
Rekonstrukce Okružní IV
Vážení občané,
v průběhu měsíce května bude zahájena kompletní rekonstrukce ulice Okružní IV v úse-
ku mezi křižovatkami ulic Svitavská a A. K. Vitáka. Rekonstrukci zahájí výměna vodovodu  
a kanalizace, dále dojde k přeložení elektrického vedení z horního vedení do země. Na tuto 
část rekonstrukce naváže postupně výstavba chodníku podél domů po jedné straně a po 
druhé straně ulice vznikne nový chodník pod okny bytového domu Pečovatelské služby 
s navázáním na ulici Svitavskou až po Dům hasičů. V opravovaném úseku bude rovněž nově 
osazeno veřejné osvětlení. Na závěr bude položen nový asfaltový povrch komunikace, který 
bude investičně hrazen z prostředků Pardubického kraje. 
Prosíme Vás po dobu opravy o shovívavost v určitých provozních omezeních na této části 
ulice Okružní IV.  O aktuálním průběhu a dopravních omezeních budete v předstihu in-
formování prováděcí firmou této rekonstrukce. V brzké době bude svolána schůzka mezi 
městem Jevíčko a vlastníky přilehlých nemovitostí kvůli řešení vodovodních a kanalizačních 
přípojek. Budeme Vás předem informovat do vašich schránek.

Vedení Města Jevíčka

www.jevicko.cz

Fotoaktuality

Adventní koncert ZUŠ v kostele NPM

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřicse zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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2. dubna provedli naši rybáři výlov rybníka  
u Kostelíčka

V bývalé židovské synagoze proběhla  
v sobotu 9. 4. 2016 přehlídka pěveckých 
sborů Okolo Jevíčka

V Odborném léčebném ústavu se rozběhla 
rekonstrukce hlavní příjezdové komunikace, 
která postupně proběhne až k vrátnici  
u vjezdu do areálu

Závod míru nejmladších

JEVÍČKO 6. - 8. 5. 2016

Memoriál Zdeňka Sendlera

Mezinárodní etapový cyklistický závod40.
ročník Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X

Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X

více na str. 12 a 13
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Poděkování dárcům na nové 
výsadby

Město Jevíčko provedlo za zimní kácení ná-
hradní výsadby. Na některé ze stromů při-

spěli soukromí dárci. 
Děkujeme tedy Ing. 
Igoru Rádkovi (2 jí-
rovce v areálu MŠ), 
p. Martinu Pávkovi  
(2 buky na Mackerleho)  
p. Robertu Bílkovi 
(lípa na M. Mikuláše) 
za finanční dar na ve-
řejnou zeleň.

Vedení města

Vážení spoluobčané,
rok se přehoupl do jarních měsíců  
a realizační činnost města se rozbíhá na 
plné obrátky. Dříve, než Vás seznámím 
s hlavními plánovanými akcemi města 
na letošní rok, tak se bleskově vrátím 
k uplynulé zimě, která nám sice moc 
sněhu nepřinesla, ale i tak bych chtěl 
poděkovat Vám všem, kteří jste se pra-
videlně starali o zimní údržbu veřejného 
chodníku před Vaším domem. Pracov-
níci města jsou vybavováni stále lepší 
technikou na úklid sněhu a námrazy, 
ovšem nemohou být všude první, a tak 
Váš okamžitý zásah na části veřejného 
chodníku možná zabránil nejednomu 
zranění chodců. 
Uplynulé zimní období bylo jako obvyk-
le na jevíčské radnici ve znamení pro-
jektové přípravy a plánování všeho, co 
bychom chtěli v průběhu celého roku 
zvládnout a řada náročnějších projektů 
musí být plánována třeba i na dva až tři 
roky předem.
První větší investicí v řádu 1,3 mil. Kč je 
oprava střechy budovy Městského úřa-
du, kterou již v dubnu zahájila firma Ma-
toušek CZ a.s. a měla by trvat do konce 
května. 
Druhou velkou investiční akcí by v le-
tošním roce měla být komplexní re-
konstrukce vodovodu a kanalizace 
s obnovou asfaltového povrchu a vý-
stavbou chodníků na části ulice Okruž-
ní IV v úseku Svitavská – A. K. Vitáka. 
Tato akce bude znamenat výdaj z roz-
počtu města ve výši zhruba 4 mil. Kč. 
1 mil. Kč by měl na výměnu vodovodu 
přispět Svazek skupinového vodovodu 
Malá Haná. Náklady na finální úpravu 
asfaltového povrchu půjdou za vlastní-
kem komunikace – Pardubickým krajem. 
Celá akce by měla být započata v květnu  
a dokončena na podzim. 
Další investicí je plánované vybudování 
inženýrských sítí a příjezdové komuni-
kace pro výstavbu 16 rodinných domů 
v lokalitě Vrchlického II za bývalým Ži-
dovským hřbitovem. Tato investice 
znamená rozpočtový výdaj pro město 
v předpokládané výši 6,5 mil. Kč. 
Plánované je také vybudování protipo-
vodňových opatření v průmyslové zóně 
u společnosti REHAU. Zde je předpoklá-
daný rozpočet na výstavbu protipovod-
ňového valu a odvodňovacího koryta ve 
výši 1,5 mil. Kč s dotací Pardubického 
kraje ve výši 650 tis. Kč. Realizace vý-
stavby bude pravděpodobně probíhat 
na přelomu roků 2016 – 2017.
Velkým úspěchem letošního roku je 
štědrá dotace Ministerstva kultury, kte-
rou město získalo díky dobře zpracova-
nému Anketnímu dotazníku na opravu 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci květnu 2016 oslaví 
významné životní jubileum 

Vladimír Schuppler  
Antonín Šimek  
Pavel Wetter   
Zdeněk Šustr  
Ladislav Hronek 
Radoslav Kavan  
Marie Zajíčková  
Věra Kozelková 
Stanislav Hanák 

kulturních památek ve městě. Za tímto 
úspěchem stojí především dobrá prá-
ce pracovní skupiny pro památky pod 
vedením místostarosty Mgr. Miroslava 
Šafáře. Díky dotaci 945 tis. Kč mohou 
být za spoluúčasti města opraveny: 
schodiště a dveře bývalé barokní sýpky, 
vyměněna okna a opravena fasáda na 
zbývající části bývalého augustiniánské-
ho kláštera včetně restaurování pískov-
cového portálu vjezdu do klášterního 
dvora a dále obnoven teracový sokl  
a erby Městské věže.
Ne všechny záměry města však vždy 
vyjdou dle plánu, jako tomu je aktuál-
ně u projektu „Hravé Jevíčko“, kde jsme 
měli záměr vybudovat dvě malá dětská 
hřiště z dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj, stejně jako loňské Fitness hřiště 
u Zámečku. Bohužel převis žádostí byl 
tak velký, že jsme v tomto roce již dotaci 
nezískali. Nicméně bychom rádi alespoň 
obnovili herní prvky pro děti v Panském 
dvoře za Základní školou.
Kromě uvedených akcí většího charak-
teru budeme realizovat  řadu akcí drob-
nějších průběžně po celý rok, jako např. 
dlouho slibovanou opravu povrchu uli-
ce Příční a překopů na ulici U Cihelny, 
dále  výstavbu garáží pro městské vozy 
v přístavbě bývalé barokní sýpky a vybu-
dování záchodů v bývalých stájích Pan-
ského dvora, které by měly sloužit jak 
pro pracovníky města, tak pro veřejnost 
při kulturních akcích ve dvoře. Předpo-
kládáme také výstavbu zemních hrobů 
na jevíčském hřbitově pro umístění uren 
a zadláždění hlavních hřbitovních cest, 
pokud bude však úspěšná dotační žá-
dost, kterou jsme podali na Ministerstvo 
zemědělství. Díky dotacím Úřadu práce 
využijeme rovněž zhruba dvaceti tech-
nických pracovníků na údržbu zeleně 
Jevíčka, Zadního Arnoštova a Mařína  
a také se již v rámci těchto pracovníků 
vytvořila opět tzv. chodníková parta, 
která by se celý rok měla věnovat opra-
vám a výstavbě chodníků po městě, a to 
např. na ulicích M. Mikuláše – napojení 
na Brněnskou ulici a na ulici Slunečné.
Milí spoluobčané, mohu Vás však ujistit, 
že se nebudeme věnovat jen materiál-
ním hodnotám, ale těším na setkávání 
s Vámi na celé řadě kulturních a spole-
čenských  akcích města, kde se můžeme 
společně pobavit a odreagovat se od 
všedních a pracovních starostí našeho 
každodenního života.
Přeji Vám tedy jaro a nadcházející ob-
dobí plné nové energie, zdraví a spoko-
jenosti. Držte nám prosím palce, ať se 
nám daří realizovat dobré věci tak, aby 
z nich mělo užitek celé město s jeho ob-
čany.

S přátelským pozdravem 
Dušan Pávek, dipl.um.  
starosta Města Jevíčka

NALEZENÍ PSI
Na Maříně byli 15. 4. 2016 nalezeni dva 
zaběhnutí psi. Jedná se zřejmě o křížence 
německé-
ho ovčáka, 
dospělého 
psa a štěně. 
Psi jsou 
umístěni  
v městském 
kotci. Infor-
mace na 
MěÚ Jevíčko.

Poděkování žákům ZŠ Jevíčko 
za úklid města, sběr starého 

papíru
Rád bych za vedení města touto cestou podě-
koval žákům a učitelům ZŠ Jevíčko, kteří pro-
váděli v rámci „Dne Země“ v pátek 22. 4. sběr 
odpadků na území našeho města. 
25. a 26. 4. proběhl také tradiční sběr starého 
papíru ve sběrném dvoře, na kterém se kromě 
základní školy podílela i mateřská škola. Město 
obě tyto aktivity velmi vítá. Výtěžek ze sběru 
starého papíru bude navíc smysluplně využit 
pro potřeby žáků ZŠ a dětí MŠ.

Mgr. Miroslav Šafář
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 19. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením  
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o ko-
nání 19. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost 
    Městského úřadu Jevíčko,   
    Palackého nám. 1, Jevíčko

Doba konání: 16. 5. 2016 od 16:00 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 zastupitelstva
5) Připomínky a náměty občanů
6) Účetní závěrka města za rok 2015
7) Zpráva místostarosty o činnostech v Zadním 

Arnoštově
8) Doplnění realizace akcí v rámci programu re-

generace MPZ Jevíčko
9) Vybudování zemních hrobů na hřbitově v Je-

víčku
10) Dodatek č. 1 a 2 ke SOD akce výměna vodo-

vodu a kanalizace na ul. Okružní IV – I. etapa
11) Doplnění návrhové studie rekonstrukce kina 

Astra
12) Převod nově zaměřeného pozemku p. č. 

1770/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
13) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
14) Korespondence, různé
15) Diskuse
16) Usnesení

V Jevíčku dne 15. 4. 2016

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

 

Usnesení z 33. schůze Rady města Jevíčko
konané dne 14. března 2016

1/33  Rada schvaluje v souladu s ust. § 79, 
odst. 5 zákona o veřejných zakázkách 
provedení nového posouzení a hod-
nocení nabídek na veřejnou zakáz-

ku „Výměna vodovodu a kanalizace 
Okružní IV Jevíčko, 1. etapa“.

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

16/1 Zastupitelstvo určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou 
a Ing. Romana Müllera,

16/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milo-

slav Parolek, Bc. Jan Finsterle, Mgr. Petr 
Votroubek,

b)  program zasedání,
c)  uzavření příkazní smlouvy mezi Městem 

Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 
57, 568 02 Svitavy na výkon investorské 
inženýrské činnosti na stavbě „Jevíčko – 
Okružní IV – výměna vodovodu a kana-
lizace, 1. etapa“ za částku 70.000 Kč bez 
DPH (84.700 Kč vč. DPH),

d)  výsledek výběrového řízení na akci „Zpra-
cování projektové dokumentace na vý-
měnu vodovodu a kanalizace na ul. Rů-
žová a Soudní“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma Ing. Dalibor Dvořá-
ček, Olomoucká 1097/26, 568 02 Svitavy 
za nabídkovou cenu 295.240 Kč vč. DPH. 
Hodnotící komise navrhuje uzavřít smlou-
vu o dílo s druhým uchazečem v pořa-
dí z důvodů dle zápisu, kterou je firma  
Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 
570 01 Litomyšl s její nabídkovou cenou 
324.280 Kč vč. DPH,

e)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Ing. František Pravec, Suchá 
Lhota 22, 570 01 Litomyšl na akci „Zpraco-
vání projektové dokumentace na výmě-
nu vodovodu a kanalizace na ul. Růžová  
a Soudní“ za částku 324.280 Kč vč. DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

f)  výsledek výběrového řízení na akci „Ob-
nova fasády na západním křídle ve dvor-
ním traktu bývalého augustiniánského 
kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala 
firma MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 
63 Velké Opatovice za nabídkovou cenu 
320.865 Kč bez DPH (388.247 Kč vč. DPH),

g)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 
14, 679 63 Velké Opatovice k zpracování 
akce „Obnova fasády na západním kříd-
le ve dvorním traktu bývalého augusti-
niánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní 
v Jevíčku“ za částku 320.865 Kč bez DPH 
(388.247 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

h)  výsledek výběrového řízení na akci  
„Restaurování vstupních dveří na objektu 
bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského v Je-
víčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma Jaroslav Doskočil, Na Petyn-
ce 141/110, 169 00 Praha 6 za nabídkovou 
cenu 66.350 Kč (není plátce DPH),

