalovaným doprav-
ním značením je i vodorovná 
dopravní značka V 12c žlutá 
čára souvislá  značící „Zákaz 
zastavení“ a to na ul. Kostel-
ní. Tato vodorovná dopravní 
značka byla 
umístěna do 
této ulice z 
toho důvodu, 
aby zde nedo-
cházelo k od-
stavování vozi-
del, které stojí 
po obou stra-
nách této ulice  
a znemožňu-
jí tak plynulý 
průjezd vozi-
dlům a zejmé-
na autobusům. Doporučujeme proto řidičům, 
aby příkazy z vodorovných značek plynoucích 
respektovali neméně intenzivně, neboť před 
zákonem má v těchto případech vodorovné i 
svislé dopravní značení stejnou váhu.
Na dodržování příkazů a zákazů, nejen těchto 
dopravních značek, vyplývajících ze zákona 
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních ko-
munikacích (zákon o silničním provozu), bu-
dou dohlížet pracovníci bezpečnostní agen-
tury ARAGON Security, s. r. o. Řidiče, kteří je 
nebudou respektovat, vyfotografují a daný 
přestupek bude zaslán cestou MěÚ Jevíčko 
Policii ČR k vyřízení. Děkujeme za pochopení.

Bc. Pavel Sedlák 
tajemník MěÚ Jevíčko

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 9. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s usta-
novením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, informuje o konání 9. zasedání 
Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného 
starostou města Dušanem Pávkem, dipl. 
um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona  
o obcích.

Místo konání: 
kulturní dům Zadní Arnoštov (dopra-
va pro zastupitele a občany bude za-
jištěna mikrobusem od MěÚ Jevíčko  
v 16:00 h)
Doba konání: 17. 08. 2015 od 16:30 h

Navržený program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitel-

stva
5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6) Zpráva komise stavební
7) Rozbor hospodaření za období 1.–6. 2015
8) Zpráva finančního výboru
9) Zpráva komise bytové a sociální
10) Oprava střechy MěÚ Jevíčko
11) Zateplení bytových domů ve správě PBH
12) Prodej pozemků – zahrad u RD na ulici 
  A. K. Vitáka
13) Korespondence, různé
14) Diskuse
15) Usnesení

Dušan Pávek, dipl. um. v. r. 
starosta města Jevíčka

Poděkování
Vážení spoluobčané,
vedení Města Je-
víčka touto cestou 
velice děkuje za-
městnancům firmy 
M-Silnice a.s., kteří 
dne 9. 7. 2015 při práci 
na opravách ulice Ne-
rudova v Jevíčku zpozorovali vycházející dým 
z oken jednoho z bytů. Neprodleně přivola-
li hasiče a do jejich příjezdu duchapřítomně  
a profesionálně zastavili přívod plynu pro celý 
bytový dům a pokusili se vlastními silami vy-
táhnout ze zakouřeného bytu starší paní, kte-
rá se v bytě nacházela. Toto se však z důvodu 
silného zakouření nepodařilo a záchranu pro-
vedli až hasiči, kteří na místo obratem dorazili 
s dýchacími přístroji. Zraněná spoluobčanka 
byla s vážnými popáleninami hospitalizová-
na. Tento odvážný čin jistě pomohl odvrátit 
mnohem větší škody, způsobené požárem  
a zachránil obyvatele domu před dalšími 
možnými zraněními. Těmto odvážným chla-
pům, stejně jako všem zasahujícím jednotkám 
hasičů, patří velké poděkování.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Upozornění na nové dopravní značky
Vážení občané, 
jak jistě víte, problematických míst týkající se 
parkování vozidel je nejen v Jevíčku mnoho. 
Z důvodu plynulosti a bezpečného průjezdu 
vozidel byly ve městě nově instalovány dal-
ší dopravní značky, na které by si řidiči měli 
dávat pozor. 
Jedna z nich je svislá dopravní zákazová 
značka B28 „Zákaz zasta-
vení“, která je umístěna 
na Palackého náměs-
tí před budovou MěÚ  
a to z toho důvodu, aby 
vozidla parkující na parko-
višti měla možnost snad-
ného vycou-
vání a odjetí  
a dále pro vol-
nější průjezd 
vozidel. Vol-
nější průjezd 
se týká hlav-
ně autobusů, 
které v tomto 
místě projíždějí 
mnohdy s obtí-
žemi, jelikož jim 
brání v průjez-
du vozidla sto-
jící podélně u chodníku před budovou MěÚ  
a před budovou České pošty. 
Co vlastně parkování v zákazu zastavení zna-
mená? Zastavení je uvedení vozidla do klidu 
na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému 
nastoupení nebo vystoupení přepravovaných 
osob anebo k neprodlenému naložení nebo 
složení nákladu. Při přestupku zaparkování  
v zákazu zastavení tzn. v prostoru za zmíně-
nou dopravní značkou tj. před částí budovy 
MěÚ směrem k budově České pošty až ke 
stánku PNS na Palackého náměstí, vás může 
čekat pokuta až 2.000 Kč, „botička“ nebo i od-
tažení vozidla na vlastní náklady. Tato značka 
je nekompromisní a „Zákaz zastavení“ oprav-
du znamená, že zde nesmíte zastavit (podle 
definice zastavení výše)!! Takovéto místo 
musíte plynule projet, pokud vám v tom ne-
zabrání nějaká situace, kterou nedokážete 
ovlivnit.

Další zákazová svislá do-
pravní značka B29 „Zákaz 
stání“ je umístěna u bu-
dovy zdravotního stře-
diska  na ul. Okružní II. 
Stání znamená uvedení 

vozidla do klidu 
na dobu del-
ší, než je doba 
pro zastavení - 
doba nezbytně 
nutná k nepro-
dlenému na-
stoupení nebo 
vystoupení pře-
p r a v o v a n ý c h 
osob anebo  
k neprodlené-
mu naložení 
nebo složení 

nákladu, tzn., že řidič vozidla za takto umístě-
nou dopravní značkou může zastavit, ale ne-
smí zde nechat vozidlo zaparkované a navští-

Linka důvěry Ústí nad 
Orlicí děkuje a informuje

Jménem obec-
ně prospěšné 
s p o l e č n o s t i 
KONTAKT Ústí 
nad Orlicí, které 
zřizuje krajskou 
Linku důvěry, 

bychom chtěli poděkovat městu Jevíč-
ko za finanční podporu, kterou nám 
v letošním roce 2015 poskytlo a které si 
velmi vážíme.
Zároveň bychom chtěli informovat ob-
čany města, že Linku důvěry Ústí nad 
Orlicí je možné kontaktovat na telefon-
ním čísle 465 52 42 52, které funguje 
v nepřetržitém provozu, dále prostřed-
nictvím služby SKYPE pod uživatelským 
jménem linka.duvery.uo, případně 
na e-mailu napis@linkaduveryuo.cz. 
Bližší informace o naší službě naleznete 
na www.linkaduveryuo.cz.

Bc. Lucie Prudilová 
Vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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8/1 Zastupitelstvo určuje:
a)   zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Mgr. Milo-
slava Parolka a Mgr. Petra Votroubka,

8/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)   návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel 

Vykydal, Mgr. Zdeněk Klein, Martin Pá-
vek,

b)   program zasedání,
c)   úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 8 na 

rok 2015,
d)   směnu pozemků p. č. 5017 (4.668 m2), 

p. č. 5072 (1127 m2), p. č. 5487 (1217 
m2), p. č. 4133 (5022 m2), p. č. 5028 
(2813 m2) a p. č. 5100 (586 m2), vše 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí  
v majetku Města Jevíčko za pozemek 
p. č. 5197 (13.858 m2) v k. ú. Jevíčko-
-předměstí v majetku Hanácké země-
dělské společnosti Jevíčko, a. s. a úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a směnnou 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností Hanácká zemědělská společ-
nost Jevíčko, a. s.,

e)   prodej pozemku p. č. st. 139/2 (330 m2) 
– zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov Ing. 
Ondřeji Blabolilovi, Okružní III 211, 569 
43 Jevíčko za cenu 150 Kč/m2 z důvo-
du aktuální povahy pozemku, celkem 
49.500 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Ing. Ondřejem Blaboli-
lem na prodej pozemku p. č. st. 139/2 

  v k. ú. Zadní Arnoštov,
f)   bezúplatný převod pozemku p. č. st. 

139/3 – zastavěná plocha a nádvoří  
v k. ú. Zadní Arnoštov od České repub-
liky – Státního pozemkového úřadu,  
s právem hospodařit s majetkem Státní 
pozemkový úřad,

g)   výsledek výběrového řízení na akci 
„Restaurování sloupu se sousoším pi-
ety na Palackého náměstí v Jevíčku“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podal 
ak. sochař Martin Pokorný, Jeseniova 
67, 130 00 Praha 3 za nabídkovou cenu 
108.560 Kč vč. DPH,

h)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a ak. sochařem Martinem Po-
korným, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3  
k realizaci akce „Restaurování sloupu 
se sousoším piety na Palackého ná-
městí v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 
108.560 Kč vč. DPH,

i)   výsledek výběrového řízení na akci 
„Vybudování chodníků na části ulic 
Svitavská a Okružní I Jevíčko“, ve kte-
rém nejvýhodnější komplexní nabídku 
podala firma M-SILNICE a. s., Husova 
1697, 530 03 Pardubice za nabídko-
vou cenu 612.184 Kč vč. DPH (Okruž-
ní I – 460.236 Kč vč. DPH, Svitavská – 
151.948 Kč vč. DPH),

j)   realizaci I. etapy vybudování chodníku 
v úseku ul. Okružní I v Jevíčku v roce 
2015 z důvodu aktuálních finančních 
možností, na kterou podala nejvýhod-
nější nabídku firma František Hanzal, 
Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko ve výši 
446.525 Kč vč. DPH,

k)   cenovou nabídku a SOD mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou František Hanzal,  

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 15. června 2015
Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko k rea-
lizaci části akce „Vybudování chodníků 
na části ulic Svitavská a Okružní I Jevíč-
ko“ za nabídkovou cenu na vybudová-
ní chodníku na ul. Okružní I v Jevíčku 
ve výši 446.525 Kč vč. DPH,

l)   výsledek výběrového řízení na akci 
„Zpracování projektové dokumentace 
snížení energetické náročnosti objek-
tu Mateřské školy Jevíčko“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma 
Ing. Jan Matoušek – AGROSTAV Jevíč-
ko, Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko za 
nabídkovou cenu 181.500 Kč vč. DPH,

m)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Ing. Jan Matoušek – 
AGROSTAV Jevíčko, Olomoucká 226, 
569 43 Jevíčko k realizaci akce „Zpra-
cování projektové dokumentace sní-
žení energetické náročnosti objektu 
Mateřské školy Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu ve výši 181.500 Kč vč. DPH,

n)   výsledek výběrového řízení na akci 
„Dětské fitness hřiště U Zámečku“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku poda-
la firma hřiště.cz, s. r. o., Příkop 836/6, 
602 00 Brno za nabídkovou cenu 
586.359,95 Kč vč. DPH,

o)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou hřiště.cz, s. r. o., Pří-
kop 836/6, 602 00 Brno k realizaci akce 
„Dětské fitness hřiště U Zámečku“ za 
nabídkovou cenu ve výši 586.359,95 Kč 
vč. DPH,

p)   přijetí finančního daru od společnos-
ti Czech Blades s. r. o., Brněnská 559, 
569 43 Jevíčko na dětské fitness hřiště  
U Zámečku a na chodník na ul. Okruž-
ní I v Jevíčku u příležitosti výročí 10 let 
působení firmy v Jevíčku v celkové výši 
368.000 Kč a uzavření darovací smlou-
vy na výše uvedený účel,

q)   vícepráce prováděné v rámci akce 
„Oprava omítek a střechy nad schodi-
štěm budovy bývalé sýpky na ul. K. H. 
Borovského v Jevíčku“ firmou MATOU-
ŠEK CZ a. s., Čechyňská 419/14a, 602 
00 Brno ve výši 63.363,87 Kč bez DPH 
(76.670,28 Kč vč. DPH), které se týkají 
vícebarevného řešení a oplechová-
ní korunní římsy na štítových stěnách  
a parapetů otvorových prvků dle po-
žadavků památkové péče,

r)   smlouvu mezi Městem Jevíčko a ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín o uzavření budoucích smluv 
o připojení odběrných elektrických 
zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 15_
SOBS01_4121101938 pro 16 nových 
přípojných míst na ul. Vrchlického v Je-
víčku s úhradou připojovacího poplat-
ku ve výši 200.000 Kč,

s)   podmínky pro prodej pozemků v lo-
kalitě ul. Vrchlického v Jevíčku pro 
výstavbu RD předložené radou města  
s prodejní cenou 500 Kč bez DPH/m2 
a úhradou ceny přípojek inženýrských 
sítí dle skutečně vynaložených nákla-
dů,

t)   minimální kupní cenu pozemku p. č. 
183/1 (369 m2) v k. ú. Jevíčko-před-
městí, Okružní IV, Jevíčko ve výši od 