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 
konaného dne 14. března 2016

i)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Jaroslav Doskočil, Na Pe-
tynce 141/110, 169 00 Praha 6 k zpracová-
ní akce „Restaurování vstupních dveří na 
objektu bývalé sýpky na ul. K. H. Borov-
ského v Jevíčku“ za částku 66.350 Kč (není 
plátce DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

j)  výsledek výběrového řízení na akci „Ob-
nova vstupního dřevěného oboustranné-
ho schodiště na objektu bývalé sýpky na 
ul. K. H. Borovského v Jevíčku“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma MO-
LAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké 
Opatovice za nabídkovou cenu 57.117 Kč 
bez DPH (69.838 Kč vč. DPH),

k)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zá-
mek 14, 679 63 Velké Opatovice k zpraco-
vání akce „Obnova vstupního dřevěného 
oboustranného schodiště na objektu bý-
valé sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíč-
ku“ za částku 57.117 Kč bez DPH (69.838 
Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

l)   cenovou nabídku firmy NVB LINE, s. r. o., 
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice na opravu 
příčných překopů ul. U Cihelny v Jevíčku 
technologií silkot za částku 99.900 Kč bez 
DPH (120.879 Kč vč. DPH),

16/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu o činnosti JSDH města Jevíčka za 

rok 2015,
b)  přehled nabídkových cen na akci „Výměna 

vodovodu a kanalizace na ul. Okružní IV, 
1. etapa“,

c)  informaci starosty o návrhu na rozdělení 
dotace ve výši 945.000 Kč z Programu re-
generace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón v roce 
2016,

d) navržené podmínky prodeje pozemků  
v zájmovém území budoucího areálu RE-
HAU Automotive, s. r. o.,

e)  informaci starosty o stanovisku MV ČR  
k otázce pořizování zvukových a obrazo-
vých záznamů z jednání zastupitelstva,

f)  informaci starosty o vyřízení stížnosti ob-
čana Jevíčka z ul. Růžová,

g)  informaci starosty o daňové výtěžnosti  
k 02/2016 včetně porovnání období před-
chozích let,

h)  informaci starosty o vyúčtování Měst-
ského plesu s výtěžkem v částce  
22.788,12 Kč,

i)  návrhovou studii na budovu kina v Jevíč-
ku zpracovanou studenty VUT, Fakulty ar-
chitektury v Brně pod vedením Doc. Ing. 
Miloslava Meixnera, CSc.,

j)  zápisy z jednání komise ŽP ze dne 29. 2. 
2016 a komise pro výchovu a vzdělávání, 
mládeže a sportu ze dne 1. 3. 2016,

k)  informaci o návrhu prodejní ceny pozem-
ku p. č. 519/41 (17 m2) - zahrada v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, o které bude dále jed-
náno s žadatelkou,

l)  informaci o možnosti oslovit studenty Fa-
kulty architektury VUT v Brně se zpraco-
váním návrhové studie stavebních úprav 
domu Barvířská 560, Jevíčko.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Usnesení z 34. schůze Rady města Jevíčko konané dne 21. března 2016
1/34  Rada schvaluje CN firmy REGAM CZ, 

s. r. o. k umístění svítidla LED 40 W  
s možností solárního dobíjení na ul. 
Křivánkova v Jevíčku za částku 28.914 
Kč bez DPH,

2/34  Rada schvaluje smlouvu o údržbě zele-
ně mezi Městem Jevíčko a firmou Petr 
Dokoupil, 679 37 Borotín 5 s čtvrtletní 
paušální odměnou ve výši 4.000 Kč s 
dobou trvání do 31. 12. 2016,

3/34  Rada schvaluje uvítání nových občán-
ků z obce Víska u Jevíčka v obřadní síni 
Města Jevíčko společně s uvítáním no-
vých občánků města Jevíčka dne 17. 4. 
2016,

4/34  Rada schvaluje použití vícemístného 
vozidla v majetku Města Jevíčko k pře-
pravě jevíčských skautů na celostát-
ní kolo Lobinova závodu – závod ve 
skautské všestrannosti, který se usku-
teční v Žirovnici v termínu 10. – 12. 6. 
2015,

5/34  Rada uděluje souhlas k odstranění tr-
valého asfaltového nájezdu a polože-
ní zámkové dlažby na vlastní náklady  
u RD č. p. 516 a 517 na ul. Svitavská 
žadatelům dle zápisu,

6/34  Rada pověřuje IT zajištěním opravy 
nájezdu u RD č. p. 544 na ul. Svitavská 
v Jevíčku žulovými kostkami, kdy práci 
provedou pracovníci města,

7/34  Rada schvaluje použití finančních 
prostředků z investičního fondu MŠ 

Jevíčko ve výši 48.000 Kč na pořízení 
nových audio telefonů pro komunikaci 
mezi jednotlivými třídami navzájem, 
kuchyní, kanceláří ředitelky a kanceláří 
účetní,

8/34  Rada schvaluje zajištění vyhrazení par-
koviště pro ubytované účastníky ZMN 
na Domově mládeže ve dnech 5. – 8. 5. 
2016 na ul. Nerudova v Jevíčku,

9/34  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

10/34  Rada schvaluje zhotovení banneru 
„Závod míru nejmladších“ firmou RUS-
TIKA, s. r. o., Jevíčko za částku 7.200 Kč 
bez DPH,

11/34 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru provedením místního šet-
ření na ul. Zadní v místech, kde protéká 
Žlibecký potok za účelem zjištění stavu 
břehů,

12/34 Rada zřizuje komisi pro dopravu, do-
pravní obslužnost a bezpečnost,

13/34 Rada schvaluje záměr podání žádosti  
o dotaci k realizaci akce „Dokončení 
revitalizace Palackého náměstí v Je-
víčku“ a pověřuje starostu a místosta-
rostu zajištěním cenových nabídek na 
zajištění administrace žádosti,

14/34  Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pk č. OSV/16/20594 o po-
skytnutí účelové dotace na Pečovatel-
skou službu v Jevíčku ve výši 352.000 
Kč v dotačním řízení na podporu soci-

álních služeb poskytovaných v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách,

15/34  Rada schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 3077/3 – trvalý travní 
porost v k. ú. Jevíčko-předměstí,

16/34  Rada schvaluje záměr prodeje:  
- části pozemku p. č. 5329 – orná půda, 
- části pozemku p. č. 5330/1 – trvalý 
travní porost,

  - části pozemku p. č. 5331 – trvalý trav-
ní porost,

  - části pozemku p. č. 5332 – trvalý trav-
ní porost,

  - pozemku p. č. 5335 – ostatní plocha, 
všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí,

17/34  Rada jmenuje vedoucího organizační-
ho odboru MěÚ Jevíčko, členem inven-
tarizační komise pro převzetí nebyto-
vých prostor na ul. Soudní 51 v Jevíčku,

18/34 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
na výměnu plynového kotle v bytě č. 1 
na ul. Kobližná 128 v Jevíčku za částku 
30.443 Kč bez DPH s úhradou z roz-
počtu PBH města Jevíčka,

19/34 Rada schvaluje přidělení bytu č. 8 vel. 
2 + 1 na ul. M. Mikuláše 551 v Jevíč-
ku žadatelce dle zápisu na doporučení 
komise bytové a sociální.

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

17/1 Zastupitelstvo určuje:
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava 
Zezulu a Martina Pávka,

17/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Rudolf 

Beran, Pavla Konečná, Ing. František Buši-
na,

b)  program zasedání,
c)  výsledek výběrového řízení na akci „Vý-

měna otvorových prvků na západním 
křídle ve dvorním traktu bývalého augus-
tiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní 
v Jevíčku“, ve kterém nejvhodnější nabíd-
ku podala firma JM Mrňka, s. r. o., Bídov 

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 30. března 2016
463, 798 52 Konice za nabídkovou cenu 
519.196 Kč bez DPH (628.227 Kč vč. DPH),

d)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou JM Mrňka, s. r. o., Bídov 
463, 798 52 Konice k zpracování akce 
„Výměna otvorových prvků na západním 
křídle ve dvorním traktu bývalého augus-
tiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní 
v Jevíčku“ za částku 519.196 Kč bez DPH 
(628.227 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

e)  výsledek výběrového řízení na akci „Vý-
měna vodovodu a kanalizace Okružní IV, 
Jevíčko, I. etapa“, ve kterém nejvhodněj-
ší nabídku podala firma Building Expert,  

s. r. o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 – 
Smíchov za nabídkovou cenu 4.589.037,85 
Kč bez DPH (5.552.735,80 Kč vč. DPH),

f)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Building Expert, s. r. o., Ho-
lečkova 789/49, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
na akci „Výměna vodovodu a kanalizace 
Okružní IV, Jevíčko, I. etapa“ za částku 
4.589.037,85 Kč bez DPH (5.552.735,80 Kč 
vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení z 35. schůze Rady města Jevíčko konané dne 4. dubna 2016
1/35  Rada uděluje souhlas Spolku cyklistů 

Svitavy MIRVA k využití místní komu-
nikace v Jevíčku na den 17. 7. 2016 v 
době od 09:00 do cca 14:00 h ke koná-
ní cyklistického závodu dle zápisu,

2/35  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace MŠ Jevíčko 
za rok 2015 se ziskem finanční částky 
46.221,91 Kč, která bude převedena 
do rezervního fondu,

3/35  Rada schvaluje účetní závěrku pří-
spěvkové organizace MŠ Jevíčko za 
rok 2015 dle předložených podkladů a 
o úkonu schválení účetní závěrky bude 
sepsán protokol,

4/35  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za 
rok 2015 se ziskem finanční částky 

4.094,77 Kč, která bude převedena do 
rezervního fondu,

5/35  Rada schvaluje účetní závěrku příspěv-
kové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2015 
dle předložených podkladů a o úkonu 
schválení účetní závěrky bude sepsán 
protokol,

6/35  Rada schvaluje zapůjčení devítimístné-
ho vozidla v majetku města Jevíčka z 
důvodu dopravy žáků na krajské kolo 
turnaje v košíkové do Pardubic, které 
se uskuteční dne 14. 4. 2016,

7/35  Rada schvaluje finanční dar ve výši 
2.000 Kč na činnost pro ZO ČSOP – 
ZELENÉ VENDOLÍ, Záchranná stanice 
volně žijících živočichů, Vendolí na zá-
kladě zpracované darovací smlouvy,

8/35  Rada schvaluje zakoupení 2 ks tabletů 
pro Městskou knihovnu v Jevíčku za 
částku 11.790 Kč/1 ks tabletu vč. DPH,

9/35  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištění 
schůzky s žadatelem o možnosti pro-
nájmu nebytových prostor vývařovny 
a jídelny v budově bývalého zeměděl-
ského učiliště na ul. Soudní 51 v Jevíč-
ku dle zápisu,

10/35  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

11/35 Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 
ke smlouvě mezi Městem Jevíčko a fir-
mou VODNÍ DÍLA – TBD, a. s., Brno na 
akci „Studie odtokových poměrů pod-
půrných protipovodňových opatření 
k ochránění nemovitostí v průmyslo-
vé zóně Pod Zahradami v souvislosti 
s rozšířením areálu REHAU v Jevíčku“ 
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kde předmětem dodatku je provedení 
propočtu při navýšení nad úroveň Q 
100 pozemků v k. ú. Jevíčko-předměstí 
p. č. 3055/1, 3054/1 a 3053 za účelem 
vynětí ze záplavového území Q 100 za 
částku 33.000 Kč bez DPH,

12/35  Rada schvaluje vyplacení odměny 
předsedovi Redakční rady ve výši dle 
zápisu,

13/35  Rada schvaluje poptávkové řízení na 
zajištění dotačního managementu na 
akci „Revitalizace Palackého náměstí 
v Jevíčku – stavba 3“, obeslání firem  
a stanovení komise pro otevírání a vy-
hodnocení nabídek dle zápisu,

14/35  Rada schvaluje bezplatný pronájem 
synagogy za účelem uspořádání pro-
dejní výstavy amatérských malířů ve 
dnech 13. – 14. 8. 2016 Petra Reisiga, 
Jiřiny Jakubcové a Zdeňka Šicha žada-
telce dle zápisu,

15/35 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Advokátní kanceláří JUDr. 
Marcely Dobešové, náměstí 9. května 
10, 680 01 Boskovice o poskytování 
právních služeb pro Město Jevíčko za 
částku 12.000 Kč/měsíc,

16/35  Rada schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti v souvis-
losti s investiční akcí „16010-034381, 
Jevíčko (SY) výst. RD, přeložka VPI“ 
mezi Městem Jevíčko a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, 
a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
Praha 3 na budoucí zřízení, provozo-
vání, údržbě a opravách podzemního 
komunikačního vedení na pozemcích 
p. č. 4234, p. č. 4235/1, p. č. 4236/1, p. 
č. 4237/1, p. č. 4238/1, p. č. 4239, p. č. 
4242 a p. č. 530/85, vše v katastrálním 
území Jevíčko-předměstí,

17/35 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
cenové nabídky na výměnu otvoro-
vých prvků v průčelí č. p. 71 na ulici 
Třebovská,

18/35 Rada pověřuje starostu, místostaros-
tu a velitele JSDH jednáním s firmou 
VHOS, a. s. o rozšíření požárních hyd-
rantů v rámci města Jevíčka a Zadního 
Arnoštova,

19/35  Rada schvaluje obeslání firem na akci 
„Splašková kanalizační přípojka pro 
napojení objektu (Salajka) na p. č. st. 
263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí“ a sta-
novení komise pro otevírání a vyhod-
nocení nabídek dle zápisu,

20/35 Rada pověřuje místostarostu naceně-
ním výroby reklamních předmětů v 
souvislosti s otevřením literární stezky 
„Muřinoh a Krchomilka“.