500 Kč bez DPH/m2 a prodej formou 
veřejné soutěže s kritériem nejvyšší 
nabídkové ceny,

u)   minimální kupní cenu pozemku p. č. 61 
(83 m2), p. č. st. 82 (231 m2) a p. č. st. 83 
(176 m2), vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
Okružní I, Jevíčko jako jednoho celku 
(490 m2) ve výši od 250 Kč bez DPH/
m2 a prodej formou veřejné soutěže 
s kritériem nejvyšší nabídkové ceny  
s podmínkou demolice stávajících sta-
veb na pozemcích do jednoho roku od 
podpisu kupní smlouvy dle zpracova-
ného projektu,

v)   smlouvu o poskytnutí členského pří-
spěvku na rok 2015 uzavřenou mezi 
Městem Jevíčko a Regionem Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska ve výši 
69.825 Kč,

w)   výsledek výběrového řízení na akci 
„Zpracování projektové dokumenta-
ce infrastruktury pro výstavbu 16 RD 
v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“, 
kdy z obeslaných 7 firem předložila CN 
pouze firma BETA-PROJEKT, spol. s r. o., 
Pavlovova 43, 568 02 Svitavy v částce 
482.790 Kč vč. DPH,

x)   zpracování dokumentace pro územní 
řízení na akci „Infrastruktura pro vý-
stavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlické-
ho Jevíčko“, ve výši 145.200 Kč vč. DPH 
dle CN firmy BETA-PROJEKT, spol. s r. 
o., a uzavření smlouvy na zpracování 
projektové dokumentace a činnos-
tí souvisejících mezi Městem Jevíčko  
a firmou BETA-PROJEKT, spol. s r. o., 
Pavlovova 43, 568 02 Svitavy,

8/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)   zprávu kontrolního výboru za období 

12/2014 – 5/2015,
b)   zprávu komise životního prostředí za 

období 12/2014 – 5/2015,
c)   informaci místostarosty o posouzení 

návrhu pomníku obětem 1. světové 
války ak. sochařem Martinem Pokor-
ným s doporučením realizovat návrh 
MgA. Renaty Štindlové,

d)   úpravy rozpočtu Města Jevíčko č. 6 a č. 
7 na rok 2015 schválené Radou města 
Jevíčko dne 25. 5. 2015 a 8. 6. 2015,

e)   informaci starosty o potvrzení kofi-
nancování výše uvedených veřejně 
prospěšných projektů v Jevíčku spo-
lečností Czech Blades s. r. o., Brněnská 
559, 569 43 Jevíčko částkou v celkové 
výši 368.000 Kč,

f)   informaci starosty o zahájení zadáva-
cího řízení na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu s názvem „Zkvalitnění 
nakládání s odpady ve městě Jevíčko“ 
na dodávku vozidla pro svoz odpadů 
včetně hákového nakladače kontejne-
rů a 4 ks kontejnerů na bioodpad poři-
zovaného v rámci dotace z OPŽP,

g)   informaci místostarosty o prodlouže-
ní spolupráce Města Velké Opatovice  
s bezpečnostní agenturou ARA-
GON Security, s. r. o., Palackého třída 
916/158, 612 00 Brno o 3 měsíce, tj. 
na období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015  
s tím, že bude následně v průběhu 
měsíce srpna potvrzeno, zda od 1. 
10. 2015 bude nasazena rozšířená MP 
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1/15  Rada schvaluje seznam firem pro vý-
běrové řízení na akci „Oprava střechy 
budovy MěÚ Jevíčko“ a složení komise 
pro otevírání obálek a hodnocení nabí-
dek dle zápisu,

2/15  Rada pověřuje vedoucí PBH koordinací 
činností ve věci odpojení SVJ M. Miku-
láše 552 od stávající společné kotelny,

3/15  Rada odvolává Dagmar Schneiderovou 
z komise kulturní, cestovního ruchu  
a regionálního rozvoje a redakční rady 
zpravodaje na vlastní žádost,

4/15  Rada pověřuje IT zajištěním nejnut-
nějších oprav (osekání stávající omítky  
a cementový špric) zídky na ul. Brněn-
ská 338 v Jevíčku pracovníky města,

5/15  Rada schvaluje pronájem včelích úlů za 
3.060 Kč za rok,

6/15  Rada schvaluje uzavření Mateřské ško-
ly Jevíčko v pondělí 31. 8. 2015,

7/15  Rada schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. 1750/5 v k. ú. Jevíčko-před-
městí,

8/15  Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Klubu chovatelů jezevčíků 
ČR ve výši 5.000 Kč k zakoupení cen  
v rámci pořádání 7. ročníku Meziná-
rodní klubové výstavy jezevčíků, která 
se uskuteční 2. 8. 2015 v areálu SK Je-
víčko,

9/15  Rada pověřuje Mgr. Petra Votroubka  
k jednání v oblasti získání „partnerské-
ho města“ s vybraným městem/obcí 
Prešovského samosprávného kraje,

10/15 Rada schvaluje přidělení odměny ře-
diteli ZUŠ Jevíčko ve výši dle přílohy 
zápisu,

11/15 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

Usnesení z 15. schůze Rady města Jevíčka konané dne 29. června 2015
12/15 Rada schvaluje ceník reklamy na vývěs-

ním místě před hřbitovem v Jevíčku dle 
zápisu,

13/15 Rada pověřuje starostu a místostarostu 
jednáním s vedením HZS Jevíčko a. s. 
v souvislosti s obtěžujícím zápachem, 
který vychází z bioplynové stanice ob-
těžující obyvatele města,

14/15 Rada schvaluje zajištění zadávacího 
řízení na akci „Návrh výsadeb na ve-
řejných prostranstvích ul. Třebovská a 
Svitavská - Jevíčko“ společností JUSTI-
TIA TENDER PARTNERS, s. r. o., 28. října 
1142/168, Ostrava – Mariánské Hory za 
částku 20.000 Kč (nejsou plátci DPH) s 
podmínkou realizace VŘ po konečném 
schválení dotace,

15/15 Rada schvaluje na základě doporučení 
hodnotící komise výsledek zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu s názvem „Zkvalitnění nakládání  
s odpady ve městě Jevíčko“ na dodáv-
ku vozidla pro svoz odpadů včetně 
hákového nakladače kontejnerů a 4 ks 
kontejnerů na bioodpad, pořizované-
ho v rámci dotace z OPŽP a postupuje 
ZM k projednání,

16/15 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem o 
poskytnutí neinvestičního grantu ve 
výši 70.000 Kč z Programu podpory 
stavební obnovy a restaurování kul-
turních památek a drobných objektů 
památkového charakteru v Pk na rok 
2015 z rozpočtových prostředků Pk na 
akci: „Jevíčko, restaurování sloupu se 
sousoším Piety“,

17/15 Rada pověřuje dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a zákona  
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu  

a příjmení, a o změně některých sou-
visejících zákonů Mgr. Rudolfa Berana  
k provádění svatebních obřadů,

18/15 Rada pověřuje místostarostu a IT pro-
vedením poptávkového řízení na za-
jištění administrace žádosti o dotaci 
v rámci projektu „Snížení energetické 
náročnosti objektu Mateřské školy 
Jevíčko“ vč. zajištění činností v zadá-
vacím řízení a následný dotační mana- 
gement,

19/15 Rada schvaluje přidělení odměny ve-
liteli JSDH Jevíčko ve výši dle přílohy 
zápisu,

20/15 Rada schvaluje ceník za sečení trávy 
technikou a pracovníky města

  - sekačka CROSSJET.. 500 Kč bez DPH/h
  - sekačka STARJET... 500 Kč bez DPH/h
  - křovinořez …………… 150 Kč bez DPH/h
  - zaměstnanec – práce …….. 100 Kč/h
  - počítá se každá započatá ¼ hodina,
21/15 Rada pověřuje IT dalším prověřením 

stavu střechy budovy ve sběrném dvo-
ře a zajištěním dalších CN na její opra-
vu,

22/15  Rada pověřuje IT zajištěním obnovy 
chodníku na ul. P. Bezruče v Jevíčku 
pracovníky města,

23/15 Rada schvaluje přidělení bytu č. 16  
o velikosti 1 + KK na ul. Svitavská 838, 
Jevíčko žadatelce dle zápisu na základě 
doporučení komise bytové a sociální,

24/15  Rada pověřuje starostu a místostaros-
tu jednáním s vedením Gymnázia Je-
víčko o možném vybudování parkovací 
plochy na ul. Nerudova na pozemku 
Pk.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

nebo dojde k prodloužení o další ob-
dobí,

h)   informaci starosty o aktuálním průbě-
hu jednání se společností REHAU ve 
věci rozšíření jejich areálu v Jevíčku,

i)   informaci starosty o plánované opravě 
části komunikace na ulici K. H. Borov-
ského, kterou bude realizovat společ-
nost PORR, a. s. jako kompenzaci za 
využívání objízdných tras na území 
města a skládkování materiálu na po-
zemcích města,

j)   informaci místostarosty o dosavadních 
méněpracech ve výši 116.032 Kč bez 
DPH vyčíslených spol. M-SILNICE, a. s. 
v rámci realizace opravy komunikace  
a chodníků na ulici Nerudova,

k)   informaci místostarosty o návrhu 
vlastníků č. p. 531 na ulici Nerudova 
na vybudování zpevněného parkoviště 

vedle domu a kalkulaci nákladů ve výši 
85.576 Kč bez DPH, kterou předložila 
spol. M-SILNICE, a. s.,

l)   informaci místostarosty o cenové 
nabídce SÚS Pk na opravu místní ko-
munikace do osady Mařín za částku 
99.000 Kč bez DPH a uvažovaném dal-
ším jednání ve věci možného spolufi-
nancování této opravy,

8/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a)   starostu města rozhodnutím o výběru 

vítězného uchazeče dle doporučení 
hodnotící komise, která zasedne po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek,  
v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem 
„Zkvalitnění nakládání s odpady ve 
městě Jevíčko“ na dodávku vozidla pro 
svoz odpadů včetně hákového nakla-

dače kontejnerů a 4 ks kontejnerů na 
bioodpad, pořizovaného v rámci dota-
ce z OPŽP,

b)   starostu města podpisem kupní smlou-
vy s vybraným uchazečem v rámci za-
dávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Zkvalitnění 
nakládání s odpady ve městě Jevíčko“ 
na dodávku vozidla pro svoz odpadů 
včetně hákového nakladače kontejne-
rů a 4 ks kontejnerů na bioodpad, po-
řizovaného v rámci dotace z OPŽP,

c)   starostu, případně místostarostu pod-
pisem smluv schválených usnesením 
ZM pod bodem 8/2 písm. d), e), h), k), 
m), o), p), r), v), x).

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

1/16  Rada schvaluje pronájem pozemku 
p. č. 1750/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
společnosti Penny Market, s. r. o., Po-
černická 257, Radonice za částku 6.250 
Kč bez DPH ročně a nájemní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a společností 
Penny Market, s. r. o., dále smlouvu  
o právu provést stavbu na pozemku  
p. č. 1750/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí  

Usnesení z 16. schůze Rady města Jevíčka konané dne 13. července 2015
a uděluje souhlas uvedené společnos-
ti s doplněním reklamního boxu na 
ul. Brněnská 818 v Jevíčku o nový re-
klamní box s nápisy PEKÁRNA/ŘEZNÍK 
a pověřuje starostu podpisem všech 
smluv a souhlasu,

2/16  Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p. č. 518/27, p. č. 518/28, p. č. 518/29 
a p. č. 518/30 – vše zahrada a pozemku 

p. č. 518/7 – ostatní plocha, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

3/16  Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním znaleckého posudku úřední a trž-
ní ceny na pozemky p. č. 518/27, p. č. 
518/28, p. č. 518/29 a p. č. 518/30 – vše 
zahrada a pozemku p. č. 518/7 – ostat-
ní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí,
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4/16  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na 
každého účastníka příměstského tábo-
ra s trvalým pobytem v Jevíčku pořáda-
ného organizací Ze Zámečku do světa, 
z. s., U Zámečku 451, Jevíčko dle před-
loženého seznamu,

5/16  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na 
každého účastníka příměstského tábo-
ra s trvalým pobytem v Jevíčku pořá-
daného organizací RC Palouček Jevíčko 
dle předloženého seznamu,

6/16  Rada schvaluje pronájem ½ vývěsní 
skříňky na Palackého náměstí v Jevíčku 
před budovou zubního střediska Far-
mě CH z Cetkovic za částku 500 Kč bez 
DPH/rok,

7/16  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na 
každého účastníka příměstského tábo-
ra s trvalým pobytem v Jevíčku pořá-
daného organizací RC Palouček Jevíčko 
dle předloženého seznamu,

8/16  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

9/16  Rada schvaluje zhotovení dopadových 
ploch pro cvičební prvky Dětského 
fitness hřiště U Zámečku v ceně do 
50.000 Kč/vč. DPH,

10/16  Rada schvaluje uskutečnění přátelské-
ho posezení u KD v Zadním Arnoštově 
dne 22. 8. 2015 u příležitosti pouti Kos-
telíčku sv. Bartoloměje za předpoklá-
daných nákladů do 13.000 Kč vč. DPH,