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

18/1  Zastupitelstvo  určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka 
Kleina a Mgr. Janu Junkovou,

 
18/2  Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří 

Janeček, Bc. Jan Finsterle, Ing. Roman 
Müller,

b)  program zasedání,
c)  výsledek výběrového řízení na akci „Re-

staurování vstupního portálu bývalého 
augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. 
Soudní v Jevíčku“, ve kterém nejvýhod-
nější nabídku podala firma Milan Polián, 
Dobrovského 18, 779 00 Olomouc za 
nabídkovou cenu 57.500 Kč (není plátce 
DPH),

d)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Milan Polián, Dobrovského 
18, 779 00 Olomouc na akci „Restaurová-
ní vstupního portálu bývalého augusti-
niánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní 
v Jevíčku“ za částku 57.500 Kč (není plát-
ce DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

e)  výsledek výběrového řízení na akci „Ob-
nova fasády na severním a východním 
křídle bývalého augustiniánského klášte-
ra č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“, ve kte-
rém nejvýhodnější nabídku podala firma 
KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 1176/36, 571 01 
Moravská Třebová za nabídkovou cenu 
496.117 Kč vč. DPH,

f)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 
1176/36, 571 01 Moravská Třebová na akci 
„Obnova fasády na severním a východním 
křídle bývalého augustiniánského klášte-
ra č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“ za část-
ku 496.117 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

g)  dodatek č. 1 smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy kupní ze dne 30. 5. 2011 
mezi Městem Jevíčko a společností RE-
HAU Automotive, s. r. o., Obchodní 117, 
251 01 Čestlice na prodej části pozemků 
p. č. 5330/1 – trvalý travní porost, p. č. 
5329 – orná půda, p. č. 5331 – trvalý trav-

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 11. dubna 2016
ní porost, p. č. 5332 – trvalý travní porost  
a pozemků p. č. 5335 – ostatní plocha a p. 
č. 5359/3 – vodní plocha, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku č. 1,

h)  prodej pozemku p. č. 519/41 (17 m2) – za-
hrada v k. ú. Jevíčko-předměstí M. B. z Je-
víčka za cenu 1 Kč/m2 bez DPH, celkem 17 
Kč bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a M. B. na prodej pozemku p. č. 519/41 v k. 
ú. Jevíčko - předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

i)  prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
1451/2 (218 m2) – ostatní plocha v k. ú. 
Zadní Arnoštov K. F. ze Zadního Arnošto-
va za cenu 1 Kč/m2 bez DPH, celkem 218 
Kč bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a K. 
F. na prodej pozemku p. č. 1451/2 v k. ú. 
Zadní Arnoštov a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

j)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 1 na rok 
2016,

k)  převedení do výpůjčky automobil Škoda 
Octavia Classic 1,6 MPi, rz 1E3 3034 Pod-
niku bytového hospodářství města Jevíč-
ka a přijetí do výpůjčky automobil Škoda 
Forman, rz 2E2 4454 od Podniku bytové-
ho hospodářství města Jevíčka, smlouvy 
o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a Podni-
kem bytového hospodářství města Jevíč-
ka a pověřuje starostu podpisem smluv,

l)  prodej pozemku p. č. 3061/5 (59 m2) – 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
společnosti MarS, a. s., Okružní II 239, 
569 43 Jevíčko za cenu 300 Kč/m2 bez 
DPH, celkem 17.700 Kč bez DPH + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností MarS, a. s. 
na prodej pozemku p. č. 3061/5 – ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy,

m) III. variantu vysokou výškového řešení 
budovy na p. č. st. 59 v k. ú. Jevíčko-město 
na ul. Barvířská,

n)  výjimku z regulativů na základě žádosti 
J. a V. B. na pozemku p. č. 4238/5 v k. ú. 
Jevíčko - předměstí, spočívající v umístění 
RD ve vzdálenosti 3,5 m od západní hrani-
ce pozemku a orientaci hlavního hřebene 
střechy sever - jih,

o)  výjimku z regulativů na základě žádosti  
J. B. na pozemku p. č. 4235/6 v k. ú. Jevíčko 
- předměstí, spočívající v umístění RD ve 
vzdálenosti 4 m od jižní hranice pozemku,

18/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu PČR M. Třebová o bezpečnostní 

situaci za rok 2015 na Jevíčsku,
b)  zprávu o činnosti a hospodaření PBH 

města Jevíčka,
c)  vyhodnocení koncepce Pečovatelské 

služby Jevíčko za 1. Q roku 2016,
d)  vypsání výběrového řízení na akci Restau-

rování soklové části věže a erbů městské 
věže na ul. Komenského nám. v Jevíčku,

e)  informaci starosty o daňové výtěžnosti  
k 03/2016 včetně porovnání období před-
chozích let,

f)  informaci Doc. Ing. Miloslava Meixnera, 
CSc. o možném termínu zpracování studie 
architektonického řešení bytového domu 
č. p. 560 na ul. Barvířská studenty VUT, 

g)  informaci o zaslaném stanovisku MV ČR k 
problematice střetu zájmů týkající se § 83 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

h)  žádost společnosti ADOS Jevíčko zastou-
pené Ing. Annou Sekerkovou o příspě-
vek Města Jevíčko na realizaci přeložky 
VN Pod Zahradami mj. na pozemku p. č. 
3059/3 v k. ú. Jevíčko - předměstí v částce 
40.000 Kč, 

i)  informaci o záměru firmy REHAU o rozší-
ření kapacit výrobního závodu v Jevíčku o 
nové technologie zpracování polymerů,

j)  informaci o zápisech z komise kulturní, 
cestovního ruchu a regionálního rozvoje 
ze dne 25. 2. 2016, komise bytové a so-
ciální ze dne 9. 3. 2016, komise stavební 
ze dne 16. 3. 2016, kontrolního výboru ze 
dne 23. 3. 2016,

k)  informaci o zřízení komise rady města pro 
dopravu, dopravní obslužnost a bezpeč-
nost, 
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Putování za sluníčkem je program naší školky a ruku v ruce 
s tímto programem se odehrávají v průběhu celého  roku akce 
pořádané pro děti i rodiče. 
např. 
• JARO: tradiční jarní či velikonoční dílna a vynášení Moreny, dále pálení čarodějnic 

v duchu Harryho Pottera nebo země čarodějnic
• LÉTO: rozloučení s předškoláky s programem pro děti a rodiče, pasování budoucích 

školáků
• PODZIM: podzimní dílna, např. Putování za jablíčkem nebo Bramboriáda, Halloween 

s lampionovým průvodem v doprovodu strašidel a hledání pokladu
• ZIMA: vánoční dílna, jednou jako Andělská cesta, jindy jako Vánoční tradice  

a rozsvěcení vánočního stromu, tradiční adventní posezení s rodiči v každé třídě

Zájmové činnosti naší školky:
• Šikovné ručičky
• Country tance
• Hra na zobcovou flétnu
• Sportovní chvilka
• Edukační stimulační program (skupinky) pro děti před zahájením školní docházky.
• Angličtina pro děti (dle zájmu rodičů) – externí vyučující

Od loňského školního roku využíváme při výuce interaktivní tabuli a každý rok nám 
přibývá nový herní prvek na zahradě. Z větší části bývá financován z peněz získaných 
sběrem starého papíru a hliníku. 

Rádi Vás v naší školce přivítáme. Děti si mohou vzít k zápisu papučky a libovolně dlouho 
si pohrát, prohlédnout si s rodiči školku, nebo si něco malého vyrobit. 

18/4  Zastupitelstvo ruší:
a)  bod usnesení ZM č. 7/1 písm. q) ze dne 18. 

5. 2011 – zastupitelstvo schvaluje záměr 
vyčlenit při nejbližší změně Zásad územ-
ního rozvoje Pardubického kraje obchvat 
města Jevíčka z územního plánu,

18/5  Zastupitelstvo  pověřuje:
a)  radu zadáním studie „úsporné“ varianty 

rekonstrukce kina Astra se splněním po-
žadavku na bezbariérové řešení objektu, 

b)  radu vyhodnocením koncepce Pečovatel-
ské služby Jevíčko za období 01–05/2016 

s vyhodnocením a posouzením předpo-
kládaného dopadu novelizace zákona  
o sociálních službách a předložením ma-
teriálu na červnovém zasedání ZM.

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

MATEřSKá ŠKOLA JEVÍčKO

Aktuální informace z ordinace 
MUDr. Jany Nádeníčkové 

naleznete na: 
http://mudr-jana-nadenickova.modernilekar.cz/ 

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENá  
31. 5. 2016.

Akutní stavy ošetří MUDr. Trčková a MUDr. 
Křížová ve svých ordinačních hodinách.
Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci  

– 6. 5. 2016. 

MUDr. Ivana Křížová 
DOVOLENá 

9. – 20. 5. 2016.
Akutní případy ošetří MUDr. Trčková  

a MUDr. Šedrlová ve svých ordinačních 
hodinách.

MUDr. Jana Trčková 
neordinuje každý 3. pátek v měsíci  

– 20. 5. 2016. 

MUDr. Alena Blahová – interna 
neordinuje každý 3. pátek v měsíci  

– 20. 5. 2016.
Zpracovala: Minaříková Petra

Vážení občané,
nově v Turistickém  

informačním centru  
na Palackého nám. 1 

můžete zakoupit 
reflexní prvky  

pro vaši bezpečnost 
- samonavíjecí pásek, pásek 

s led světlem, přívěšek.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

TIC JevíčkoTIC Jevíčko

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také 
v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány  
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.4.2015 do 29.2.2016 bylo ve Městě Jevíčko, v rámci projektu podpořeno 
20 pracovních míst na VPP částkou 1.972.076 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek  
z Evropského sociálního fondu. 
Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných 
prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob 
na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou 
nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým 
tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou 
zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední 
řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.

Zápis do Mateřské školy Jevíčko 
na školní rok 2016/2017 spojený se dnem otevřených dveří

KDY: 6. 5. 2016
KDE: MŠ Jevíčko – třída KAPřÍKŮ vlevo dole
V DOBĚ: 9:00 – 13:30

Vážení občané, 
po městě Jevíčku se občas objevují osoby, které nabízí formou podomního prodeje 
občanům zprostředkování výhodného nákupu např. energií.  Tržní řád Města Jevíčko 
jakýkoliv podomní prodej zakazuje. V případě, že zjistíte, že se takto děje, informuj-
te ihned Policii čR na tel. čísle 158, popř. bezpečnostní agenturu ARAGON Security,  
s. r. o., na tel. čísle 603 776 124.            Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

Těšíme se na Vás!
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Zpíváme pro radost i pro zdraví
Dne 13. dubna 2016 proběhl v Odborném léčebném ústavu v Jevíč-
ku hudební večer pro pacienty, zaměstnance i širokou veřejnost. O 
program se společně postarali žáci ze Základní školy Jevíčko a ZUŠ 
Jevíčko. Nejprve zazpíval Školní sbor Smajlíci ze základní školy, poté 
následovalo vystoupení Pěveckého komorního souboru ZUŠ Jevíčko. 
Na závěr jsme s diváky utvořili jeden velký sbor a společní si zazpívali 
známé lidové písničky.
Doufáme, že si příjemný večer užili nejen účinkující, ale hlavně poslu-
chači.

                              Mgr. Blanka Mauerová

Noc s Andersenem
Jistě znáte dánského spisovatele H. CH. Andersena a s ním spojenou 
oslavu knih Noc s Andersenem. Ani nás, čtenáře z Káčka, tato tradi-
ce neminula. 1. dubna jsme se vydali na noční procházku na Červený 
kopec sbírat inspiraci pro literární tvorbu a pozorovat město Jevíčko  
a jeho okolí v noci. Po procházce jsme v čtenářském klubu Káčko za-
čali vymýšlet a psát pohádky i jiné příběhy, kde naše fantazie nikdy 
nekončí. Po celou dobu nás doprovázeli Muřinoh a Krchomilka ze stej-
nojmenné knihy Milana Valenty.

Natálie Finsterlová

ZáKLADNÍ ŠKOLA JEVÍčKO

Recitátoři z Jevíčka sklidili úspěch i v krajské 
přehlídce

Že je třináctka nešťastné číslo? To rozhodně neplatí o 13. dubnu letoš-
ního roku. V tento den se totiž konalo krajské kolo v recitaci za účasti 
recitátorů Základní školy Jevíčko. Ti poskytli společně s dalšími předná-
šejícími Pardubického kraje kulturní zážitek nejen porotě, ale také všem 
přítomným. A jak se našim recitátorům na krajské přehlídce dařilo? 
Anna  Vymětalová, žákyně 6. ročníku, zaujala porotu Želvou od Miloše 
Macourka i Zvědavým listonošem od Aleny Vostré a za svůj pro-
jev byla oceněna čestným 
uznáním.  Její starší  spolu-
žáci si vedli také velmi dob-
ře. Stejné ocenění dovezla 
Anna Ševčíková za text Liš-
ka a bobr a k naší radosti byli 
Natálie Finsterlová a Jakub 
Mauer nominováni na Dět-
skou scénu 2016, celostátní 
kolo sólových recitátorů. 
Pavouk a moucha O. D. Wes-
ta a Pravda Ludvíka Aškena-
zyho tedy zazní ve Svitavách, 
kde se v polovině měsíce 
června celostátní přehlídka 
bude konat za jevíčské účasti.
Nezbývá než vyjádřit obdiv 
nad nadšením, pílí a výko-
ny našich žáků, kterým pa-
tří poděkování za vzornou 
reprezentaci základní školy  
a města Jevíčka. 

Finsterlová Jiřina

Uspěli jsme v literární olympiádě
Dne 22. dubna 2016 proběhla v prostorách Městské knihovny ve Svita-
vách literární soutěž nazvaná „Svitavská čtečka“, jejíž nulté kolo se usku-
tečnilo pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jany 
Pernicové. „Díky tomu jsme mohli ty nejlepší ocenit hodnotnými cenami 
(čtečkou elektronických knih, sluchátky a poukazem v hodnotě 1000 
Kč na nákup knih,“ uvedla paní Marta Bauerová, ředitelka knihovny.
Literární olympiády se zúčastnilo 25 žáků devátých tříd svitavských  
i „přespolních“ škol. V silné konkurenci zvítězil a putovní cenu pro 
svou školu získal Jan Hader ze Základní školy Jevíčko. Na druhé 
místo se probojovala jeho spolužačka Klára Mrvová a třetí místo 
obsadila Anna Zichová z Městečka Trnávky. Na nepopulárním čtvrtém, 
ale ještě oceněném místě skončil Zbyněk Gazdík z Gymnázia Svita-
vy. Ceny předal vedoucí odboru školství a kultury Pardubického kraje 
Martin Kiss. Tříčlenná porota se dlouho radila a nakonec při vyrovna-
ném počtu bodů v první části soutěže rozhodla podle kvality vytvoře-
ných textů v tvůrčí části soutěže. 
S výsledky soutěže jsme velmi spokojeni, protože naše škola patři-
la mezi nejúspěšnější. První a druhé místo ještě podpořil výborným 
výkonem Jakub Mauer, který skončil na 5. místě. Děkujeme našim 
deváťákům za chuť soutěžit a věříme, že se dočkají úspěchů i na střed-
ních školách.

Hana Veselková

Ukázka z tvůrčí části soutěže - haiku:
Venku listů pád.

Já s knížkou v posteli jen
dýchám listopad!

(Jan Hader)

Zapadlo slunce.
Sakura tence voní
v krásné sklence.
(Klára Mrvová)

Zapadlo slunce.
Období léta svitu 

nabylo konce.
(Jakub Mauer)
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Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 17. 3. 2016 se brzy ráno vydali na dlouhou cestu do Pardu-
bic Dennis Vymer a Kristýna Bažantová, aby se účastnili krajského kola 
Soutěže v anglickém jazyce v kategorii 3B. Ta je určená pro studenty, 
kteří pochází z bilingvní rodiny, nebo strávili delší čas v anglicky mluvící 
zemi. 
Po úvodním náročném poslechu na úrovni CAE následovalo čekání 
až do odpoledních hodin, kdy dostali šanci každý zvlášť pohovořit na 

téma rodinné problémy. Výsled-
kem jejich snahy bylo konečné 
umístění na 4. a 5. místě v konku-
renci 9 studentů, což určitě potě-
šilo jak je samotné, tak i jejich vy-
učující.

Mgr. Josef Huf

GYMNáZIUM JEVÍčKO

Krajské kolo Soutěže  
ve francouzském jazyce

Dne 16. března 2016 se konalo v Pardubicích krajské kolo Soutěže ve 
francouzském jazyce. Gymnázium Jevíčko reprezentovala Zdislava Za-
vadilová z 3. B. Nejprve proběhl poslech, následně se soutěžilo v kon-
verzaci. Studenti popisovali obrázek a poté si losovali konverzační situ-
aci. Zdislava měla reagovat na to, jak si představuje svůj život za deset 
let. Úkolu se zhostila velmi dobře, neboť si vybojovala krásné 5. místo 
z 11 účastníků Pardubického kraje. Srdečně blahopřejeme!

 Mgr. Jana Helánová

Srdíčkový den
Naše škola se již tradičně zúčastnila celorepublikové sbírky nazvané 
Srdíčkový den. Tato humanitární akce se konala v úterý 16. 3.2016. Vy-
braná částka 20 275,- Kč bude použita ve prospěch těžce handicapo-
vaných dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. 
Konkrétně jde o hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíků, re-
habilitačních a kompenzačních pomůcek, zdravotních kočárků, chodí-
tek, polohovacích zařízení, úhradu ošetřovacího materiálu, ozdravných  
a rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti a na nákup dalšího 
potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, stacionáře a dal-
ší zařízení pečující o nemocné a postižené děti. 
Děkujeme třídě 1. B, jež předměty prodávala, Mgr. Janě Janečkové  
a Marcele Linhartové, jež akci  organizovaly, a také všem, kteří přispěli 
na dobrou věc.

Mgr. Jiří Janeček

Úspěchy žáků ZUŠ Jevíčko
Dne 31. března 2016 se zúčastnili naši žáci Krajského kola soutěže  
v komorní hře s převahou dechových nástrojů, které se konalo ve Vy-
sokém Mýtě. Reprezentovaly nás čtyři soubory. Žesťové sextety mlad-
ších a starších žáků pod vedením učitele Mgr. Petra Pávka získaly druhá 
místa, saxofonové trio pod vedením učitele Mgr. Petra Smékala získalo 
první místo a flétnový soubor pod vedením učitele Mgr. Víta Parolka 
získal místo třetí. Všem účinkujícím blahopřeji a děkuji za příkladnou 
reprezentaci naší školy. 

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada

Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko a Etien band 
koncertují

Dne 1. dubna 2016 se v sále kina Astra Jevíčko konalo vystoupení dvou 
školních orchestrů, a to Dechového orchestru ZUŠ Jevíčko a Etien ban-
du. Dopolední  vystoupení  bylo věnováno prvnímu a druhému stup-
ni  Základní školy Jevíčko, večerní vystoupení pokračovalo pro širokou 
veřejnost.
Programový repertoár navodil příjemnou atmosféru pro všechny vě-
kové kategorie. První část vystoupení patřila Dechovému orchestru 
ZUŠ Jevíčko, který  kromě klasické dechové hudby zahrál  i  skladby 
muzikálového  a filmového charakteru. V pohodovém duchu následně 
pokračoval náš druhý soubor Etien band. 
Po celý den nás příjemným slovem provázela učitelka naší školy  
Mgr. Kateřina Konečná, která mimo jiné do našich řad přivítala nové 
mladé a nadějné muzikanty naší školy. Zaplněný sál a bouřlivý potlesk 
posluchačů nás přesvědčil o tom, že se koncertování velmi líbilo. Jsem 
rád, že oba naše školní orchestry mají příležitost účastnit se i organizo-
vat koncerty, o které mají jevíčští občané takový zájem. Jejich podpora  
a nadšení nás inspirují pro naši další činnost.  
Poděkování patří též všem, kdo nám tento úspěšný koncert pomohli 
zorganizovat a uskutečnit.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada

ZáKLADNÍ UMĚLECKá ŠKOLA JEVÍčKO

Srdečně zveme na:

GYMFEST 2016 
Sobota 18. června 2016

VíCe K PrOgrAMU V ČerVNOVéM ZPrAVODAJI
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Přehled akcí Jevíčko KVĚTEN 2016
3. 5.  18:00  Setkání s autorem J. Hájíčkem, MěK, sál Zámečku
5. 5.  15:00  Pojďte s námi do lesa, ZŠ Jevíčko
5. 5.  17:00  Křest knihy A. Řehoře, MěK, sál Zámečku
6. - 8. 5.    40. ročník Mezinárodní etapový cyklistický  
        závod Závod míru nejmladších - Grand Prix  
        Matoušek
8. 5.  09:15  Pietní akt k 71. výročí konce 2. sv. války,  
        SDH a Město Jevíčko
11. 5.      Český den proti rakovině, Skautské oddíly
11. 5. 18:00 Koncert v OLÚ, ZUŠ 
14. 5. 19:00 Balada pro Banditu, brněnský hudební soubor,   
        kino Astra
16. 5. 16:00 19. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, zas.   
        místnost MěÚ
17. 5.  17:00  Listování, MěK, kino Astra
21.5.  08:30 O pohár „Malé Hané“ v Požárním útoku,  
        Palackého náměstí
21.5.  11:00 Zvěřinové speciality, areál chovatelů
24. 5. 18:00  Absolventský koncert ZUŠ, synagoga
25. 5. 17:00  Žákovský koncert, ZUŠ, synagoga
26. 5. 18:00 Absolventský koncert, ZUŠ, synagoga
27. 5.  16:00 Závěrečné taneční vystoupení, ZUŠ, kino
27. 5.  18:00 Závěrečné taneční vystoupení, ZUŠ, kino
28. 5. 14:15  Dětský den, prostory Panského dvora 
Zpracovalo TIC Jevíčko, 
e-mail: infojevicko@seznam.cz, 
tel.: 461 542 812
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 RC PALOUČEK POŘÁDÁ

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

INDIÁNSKOU STEZKOU
Tábor je určen pro věkovou kategorii předškolních dětí a dětí 1. stupně.

 

Termín konání:  1. 8. – 5. 8. 2016  od   9.00 do 16.00

Místo konání:    RC Palouček

Cena:  900, - Kč

V ceně tábora: oběd, pitný režim, ceny pro účastníky, program

Bližší informace: Jana Junková
                             727 911 474, repak2005@volny.cz

VáS  ZVE  NA  DÍLNU

VÝROBA PAPÍROVÝCH KVĚTIN 
Kdy: 10. 5. 2016  od 15.30

Kde:  RC Palouček
Lektorné: 20,- (v ceně materiál)

RC Palouček

NABÍZÍ HLÍDáNÍ DĚTÍ
Termín: 25. 7. - 29. 7. 2016 od 9,00 – 15,00
Místo:   RC  Palouček
Cena:     za jedno dítě 150 Kč za den
V ceně je pouze hlídání bez zajištění oběda, 
lze po domluvě je zajistit.
Bližší info: Jana Junková, 727 911 474, repak2005@volny.cz

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou chatu 

v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny si zájemci 
mohou zamluvit na telefonním čísle 464 620 524  
a 733 603 029 nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

Program soutěže:
8.30 Prezence soutěžních družstev
9.15 Slavnostní nástup 
9.30 Start prvního družstva

Kontakt: 
Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko
Bidmon Jiří
K. Čapka 605
569 43  Jevíčko

Tel.:  608 779 070
e-mail: mladez@sdhjevicko.cz

Pozvánka 
na soutěž hasičské mládeže 

O pohár „Malé Hané“
v Požárním útoku,

která se koná 
21. května 2016 

na Palackého nám. v Jevíčku

Současně proběhne soutěž v běhu na 60 m jednotlivci 
o poháry hejtmanů Pardubického kraje a Jihomoravského kraje

MYSLIVECKÉ POSEZENÍ
SE SKUPINOU KáZEŇ

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JEVÍČKO VÁS ZVE 
V SOBOTU 21. KVĚTNA 2016 od 11.00 hod.

do areálu chovatelů na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku 
na

ZVĚřINOVÉ SPECIALITY
TOČENÉ PIVO A LIMO

Pro děti a mládež projížďky na koních

Vstup volný

Pro děti a mládež projížďky na koních
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 Základní škola Jevíčko

     pořádá akci s názvem
        

Kdy: Kdy: 5. května 2016 

Start:Start: 15.00 - 16.315.00 - 16.30 hod.

           v Panském dvoře            v Panském dvoře za školouškolou

Cíl: MěstskáCíl: Městská chata u Smolenské přehrady
Účast dětí je možná pouze v doprovodu rodičů či osob starších 15 let.

Pro děti budou po vyznačené trase připraveny různé úkoly. 

S sebou: psací potřeby, párek na opékání, chleba a sportovního ducha. 

Akce se koná za každého počasí.

V cíli zajištěno pivo, limo a vidlice na opékání.

        

Vás srdečně zve v neděli 8. května 2016 

Program:  
9.15 průvod od domu hasičů 

v Jevíčku do kostela na mši 
svatou

9.30  mše svatá
10.30 kladení věnců u pomníku 

padlých za druhé světové 
války v parku u fary 

11.00 průvod k domu hasičů

Slavnost doprovodí hudbou Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko.
Čestnou stráž zajistí Skauti Jevíčko.

na mši svatou 
u příležitosti svátku sv. Floriána, 

patrona hasičů 

a pietní akt k 71. výročí konce 
2. světové války

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko
 ve spolupráci s

Městem Jevíčko

VáS  ZVE  NA  DÍLNU

VÝROBA PAPÍROVÝCH KVĚTIN 
Kdy: 10. 5. 2016  od 15.30

Kde:  RC Palouček
Lektorné: 20,- (v ceně materiál)

Město Jevíčko; Komise výchovy, vzdělávání, mládeže  
a sportu; RC Palouček; skauti; fotbalisti; basketbalisti; 

MŠ Jevíčko; AVZO; rybáři; hasiči; TJ SK 

                                            pořádají

KDY:      28. 5. 2016
KDE:     Prostory Panského dvora
PROGRAM: 14.15 – 15.00 prezence
             15.00        zahájení
                 15.05            vystoupení tanečního kroužku MŠ,  
  ZUŠ a mažoretek
                         PŘEKVAPENÍ
                  16.00 – 18.30 soutěže
                18.45              vyhlášení soutěží
              19.00        opékání 

ROZDĚLENÍ DISCIPLÍN
1. kategorie MŠ (disciplíny v Panském dvoře)
2. kategorie 1. stupeň ZŠ (disciplíny v Panském dvoře)
3. kategorie 2. stupeň ZŠ (hra po městě)
4. kategorie rodiče s dětmi

OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJÍ: fotbalisti Jevíčko
HUdEbNÍ doProVod KAPEly 3 gENErAcE

PŘIJĎTE SI UŽÍT SPOLU S DĚTMI POHODOVÉ ODPOLEDNE 

DĚTSKÝ DEN
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PARDUBICKÝ KRAJ Město Jevíčko Moravská Třebová

INŽENÝRSKÉ STAVBY
BRNO, spol. s r.o.

Hudcova 588/70b

621 00  BRNO

tel.: 544 509 207

fax: 541 211 195

BRNO

Úsobrno

ZAL. 1298

BiskupiceVelké Opatovice

Závod míru nejmladších

TJ Cykloklub Jevíčko a TJ Favorit Brno pořádají 
pod záštitou René Živného, radního Pardubického kraje

sobota 7. 5. 
3. ETAPA - VELKÉ OPATOVICE, Mládežnická ul., 
START v 9.50 hod., CÍL v 10.30 hod. 