11/16 Rada uděluje starostovi města souhlas 
k uzavření smluv o hudební produk-
ci s účinkujícími v programu Jevíčské 
pouti a objednáním ozvučení a osvět-

lení akce, moderování, propagačních 
materiálů a schvaluje úhradu poplatku 
OSA, vše dle částek uvedených v zápi-
se a pověřuje starostu popř. místosta-
rostu podpisem všech smluv,

12/16  Rada schvaluje nabídku společnosti 
Malované Mapy, s. r. o., Zlín k dodání 
ručně malovaných map regionu Svi-
tavska v celkovém počtu 220 ks sklá-
daných map a 10 ks map na stěnu za 
částku 16.990 Kč bez DPH,

13/16  Rada schvaluje přijetí finanční pod-
pory na technické zabezpečení akce 
„Jevíčkovění 2015“ ve výši 10.000 Kč  
a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk  
o poskytnutí grantu na uvedenou akci 
z rozpočtových prostředků Pk a pově-
řuje starostu popř. místostarostu pod-
pisem smlouvy,

14/16 Rada schvaluje složení redakční rady 
webových stránek města ve složení dle 
zápisu,

15/16 Rada schvaluje náklady na opravy vy-
čištění propustků ve směru od OLÚ do 
částky 40.000 Kč vč. DPH v místech dle 
zápisu,

16/16 Rada schvaluje pronájem části pozem-
ku p. č. 175/2 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí o velikosti 410 m2 
Gymnáziu Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 
Jevíčko za cenu 5 Kč/m2 a rok, celkem 
2.050 Kč/rok na dobu neurčitou a ná-
jemní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Gymnáziem Jevíčko a pověřuje sta-
rostu popř. místostarostu podpisem 
smlouvy,

17/16  Rada schvaluje pronájem části po-
zemku p. č. 175/2 – ostatní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí o velikosti 20 
m2 za cenu 5 Kč/m2 a rok, celkem 100 
Kč/rok na dobu neurčitou žadateli dle 
zápisu a nájemní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a žadatelem dle zápisu  
a pověřuje starostu popř. místostaros-
tu podpisem smlouvy,

18/16  Rada schvaluje přijetí finanční podpory 
na hospodaření v lesích z rozpočtu Pk 
ve výši 10.998 Kč a smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Pk o poskytnutí finanč-
ní podpory na hospodaření v lesích  
z rozpočtu Pk a pověřuje starostu popř. 
místostarostu podpisem smlouvy,

19/16  Rada schvaluje CN firmy GGS Litomyšl, 
s. r. o. na vyhotovení hydrogeologic-
kého posudku za částku 21.430 Kč bez 
DPH a CN firmy Výzkumný ústav me-
liorací a ochrany půdy, v. v. i., Brno na 
vyhotovení pedologického průzkumu 
za částku 7.986 Kč. vč. DPH z důvodu 
rychlejšího splnění požadovaného ter-
mínu,

20/16  Rada schvaluje vypovězení nájem-
ní smlouvy nájemci bytu č. 1 na ul. 
Brněnská 786 v Jevíčku od 1. 8. 2015  
s 3 měsíční výpovědní lhůtou,

21/16 Rada pověřuje vedoucí odboru finanč-
ního a místostarostu zpracováním zá-
sad pro poskytování dotací z rozpočtu 
Města Jevíčko,

22/16 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 9.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

19. 6. 2015   Přistání vrtulníku LZS bylo nezbytné
Muž středního věku utrpěl zranění, která si vyžádala letecký transport do nemocnice.   

Pro zraněného řidiče přiletěl krátce před 23. hodinou 
vrtulník LZS. K havárii došlo v katastru obce Nový 
Dvůr na Moravskotřebovsku. Jednalo se o silnici III. 
třídy. Okolnosti kolize jsou předmětem šetření. Fakt 
je, že řidič před jízdou žádný alkohol, či návykovou 
látku nepožil. Ve hře by mohla být jistá zdravotní in-
dispozice muže za volantem, jehož vůz se převrátil 
na bok. Hmotná škoda na vozidle byla odhadnuta 
na 10 tisíc korun. Zraněný muž je v péči lékařů jedné 
z brněnských nemocnic.  

                   nprap. Anna Štegnerová

Vandalové řádili u zámečku
Neznámý vandal v době od 30. 6. 2015  
21:00 h. do 1. 7. 2015 01:00 h. růžovým spre-
jem posprejoval na ul. U Zámečku v Jevíčku 
informační tabuli města, dětskou lamináto-
vou skluzavku, dřevěné palety sloužící jako 
pódium pro účinkující hudebních těles, kůru 
stromu kaštanu a dopravní značku.  
Poškozením uvedených věcí vznikla celková 

škoda městu ve výši 
15.574 Kč. Věc byla 
předána Policii ČR  
k prošetření. Věříme, 
že se dotyčný dozná 
a způsobenou škodu 
nahradí.

Bc. Pavel Sedlák  
tajemník MěÚ Jevíčko

19. 7. 2015   Zmizení sedmileté holčičky 
Vzala si plovací vestu a šla se koupat. Nevrátila se ani k rodičům, nepřišla ani k babičce.
V sobotu 18. července 2015 krátce po 23:00 h. byla přijata na Integrované operační středisko 
Policie Pardubického kraje informace o pohřešování sedmileté dívenky. Ta měla týž den po 
osmnácté hodině odejít k babičce a sebou si měla vzít plovací vestu. Operační důstojník vyslal 
nejbližší policejní hlídku, aby informaci jela prověřit. Jednalo se o moravskotřebovské policisty, 
kteří se v dané obci spojili s otcem pohřešované. Vzápětí byly zmobilizovány veškeré dostupné 
síly a prostředky nejen z řad policejních, ale i z řad dobrovolných hasičů v obci i z obcí přileh-
lých. Informován byl i starosta a prostřednictvím výzvy v místním rozhlase se do pátrání po 
zmizelé dívence zapojila i veřejnost. Hasiči i policisté s policejním psem propátrávali plovárnu, 
kterou dívka mohla v sobotní podvečer navštívit. Jakoby se po ní slehla zem. V neděli, kolem 
02:30 h. se všem náramně ulevilo. Na výzvu v místním rozhlase totiž zareagovali lidé, u nichž 
dívenka strávila noc. Ti pak „pohřešovanou slečnu“ doprovodili domů k rodičům. Holčička se 
měla údajně na plovárně seznámit s kamarádkou, u níž prý se svolením maminky mohla pře-
spat. O případ se zřejmě budou zajímat sociální pracovnice. Nicméně je důležité, že dívenka 
je živá a zdravá a že se nestala obětí žádného trestného činu. Ráda bych tímto chtěla všem 
poděkovat. Hlavně těm, kteří bez ohledu na noční dobu nám pomohli s pátráním po nezletilé.

                                   nprap. Anna Štegnerová

Policejní zprávy
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MUDr. Jana Nádeníčková 
OZNAMUJE ZMĚNU ORDINAČNÍCH 

HODIN  PRO NEMOCNÉ V DOBĚ 
OD 13. 7. DO 25. 9. 2015

   Jevíčko
 Pondělí 09:00–11:00
 Úterý  09:00–11:00
 Středa 13:00–15:00
 Pátek   09:00–11:00
   Březina
 Čtvrtek 09:00–11:00

Aktuální informace jsou zveřejňovány 
na webové stránce http://mudr-jana-

-nadenickova.modernilekar.cz/.

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 27. 7. – 7. 8. 2015

Akutní případy ošetří 
MUDr. Trčková a MUDr. Křížová ve 

svých ordinačních hodinách. 
Pravidelnou medikaci tito lékaři 

předepisovat nebudou. 

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje každý 2. pátek v měsíci 

– 14. 8. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
DOVOLENÁ 17. – 21. 8. 2015 

MUDr. Alena Blahová  
– interna 

DOVOLENÁ 10. – 21. 8. 2015 

Zpracovala: Minaříková Petra

Návštěva v druhohorách
Ve čtvrtek 18. 6.  2015  se vypravily třídy Kapříků a Sluníček do DinoParku ve Vyškově. Ces-
tou necestou plnou zatáček jsme dorazili do cíle našeho výletu. Nejprve nás čekala malá zoo  
a potom jsme nastoupili do DinoExpresu, který děti i dospěláky dovezl před obrovskou bránu 

DinoParku. Ta se otevřela s velkým řevem dinosaura. 
Prošli jsme si celý park, zhlédli strach nahánějící vele-
ještěry i ztroskotané letadlo. Překvapením bylo malé 
4D kino, které evokovalo vnitřek ponorky. V ní jsme se 
vypravili do podmořského světa. I podlaha se s námi 
třásla při nárazu do útesu. Ponorka se dokonce za-
plavila vodou, ale my všichni jsme přežili. Zbyl i čas 
na zakoupení suvenýrů a vychutnání si zmrzliny. Plni 
dojmů jsme nastoupili do autobusu a vyrazili domů 
k maminkám a tatínkům.

Rozloučení se školním rokem 2014/2015 v MŠ 
V pátek 19. 6. 2015 se ve školce připravovalo tradiční rozloučení se školním rokem. Počasí 
nám však zkomplikovalo veškeré přípravy. Od rána pršelo, bylo chladno a naše představa  
o vydařeném odpoledni na zahradě MŠ se začala pomalu rozplývat. Nespoléhali jsme se na 
rozmarné počasí a akci přesunuli do tělocvičny ZŠ. V 15 hod. přivítal všechny přítomné animátor 
Jirka Hadaš. Pak všechny děti ze školky zazpívaly „Písničku předškoláků“. Následovalo pasová-

ní budoucích školáků, gratulace, fotografování, dojetí. 
Po oficialitách se rozjela bujará zábava, tanec, soutěže  
a kouzlení  v indiánském duchu pod taktovkou Jirky H. 
Našlo se i něco na zub a děti si mohly nechat nama-
lovat obličej jako motýlci, víly, tygříci, Batmani apod. 
Veselé odpoledne pomyslně ukončilo nejen školní rok, 
ale též školková léta našich předškoláků, kterým pře-
jeme hodně štěstí, až usednou do školních lavic.                                                                 

     S přáním krásně prožitých prázdnin  
za celý kolektiv MŠ Mgr. Alena Faltýnková.

Kosáčci na pirátské stezce
Dne 23. 6. 2015 se s dětmi prvního oddělení uskuteč-
nilo putování za pokladem pirátů. Již několik dní před 
touto cestou piráti zanechali za oknem šatny vzkaz 
společně s mapou ukrytého pokladu, která děti k hle-
dání pokladu motivovala. Děti se na tuto akci připravo-
valy a tematicky oblékly. Na hlavu si uvázaly pirátský 
šátek, na obličej si namalovaly vousy jako strašidelní 
piráti. Postupně jsme nacházeli dopisy s úkoly, které 
bylo nutné v pokračování cesty splnit. Směr k pokladu 
dětem ukazovaly křídou vyznačené šipky, které nám 
piráti nakreslili. Děti s radostí hledaly každou šipku a snažily se k pokladu dojít co nejdříve.  Když 
jsme konečně dorazili do cíle, děti našly velkou truhlu s pokladem a nám největší odměnou byla 
jejich rozzářená očička. Při zpáteční cestě do školky obtěžkáni  pokladem jsme si zakřičeli hip, 
hip, hurá a poděkovali jsme pirátům za krásný den.           
 Bc. Eva Skřipská a Denisa Jeřábková

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

 OZNÁMENÍ
V úterý 18. srpna v 15.00 hod. 

proběhne v MŠ Jevíčko 
informativní schůzka pro 

rodiče nově 
nastupujících dětí. 

Dostavte se prosím bez dětí.

Děkujeme 
Mateřská škola Jevíčko

 Tradiční noční pochod na HUŠÁK
Konec školního roku přinesl nejen vysvědčení a čas dovolených, ale i noční pochod na Hušák, který 
je letos zároveň 3. ročníkem memoriálu našeho bratra MVDr. Jindřicha Kleibla. Pochod startoval 
tradičně v pátek 26. 6. 2015 v 17 hodin z Tyršovy plovárny v Jevíčku, všem známé jako Žlíbka. Zá-
jemci mohli ještě před samotným začátkem navštívit jevíčskou věž, která je každoročně na pochod 

otevřena. Na startu nás přivítal hlavní organizátor za Sokol Jevíčko náčelník Vít Musil, který zahájil pochod klasic-
kým „Zdrávi došli.“ Memoriálu se letos zúčastnilo zhruba 170 lidí, kteří pochod absolvovali nejen pěšky, ale i na 
kolech, a to z Jevíčka, Chornic, Vísky, Městečka Trnávky a Velkých Opatovic. Diplomy se rozdávaly v hospodě ve 
Vísce a pod Holubí studánkou na Hušáku. Párky si děti mohly opéct v tábořišti nedaleko pomníku Rudoarmějců. 
A plnoletí účastníci mohli doplnit tekutiny po výstupu a sestupu v místě prvního check pointu. Už teď se můžete 
těšit na příští ročník memoriálu MVDr. Jindřicha Kleibla, nočního pochodu na Hušák, kdy za pořadatele se bude-
me snažit, aby nám k poslechu a tanci hrála kapela.