4. ETAPA -  ÚSOBRNO
START v 15.55 hod. v ÚSOBRNĚ, CÍL v 18.00 hod. v JEVÍČKU

Na kole s Czech Blades k trase 4. etapy do Úsobrna 
Start diváckého peletonu v 15.00 hod. - Panský dvůr Jevíčko, cíl cca v 17.45 h. 

neděle 8. 5. 
5. ETAPA - JEVÍČKO    časovka  
START v 9.30 hod. na ul. A. K. Vitáka (sídliště)
Jevíčko - Březina a zpět

ZÁVOD ŠKOL  ul. K. H. Borovského ve 12.30 hod.

pátek 6. 5.  
- slavnostní zahájení v 9.45 hod. na náměstí T.G.M.v Moravské Třebové

1. ETAPA  prolog - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
start v 10.00 hod. 

2. ETAPA  - BISKUPICE  
START v 16.00 hod. v BISKUPICÍCH, 
CÍL v 18.00 hod. NA PALACKÉHO NÁM. V JEVÍČKU

JEVÍČKO 6. - 8. 5. 2016

Závod míru nejmladších
Memoriál Zdeňka Sendlera

ZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOLZÁVOD ŠKOL  ul. K. H. Borovského ve 12.30 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM: 
areál „Panský dvůr“ na ul K. H. Borovského

7. května 14.00 hod. zahájení výstavy 40 let ZMN v Jevíčku
   hraje dechová kapela Holóbkova mozeka 
 16.15 hod. Bluemy
 18.30 hod. Etien band    
 20.15 hod.  Brouci band - The Beatles Revival
 22.00 hod. 3 Generace   

8. května 13.15 hod.  Vyhlášení výsledků GP Matoušek - ZMN 2016
   vystoupení dětí z MŠ Jevíčko, 
   vyhlášení výsledků Závodu škol
   mažoretky „Ze Zámečku do světa“

Mezinárodní etapový cyklistický závod40.
ročník 

Projekce z celého závodu v cíli etap. 

občerstvení zajištěno, atrakce pro děti

Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X

Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X

Sledujte přímý přenos ze závodu dostupný 
na webových stránkách gpmatousek.cz. 
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Trasa závodu O POHÁR ŠKOL

Na kole s Czech Blades 
– po trase 4. etapy 
ZMN – GP Matoušek 2016

sobota 7.5. 2016 od 15.00 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Akce je určena pro všechny příznivce cyk-
listiky, hobíky, rodiny s dětmi, firemní ko-
lektivy. 

Divácký peleton, vyjede společně z ul. K. H. 
Borovského v 15.20 hod. ke startu 4. etapy do 
Úsobrna. Zde pozdraví mladé cyklisty z dva-
nácti zemí při královské etapě při třech průjez-
dech Úsobrnem.
Po projetí závodníků přesun zpět do Jevíčka 
na cíl závodu.
Po celý den, je pro ty kteří do Jevíčka zavítají, 
připraven sportovní a kulturní program, občers-
tvení, zábavní lunapark pro děti.

Informace na adrese: a.dostal@seznam.cz

Po oba dny občerstvení a atrakce pro děti,  
v sobotu  odpoledne makrely. 

Závod žáků základních 
škol 
neděle 18. 5. 2016 ve 12.30 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Přihlášky od 11.30 hod.
Trasa: okruh ulicemi Jevíčka, délka 1000 m 

Podmínky účasti: 
písemný souhlas rodičů, že je dítě zdrávo 
a může závod absolvovat. Kolo v dobrém 
technickém stavu a přilba. Každý účast-
ník dostane malý upomínkový předmět 
a vítězové jednotlivých kategorií poháry  
a další věcné ceny. JK Osada Lípa věnuje třem 
vylosovaným účastníkům projížďku na koni.

Doprovodný program
N E P Ř E H L É D N Ě T E  -  N E P Ř E H L É D N Ě T E

OmEzENí siLNičNíHO PrOvOzu v JEvíčku
Pro zajištění bezpečnosti cyklistů a ostatního provozu dojde v Jevíčku ve 
dnech 6. - 8. května 2016 k částečným uzavírkám ulic a omezením do-
pravy.
6. května od 16,00 do 17,30 hod. bude ulicemi A. K. Vitáka, Okružní IV, 
Brněnská, Palackého nám., Třebovská. Od 18,00 do 19,30 hod. ulicemi 
Biskupická, Okružní II, Třebovská, Palackého náměstí, probíhat trasa a 
průjezd I. etapy. Cíl na Palackého náměstí cca v 18,05 hodin.
7. května od 9,30 do 11,00 hod bude uzavřena silnice Jevíčko - Velké 
Opatovice a Jevíčko - Uhřice. Příjezd do Penny bude umožněn ve směru 
od náměstí Brněnskou ulicí. Objížďka do V. Opatovic přes Smolno. Do Uhřic 
přes Jaroměřice oběma směry.
7. května od 17,45 do 18,30 bude ulicemi Brněnská od Uhřic, M. Miku-
láše, A. K. Vitáka, veden dojezd do cíle 3. etapy na ulici K. H. Borovské-
ho. V této době budou ulice pro ostatní provoz uzavřeny.
8. května od 9,00 do 12,00 hod bude pro veškerý provoz uzavřena sil-
nice Jevíčko - Březina. Objížďka přes V. Opatovice, Slatinu oběma směry.
Ve dnech: 7. května od 14,00 do 24,00 hod a 8. května od 11,30 do 16,00 
hod bude ulice K.H. Borovského uzavřena pro veškerý provoz. Dojezdy 
etap cyklistického závodu s mezinárodní účastí - GP Matoušek - ZMN 2016.
Ulice Nerudova bude v úseku od křiž. s ul. Nappova po křiž. s ul. K.H.
Borovského, ve dnech 5. - 8. května vyhrazena pro parkování vozidel 
ubytovaných na DM.
Pořadatelé se obrací na občany bydlící na trase závodu,aby zde v této době 
neparkovali svá auta a provoz upravili dle pokynů pořadatelů a policie. Pří-
padně si auta přeparkovali do jiných ulic chtějí-li v této době odjet.
Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a cyklistů, je třeba zajistit 
pořadatelskou službu na trati závodu. Zájemci hlaste se v informačním 
centru na Palackého náměstí. Odměna 50 kč za hodinu. Děkujeme za 
Vaši pomoc.
Věříme, že i Vy tak přispějete k bezpečnosti mladých cyklistů.

Děkujeme, pořadatelé z TJ Cykloklubu Jevíčko – účastníci závodu.

VýsTAVA 
„40 let Závodu míru nejmladších v Jevíčku“

Zahájení výstavy v sobotu 7. května ve 14,00 hodin v budově sýpky  
v Jevíčku, ulice K. H. Borovského. Výstava bude otevřena v sobotu  
do 20,00 hodin a v neděli od 12,00 do 15,00 hodin.

Novinka pro jubilejní ročník: 
ve spolupráci s TECHNISERV IT, spol. s r.o. bude zajištěn on-line video-
přenos ze závodu, moderuje Jirka Mikšík. Přístup ke sledování z webu 
www.gpmatousek.cz. Dále bude připravena projekce z celého závodu  
v cíli etap.
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18:00 hod. Synagoga 
                     Galavečer  a - poeticko-hudební večer KÁČKA INICIÁL 
                     se čtenáři klubu KÁČKO, autory Iniciál, 
                     otcem Muřinoha a Krchomilky  prof. Milanem Valentou
                     a hudební skupinou Střemkoš 

15:00 hod. Otevření Muřinohovy literární stezky aneb Putování za Krchomilkou
                     Leo Pavlát - ředitel Židovského muzea v Praze
                     Martin Dopita - c. k. unterleutnant a hauptmann
                     Javornické dělostřelecké gardy
                     Petr Eliáš - ředitel nakladatelství Albatros a další hosté 
20:00 hod. Kostelíček sv. Bartoloměje 
                     Z Horňácka na Maló Hanó 
                     Krajové písně v podání jevíčských pěveckých sborů 
                     a cimbalistky  ZUZANY LAPČÍKOVÉ

10:00 hod. Městské muzeum 
                     Lidová tvorba obrazem a slovem 
                     Pavel Kyselák  Milan Nechutaa  - malohanáčtina stále živá 
                     Žesťový soubor ZUŠ Jevíčko 
14:00 hod. Panský dvůr / Inseminačka / 
14:00 hod.  Muzikoterapeutický sbor - žáky ZŠ Jevíčko řídí Lubomír Holzer 
15:00 hod.  - Moravské balady a šamanské písně Lubomír Holzer 
16:00 hod.   - divadelní představení studentů dramaterapie Nepohádka
                     Pedagogické fakulty UP v Olomouci 
16:30 hod.  Společné bubnování na africké bubny djembe 
                     se šamanem  Lubomírem Holzerem
17:30 hod.   (CZ) - koncert známé zpěvačky a cimbalistky Zuzana Lapčíková
19:30 hod. Bigbít - , Družina prince Mrakomoura, , KOPJAM CITIZEN 37
                     Míra Kubín a další 
Občerstvení zajištěno, stejně jako výtvarná dílna pro děti s manželi Sekerešovými 
                    Markéty Koliskové   či čajovna a zdravé dobrůtky

čtvrtek 2. června
20 61

Tradiční festival múz, 
originálního teatru, literatury, 
výtvarného umění a hudby.

pátek 3. června

sobota 4. června 

Městská knihovna Jevíčko  
           3. května v 18.00 hodin, sál zámečku.
     Srdečně Vás zveme na setkání s autorem mno-
ha úspěšných knih Jiřím Hájíčkem. 

Autor je držitelem 
ceny Magnesia Litera.  Hlavním té-
matem jeho tvorby jsou vztahy  
a příběhy obyčejně neobyčejných 
lidí. Nenechte si ujít zajímavý večer 
s jedním z nejvýznamnějších autorů 
současnosti.

4. května v 8.30 od budovy gym-
názia vyrážíme na výstavu Floria 2016 do Kroměříže.
Na výstavu se přihlašuje v městské knihovně v Jevíčku.

5. května v 17.00 hodin – sál zámečku
Křest knihy Adolfa řehoře - Občané města Jevíčka v nacistických 
věznicích a koncentračních táborech. Večer pro všechny milovníky his-
torie města Jevíčka. 

17. května LiStOVáNí.cz: Gorila a já (Frida Nilsson) v 17.00 hodin 
kino Jevíčko, vstupné 50 Kč
Ředitelka dětského domova nemá ráda osmiletou 
Jonnu, a tak ji ochotně předá k adopci děsivé Gorile, 
která jednoho dne přijede v otlučeném Volvu. Gorila 
žije na skládce a živí se prodejem šrotu. Jonna se nej-
prve Gorily bojí, myslí si, že ji chce sníst, ale postupně 
se s ní spřátelí. Ukáže se, že Gorila - mimochodem 
horlivá čtenářka, jejíž nejoblíbenější knihou je Oli-
ver Twist - sice žije v nepředstavitelném nepořádku, 
ale dokáže Jonně poskytnout lásku a pocit bezpečí, 
které jí v dětském domově chyběly. Pořídí jí kolo, nakoupí jí oblečení  
a Jonna pochopí, že v životě tolik nezáleží na tom, zda má čisté ruce  
a upravené vlasy, pokud najde někoho, komu na ní skutečně záleží, 
kdo se dokáže vcítit do jejích potřeb. Nad nově vzniklou idylou se však 
začnou stahovat mračna…
- účinkují: Gustav Hašek, Pavla Drtinová a Věra Hollá

Jedná se o komponovaný pořad, ve kterém se objeví nejen nejlepší scénky z období 
spolupráce autorské dvojice Šimek – Sobota, ale zazní tu i nejpopulárnější písně    
z tohoto období divadla Semafor, jakožto i nejznámější písně z autorského pera 

Jiřího Grossmanna. Jako bonus budou interpretovány i vybrané povídky                 
z autorského tandemu Šimek – Grossmann.  V pořadu vystoupí Luděk Sobota, Petr 
Vondráček a Vítek Fiala, které pojí s Miloslavem Šimkem dlouholetá spolupráce.

Vstupné předprodej:
250,- Kč - Hotel Morava, TIC Jevíčko, TIC Velké Opatovice

300,- Kč na místě

Vzpomínkový pořad u příležitosti 
desátého výročí

odchodu Miloslava Šimka 

HOTEL MORAVA JEVÍČKO 
3. května 2016

19.00 hod.

SE SOBOTOU
ZA ŠIMKEM

SE SOBOTOU
ZA ŠIMKEM

Je Váš účet za elektřinu
a plyn vysoký?

Víme, jak tyto náklady v domácnosti i firmě snížit.
V březnu 2016 jsme našim klientům ušetřili 35% nákladů za silovou
elektřinu a 42% nákladů za odebraný plyn. Přijďte za námi s Vaším
posledním vyúčtováním a my Vám ukážeme, kolik uspoříte. Jestliže
Vám neukážeme žádnou úsporu, tak za to, že si vážíme Vašeho
času a cesty k nám, obdržíte od nás malý dárek.

Najdete nás od 2.5.2016 v Jevíčku, ul. Kostelní 39
po-pá 11:30 - 16:30, nebo dle dohody na mob.: 776 730 194
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ty UP v Olomouci vystoupí lídr letošní přehlídky Zuzana Lapčíková, 
tentokrát se svou skupinou.  Chybět by dále neměl ani letovický pís-
ničkář Míra Kubín, místní bigbítové formace KOPJAM či Družina prince 
Mrakomoura, českotřebovští CITIZEN 37 a další. Uměleckou dílnu, hrn-
čířský kruh a výpal keramiky Raku obstarají manželé Sekerešovi. Voňa-
vé čaje ke zdravým dobrůtkám uvaří Markéta Kolisková a o obligátní 
pití a krmě se postará Hotel Morava. 

Víte, co je to múza? 
Hrůza o tom jen po-
mýšlet. A proto nadlou-
ze nedumejte a dojděte 
si přičichnout. Na Je-
víčkovění ve dnech 2. 
- 4. června Vás srdečně 
zvou
Krchomilka, Muřinoh, 
profesor Milan Valenta, 
Ruda B. Beran a Město 
Jevíčko 

Zuzana Lapčíková
folklórní zpěvačka, cimbalistka, 
scénáristka, skladatelka a hudební 
aranžérka.
Její průzračně čistý, jakoby nebesky 
otevřený hlas je pro posluchače zá-
žitek sám o sobě.
Více na: www.zuzanalapcikova.com

Jevíčkovění popáté! 
Festival múz, originálního teatru, literatury, výtvarného umění a hudby 
již v Jevíčku, zdá se, zdomácněl. Pátý ročník této multižánrové a inter-
aktivní přehlídky se uskuteční ve dnech 2. - 4. června 2016. Její letošní 
součástí bude rovněž slavnostní otevření Muřinohovy literární stezky. 
S bedlivou dohlídkou Krchomiky, hlavní hrdinky známé prózy v Jevíč-
ku všemi skřítky a strašivci hájeného profesora olomoucké univerzi-
ty Milana Valenty, se ponese i čtvrteční Galavečer čtenářského klubu 
KÁČKO a Literárního sdružení Iniciály. Součástí poeticko-hudebního 
večera bude rovněž tradiční vernisáž jednoho obrazu. Letos své dílko 
představí jevíčská výtvarnice Zita Böhmová z rodu Halasů.  
Za Krchomilkou se literární stezkou vydají první poutníci v pátečním 
odpoledni. Společně s Muřinohem a autorem knihy Milanem Valentou 
se na sedmi zastaveních, jež se vážou k pověstným příběhům z vypra-
věčské pokladnice Malé Hané, představí mimo jiné ředitel Židovského 
muzea v Praze Leo Pavlát, c. k. unterleutnant a hauptmann Javornické 
dělostřelecké gardy Martin Dopita či šéfredaktor knižního nakladatel-
ství Albatros Petr Eliáš. Pateční program zakončí již tradičním koncert 
v kostelíčku sv. Bartoloměje. S žáky ZUŠ a pěvci jevíčských sborů zde 
letos vystoupí populární zpěvačka a cimbalistka Zuzana Lapčíková. 
Pestrý sobotní program odstartuje dopolední interakční expozice Li-
dová tvorba obrazem a slovem, kterou v městském muzeu připravuje 
kurátorka Helena Ulčová. Vedle krotitelů nezbedné hanáčtiny Pavla 
Kyseláka a Milana Nechuty se v prostorách atria bývalého augustinián-
ského kláštera představí dechový soubor ZUŠ Jevíčko vedený Petrem 
Pávkem. 
Po ročníkové pouze se do Jevíčka směle navrátí i náš přední muziko-
terapeut a neotřelý šaman Lubomír Holzer, jehož soubor sestavený 
z erudovaných asistentů a žáků ZŠ a ZUŠ Jevíčko zahájí odpolední do-
mino originálních představení. Po moravských baladách v šamanském 
hávu a divadelním entrée studentů dramaterapie Pedagogické fakul-

ANKETA STROM ROKU 2016
Na základě rozhodnutí komise životního pro-
středí jsme přihlásili do ankety „Strom roku“ dub 
letní rostoucí v Zadním Arnoštově. Je pro něj 
možné hlasovat na stránkách Nadace Partnerství 
od 15. 06. 2016 do 10. 10. 2016. Strom má ve výš-
ce 130 cm obvod cca 350 cm a patří bezesporu 
k nejkrásnějším stromům v rámci katastrálního 
území města.     

 Mgr. Miroslav Šafář

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském 
Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa získa-

ného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 
10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700. 
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by 
se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělej-
ším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít 
kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. 
Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena 
ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména 
posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro syste-
maticky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým 
kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru 
a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více 
než 15 milionů spotřebičů. 
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu 
měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vy-
skládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých do-
mácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně 
třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového 
připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti. 
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní tech-
nologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich před-
stavit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN 
letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici 
dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by 
ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým 
příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle 
vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány 
paměťovými médii. 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen 
v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlav-
ně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu 
nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. 
a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je 

pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních 
muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých do-
mácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, 
jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim 
předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, 
zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak 
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích dochá-
zet až v 60. letech minulého století. 
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na 
počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před de-
seti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská 
směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic,  
a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungo-
val dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky 
a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou 
logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. 
Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyk-
lovat a získané suroviny znovu použít.        

   eLeKTrOWIN, a. s. 

Šaman Lubomír Holzer
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Okolo Jevíčka
6. ročník přehlídky pěveckých sborů vyvolal u posluchačů přeplněné 
synanogy tolik emocí, že přímo vybízejí k ohlasu. Zúčastnily se jej dva 
soubory místní – jevíčské Cantilo a Schola. Jako hosté vystoupily sbory 
Domino Tábor a studenti 2. ročníku muzikálového herectví na JAMU 
z Brna. Celkem se na vystoupení podílelo asi 80 zpěváků pod taktov-
kou svých dirigentů a doprovázejících hudebníků.
Celkovou atmosféru navodil průvodním slovem v hanáckém nářečí 
Martin Hebelka. Stručně a vtipně glosoval jednotlivé sbory a vhodně 
využil i poezie.
Smíšený pěvecký sbor Cantilo se sbormistrem Luďkem Klimešem dal 
ve svém programu zaznít především lidovým písním v líbivých úpra-
vách. V pestrém a citlivě komponovaném programu vynikly i skladby 
s doprovodem na pozoun dipl.um. Dušana Pávka.
Smíšený chrámový sbor Schola pod taktovkou Petra Pávka znají pře-
devším návštěvníci církevních obřadů při velkých svátcích - vánočních, 
velikonočních, svatodušních, pouťových. Na této přehlídce kromě zpě-
vů náboženských zazpíval za doprovodu klavírního doprovodu p. Ivy 
Svojanovské erudované i klasické skladby Mozartovy a Händlovy.

Komorní sbor DOMINO Tábor s dvacetiletou tradicí a sbormistrem Ja-
kubem Smrčkou se prezentoval  širokým repertoárem od duchovní, 
klasické hudby přes lidové skladby až k jazzovým a popovým hitům. 
Vložil do zpěvu energii, nadšení, radost ze zpěvu i úspěchu.
Na přehlídce se nadšeně nejvíc projevilo brněnské mládí. Mám na 
mysli studenty JAMU a jejich vedoucí paní Dadu Klementovou, pe-
dagožku ansámblového zpěvu. Tato dobře sezpívaná a sehraná  sku-
pina českých a slovenských studentů předvedla aranžmá skladatelů 
Jaroslava Ježka, Jiřího Šlitra, Jiřího Suchého a Jiřího Bulise. Musím se 
především přiznat, že mně a dalším přítomným divákům ladila nejvíce 
čeština hlubokých a stále pravdivých textů Voskovce a Wericha, jejich 
nadčasovost.          
Copak píseň Nebe na zemi nevyslovuje trvalou pravdu? “Pro toho, kdo 
chce žít, je na světě plno krás. Jen na vás, věřte mi, záleží, kdy přijde 
čas, kdy pro vás začne nebe na zemi.“ Tato slova  a melodie znějící 
z úst mladých, krásných a talentovaných hochů a dívek a k tomu jejich 
radost z hudby a ze společného tvoření nemohla nikoho z přítomných 
nechat chladnými.
Na jiskrný závěr festivalu se všech skoro 80 účinkujících shromáždilo 
před publikem v popředí s několika živými plameny ohňů a zazpívali 
Kde domov můj. Ne jako hymnu, ale jako krásnou píseň z Tylovy Fi-
dlovačky. Všichni přítomní povstali na její počest i na počest všem 
účinkujícím, kteří si zasloužili obdiv a poděkování.
Tato úspěšná pěvecká událost Jevíčska však zahrnovala i mnoho práce 
organizační, pořadatelské. Proto nechť přijmou dík a slova ocenění i 
členové Pěveckého spolku Cantilo, Město Jevíčko a ZUŠ Jevíčko. 
Dlouhá tradice jevíčských pěveckých sborů, které mají počátek v Křič-
kově Ctiboru, má pokračování, aby zpěvem v srdcích přinášela radost 
a posilovala lidskou vzájemnost.

Jarmila Klimešová

Filmový festival Expediční kamera
V sobotu 2. 4. 2016 proběhl v prostorách kina Astra - 4. ročník jevíčské 
„Expediční kamery.“  Expediční kamera je největší cestovatelská a out-
doorová akce u nás. Tento unikátní projekt přinesl nejlepší filmy sezó-
ny z celého světa i novinky z domácí produkce. Festival zahájil v 18:00 
starosta města Jevíčka pan Dušan Pávek dipl. um. Poté si převzal slovo 

vzácný host  - cyklo-
cestovatel Jan Tomší-
ček, který své vyprávě-
ní proložil fotografiemi  
z cest. Program pro-
bíhal do pozdních ve-
černích hodin. A skalní 
zájemci vystoupali na 
„Jevíčskou věž“ v do-
provodu průvodce 
– Davida Plecha. Náv- 

Blesky ničily, zapalovaly i usmrcovaly.
Kroniky, týdeník Malá Haná, od roku 1907 Nová Malá Haná ještě dnes 
po mnoha letech informují, kde blesk lidem škodil:
Mladějov na Moravě: 1896 24. 5. čp. 7 lehlo popelem, 1926 23. 5. čp. 19 
blesk vedle komínu vletěl do kuchyně, kde běhal po kuchyni, omráčil 
bydlící, jinak škody nenadělal a vyběhl na dvůr. 1910 13. 7. úderem 
blesku vyhořelo čp. 55 - škoda 17000 K. 1867 5. 7. majitel domu čp. 
98 v otevřených dveřích do síně sledoval bouřku, tu úderem blesku 
byl zabit a celý dům celodřevěný, roubený, lehl popelem. Během roku 
1867 byl opět celodřevěný postaven, stojí i dnes.
Městečko Trnávka: 1910 13. 7. blesk uhodil do budovy nádraží, omráčil 
přednostu Kadlece, který stál u telegrafního přístroje, tiskopisy na sto-
le začaly hořet. Manželka přednosty oheň uhasila.
Chornice: 1862 v létě do čp. 21 uhodil blesk, ale nezapálil, 1890 8. 10. 
blesk uhodil do kůlen knížecího dvora, uprostřed stojících, prostřední 
vyhořela, 1899 blesk uhodil do čp. 37 a není uvedeno, do jaké míry 
dům poškodil, 1908 7. 2. dopoledne při sněhové bouři uhodilo do kos-
telní 70 m vysoké věže, která vyhořela  (obnovena byla 1911), 1926 2. 
5. čp. 97 bleskem zapáleno, roku 1947 uhodilo znovu, kdy padla jedna 
kráva.

štěvníci měli možnost zhlédnout velmi zajímavé snímky. Nejúspěš-
nějším se u diváků stal snímek s názvem  SURI. Nejnovější film Pavla 
Barabáše diváky tentokrát zavedl na dobrodružnou plavbu po ne-
známé africké řece i putování pralesem, na jehož konci je území uni-
kátního přírodního etnika, které se rozhodlo bojovat za svoje tradice  
a původní způsob života. Lidé kmene Suri věří, že pití dobytčí krve do-
dává sílu a energie. Budou mít tolik síly odolat tlaku moderní civilizace  
a zabránit postupnému zanikání jejich kultury? Film získal 6 meziná-
rodních ocenění. Byl oceněn na Mezinárodním festivalu horských fil-
mů v Popradu, na Festivalu Wildlife&Environment v indické Kalkatě  
a 19. února 2016 na Festivalu horských filmů ve slovinské Domžale 
získal cenu za Nejlepší film o horách, sportu a dobrodružství a zároveň 
se představil divákům v Jevíčku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na festivalu podíleli: 
Dan Safo Cigánek, Leona Skalníková, Kateřina Dočekalová, Ing. Zdeňka 
Jirásková. Za podporu děkuji také městu Jevíčku.