Se sokolským „NAZDAR“ Dana Musilová
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CZECH BLADES RUN 2015
Poslední červnový víkend patřil oslavám 
společnosti: Czech Blades s.r.o. Součástí této 
události byl i první ročník běžeckého závodu 
pro děti s názvem Czech Blades Run. Start zá-
vodu byl určený na 10:00 a již od 9 hodin se  
na náměstí u kašny scházeli první závodníci. 
Závod byl rozdělený na 6 kategorií dle věku  
a pohlaví a jednu kategorii – „Rodiče s dětmi“, 
která byla určena pro ty nejmenší, kteří ještě 
neměli odvahu vyrazit na trať samostatně, ale 
také pro rodiny, které si chtěly proběhnout 
trať společně a podpořit tak myšlenku spor-
tovního „ducha“. V této kategorii se neurčoval 
vítěz, medaili a malou odměnu získaly všech-
ny děti, které trať absolvovaly. Poté vyrazili 
další závodníci počínaje rokem narození 2010 
až po rok 2000. Celkem se prvního ročníku 
zúčastnilo 116 sportovců převážně z Jevíčka 

a blízkého okolí, nicméně přijeli i z Mělníku, 
Brna, Olomouce, Tábora či Plzně. Všichni si 
odnesli diplom a medaili, šest nejlepších v ka-
ždé kategorii ještě věcnou cenu.
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat fir-
mě Czech Blades Jevíčko, která tento závod 
podpořila a dala mu jméno, Městu Jevíčko, 
zejména panu M. Šafářovi, který se myšlen-
kou uspořádat závod ihned nadchl a pomohl 
zajistit technické záležitosti závodu, MUDr. 
Olině Nádeníčkové ml. za zajištění první po-
moci, p. Rudolfu Beranovi za komentář, který 
učinil z celého závodu neopakovatelný záži-
tek a také mým kolegům a přátelům, bez je-
jichž pomoci si uspořádání závodu nedovedu 
představit.
Věřím, že se všem zúčastněným závod líbil  
a za rok se ve stejném termínu zase sejdeme 
na náměstí v 10 hodin u kašny.

 Mgr. Radka Jelínková (pořadatelka)

Vítězové jednotlivých kategorií CB RUN:
 I/1. Ondřej Košťál 2. Šimon Faltýnek 3. Vítěz-
slav Jelínek.
 II/1. Jeremiáš Plhoň, Sára Letovská 2. Jaroslav 
Hebelka, Silvie Nebesáčková 3. Tomáš Hampl, 
Anežka Parolková
III/1. Karolína Veselá, Františka Bojanovská, 
Miloslav Parolek 2. Marie Faltýnková, Elena 
Forethová, Jakub Khýr 3. Anna Janoušková, 
Veronika Sedláková, Jan Jelínek 
IV/1. Anna Korbelová, Radek Martinec 2. Ka-
teřina Martincová, David Machálek 3. Tereza 
Přikrylová, Ondřej Nárožný 
V/1 Marek Ševčík, Angelika Dvořáková 2. Pa-
vel Lexman, Apolena Parolková 3. Adam Roz-
bořil, Nikola Sedláčková 
VI/1. Anna Ševčíková, Jakub Mauer 2. Klára 
Mrvová, Martin Bažant

Odejít včas je moudré...
Dávám toto avízo, nejen pro souhlas s úvodní myšlenkou, ale především ve prospěch další 
zdárné činnosti SK Pinec Jevíčko.
Po bezmála devíti letech mého působení v nové éře stolního tenisu nejen v Jevíčku je na mně, 
abych uvolnil místo novým, mladším a nadšeným sportovním organizátorům stolního tenisu.
Pevně věřím, že se najdou někteří rodiče, táta či máma, či jiný sportovní nadšenec, jež budou 
ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch společného sportování s dětmi v rámci stolního 
tenisu.
Jsem přesvědčen o tom, že od září 2015 se znovu rozjede, tak jak několik let nazpět plně akční 
sportování dětí v klubu stolního tenisu. Neboť PINEC je sportovní odvětví působící velmi klad-
ně na rozvoj lidských vlastností ve všech směrech v míře nebývalé.
Závěrem chci poděkovat VÁM všem za spolupráci a podporu, jež nás provázela od zahájení naší 
činnosti, na sklonku roku 2006.
Bylo mi ctí s VÁMI spolupracovat...

Oldřich Zecha

Dovolím si za redakční radu poděkovat panu Zechovi za pravidelný přísun článků o úspěších 
jevíčských stolních tenistů, které pod jeho vedením v hojné míře dosáhli.
S poděkováním se připojuje také Město Jevíčko za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti 
sportování dětí a mládeže. Panu Zechovi přejeme do dalších let pevné zdraví.

R. Jordán a vedení města

Sezóna se KUBOVI vydařila.....
Třináctiletý Jakub Vrbický odehrál fotbalovou 
sezónu 2014-15 v dresech Jevíčka a Svitav.
V kategorii starších žáků ho v mistrovských 
soutěžních utkáních míč docela poslouchal.
Jeho 58 vstřelených branek a 44 přímých gó-
lových asistencí, jistě pomohlo spoluhráčům 

k dobrým 
výsledkům 
v okresním 
a krajském 
přeboru ve 
fotbale...

Oldřich 
Zecha

Závěrečný turnaj šachového 
kroužku

Na závěr školního roku proběhl turnaj šacho-
vého kroužku. Členové kroužku měli možnost 
ukázat, co se během roku naučili. Hráči, kteří 
se umístili na předních místech, budou v na-
stávající sezoně, nastupovat v základní soutě-
ži v mužstvu dospělých. Turnaj řídil předseda 
ŠK David Novák.

Konečné pořadí:
   Filip Řehořek 6 b.     
   Tadeáš Košťál 6 b.
   Matěj Dostál 5 b.
   Vojtěch Vykydal 5 b.
   Tomáš Blábolil 5 b.
   Matěj Řehoř 3 b.
   Vladan Biháry 2,5 b.
   Vít Dostál 1,5 b.
   Barbora Vykydalová 0,5 b.
   Ondřej Gloc 0,5 b.

O pořadí na 1. a 2. místě rozhodl vzájemný 
zápas, o pořadí na 3. až 5. místě rozhodly do-
datečné zápasy.
Turnaj byl odehrán Švýcarským systémem na 
7 kol.

Trenéři – Jaroslav Hrbata a Jiří Bulička.

Ze Zámečku do světa z. s. 
ve školním roce 2015/2016 nabízí:
 DRAMATICKÝ KROUŽEK
Vede:  MgA. Zdeňka Selingerová

Nabízí tvůrčí skupiny ve věku: 6-8 let a 9-11 let.
Den a čas výuky bude upřesněn podle mož-
ností a zájmu přihlášených dětí. Hodiny pro-
bíhají v prostorách ZUŠ v budově Gymnázia 
Jevíčko. Minimální počet dětí ve skupině je 6 
dětí. Poplatek 150 Kč/měsíc. 
Přihlášky a více 
informací získá-
te na e-mailu: 
o s t r n k a @ s e -
znam.cz nebo 
na telefonu: 
608 478 252.
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ČRS MO JEVÍČKO VÁS SRDEČNĚ ZVE 
V SOBOTU 15. 8. 2015  NA TRADIČNÍ

R Y B Í   
S P E C I A L I T Y
KDE:   NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU  (v rámci pouti)
ZAČÁTEK:   OD  11 : 00  hod.

  P O S E Z E N Í   V Á M   Z P Ř Í J E M N Í:
- pečené makrely                                                          
- grilované ryby (AMUR, BOLEN, CEJN, KAPR, 
  SUMEC, TOLSTOLOBIK)
- stánek s pivem                                                                                       
- točená limonáda
 - „ O K É N K O“ s něčím tvrdším

 Z V O U     P O Ř A D A T E L É

 
Vás srdečně zve na 

Pouťové přátelské posezení 
v Zadním Arnoštově

u příležitosti pouti Kostelíčku sv. Bartoloměje

sobota 22. 8. 2015 od 16 do 22 hodin
vedle kulturního domu v Zadním Arnoštově, 
za nepříznivého počasí v kulturním domě.

Program:
•  16:00 beseda s panem Františkem Plechem  

k historii Zadního Arnoštova a Mařína
•  k poslechu i tanci hrají harmonikáři kapely „SLZA“
•  občerstvení z kuchyně Mysliveckého sdružení Jevíčko,  

zvěřinové klobásy, zvěřinový guláš, uzené maso, pivo, limo, 
koláče od paní Foretové ……….

•  zábavné atrakce pro děti 
•  můžete využít bezplatné dopravy minibusem SDH Jevíčko, 

odjezd 15:30 od Domu hasičů v Jevíčku a vždy každou další 
hodinu (16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30)

Město Jevíčko
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI srpen 2015

pondělky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

úterky
11., 18.8. 10:00  VOLNÁ HERNA Z A V Ř E N O

středy Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

čtvrtky
9:30 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

MATOUŠEK 
MTB OPEN

 

Přihlášky na mtb@matousek.cz
informace na tel: 777760087, 775760079

www.mtbjevicko.cz

zadní trakt ZŠ vjezd z ulice K. H. Borovského 

start závodu ve 14.00 h.
start dětských kategorií ve 12.30 h.

od 11.00 do 13.00 h.

dospělí 37 nebo 65 km, děti na zkrácené trati

KDE:

KDY:

PREZENTACE:

TRASA:

7. ročník závodu horských kol
29. SRPNA 2015 JEVÍČKO

Závod je pořádán za podpory Pardubického kraje

Doprovodný program: 

 od 12:00    reprodukovaná hudba
 od 18:00    živá hudba

Občerstvení: 
TOČENÉ PIVO, LIMO, 
MAKRELY, STEAKY

PARDUBICKÝ KRAJ

Přehled akcí Jevíčko SRPEN 2015
1. 8. - 3. 8. 9:00 O Jevíčskou věž, memoriál Přemysla Ryše, 
     Žlíbka
15. 8.  13:00 Jevíčská pouť- hudební program, 
     Palackého náměstí 
16. 8.   8:00 Jevíčská pouť- lunapark, jarmark,  
     Palackého náměstí
16. 8.  15:00 Proč ne Band, Žlíbka
16. 8.  16:00 Waldemariána-sletová skladba, Žlíbka
17. 8.  16:30 9. zasedání Zastupitelstva, Zadní Arnoštov
22. 8.  16:00 Posezení s hudbou, Zadní Arnoštov 
     - kulturní dům
29. 8.  12:30 MTB Open - Závody horských kol

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka.

Město Jevíčko připravuje k prodeji 
stavební pozemky v lokalitě Vrchlického

 

• 16 stavebních pozemků o rozloze 617 až 1020 m2

• předpokládaná doba zahájení výstavby v roce 2016
• cena pozemku byla zastupitelstvem stanovena na 500,-Kč/m2 + úhrada 

přípojek inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn)
• v případě prodeje pozemku v roce 2016 by se k ceně pozemku za m2 

připočítávalo DPH žádosti o koupi pozemku předkládejte na podatelně 
MěÚ Jevíčko

• na podmínky prodeje pozemků a stavební regulativy schválené zastu-
pitelstvem je možné se informovat u Bc. Ondřeje Jelínka, vedoucího 
organizačního odboru MěÚ Jevíčko   

Vedení města Jevíčko

budu upravovat
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Děkujeme partnerům pouti:  Hari sdružení, M - Silnice a.s., Tlamka zahradní technika  
Boskovice, Stavebniny Stupka, Musicsoundsystems, Rehau Automotive s.r.o.,  

Autoservispneu s.r.o., Autopávek Jevíčko, Čepro a.s., Hanácká zemědělská společnost  
Jevíčko a.s., Instalatérství Bidmon s.r.o., Rustika, Aleš Ertl – služby pro les

Info:  Tur ist ické informační  centrum Jevíčko:  461 542 812,  736 752 611,  www.jevicko.cz

9:20 Slavnostní mše svatá v kostele 
 Nanebevzetí Panny Marie, poté 
 posezení s dechovým orchestrem      
 ZUŠ Jevíčko ve farní zahradě

  Palackého náměstí:
13:00  Zábavná show pro děti s ŠAŠKEM VIKIM
14:00  Dechová hudba MALOHANAČKA
16:00  ETIEN BAND ZUŠ Jevíčko
17:30  JEVÍČSKÝ BIG BAND
Po celou dobu bohaté občerstvení ...

D O P R O V O D N Ý  P R O G R A M :

Lunapark  
v prostoru Palackého náměstí 

a městský jarmark

Výstava obrazů Radovana Selingera 
v Synagoze v Jevíčku, vernisáž výstavy 
proběhne v pátek 14. 8. v 19:00, úvodní 
slovo Roman Vosička,  dále divadelní 

představení „Strašlivé pohádky“ dle Egona 
Bondyho, účinkuje Radovan Selinger, 

výstava otevřena: 15.8. - 21.8. 
9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 hod.

Včelařská výstava u příležitosti  
80. výročí ZO Českého svazu  

včelařů Jevíčko, 
 výstava včelařských potřeb - historie 
i současnost včelařského vybavení,  

výstavkový úl, videoprojekce se včelařskou 
tématikou, včeličková dílna s odměnou pro 
každého, prodej rozmanitých včelařských 
produktů,  před budovou AVZO Jevíčko 

ve dnech 15. - 16. srpna 2015 

Rybí speciality z kuchyně ZO 
Českého rybářského svazu Jevíčko

15.8. od 11:00 hod.

Zpřístupněné  památky města: 
Městská věž, Muzeum, Synagoga 

Výstava historické hasičské techniky 
SDH Jevíčko 

15.8. 13:00 - 19:00 hod., Palackého náměstí 

T.J. Sokol Jevíčko, areál Žlíbka
16. 8. - vystoupení skupiny Proč ne Band 

15:00 - 18:00 hod. a cvičení sletové skladby 
Waldemariána cca v 16:00 hod.,

občerstvení zajištěno.

Turistické informační centrum 
otevřeno  

v sobotu 15.8.    9:00 - 18:00 hod. 
v neděli  16.8.  13:00 - 18:00 hod.

9:20 Slavnostní mše svatá kostele 
Nedele 16. srpnaNedele 16. srpnaˇ

       Palackého náměstí:
13:00  EPICENTRUM
17:00  ROBBIE WILLIAMS REVIVAL
18:30  FRONTMEN
21:00  YOYO BAND
22:30  KOPJAM
Moderuje Silvie Miklošová
Po celou dobu bohaté občerstvení, rybí speciality, steaky, 
klobásy, uzené maso, pizza, pivo, limo, drinky…

    Palackého náměstí:    Palackého náměstí:    Palackého náměstí:
Sobota 15. srpna

D O P R O V O D N Ý  P R O G R A M :

Lunapark
v prostoru Palackého náměstí

a městský jarmark

Výstava obrazů Radovana SelingeraSobota 15. srpnaSobota 15. srpnaSobota 15. srpna

Tradicní 

Jevícská pout ˇ
ˇ ˇ

Mediální partneři:

Sobota 15. srpnaSobota 15. srpna

Jevícská pout
2015
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� Jakost

Smažený 
moučník
z litého
těsta

Útok Senoseče Ruské
sídlo

Klub atletů
(zkr.)

Podnik
v Kras-
licích � Projev

uznání

Placená 
jízda

(řídce)

Značka 
osmia

Skořápka 
měkkýšů

Český 
zpěvák
(Viktor)

Starší 
vietnam. 
délková 

míra
� Značka 

křemíku
Odborník
v alopatii

Poplatek
za užívání 

cest

Bůžek
lásky

Klasické 
dílo

Velký jarní 
brouk

Karetní hra

Osamo-
cena

Živnosten-
ský list

1. díl 
tajenky

Bratis-
lavský 
podnik

Trnovník
Mládkovo 

jméno

Modla
Označení 

čes. letadel

Mužské 
jméno
Unie

Stará dutá 
míra (sud)

Jihoevro-
pan

Zasténání
Opuchlina

Pře
Chyba
ve hře

Domácky 
Inka

Družina
Být 

vzpřímen

Na které 
místo

Žabí hlas
Fald

na látce
Alkaloid

Otázka
na

počet (?)

Značka 
telluru

Stovky
Nára-
meník

Odborník
v aviatice

Rozpouš-
tědlo

Zřícenina 
got. hradu
u Prahy

Zkratka 
rukopisů
Ženské 
jméno

Neboť
(nář.)

Kus dříví

� Zbabělec
Majitel
Cenina

Kód letiště 
Ostrava

Stoupenec 
stoicismu

Slovensky 
„město“

Maďar. 
mužské 
jméno �

Opasek 
(zastar.)
Odtékání

Napolo
(básn.)
Rusky 
„dcera“

Hovězí 
dobytek

Osmi-
veslice
Sicilská 
sopka

Okraj 
střechy

Koň. dos tihy 
v Gruzii

Pěnivý alko-
hol. nápoj

Okolo 
(básn.)

Jm. moder. 
Janečkové
Pohřební 
hostina

Slovensky 
„dům“

Ten i onen

Něm. teo-
retik práva
Poukázka 
na zboží

 

2. díl 
tajenky

Tetanus Sídlo
na Kubě Hon Záporka Pomůcka:

Avana, 
dogi, 

ibogamin, 
Ika, Itábo, 

tuok.
Akvarijní 

ryba

Značka 
foto-

aparátu
Souhlas Osobní 

zájmeno

zpětný odběr elektrozařízení
www.elektrowin.cz

Co s nimi, když doslouží? Sběr a recyklace  
vysloužilých  
elektrozařízení

Velké spotřebiče 
pračky, myčky, sušičky, 
el. sporáky...

Chlazení
chladničky, mrazničky, přenosné 
chladničky, vinotéky, výčepní  
zařízení s chladicím médiem...

Střední spotřebiče
mikrovlnné trouby, vysavače, 
digestoře, parní čističe, 
pečicí zařízení do 10 kg...

Malé spotřebiče
žehličky, fritovací hrnce, kávovary, 
fény, holicí strojky, kuchyňské 
roboty, rychlovarné konvice...

Nářadí, hobby, dílna 
pily, vrtačky, brusky, řezačky, 
aku šroubováky...

Zahrada 
el. sekačky, křovinořezy, 
el. nůžky na živý plot...

Z obchodu se zpět  
dostanou do vašich  
domácností, kde nahradí  
ty, které již dosloužily  
a přestěhovaly se  
do sběrných dvorů.

Nové domácí  
elektrospotřebiče,  
na jejichž výrobu 
byly využity suroviny  
ze spotřebičů vysloužilých,  
se blýsknou v novém designu  
v prodejnách elektro. 

Získané suroviny (kovy, plasty aj.) 
jsou materiálem k výrobě nových 
elektrospotřebičů. A tak  
z recyklační linky putují  
do výrobních závodů.

Elektrospotřebiče jsou  
nezbytnými pomocníky u vás 
doma. Dokud slouží, je vše v pořádku,  
ale co s pračkou, která nepere, lednicí,  
která nechladí, mixérem, který nedrtí,  
či vrtačkou, která nevrtá?

Nevyhazujte je  
do popelnice či na černé  

skládky! Patří buď do sběrného  
dvora, nebo je můžete odevzdat  

u vašeho prodejce – a to bezplatně! 

Ze sběrného 
místa putují vysloužilé 

elektrospotřebiče do recyklačního 
závodu. Po odborném  

odstranění nebezpečných  
látek jsou připraveny  

k další recyklaci.

Moderní stroje dokážou z vysloužilých 
elektrospotřebičů oddělit kovy, plasty  

a další komponenty, které jsou  
po zpracování připraveny  

k dalšímu využití.

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby koloběh elektrospotřebičů někdo řídil.  
Proto je tu kolektivní systém ELEKTROWIN.

Co s nimi, když doslouží? Sběr a recyklace  
vysloužilých  
elektrozařízení

Velké spotřebiče 
pračky, myčky, sušičky, 
el. sporáky...

Chlazení
chladničky, mrazničky, přenosné 
chladničky, vinotéky, výčepní  
zařízení s chladicím médiem...

Střední spotřebiče
mikrovlnné trouby, vysavače, 
digestoře, parní čističe, 
pečicí zařízení do 10 kg...

Malé spotřebiče
žehličky, fritovací hrnce, kávovary, 
fény, holicí strojky, kuchyňské 
roboty, rychlovarné konvice...

Nářadí, hobby, dílna 
pily, vrtačky, brusky, řezačky, 
aku šroubováky...

Zahrada 
el. sekačky, křovinořezy, 
el. nůžky na živý plot...

Z obchodu se zpět  
dostanou do vašich  
domácností, kde nahradí  
ty, které již dosloužily  
a přestěhovaly se  
do sběrných dvorů.

Nové domácí  
elektrospotřebiče,  
na jejichž výrobu 
byly využity suroviny  
ze spotřebičů vysloužilých,  
se blýsknou v novém designu  
v prodejnách elektro. 

Získané suroviny (kovy, plasty aj.) 
jsou materiálem k výrobě nových 
elektrospotřebičů. A tak  
z recyklační linky putují  
do výrobních závodů.

Elektrospotřebiče jsou  
nezbytnými pomocníky u vás 
doma. Dokud slouží, je vše v pořádku,  
ale co s pračkou, která nepere, lednicí,  
která nechladí, mixérem, který nedrtí,  
či vrtačkou, která nevrtá?

Nevyhazujte je  
do popelnice či na černé  

skládky! Patří buď do sběrného  
dvora, nebo je můžete odevzdat  

u vašeho prodejce – a to bezplatně! 

Ze sběrného 
místa putují vysloužilé 

elektrospotřebiče do recyklačního 
závodu. Po odborném  

odstranění nebezpečných  
látek jsou připraveny  

k další recyklaci.

Moderní stroje dokážou z vysloužilých 
elektrospotřebičů oddělit kovy, plasty  

a další komponenty, které jsou  
po zpracování připraveny  

k dalšímu využití.

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby koloběh elektrospotřebičů někdo řídil.  
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Velké Opatovice 29. - 30. 8. 2015
řemeslný jarmark   •  bohatý kulturní program  •  atrakce pro děti

finále soutěže

a mezinárodní výstava jiřinek

INFO: kc.velkeopatovice.cz

MISS JIŘINKA 2015
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Soutěž se koná v rámci Jiřinkových slavností 30.8. 2015 ve 13.00 hodin
a to ve dvou kategoriích: 

I.kategorie: dívky 5 - 8 let II.kategorie: dívky 9 -13 let
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Okénko požární ochrany          Krizové stavy a ochrana obyvatelstva – 1. část

Sb
or

 do
brovolných hasičů Jevíčko

ZÁKLADNÍ POJMY
1. Ochrana obyvatel-
stva - plnění úkolů civil-
ní ochrany, zejména va-
rování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k 
zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 
2. Mimořádná událost - škodlivé působení sil a 
jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, 
a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek 
nebo životní prostředí a vyžadují provedení zá-
chranných a likvidačních prací. 
3. Integrovaný záchranný systém - koordinova-
ný postup jeho složek při přípravě na mimořádné 
události a při provádění záchranných a likvidačních 
prací. 
4. Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo 
omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 
mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohro-
žení života, zdraví, majetku nebo životního pro-
středí, a vedoucího k přerušení jejich příčin. 
5. Likvidační práce - činnost k odstranění násled-
ků způsobených mimořádnou událostí. 
6. Havárie - mimořádná událost vzniklá v sou-
vislosti s provozem technických zařízení a budov, 
užitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo 
přepravou nebezpečných látek nebo nakládáním s 
nebezpečnými odpady. 
7. Krizová situace - mimořádná událost, při níž je 
vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav 
ohrožení státu nebo stav válečný (tj. “krizové sta-
vy”). Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí 
nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit 
běžnou činností správních orgánů a složek inte-
grovaného záchranného systému.

Druhy a příklady mimořádných událostí
1) Živelní pohroma 
a) povodeň e) orkán, tornádo
b) zemětřesení f) extrémní chlad a teplo
c) velký sesuv půdy g) pád meteoritu
d) sopečný výbuch h) velký lesní požár

2) Havárie 
a) havárie v chemickém provozu
b) radiační havárie d) dopravní nehoda
c) ropná havárie  e) zřícení domu
    
3) Ostatní události   
a) teroristický čin c) žhářství
b) sabotáž

Instituce a orgány odpovědné za integrovaný 
záchranný systém a ochranu obyvatelstva

Odpovědnost za integrovaný záchranný systém a 
ochranu obyvatelstva je svěřena Ministerstvu vni-
tra. Zákonem č. 238/2000 Sb., byl zřízen Hasičský 
záchranný sbor České republiky (HZS), jehož zá-
kladním posláním je chránit životy a zdraví oby-
vatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou 
pomoc při mimořádných událostech. Hasičský zá-
chranný sbor České republiky tvoří:
- generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR, které je součástí Ministerstva vnitra a 
které plní jeho úkoly v oblasti požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranné-
ho systému,
- hasičské záchranné sbory krajů (dále jen “HZS 
krajů”), které plní úkoly požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a integrovaného záchranného systé-
mu vůči orgánům krajů.
Záchranné a likvidační práce nemůže zvládnout 
jedna záchranářská organizace. Při těchto pracích 
je třeba využít síly a prostředky, zkušenosti, od-

bornost a především kompetence různých orgánů, 
právnických osob a podnikajících fyzických osob. 
Veškerou činnost orgánů a organizací je třeba ko-
ordinovat. K tomu je vytvořen v České republice 
integrovaný záchranný systém (IZS).
Integrovaný záchranný systém tvoří základní a 
ostatní složky IZS. V rámci provádění záchranných 
a likvidačních prací jsou připraveny poskytnout 
bezprostřední pomoc obyvatelstvu postiženému 
mimořádnou událostí a zajistit provedení záchran-
ných a likvidačních prací.

Základními složkami IZS jsou:
- Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS 
ČR), 
- jednotky požární ochrany zařazené do plošného 
pokrytí (SDH),
- zdravotnická záchranná služba, 
- Policie České republiky.