 Mgr. Adam WiltschFotografie: M. Vykydal - Jevíčko

Vrážné: 1907 17. 7. několikráte v 17 hodin uhodilo do pole, tam blesk 
zasáhl a usmrtil 19 letou Helenu, dceru hostinského Josefa Procházky. 
Sbírala se služebnou na poli trávu, té se nic nestalo.
Jevíčko: 1907 17.  7. blesk uhodil do věže, 2x do pivovaru a v Třebovské 
ulici do Spieglovy hospody čp. 271.
1909 v srpnu přišla bouře od severu, protože za Chornicemi k Jevíčku 
blesk zapálil několik mandelů. V Jevíčku v Třebovské ulici blesk ude-
řil do dvorce čp. 436 sedláka Pospíšila, další blesk zasáhl hostinec „  
U Dračků“ a konečně „prst boží“ sáhl i na katolickou rezidenci „U Pelc-
lů“ (dnešní SPORT, Kostelní ul. čp. 47), kde rozbil komín a udělal čtyři 
díry ve stropě.
1936 15. 6. úderem blesku do kostelíčka sv. Bartoloměje u Jevíčka, kte-
rý měl věžičku bez bleskosvodu, vyhořel. Štěstí, že v něm byli schová-
ni pracující na blízkých polích, vynesli z hořícího vše, co bylo možné, 
včetně zařízení bytu paní Ertlové. Malé varhany zachránil kaplan p. Jiří 
Poštulka, (dnes jsou v kostele v Chornicích). Kostelíček byl téhož roku 
znovu postaven, zdivo navýšeno o 60 cm. U Manouška v Brně-Husovi-
cích zakoupeny zvony 64 kg občané Zadního Arnoštova, Lípy a Vísky, 
44 kg občané Bělé. Škoda, že zvonily jen do 10. 4. 1942, kdy byly zaba-
veny pro vojenské účely.
Velké Opatovice: 1895 21. 6. blesk usmrtil po poli jdoucí s motykou 
manželku kováře Krpčiny.
       František Plech
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Město Jevíčko nabízí k prodeji nemovitosti:

Pozemky p. č. 61 - zahrada, p. č. st. 82 – zastavěná 
plocha a nádvoří a p. č. st. 83 – zastavěná plocha  

a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, Okružní I
• celková rozloha 490 m2, prodej všech pozemků společně jako 

jednoho souboru nemovitostí
• minimální prodejní cena je zastupitelstvem stanovena od 250,- 

Kč/m2 bez DPH, podmínkou je demolice stávajících staveb na 
pozemcích do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy dle 
zpracovaného projektu, dokončení hrubé stavby do dvou let od 
podpisu kupní smlouvy

• na podmínky demolice a výstavby je možno se informovat u Bc. 
Ondřeje Jelínka, vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko 
(tel.: 464 620 524, e-mail: jelinek@jevicko.cz)

Vedení města Jevíčko

Stavební pozemek p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-před-
městí, Okružní IV, Jevíčko

• rozloha 369 m2

• minimální prodejní cena je zastupitelstvem stanovena od 500,- 
Kč/m2 bez DPH

• pozemek je v územním plánu zařazen ve funkční ploše SC – plo-
cha smíšená obytná v centrech měst (kromě možností bydlení lze 
pozemek využít také pro občanské komerční vybavení – obchod-
ní prodej, nevýrobní služby)

• podmínka dokončit hrubou stavbu do 3 let od podpisu kupní 
smlouvy

• na podmínky výstavby je možno se informovat u Bc. Ondře-
je Jelínka, vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko (tel.: 
464 620 524, e-mail: jelinek@jevicko.cz)

Vedení města
 

Město Jevíčko připravuje k prodeji stavební pozemky v lokalitě Vrchlického 
• 9 stavebních pozemků o rozloze 612 až 799 m2

• předpokládaná doba zahájení výstavby v roce 2016
• cena pozemku byla zastupitelstvem stanovena na 500,-Kč/m2 bez DPH + úhrada přípojek inženýrských sítí (elektřina, voda, 

kanalizace, plyn)
• žádosti o koupi pozemku předkládejte na podatelně MěÚ Jevíčko
• na podmínky prodeje pozemků a stavební regulativy schválené zastupitelstvem je možné se informovat u Bc. Ondřeje Jelín-

ka, vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko (tel.: 464 620 524, e-mail: jelinek@jevicko.cz)   

Vedení města Jevíčko
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Společenská rubrika
duben 2016

Naši jubilanti

Mlčoch František 
Vykydal Jaroslav 
Berka Antonín
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Nově narození v obci Biskupice:

Mikulášek Slouka 
Barunka Přichystalová

Obec Biskupice
Koncert „Cantilo Jevíčko“ - ohlédnutí

V neděli 3. dubna 2016 v odpoledních hodinách se uskutečnil v místním kostele sv. Petra  
a Pavla koncert smíšeného pěveckého sboru Cantilo z Jevíčka. Zpěváci pod vedením sbormistra 
Mgr. Luďka Klimeše předvedli klasický sborový repertoár, lidové písně, skladby chrámové i po-
pulární. V průběhu koncertu vystoupily děti z místní mateřské školky pod vedením p. učitelek 
Žanety Beserlové, Jany Václavkové a Aleny Koutné. Anička Neuerová zahrála na kytaru skladbu 
Haleluja. Koncert byl velmi zdařilý, zpěváci ze sboru Cantilo nám pochválili skvělou akustiku 
v kostele, no a my posluchači jsme jejich vystoupení odměnili bouřlivým potleskem. Všichni 
návštěvníci odcházeli domů plni krásných dojmů z přenádherné hudby. Byla to opět jedna  
z hezky prožitých nedělí. Děkujeme také p. Zechové za výborné koláčky, které posílily zpěváky 
při jejich výkonu.                         Helena Neuerová

POZVáNKA 
Posezení s důchodci 

V neděli 8. května 2016 pořádá ČČK Biskupi-
ce za finančního přispění obce „Besedu pro 
důchodce“. Setkání se uskuteční v 15.00 hod 
v nové kulturní místnosti (bývalé JZD). Pan 
Mgr. Adam Wiltsch bude mít přednášku na 
téma „Turecké hospodářství“. Posezení Vám 
také zpříjemní vystoupení dětí z místní ma-
teřské školky a taneční vystoupení souboru 
Vjechétek z Jaroměřic. Občerstvení zajištěno. 
Jste srdečně zváni. 

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

POZVáNKA

KáCENÍ MáJE 
NA ZáLESÍ BUDE.

SEJDEME SE ODPOLEDNE 
28. KVĚTNA U RYBNÍKA.

V Z P O M Í N K A
Dne 17. května 2016

vzpomeneme nedožité
70. narozeniny paní 

Boženy PřICHYSTALOVÉ.
Kdo jste ji znali, věnujte 

s námi tichou vzpomínku.
Rodina

Zprávičky z mateřské školy
S příchodem jara se naše děti z MŠ začaly pilně připravovat na vystoupení v místním kostele 
sv. Petra a Pavla, kam jsme byli přizváni jako hosté na koncert Jevíčského sboru Cantilo. Kon-
cert proběhl v odpoledních hodinách dne 3.4.2016. Všechny lavice se zaplnily a my jsme měly 
radost, že děti mohou svou práci ukázat nejen svým rodičům, ale i širší veřejnosti. I za chladněj-
ších podmínek v prostředí kostela jsme celé vystoupení zvládly. Děti si odnesly malou odměnu, 
ale hlavně také nový kulturní zážitek. Celý koncert s nadšením poslouchaly jak děti, tak i ostatní 
hosté. Díky bezprostřednímu potlesku celého obecenstva, přidali zpěváci i další písničky, které 
nebyly na programu.
Koncert je již za námi, ale čeká nás ještě další důležité nacvičování na každoroční besedu s dů-
chodci, připravujeme také společné posezení s maminkami na naší zahrádce. Dále chceme 
uskutečnit tradiční opékání párků, celodenní výlety do měst a do krásné okolní přírody. Všichni 
předškoláci se jistě těší na přespání ve školce a na návštěvu základní školy. 
Mimo tyto školní akce nám byl také schválen projekt zaměřený na rozvoj logopedické prevence. 
Díky tomuto programu  jsme mohli dětem zakoupit nové logopedické hry a pomůcky. Také byl 
pro děti pořízen tablet s logopedickými programy a pro pedagogy, či rodiče odborná literatura 
na toto téma. Postupně děti  se všemi pomůckami seznamujeme a věříme, že díky nim se nám 
podaří zkvalitnit a rozšířit nejen řeč dětí, ale i celé předškolní vzdělávání.       

Alena Koutná, učitelka mateřské školy

V Mateřské škole Biskupice máme novou linku       ... a paní kuchařce Lence se moc líbí

Velikonoční hrkání 2016     Přednáška Mgr. Podhorné - Pupeny léčí
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POZVáNKA
Přijďte dne 6.5 2016 podpořit start 2. etapy 40. ročníku cyklistického závodu

míru nejmladších, který odstartuje v 16:00 hod. z návsi v Biskupicích.

! U P O Z O R N Ě N Í !
Oznamujeme občanům, že v pátek  

6. května 2016 bude do naší obce před 
budovu hasičské zbrojnice přistaven 

kontejner na směsný komunální 
odpad. 

Kontejner bude přistaven 
od pátku 6. května 

(od 17:00) do pondělí 
9. května 2016

Směsným komunálním odpadem se 
rozumí zejména: všechen odpad, který 
se nevleze do popelnic, papír, lepenka 
(lepenkové obaly větších rozměrů), sklo 
(obaly větších rozměrů např. demižony, 

okna, zrcadla, textilní materiál (např. kober-
ce), dřevo (např. vyřazený nábytek, odpad 
z prořezávek dřevin), matrace, plasty (např. 
obaly větších rozměrů – sudy), kovy (např. 
kovový nábytek, sudy), objemový odpad 

neobsahující nebezpečné látky atd................
Do kontejneru nepatří nebezpeč-

ný odpad !!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, 

výbojky, obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek, barvy, pneumatiky

Velikonoční dílna
V sobotu 19. března 2016 uspořádal SPOZ v nových prostorách Technického zázemí obce pro 
děti i dospělé již tradiční velikonoční dílnu s vajíčkovým rautíkem. Každý návštěvník dílny si 
mohl vyrobit mrskačku, velikonoční vajíčko, velikonoční ozdůbku, nebo se přišel jen tak po-
dívat. Ukázkami z proutí provázel Ladislav Šumbera, výrobu velikonočních vajíček a ozdůbek 
řídila Irena Havlíčková, vedoucí kroužku Biskupických šikulů, a velikonoční vazby předváděla 
Maruška Šumberová. Samozřejmě nechyběl velikonoční rautík a vajíčkové nášup, o který se po-
starala Verča Haderová. Dětí i rodičů se sešlo mnoho, takže jsme měli radost z naplněné práce. 
Pro děti byla opět přichystána soutěž v hledání vajíček, která se jim moc líbila. Chtěl bych všem 
organizátorům, členům SPOZ a všem dětem a návštěvníkům velikonoční dílny poděkovat, že 
nám pomáhají udržovat velikonoční tradice a zvyky.

Filip Procházka, místostarosta obce

Zápis dětí na školní rok 
2016/2017 

proběhne
ve čtvrtek 26. května 2016 
od 16.00 do 17.00 hodin.

K zápisu je nutné donést vyplněnou 
a lékařsky potvrzenou 

Žádost o přijetí do mateřské školy. 
Tuto žádost si můžete vyzvednout 

v mateřské škole.

Pobyt v mateřské škole je zdarma
Provozní doba 6.00 - 16.00

ms.biskupice@seznam.cz, tel. 776 583 015
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Gymnastický čtyřboj
Stalo se již tradicí, že se žáci 1. – 5. třídy naší školy každý rok účastní soutěže  Gymnastického 
čtyřboje v Moravské Třebové. Tato sportovní soutěž proběhla v pondělí 21. března, kdy 14 žáků 
předvedlo své sportovní výkony.
Ve velké konkurenci naše družstvo vybojovalo 2 bronzové medaile, a to zásluhou Silvinky Nebe-
sáčkové (v kategorii děvčat 1. třídy) a Tomáše Němce (v kategorii chlapců 4.+5. třídy). Přes velké 

úsilí, bojovnost a nasazení skončili ně-
kteří naši sportovci pod stupni vítězů  
a obdrželi ,,bramborové“ medaile.
I tak měla sportovní soutěž svou neo-
pakovatelnou atmosféru a pro každé-
ho byla plná zážitků a dojmů.
Všem žákům děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy a přejeme jim, 
aby i nadále pokračovali ve svém spor-
tovním úsilí a měli radost z pohybu.

                     Mgr. Iveta Špičková

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci květnu:

 Danuše Ševčíková

 Luboš Machatý

 Jindřiška Vykydalová 

 Miroslav Kouba 

 Eva Gošová

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Pozvánka 
na koncert

ke Dni matek
 Obec Chornice Vás zve na 

koncert Dechového 
orchestru ZUŠ Jevíčko,
 který se bude konat 
v neděli 8. 5. 2016 

od 17.00 hodin
 v kulturním domě 

v Chornicích.

 Vstupné je dobrovolné.

Zápis dětí do MŠ Chornice 
na školní rok 2016/ 17 se bude konat  

ve čtvrtek 5. 5. 2016 od 12.30 do 14.30 hod.
 

v budově mateřské školy –ul. Sluneční č. 231

Žádáme rodiče, aby se dostavili 
se svým dítětem 
a přinesli jeho rodný list.
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Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci květnu své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:

DAMBORSKÝ LUDVÍK
DOSTáLOVá MARIE
HLOUŠKOVá BOŽENA
Jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody 
a porozumění nejen v májový měsíc, 
ale i v příštích letech.

V posledním období se narodil nový jaromě-
řický občánek
ANTONÍN KUBÍN
Blahopřejeme novorozeňátku i jeho rodičům 
do života jen radosti.

V dubnu po dlouhé nemoci opustil 
rodinu a spoluobčany.
MIROSLAV řÍHA
Rodině vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Noc s Andersenem
Podáváme zprávu o prvoaprílové Noci s Andersenem 2016, kterou už po šestnácté pořádá Klub 
dětských knihoven SKIP ČR a pří níž letos 1. dubna nocovalo v 1.633 registrovaných místech 
celkem 95 824 dětí a dospělých.
V Jaroměřicích probíhala NsA po jedenácté. Na slavnostním zahájení v knihovně se sešlo  
40 dětí z 3., 4. a 5. třídy + 10 dospělých.
Návštěvou nás poctil královský a císařský pár Karel IV. s chotí Annou Svídnickou. Čas si vyšetřil 
pro naši knihovnu i pan Andersen. Byli jsme potěšeni, že mezi nás přišla i paní starostka Mgr. 
Iveta Glocová. Všechny vzácné návštěvy byly přivítány potleskem.
Do doby 14. století jsme se dostali četbou z vynikající knihy Veroniky Válkové „Karel IV.“ Třeťáčci 
nás seznámili s H.Ch.Andersenem, nabyté poznatky si posluchači ověřili úspěšně v testu.
Před knihovnou dohlížel sám král nad výsadbou břečťanu, tavolníku a brslenu. Poté se velká 
skupina přemístila do školy, kde měl pro děti 
připravenou besedu o nejvýznamnějším pa-
novníkovi naší vlasti pan Jan Valíček. Mnohé 
informace již děti věděly, a tak čile reagova-
ly na časté otázky. I přísedící panovníci měli  
z přehledné besedy dobrý pocit.
Na dobrodružnou stezku odvahy se děti vždy 
těší nejvíce. Všechny se vrátily v pořádku  
i s vyluštěnou tajenkou „Malá mořská víla“, 
ještě na poslední zastávce v knihovně napsaly 
krásnou pohlednici a dostaly dárek od Audio-
téky, za něž všichni děkujeme. Ve škole je čeka-
la večeře, paní kuchařky ani tentokrát nenechaly spáče o hladu. Zábavné soutěže i zumba opět 
rozproudila krev v žilách a pak už poslech Malé mořské víly a jiných pohádek ve všech třech 
třídách alespoň někoho uspal. Ráno byly děti odměněny dárečky firmy S-Cart a po snídani se 
rozešly s uspokojením domů.
A my už můžeme plánovat příští ročník... Posíláme poděkování všem, kteří se na přípravě  
a průběhu Noci podíleli.