Ostatními složkami IZS jsou: 
- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 
- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. 
obecní [městská] policie, bezpečnostní služby), 
- orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány 
hygieny), 
- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 
(např. plynárenská, vodní, elektrikářská, Česká poš-
ta, Báňská záchranná služba, Horská služba, Letec-
ká záchranná služba), 
- zařízení civilní ochrany, 
- neziskové organizace a sdružení občanů, která 
lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. 
Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kyno-
logů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska).

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a lik-
vidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání 
(tj. na předem písemně dohodnutý způsob poskyt-
nutí pomoci).
Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou 
operační a informační střediska integrovaného zá-
chranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou 
také svedeny linky tísňového volání 112 a 150. Tato 
střediska tvoří:
- operační střediska HZS krajů (OS HZS krajů), 
- operační a informační středisko MV - generální-
ho ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
(OPIS GŘ HZS ČR).
V místě zásahu provádí koordinování záchranných 
a likvidačních prací složek IZS a vyhlašuje odpo-
vídající stupeň poplachu velitel zásahu, kterým je 
velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný 
funkcionář HZS s právem přednostního velení. Po-
kud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, 
řídí součinnost složek IZS velitel nebo vedoucí za-
sahujících sil a prostředků IZS, která v místě zásahu 
provádí převažující (stěžejní) činnost. Velitel zásahu 
je oprávněn vyžádat si při řešení krizové situace k 
ochraně života, zdraví, majetku a životního pro-
středí potřebné věcné prostředky a ukládat fyzic-
kým osobám jednorázové úkoly, tzv. osobní nebo 
věcnou pomoc.

Za organizaci a řízení ochrany obyvatelstva při 
eliminaci mimořádných událostí nesou odpo-
vědnost a plní úkoly v rámci svých kompetencí 
v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o inte-
grovaném záchranném systému a o změně ně-
kterých zákonů: 
- ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 
- orgány kraje, za které plní úkoly hasičský zá-
chranný sbor kraje,

 - hejtman, 
- obecní úřad, 
- starosta obce, 
- právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
Pro zaměstnavatele jsou vymezeny úkoly k ochra-
ně svých zaměstnanců v § 132a Zákoníku práce. 
Záchranné a likvidační práce k eliminaci mi-
mořádných událostí se řeší na úrovni územního 
správního úřadu, na jehož území se mimořádná 
událost vyskytuje a na jejíž eliminaci síly a pro-
středky dané úrovně stačí. V případě mimořádné 
události zasahující více územních celků obcí s roz-
šířenou působností zabezpečuje koordinaci zá-
chranných a likvidačních prací hejtman kraje, je-li 
zasaženo několik krajů, pak Ministerstvo vnitra. O 
koordinaci těchto prací jsou povinni předávat Mi-
nisterstvu vnitra zprávy prostřednictvím OPIS IZS.

Krizové stavy
Podle závažnosti a rozsahu mimořádné události se 
mohou vyhlásit k jejímu překonání tzv. krizové sta-
vy, jimiž se zvyšují pravomoci územních správních 
úřadů a vlády. Jedná se o: 
1) Stav nebezpečí, který vyhlašuje hejtman kraje 
(v Praze primátor hlavního města Prahy) pro území 
kraje nebo jeho část tehdy, když nastalou mimo-
řádnou událost nelze řešit běžně dostupnými si-
lami a prostředky a není možné odvrátit ohrožení 
běžnou činností správních úřadů a složek IZS. Ob-
sah pravomocí, které nabývá hejtman nebo staros-
ta obce za stavu nebezpečí, je vymezen zákonem 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně ně-
kterých 13 zákonů (krizový zákon). Tento stav lze 
vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může 
hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády. 
2) Nouzový stav může vláda ČR vyhlásit v přípa-
dě vzniku mimořádné události, která ve značném 
rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové 
hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek. 
Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 
30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po 
předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. 
3) Stav ohrožení státu může vyhlásit Parlament 
ČR, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost 
státu nebo územní celistvost nebo demokratické 
základy státu. 
4) Válečný stav může vyhlásit Parlament ČR, je-
li Česká republika napadena agresorem, nebo 
je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o 
společné obraně proti napadení. V souladu s při-V souladu s při-
jetím nových zákonů o správních úřadech a orgá-
nech územní samosprávy byly vytvořeny i nové 
subjekty, odpovědné ze zákona za přijímání opat-
ření pro řešení a eliminaci rizik a hrozeb vzniku kri-
zových stavů v České republice.

Krizové štáby
Vláda České republiky zřizuje Ústřední krizový štáb 
jako svůj pracovní orgán k řešení krizové situace. 
Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zřizují 
krizové štáby jako pracovní orgány k řešení krizo-
vých situací. Jejich složení a úkoly určuje ministr 
nebo vedoucí ústředního správního úřadu. Hejt-
mani a starostové obcí zřizují krizové štáby jako 
své pracovní orgány k řešení krizových situací.

Pokud máte zájem o nějaké téma z oblasti požární 
ochrany nebo více informací k otištěnému tématu, 
pište na e-mail: sdhjevicko@seznam.cz

S použitím textů SHČMS, HZS Jihomoravského 
a Pardubického kraje  zpracovali za SDH Jevíčko 

Jan Bidmon, Stanislav Ducháček
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Biskupické kaléšek 2015
17. ročník Biskupického kaléšku se blíží. Pro-
síme tedy všechny zájemce, kteří mají zájem 
zaslat svůj vzorek a nechat ho ohodnotit ne-
jenom porotou, ale i návštěvníky Biskupické-
ho kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě 
anonymně pod čísly může degustovat vzorky, 
které nepostoupily do finále, a sám je ohod-
notit známkou, stejným způsobem, jako po-
rota Biskupického kaléšku.  Nejlepší vzorek, 
podle dosažených bodů bude ohodnocen 
věcnou cenou Publika), aby vzorky slivovice 
do  letošního ročníku soutěže o nejlepší 
vzorek slivovice odevzdali nejpozději do 
22. září 2015 na níže uvedené kontaktní ad-
resy.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno 
jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, 
stupeň alkoholu a druh ovoce. Kontaktní ad-
resy pro doručení vzorků: Obec Biskupice, tel. 
461 326 521 a  STILL s.r.o. Biskupice.
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny fi-
nančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar, 2. místo 2000,-
Kč + věcný dar, 3. místo 1000,-Kč + věcný dar,  
4. -5. místo věcné dary.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci 
vzorkem, předem děkujeme.  

    Organizační tým kaléšku

Obec Biskupice

Společenská rubrika
červenec 2015

Naši jubilanti

František Svojanovský
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Nově narození

Jakub Lajšner
Natálie Zdražilová
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a úspěšný první krůček v životě.

Koncert
V sobotu 30. 5. 2015 se ve dvoře konal koncert 
skupin Nightfall a Madgod. Akce byla uspořá-
dána za účelem získání finančních prostředků 
na zahájení realizace naučné stezky, která by 
měla začínat v Panském dvoře, dále pokračo-
vat přes náves až na Hrubé kolo. Stezku bude 
spolek financovat z vlastních zdrojů. 
Akce měla velmi kladné ohlasy, a proto dou-
fáme, že ji budeme moci brzy zopakovat.
O průběhu realizace naučné stezky vás bu-
deme informovat. Tímto vás prosíme, pokud 
máte nějaké dobové fotografie, které se tý-
kají Biskupic a okolí (1890-1950) – nebojte se 
ozvat.
  P.A.O.S Thurn Taxis

Pokračují stavební práce na technickém 
zázemí obce v bývalém areálu JZD

Účastníci tradičního pouťového turnaje 
v malé kopané

Orientační běh
Cena Střední Moravy 2015 

celou reportáž naleznete na 
www.biskupice.cz
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Likvidace rostliných olejů z domácností
Pro likvidaci odpadů – rostlinných olejů (např. fritovací olej) byla na svozovém stanovišti  
u hasičárny umístěna plastová popelnice o objemu 220 l. Oleje do této popelnice je nutno dávat 
v uzavřených PET lahvích např. od limonád. 

Kurz základní poslušnosti psa Biskupice
Největší radost se svým miláčkem zažijete, když bude mít volný pohyb. Má to ale jeden 
háček! Aby mohl mít volný pohyb, musí poslouchat. Pes, který svou aktivitou obtěžuje 
pána i okolí nebývá často oblíben. Neznáte to odně-
kud? (skákání po lidech, utíkání, agresivita, kousání 
nábytku, tahání na vodítku…)

UŽ VÍTE, PROČ CVIČIT PSA ??
V našem kurzu základní poslušnosti vám pomůžeme 
zvládnout základní výchovu a výcvik psa, bez rozdílu 
věku a plemene. Lekce budou zaměřeny na správnou 
socializaci a základy výcviku psa a správný přístup 
Vás, psovodů, ke psu. Začínat budeme po prázdni-
nách, bližší informace dostanete mailem nebo nás 
můžete navštívit každou středu od 17 hodin v Bisku-
picích na Střelnici.

Přihlášky ke kurzu zasílejte na hovawart.cz@quick.cz

Opravy místních 
komunikací v obci 

Občané Zálesí se dočkali opravy části místní 
komunikace od čp. 18 po čp. 26. Náklady na 
stavbu, kterou realizovala firma M-Silnice a.s. 
Chrudim,  přesáhly částku 300 tis. Kč a byly 
hrazeny z rozpočtu obce a 100 tis. Kč obec 
obdržela v rámci dotací z programu obnovy 
venkova od Pardubického kraje.
Dále byla z rozpočtu obce opravena část 
místní komunikace u bývalého areálu JZD. 
Náklady na opravu ve výši 55 tis. Kč byly hra-
zeny z rozpočtu obce.

Dalibor Šebek, starosta obce

Část místní komunikace u areálu bývalého
JZD před opravou

Nová část místní komunikace u areálu  
bývalého JZD po opravě

Oprava místní komunikace na Zálesí  
od čp. 18 po čp. 26 před opravou

Oprava místní komunikace na Zálesí  
od čp. 18 po čp. 26 po opravě
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Regionální muzeum v Litomyšli v letech 2013 – 2015 realizovalo při stavbách, které v obci pro-
bíhaly, několik archeologických výzkumů. Obec Chornice se tak může za posledních několik let 
pochlubit opravdu zajímavými a významnými nálezy.
Jako první byla při rekonstrukci kanalizace na ulici Trnavská v roce 2013 nalezena krásně za-
chovaná barokní haťová cesta. Haťovou cestou se obecně myslí dřevěné zpevnění měkkého 
terénu. V Chornicích si tímto způsobem předkové v 18. století poradili s bahnitým terénem. Do 
něj položili podélně dřevěné trámy a přes ně uložili neodvětvené drobné stromky, čímž měkký 
terén zpevnili. Provedená dendrochronologická analýza (datování podle letokruhů dřeva) trá-
mu potvrdila, že cesta vznikla po roce 1720. Ke stavbě použili dřevo z borovice, smrku a jedle. 
Shodný způsob stavby cest, i když v preciznějším provedení, známe z antiky. Jak se postupně 
zvedal terén, docházelo k dalším 
úpravám cesty, která byla zpevně-
ná kameny. Nakonec byla zadláž-
děná štětem (lomové kameny jsou 
ukládány na výšku vedle sebe). Při 
výzkumu byla nalezena i mince z 
roku 1800 a podařilo se zachytit 
novověké vodovodní potrubí ze 
smrkového dřeva.
Velmi zajímavým nálezem z roku 
2014 je bohatý sídlištní objekt (za-
hloubená jáma vyplněná tmavou 
vrstvou) zachycený při kanalizaci 
obce. Objekt pochází z mladší až 
pozdní doby římské (180 – 400 n. 
l.) a je zřejmě součástí rozsáhlejší-
ho germánského sídliště. Ve výplni 
objektu byly nalezeny zlomky kera-
miky, přesleny (setrvačník vřetene 
na výrobu nití), kovové předměty 
(např. zlomek cedníku, který často 
Germáni používaly jako součást picí 
soupravy), zvířecí kosti, rybí šupiny 
a unikátní skleněný hrací kámen. 
Tento kámen byl původně součástí 
stolní hry, kterou si Germáni krá-
tili dlouhou chvíli. Kromě toho byl 
v objektu pohřben nebo pohozen 
pes. Díky analýze víme, že zemřel 
v 8 – 9 letech a byl vysoký jako 
dnešní samice německého ovčá-
ka. Uložení psa do této jámy může 
souviset s náboženskými praktika-
mi Germánů, kteří tímto způsobem 
někdy „uzavírali“ zanikající objekty. 
Z rozboru zvířecích kostí vyplý-
vá, že konzumovali domácí (prase, 
tura, méně ovci a koně) i divoká 
zvířata (prase divoké). V objektu 
byly nalezeny i kosti medvěda, zají-
ce, jestřába a kaprovitých ryb. Díky 
geologickému rozboru víme, že vy-
užívali převážně místní kámen jako 
surovinu. Z archeobotanické analý-
zy (rozbor semen a uhlíků) vyplývá, 
že konzumovali různé druhy obilí,  
a to pšenici, ječmen, oves a žito. 
Dále luštěniny jako je hrách a vikev. 
Pokračování příště.

Jana Němcová a Pavel Kejval

Nejnovější archeologické nálezy na katastru obce Chornice I.

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci srpnu: 
Jaroslav Staněk
Jiří Bílek 
Dana Krönerová 
František Vodák
Marie Smékalová
Olga Ošlejšková
Marie Henslová
Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
 
Šimon Voznička

Blahopřejeme 
a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Letos již po osmé navštíví Chornice pojízdný 
Kinematograf bratří Čadíků, s nabídkou pů-
vodních českých filmů. Promítání se uskuteční 
poslední prázdninový víkend, a to od pátku 
28. 8. 2015 do pondělí 31. 8. 2015. Pro ná-
vštěvníky bude opět připraven pestrý výběr 
chutného občerstvení, o které se postarají 
chorničtí rybáři. Promítat se bude po setmě-
ní, za pěkného počasí na fotbalovém hřišti, za 
nepříznivého počasí v sále kulturního domu. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Program:
Pátek - Tři bratři 
Sobota - Hodinový manžel 
Neděle - Fotograf
Pondělí - Vejška 

Kinematograf 
bratří Čadíků

Tradiční sraz 
osmičkářů

Sbor dobrovolných hasičů v Chornicích zve 
srdečně všechny příznivce požárního sportu 
i ostatní veřejnost na tradiční sraz osmičkářů, 
který se uskuteční v sobotu 5. září, v areálu 
u hřiště. Zahájení je v 13.00 hodin a připra-
veno bude bohaté občerstvení – točené pivo, 
dršťková polévka, kotlíkový guláš, speciality 
z udírny… Hudební produkci k tanci i posle-
chu zajistí DJ Láďa. Chorničtí hasiči se těší na 
Vaši účast.
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Hasiči Chornice se opět hlásí
V úterý 30. června do naší obce dorazily posádky hasičů s historickými i moderními vozy.  
Dobrovolní hasiči se zde zastavili na své cestě 
v rámci Propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. Ta se konala při příležitos-
ti pátého sjezdu hasičstva v českých zemích.  
A jelikož to byla historická jízda, i my jsme při-
pravili občerstvení za historické ceny. Hasiče 
přivítal starosta obce Jiří Smékal, kterému pak 
bylo předáno čestné uznání jízdy a přitom byl 
zaznamenán zápis do kroniky SDH CHORNICE. 
Poté, co se se naši hosté občerstvili, odjeli na 
další svoji spanilou jízdu.

INFORMACE  KE  ZMĚNÁM  
KABELOVÉ  TELEVIZE

Vážení zákazníci, tímto vás informujeme, 
že Obec Chornice zakoupila zařízení, které 
umožní rozšíření programové nabídky kabe-
lové televize v systému DVB-T, a to o progra-
my: FANDA, Smíchov, Telka, Nova Cinema, 
Relax a Rebel. 
Došlo také k modernizaci stávajícího zařízení, 
díky které dojde ke zkvalitnění příjmu u pro-
gramů: ČT:D/ČT Art, Prima ZOOM, Prima Love, 
Kino Barrandov, Barrandov Plus, Šlágr TV, 
Óčko, Óčko Gold – všechny rovněž v systému 
DVB-T.
Poskytovatelé televizních programů skupiny 
Nova (CET 21 spol. s.r.o.) a Prima (FTV Prima, 
spol. s.r.o.) zpoplatnili provozovatelům kabe-
lových sítí své programy, a proto jsme nuceni 
toto zpoplatnění zohlednit v měsíčních plat-
bách koncových zákazníků zvýšením ceny  
o 20,- Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že Obec dlouhodo-
bě dotovala spotřebu elektrické energie za 
kabelovou televizi, Zastupitelstvo rozhodlo 
v souvislosti s rozšířením programové nabíd-
ky a zpoplatněním výše uvedených programů 
o zvýšení ceny za televizní služby měsíčně 
celkem o 40,- Kč. Nová cena za televizní služ-
by tedy bude 140,-Kč/měs. Těm, kteří pla-
tí služby kabelové televize prostřednictvím 
SIPO, bude změna provedena automaticky. 
Ty, kteří platí trvalým příkazem, prosíme jeho 
navýšení o 40,- Kč.
Všechny výše uvedené změny budou platné 
od 1. srpna 2015.

        Lucie Bucharová,  
Kabelová televize Česká Třebová

Hasiči nezahálí 
Již 18. dubna 2015 se konalo shromáždění delegátů OSH, které bylo zároveň i volbami do 
krajského sdružení hasičů. Do naší obce přijelo několik desítek hasičů z celého Pardubického 
kraje. Volby doprovázela hasičská výstava a hudba dětí z Jevíčka. Na volby byli pozváni velmi 
významní hosté např. senátor Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický  
a řada dalších, kteří společně s ostatními hosty mohli diskutovat o problematice v naší obci, ale  
i v jiných krajích. Náš sbor měl tu čest zajistit občerstvení a dobré zázemí. Za vynikající práci 
jsme obdrželi poděkování OSH což je pro nás obrovskou radostí.
Dne 16. května nám odstartovala hasičská sezona. První soutěží bylo okrskové kolo v požárním 
sportu v obci Hartinkov, kde muži získali 2. místo. V běhu jednotlivců na 100 m s překážkami 
bychom chtěli vyzvednout výkon našeho mladého hasiče Davida Sladkého, který ve velmi tvr-
dé konkurenci získal krásné 3. místo. Poté jsme 6. června jeli do Nedošína u Litomyšle na naši 
oblíbenou soutěž v požárním útoku, který se provádí z hasičského automobilu, kam jsme jeli 
obhajovat putovní pohár. Ten jsme již dvakrát získali, ale štěstěna nám nepřála a my obsadili 
jen “2. místo“.
Dne 20. června se veteráni s PS-8 vydali do obce Radkov, kde získali také 2. místo. Bohužel 
to první místo jim uniklo o pár setinek. A za krásného slunného a velmi parného počasí dne  
5. července jsme zavítali do obce Gruna na soutěž O pohár starosty obce, kde muži a veteráni 
předvedli to nejlepší, co mohli. Veteráni ukázali sílu stroje PS-8 a už po prvním kole v požárním 
útoku obsadili 1. místo, které si udrželi i po druhém kole. Ale i muži předvedli krásný výkon. Po 
prvním kole byli na čtvrtém místě, a tak se se stupni vítězů postupně loučili. Z celkového počtu 
9. družstev zapracovali na druhém útoku a štěstěna stála při nás a my se umístili na krásném 
3. místě, kde jsme porazili mnohem větší borce se silnějšími stroji. A tak naši hasiči si z Gruny 
odváží dva krásné poháry a sílu do dalších soutěží, které nás v letošní sezoně ještě čekají. 

Za SDH Chornice, Pohanková Andrea

KONCERT  LUCIE  BÍLÉ
Letos na podzim si připomeneme polokulaté 
páté výročí od znovuotevření zrekonstruova-
ného kulturního domu v Chornicích. Za toto 
poměrně krátké období, jsme měli možnost 
potkat u nás řadu více či méně známých 
osobností a souborů. S některými z nich se 
setkáváme i opakovaně, protože k nám za-
jíždí opravdu rádi. Přitom, jak oslovujeme 
různé umělce, nebo jejich zastupující agen-
tury, zkusili jsme oslovit i první dámu naší 
populární hudby a nakonec to vyšlo. Proto 
můžeme již s předstihem poskytnout bližší 
informace. Koncert se uskuteční v pondělí 
30. listopadu v podvečerních hodinách. Pro-
tože už se jedná o adventní čas, bude toto 
vystoupení pojato v komorním duchu.  BÍLÉ 
VÁNOCE se jmenuje program, sestavený 
ze zpěvu Lucie Bílé za klavírního doprovo-
du Petra Maláska. Mluveným slovem doplní 
koncert známý lanškrounský farář p. Zbig-
niew Czendlik. Nepochybně se bude jednat 
o špičkové vystoupení, a tak je třeba se na 
něj včas a řádně připravit. Proto takto brzká 
informace. První plakáty budou vyvěšeny již 

koncem měsíce srpna a v tomto termínu bude zahájen i předprodej vstupenek. Přesné infor-
mace budou k přečtení na www.obecchornice.cz, na infokanále kabelové televize a v dalších 
číslech Jevíčského zpravodaje.

Základní organizace  
Českého svazu  
chovatelů Chornice 
pořádá ve dnech 8.- 9. srpna 2015
„o Chornické pouti“

7. ročník 
soutěžní výstavy 
králíků a holubů
Výstava bude pro veřejnost otevřena  
v zahradě JEDNOTY Chornice   
v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin 
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin.

OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO!!!
(kotlíkový guláš, klobásy z udírny, 
točené pivo,…)

K návštěvě výstavy Vás zvou 
chovatelé z Chornic               
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Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci srpnu své významné 
narozeniny oslaví:

ČERVINEK JAROSLAV

HRUBÁ MARIE

KRAUSOVÁ LUDMILA

VYMĚTALOVÁ MARIE
Všem dříve narozeným přejeme hodně zdra-
ví a spokojenosti jak ve svých domovech, tak 
i v penzionu na Kalvárii.

V červenci oslavila půlkulaté narozeniny 
paní MARIE PAZDÍRKOVÁ.
Je obklopena nejen rodinou, ale i děvčaty, 
s nimiž cvičí pravidelně třikrát týdně jógu  
a tchai-chi.
Svou obětavostí, skromností a velkorysostí 
přináší všem radost z pohybu, klid na duši 
a lásku.
Všichni, kdo máme paní Mařenku rádi, bla-
hopřejeme.

Probíhá doba prázdnin, dovolených, zaslou-
žených dnů volna...
Ať jsou všechny tyto dny prožité příjemně, 
plné nových zážitků a poznatků v domá-
cím či vzdáleném prostředí. Přede-
vším, aby sloužily k nabytí nové 
energie a zdraví, které 
budou potřeba opět  
v následném období.

Obec Jaroměřice

vším, aby sloužily k nabytí nové 
energie a zdraví, které 
budou potřeba opět 

Hasiči z Jaroměřic oslavili 140 let
V neděli 12.7. se po obědě sešli hasiči, příz-
nivci a diváci u volnočasového areálu v Jaro-
měřicích aby tak oslavili 140. výročí založení 
místního hasičského sboru. Tady je přivítala 
starostka obce Iveta Glocová, společně i s po-
četnou polskou delegací z partnerských Sie-
roszewic. Hned v úvodu byl slavnostně rozvi-
nutý nový prapor sboru, který požehnali otec 
Sebastian Walak CP a otec Paweł Wòjcik CP.
Dále po slavnostním nástupu a předání oce-
nění následovaly ukázky za které je třeba po-
děkovat zejména kolegům z Jevíčka, Bezděčí 
a Farmě z Mezihoří. Ti nám předvedli historic-
kou i současnou techniku. K vidění byla ruční 
stříkačka, koňská ruční stříkačka, motorová 
stříkačka Walter, vyproštění osoby z havaro-
vaného vozidla i impulzivní technologie ha-
šení pomocí IFEX 3000. Po celou dobu hrála 
k dobré náladě skupina STOFKA.

      Jan Soural, starosta sboru

Informace občanům
V letních měsících začaly stavební akce, které se mohou týkat života občanů obce. Další akce 
se připravují a ještě v průběhu následujících měsíců započnou. Rádi bychom na ně proto upo-
zornili s předstihem.
• opravují se podlahy I. oddělení mateřské školky na zámku v Jaroměřicích. Přístup na  Obecní 

úřad není touto akcí nijak ovlivněn.
• na zahradě mateřské školy se rekonstruuje opěrná zeď
• 3. srpna započne rekonstrukce místní komunikace pod hřbitovem od č. p. 242 po č. p. 2
• začátkem září by měla začít výměna vodovodu a kanalizace v části Vidléky 

Obecní úřad  Jaroměřice

 Jaká byla letošní procházka pohádkovým lesem?
Zpočátku velmi rozpačitá. Král s královnou netrpělivě očekávali, zdali vůbec někdo přijde prin-
ceznu hledat mezi nejen pohádkami, ale bohužel mezi dešťovými kapkami.
Kdo jiný než šašek a chůva uklidňovali, že určitě zachránci přijdou. Bystrozraký před Pohádko-
vým královstvím radostně oznámil, že už vidí v dáli sluníčko a hlavně spoustu přicházejících dětí 
s rodiči. A bylo vyhráno, Dlouhý sluníčko popotáhl, Široký odvalil mraky a děti začaly hledat 
ztracenou princeznu Jarmilku. Mnozí už do Jaroměřic přišli po několikáté, ti nejvěrnější už po 
osmé.
Cesta není nejjednodušší, ale 
procházet opravdu pohádko-
vou scenérií, jakou by těžko 
a draze museli filmaři uměle 
vytvářet, je zážitek opaková-
ní hodný. Pohádkové bytosti 
svá obydlí neustále vylepšují, 
někteří se promění v jiné. Při 
nalezení princezny pohádka 
sice končí, ale na děti čeká v 
cíli pestrý program, aby se ne-
nudily, než královská rodina 
shromáždí všechny postavičky 
z 24 pohádek, aby se ve slavnostním průvodu představily společně všem hostům.
Tolik pohádka... a skutečnost? V 8. ročníku bylo zaregistrováno 220 dětí s početným doprovo-
dem.
Děti cestou lesem zdržovalo 70 pohádkových bytostí, bezproblémový průběh celého odpoled-
ne zajistil velký tým obětavých pomocníků. Všem patří veliké poděkování.
Zvláštní dík patří i sponzorům: Obci Jaroměřice, instalatérství Bidmon, S-Cart, DDS Praha, Wal-
mark a panu R. Parolkovi.
Jedině společnými silami dokážeme příští rok zase dětem a nakonec i nám dospělým vytvořit 
pohádkovou radost.

                                                                                                 Pohádkové království Jaroměřice

 Čteme v prázdninové 
středy společně u studny

V červenci se osvědčilo večerní čtení u studny 
pro děti. Poprvé nesměle přišlo 5 průkopníků 
a druhou středu již u studny sedělo 20 poslu-
chačů. A nejen sedělo a poslouchalo příbě-

hy z kni-
hy Olgy 
Č e r n é 
Kouzelná 
b a te r k a . 
Děti se 
do příbě-
hů živě 
z a p o j i l y 
a před-

váděly svou hrou přečtený text. Pohotově  
a vtipně odpovídaly na dané otázky knihovni-
ce. A tak se bavíme všichni - malí posluchači 
ani po téměř dvou hodinách se nechtějí ro-
zejít. V srpnu rozhodně budeme pokračovat. 
Takže vždy ve středu v 18.00 u studny ve 
dvoře knihovny v Centru života a podnikání, 
č.200.

Čtenářský klub
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc srpen 2015                              

Klubovna CŽP, pondělky 3., 10. a 17., 18.00 h 
Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdí-
rek, paní žijící v Americe, prázdninový cy-
klus, možnost zdokonalení jazyka pro stu-
denty i dospělé v průběhu letních měsíců 
Cena 50,- Kč od jednoho účastníka za 1 hodinu   
3. - 28. 8., v době provozu knihovny, VS 
„PORTRÉTY“  výstava obrazů Britt-Marie Pazdí-
rek - výstava zpřístupněna PO, ST  9-11, 13-16;  PÁ  
13-18 hodin, jinak na tel. 778 086 380.
3. 8. - 7. 8., VS, popř. v plenéru LETNÍ ŠKO-
LA KRESLENÍ s Britt-Marie Pazdírek, pro děti 
dopoledne 9.00-12.00 h, pro dospělé odpo-
le ne 14.00 -17.00 h, týdenní kurzovné 500,- Kč, 
předběžný zájem nahlaste, prosím, v knihovně. 
Kreslící potřeby, s nimiž běžně malujete, si vezměte s 
sebou. Tempery, pastely a papír zajištěny.
5., 12., 19., 26. 8. prázdninové středy vždy v 18.00 
hodin Večerní čtení u studny ze studnice pohá-
dek a příběhů ve dvoře CŽP za nepříznivého počasí 
se sejdeme v knihovně.
14. 8., pátek, 15.00 h, stodola CŽP - Výtvarná díl-
nička pro děti i dospělé s Pavlínou Liškovou, ke-
ramika s Petrou Zezulovou
15. 8., sobota, 14.00 h, Dům zahrádkářů 
LETNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ SLAVNOST, bohatý pro-
gram nejen pro děti

15. - 16. 8.  a  29. - 30. 8.  sobota – neděle, odjezdy 
autobusů v obou termínech: Velké Opatovice 5.40, 
Biskupice 5.50, Jaroměřice 6.00, Jevíčko 6.10 hodin 
Dvoudenní zájezd do Česko-saského Švýcar-
ska s průvodcem Janem Valíčkem, návštěva 
skláren v Novém Boru, čedičové varhany, turis-
tická procházka (cca 6 km) k největšímu skalnímu 
oblouku v Evropě - k Pravčické bráně, Hřensko, 
plavba na lodičkách po Edmundově soutěsce.  
Cena za dopravu, průvodce a nocleh se snídaní  
v Jetřichovicích 1250,- Kč, prosím, uhraďte do 
31. 7. 2015,  bližší informace na www.jaromerice.
knihovna.cz, prosíme zájemce o poslední místa i pří-
padné náhradníky o přihlášení v knihovně, nebo na 
tel. 778 086 380
21. 8. pátek, 21.30 h., sraz dětí i dospělých před 
knihovnou „OŽIVLÉ  POVĚSTI JAROMĚŘIC“ ta-
jemné noční putování s vypravěčem Mgr. Schuste-
rem po místech pověstí naší obce. Malé děti pouze 
v doprovodu dospělých.
29. 8. sobota, 14.00 h, sběrný dvůr DEN PRO EKO-
LOGII, zábavné odpoledne, soutěže pro děti.
Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou Ha-
nouskovou, v ordinaci CŽP pondělky od 16.00 
hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 
288 524 

Jóga, tchai-chi 
s p. Marií Pazdírkovou 
ve výst. síni CŽP, Út, St, 
Čt vždy od 16.30 hodin. 
do 7. 8. se necvičí
Připravujeme:
5. 9., sobota, 16.00 h, výstavní síň Centra života  
a podnikání (VS) Vernisáž výstavy „ Do života“ 
obrazy Jaroslava Matějky slavnostní zahájení  
s kulturním programem a malým občerstvením
7. - 22. 9., Příjem objednávek macešek a chry-
zantém ze zahradnictví pana Kohoutka z Vanovic
7. - 30. 9., VS, v době provozu knihovny BURZA 
KNIH Knihy, které doma přebývají, darujte pro-
střednictvím knihovny jiným čtenářům, popř. Do 
humanitární sbírky. Manipulační poplatek při výbě-
ru od 1,- do 5,- Kč
15. 9., úterý, 13.00 h, VS - Vyhodnocení prázdni-
nové soutěže „Všudybyl a Všechnoznal“ 

Případné změny budou oznámeny, kontakty 
OK  461 325 300, nové č.mobilu 778 086 380!!! 
knihovnajaromerice@centrum.cz 
www.jaromerice.cz
http://www.jaromerice.knihovna.cz
  

Výstava tvorby regionálních amatérských výtvarníků 
Michala Glosera a Daniela Vávry

Módní přehlídka na Dvoustovce
Velké přípravy,  nesnesitelné vedro, obětavost 
a navzdory všemu spokojený úsměv modis-
tek i manekýnek – to  je charakteristika letní-
ho odpoledne 5. 7. 2015.
Co nikdy neovlivníme – je počasí. Jak nám po-
kazil začátek Pohádkového lesa déšť, tak na-
opak vysoká teplota vzduchu odradila mnohé 
hosty. Mohli sice tušit, že právě nově oprave-
ná stodola bude využita k posezení a střecha 
nad hlavou zastíní rozpálené slunce.
Svou poslední výtvarnou tvorbu připravily 
pro zdejší manekýnky zrovna dvě výtvarnice.
První přehlídka patřila brněnské modistce 
Ivaně Vlachové. Letní batikované, ručně ma-
lované, sváteční oděvy i šaty pro denní no-
šení, společenské modely z řezaného sametu, 
doplňky z hedvábí i šité kabelky- to byla vi-
zitka mladé výtvarnice, která se prezentovala 
i vloni pod rodným příjmením Kolmačková. 
Velká část její tvorby je vystavena do konce 
července ve výstavní síni.
Ve druhé části předváděly dívky a ženy šper-
ky a doplňky z paličkované krajky, krajkou oz-
dobené kabelky, batikované a malované hed-

vábné šály a tuniky, precizně 
vytvořené  klobouky, vesty, 
přehozy a límce ke společen-
ským šatům. Autorka ing. Iva 
Vanžurová již několikrát svou 
pečlivou práci předvedla  
a i tentokrát překvapila no-
vinkami. 
Manekýnky, zvláště ty nové  
z dvanácti, sice trémou zpo-
čátku trpěly, ale příjemné 
obecenstvo jim pomohlo 
obavy rozptýlit. Holčičky  
i letos s radostí předvedly 
část kolekce paní Vlachové. 
Hudební zázemí a posléze  
i country písničky k poslechu 
zahrála skupina PROČ NE 
BAND z Moravské Třebové. Svižné taneční vy-
stoupení v moderním rytmu předvedly Adé-
la Hrouzková a Natálie Finsterlová, žákyně  
A. Dosedlové ZUŠ Jevíčko.
O nápojový režim se postarala skupinka Pri-
ma Restorante svými lahodnými a hlavně 

dokonale chlazenými drinky. 
Teplo navíc sdílela děvčata 
ze SPOZ při přípravě výbor-
ných langošů.
Aby se děti nenudily, přivezla 
s sebou paní Vlachová mate-
riál ke karnevalové dílničce, 
kterou zkušeně vedla paní 
Pavlína Lišková.
I když zúročení náročné pří-
pravy mohlo být, co se ná-
vštěvnosti týká, dvojnásob-
né, DĚKUJEME za nadšení  
a příjemnou atmosféru, která 
zde byla i přes vedro vytvo-
řena.
Všem, kdo se lehce i více za-
potili přípravou i v průběhu 

této neděle, patří velké poděkování.
Za podporu Obce a pojišťovně Generali patří 
rovněž dík.

                                               SPOZ a OK

Po měsíci ve výstavní síni Centra života a podnikání v Jaroměřicích byly fotografie vystří-
dány malířskou tvorbou. V červnu vystavoval své obrazy jevíčský Michal Gloser a kresby 
jaroměřický Daniel Vávra.
Malířské směry jsou naprosto rozdílné – kubistické olejomalby, které se v Jaroměřicích do-
posud nevystavovaly, svědčí o  pokročilém talentu a řemeslné zručnosti pana Glosera. Jis-
tou a pestrobarevnou kresbou ztvárňuje inspirace z pestrého i prostého života.
Teprve 17letý Daniel už není pro nás jaroměřické Daneček, kreslící zvířátka na přání v ja-
kémkoli pohybu, ale tématem jeho tvorby se stávají dívky a ženy – modelky - čímž většinu 
hostů překvapil.
Výstava ukázala, že i v rozdílnosti žánrů najdeme společné – talentované osobnosti z naše-
ho kraje – které svým umem zpříjemnily chvíle při prohlídce výstavy. 

                                                                                                                     Obecní knihovna
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
Podmínky inzerce v Jevíčském zpravodaji byly schváleny 4. 2. 2008 na 32. schůzi 
Rady města Jevíčka bodem usnesení 9/32 a 16. 4. 2012 na  41. schůzi Rady města 
Jevíčka bodem usnesení 10/41 následujícím způsobem: 1 cm délkový inzerce 
při standardní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH 
(121 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravodaji 
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

FARMA CH CETKOVICE
 VYJÍŽĎKY NA KONÍCH PRO

 DĚTI I DOSPĚLÉ

LETNÍ TÁBORY POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ

 NOVÝ JEZDECKÝ KROUŽEK 

www.farmach.cz
www.farmach-kone.wgz.cz
sedavlcice.farmach@seznam.cz
722 610 721

Koupím byt v Jevíčku. Spěchá, 
nabídněte prosím. Tel.: 721 332 622.

Město Jevíčko pronajme nebytové prostory 
v objektu Kostelní 41, Jevíčko ve II. nadzemním 
podlaží. Prostory lze využít jako kancelářské, prodejní, 

provozní, skladové. Cena dohodou. 
Informace na tel.: 461 325 179, 608 607 633.

KOMISNÍ PRODEJ V JEVÍČKU
PŘINESTE, CO CHCETE PRODAT,  A MY PORADÍME, 

NACENÍME, ZPENĚŽÍME

Bazar nejen nábytku Jevíčko 
v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)

Otevírací doba:
Jevíčko        St-Čt-Pá        10:00-16:30, So  8:30-11:00 
Jaroměřice Út-St-Čt-Pá  12:30-18:00, So  9:00-12:00

Nebo kdykoliv po tel. domluvě. 
Kontakt:  Vojtěch Hebelka, tel.: 608 863 074, www.jbazar.cz

Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Jevíčku 
nebo v okolí do max. 20 km. Opravy nevadí, nabídněte 

prosím. Tel.: 774 193 566.

Nejlevnější Hypotéky!!! Nabídky a akce od všech bank.
Kalkulace na kaderka@lmlfinance.cz, 777 872 356.

Kaderka Lubomír, regionální ředitel LML Finance s. r. o.

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře budovy 
Třebovská 809, Jevíčko (Hruška). Prostory 

20 m2 – 60 m2, možno i spojit, celková plocha 
300 m2. Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, 

výrobní činnost, ordinace, …

Telefon 602 751 543.

Pronajmu byt v rodinném domě 
v Jevíčku. 

Telefon 602 751 543.

Zlatnictví Šumberová
Palackého nám. 27, Jevíčko (naproti COOP)

výroba šperků a opravy od kvalitního zlatníka, 
rozšíření oprav i na vaše oblíbené zdobení na kabelkách,  
peněženkách, páscích, klíčenkách, bižuterii a jiné blbůstky!!! 

K nákupu nad 300 Kč dárek.