                                                          Organizující ZŠ a knihovnice Biskupic a Jaroměřic

Obec Jaroměřice

V dubnu po dlouhé nemoci opustil 
rodinu a spoluobčany.

ÍHA

POZNáVáNÍ PřÍRODNIN
V letošním školním roce jsme se zúčastnili 
„Poznávání přírodnin“. Soutěž proběhla ve 
středu 30. 3. 2016 v Moravské Třebové. Bylo 
potřeba naučit se poznávat 50 živočichů a 50 
rostlin.  
Naši školu reprezentoval 1 žák ze třetí třídy  
a 7 žáků ze čtvrté třídy. 
Žáci byli perfektně připraveni a vybaveni vy-
nikajícími znalostmi, a proto s přehledem pře-
válcovali konkurenty z ostatních škol. 

Kategorie 3. tříd:
4. místo – Dominik Klvač (36 bodů)

Kategorie 4. tříd:
3. místo –  Kateřina Nečasová, Rostislav 
Parolek  (37 bodů)
4. místo – Veronika Vránová, Matyáš Pinkava 
(36 bodů)
5. místo – Aneta Valášková (35 bodů)
9. místo – David Šebek (31 bodů)
11. místo – Jan Lexman (29 bodů)

Všem žákům 
gratulujeme 
a děkujeme 
za reprezen-
taci školy. 
   
  Mgr. 

Dagmar 
Valentová

Magic show
Ve čtvrtek 7. dubna se v ZŠ Jaroměřice usku-
tečnila Magic show. Vystoupila kouzelnice 
Stanislava Šimková, která se představila svým 
uměleckým jménem Stella. Předvedla nám 
,,ruční kouzlení.“ Začala tím, že si dávala mezi 
prsty míčky, které postupně čarovala pryč  
a zase zpět, a přitom u toho tancovala na pí-
seň z rádia. Její další trik byl s kartami, které 
postupně zmenšovala od největší po nejmen-
ší. To bylo jen na ukázku. Po chvíli mluvení si 
vybrala dobrovolníka Petra Staňka, který jí 
ochotě pomáhal. Zakokodal do pytlíku a vy-
kokodal vejce.
Paní kouzelnice je potom schovala do paže, 
avšak bylo to jen na zmatení dětí. Vejce měla 
schované v neviditelně v ruce. Její další trik byl 
s kostkou a krabičkou. Kostku dala do krabičky 
a klobouk dala na druhou stranu, ten přikry-
la šátkem. Řekla zaklínadlo a kostka zmizela. 
Děti si myslely, že je pořád v krabičce, ale nic 
tam nebylo. Jen nějaká rolnička na zmatení. 
Kostka se nakonec objevila v klobouku. Také 
nás naučila kouzlo s vajíčkem a pytlíkem. Ješ-
tě než  ukončila show, tak nám zažonglovala.  
A to byla poslední tečka jejího vystoupení, 
pak se s námi rozloučila. Její představení bylo 
příjemným zpestřením školního dne. 

Dominik Borýsek, 8. třída

Diakonie Broumov děkuje všem, 
kteří bohatě přispěli svými přebytky 

do humanitární sbírky.
Při jarní sbírce se sešlo velké množ-

ství textilních i jiných věcí.
Kdo jste nestihli připravit přebytky 
z domácností, můžete tak učinit na 

podzim. Děkujeme. 
   Diakonie Broumov a Centrum života  

a podnikání Jaroměřice

Zveme všechny zájemce o práci 
s informačními a komunikační-
mi technologiemi na týdenní 
setkání, které se bude konat od 
16. 5. 2016 do 20. 5. 2016 v Ja-
roměřicích.

Využijte 15hodinového, bezplatného 
workshopu, kde se naučíte využívat služ-
by Internetu, včetně ovládání PC. Zjistíte, 
co umožňují nové technologie. 

Workshop bude probíhat ve vol-
nočasovém areálu 

(při hasičské zbrojnici)
 (každý den od pondělí do pátku) 
od 14.00 hodin do 17.00 hodin.

    Kapacita kurzu je 10 osob. 
           

Přihlášky se přijímají v knihovně 
v půjčovní době (PO, ST  9-11, 13-16, 
PÁ 13-18) nebo na tel. 778 086 380  
do 6. 5. 2016, kde získáte i bližší infor-
mace.

Ing. Adéla Kolouchová, ICT pracoviště 



www.jevicko.cz

                          Květen 2016    / 23Měsíčník města Jevíčka

Výsledky dotazníkového šetření
Zastupitelstvo obce Jaroměřice se rozhodlo 
aktualizovat a doplnit Program rozvoje obce 
Jaroměřice. Za tímto účelem bylo provedeno 
také dotazníkové šetření mezi občany, jehož 
cílem bylo zjistit potřeby, názory a postoje 
k životu občanů v Jaroměřicích a v Novém 
Dvoře. Celkem bylo vyplněno a odevzdáno 
180 dotazníků. Elektronickou verzi dotazníku 
na webových stránkách města upřednostnilo 
35 % respondentů. Návratnost z hlediska po-
čtu obyvatel starších 15 let, kterým byl dotaz-
ník prioritně určen, je 17,4 %. 
Dotazník obsahoval celkem 18 otázek, z nichž 
prvních pět bylo zaměřeno na údaje o respon-
dentech. Mezi respondenty převažovaly ženy. 
Dotazník vyplnilo 55 % žen a 44,4 % mužů. 
Jeden respondent pohlaví neuvedl. Z hlediska 
věkové struktury byly ve vzorku respondentů 
nejvíce zastoupeny osoby ve věku 60 let a více 
(37,8 %) a osoby ve věku 41 – 59 let (28,3 %). 
Dotazník vyplňovali především respondenti 
se středním odborným vzděláním zakonče-

ným výučním listem (42,2 %). Následovali je 
respondenti se středoškolským vzděláním  
s maturitou (34,4 %) a s vysokoškolským 
vzděláním (10,6 %). Nejpočetnější skupinu 
respondentů (37,6 %) představovaly osoby 
pobírající důchod. Z výdělečně činných osob 
převažovali zaměstnanci v soukromém sekto-
ru (31,5 %). O zapojení se do dotazníkového 
šetření měli největší zájem respondenti, kteří 
žijí v obci od narození (50,6 %) a ti, kteří se do 
obce přistěhovali v dospělosti (41,7 %).

      Ing. Lenka Porketová

Kompletní výsledky dotazníkového šetření 
budou uvedeny na webových stránkách obce, 
v Jevíčském zpravodaji je budeme zveřejňovat 
postupně. Všem, kteří si našli čas a dotazník 
vyplnili, děkujeme. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali také Ing. Lence Porketové, která 
pro obec dotazník realizovala a vyhodnoco-
vala.         
       Mgr. Iveta glocová

Žáci jaroměřické školy mají nové mikroskopy  
V prvním pololetí školního roku 2015/2016 probíhal na naší škole projekt „Živočichové a rostliny 
vodních ekosystémů v okolí školy“.
Tento projekt byl realizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR. 
Hlavním cílem projektu bylo prohloubení našich znalostí o ekosystémech v okolí školy, uvědo-
mění si smyslu ochrany vodních ekosystémů a poznávání vybraných vodních živočichů a rostlin. 

Díky finanční podpoře ze SFŽP ČR byla během projektu 
nově vybavena přírodovědná učebna. Byly zakoupeny 
tyto pomůcky – dataprojektor, promítací plátno, note-
book, 15 kusů žákovských mikroskopů, potřeby pro mi-
kroskopování a potřeby pro výzkum v terénu. 
Díky novým pomůckám nás přírodopis víc a víc baví. 

žáci 7. a 8. třídy

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc květen 2016                              

1. 5. neděle, 9.00 - 18.00 h, VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou

2. - 23. 5., CŽP, knihovna Příjem objednávek 
na letničky a pozdní zeleninové přísady ze 
zahradnictví Vanovice, prodej 26. 5. 2016

16.-20. 5., po-pá 14.00-17.00 h, volnočasový 
areál Bezplatný kurz práce na počítači pro 
začátečníky i pokročilé DEEP Boskovice¨. 
Přihlášky a info v knihovně (778 086 380) do  
6. 5. 2016

4. 5., středa, 18.00 h,  VS Koncert žáků 
ZUŠ Jevíčko, Slavnostní zahájení výstavy 
patchworku

4. 5. - 8. 6., výstavní síň Centra života a podnikání 
(VS) v půjčovní době knihovny PO,ST  9-11, 
13-16, PÁ 13-18, jinak na tel.: 778 086 380 
VÝSTAVA PATCHWORKU jaroměřického klubu 
patchworkářek zpřístupněno i v neděli 15. 5. od 
9.30 h do 16.00 h ( jaroměřická pouť)

7. 5. sobota - 1. termín, 28. 5. sobota -  
2. termín Zahraniční poznávací zájezd na 
Slovensko - Bojnice s průvodcem J. Valíčkem, 
možnost výběru návštěvy lidové architektury 
v čičmanech, ZOO, termální lázně – koupací 
potřeby s sebou. Odjezdy: Biskupice 4.55 h., 
Jaroměřice 5.00 h., Jevíčko 5.10 h., V. Opatovice 
5.15 h., návrat cca 22.00 h. předpokládaná 
cena 420,- Kč za dopravu, průvodce +pojištění 

k úhradě v knihovně, min. 15 euro na výdaje  
s sebou. 1. termín prozatím obsazen, 2. termín 
28. 5. - volná místa, vítány přihlášky náhradníků 
na č. 778 086 380.

15. 5. neděle JAROMĚřICKá POUŤ

20. 5. pátek, 15.00 h, VS FIMO – výtvarná dílna 
s paní Bílkovou, vstupné 20,- Kč + spotřebovaný 
materiál, vlastní výroba pestrobarevných 
ozdobných maličkostí

22. 5. neděle, 10.00 h. a 11.00 h., Obřadní síň 
jaroměřického zámku Vítání občánků

24. 5. úterý, 13.30 h., společenská místnost  
v penzionu na Kalvárii Jaro s písničkou – kulturní 
pásmo žáků ZŠ pod vedením Mgr. F. Václavka  
a S. Valentové

26. 5. čtvrtek, 11.00 - 15.00 h., dvůr CŽP Prodej 
objednaných letniček a zeleninových přísad ze 
zahradnictví Vanovice

PŘIPRAVUJEME:                
5. 6., neděle, 9.00 - 18.00 h, VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou

10. 6. - 8. 7. Výstava obrazů Jany Špačkové – 
oleje, akvarely, pohádkové motivy

18. 6. POHáDKOVÝ LES, 12.30 - 15.30 h, 
prezentace v Pohád. království (CŽP) hledání 
ztracených pohádek a princezny v jaroměřickém 
lese

6.-7. 8. připravujeme s J.Valíčkem zájezd do 
Karlových Varů a Mar. Lázní, 

17. 9.  + jeden termín  -  Karlštejn, v říjnu do Prahy 
na divadelní představení pravděpodobně muzikál 
Jeptišky                              

Sběratele turistických vizitek upozorňujeme, 
že i Jaroměřice mají svou vizitku, prodávají se 
v Pohostinství u Trojanů a v knihovně za 12,- 
Kč.

STÁLý TýDENNÍ ROZPIS:                
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou 
Hanouskovou, v mateř. centru CŽP 
pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo  
u fyzioterapeutky nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky od 17.30 h
Kurz keramiky s Pavlínou Liškovou v mat. 
centru (MC CŽP), středy 15.30-17.00 
Školička Lištička s P. Liškovou v MC CŽP, úterky 
16-18 h-maminky s dětmi 1-6 let čtvrtky 15.30 - 
17.00 h -tvořivá dílna pro děti 3-10 let
Cvičení SM systém a BODYFORM s Bc. L. 
Kořenářovou v dubnu a květnu není
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, 
Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin   

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

 Snižme společně náklady 
na elektřinu a zemní plyn 

v EXPRES AUKCI druhé kolo

Společnost eCENTRE, a.s. ve spolupráci 
s Obcí Jaroměřice pro Vás připravila mož-
nost, výrazně ušetřit  na energiích pomocí 

EXPRES AUKCE. 

Jak to funguje? 
Vezmeme si od Vás kopii smlouvy a kopii 
vyúčtování, spojíme poptávku za domácnos-
tí  v celé ČR a oslovíme všechny dodavatele 

na trhu. 
O nic se nestaráte. Zajišťujeme 100% admini-
strativní servis. Vše je pro domácnosti zdar-
ma. V 1. kole byla v Jaroměřicích na domác-

nosti největší úspora na zemním 
plynu 34.438,- Kč

EXPRES AUKCE-zemní plyn za 5,10- Kč/m3

= 490,- MWh + nulové poplatky

Přijďte si zdarma porovnat svoje ceny energii 
a zajistěte si řádově nižší cenu. Kdo s námi 
ušetřil v Jaroměřicích v 1 kole: Obec Jaromě-
řice, ZŠ a MŠ Jaroměřice, Domov na Kalvá-
rii, MONARC, Gloc Milan, Grulich Rostislav, 
Hrbatová Věra, Charvát Rudolf, Kubín Josef, 

Olšan Lubomír, Pudík František a další. 
Místo konání aukce 

Obecní úřad Jaroměřice 
ve čtvrtek 12. 5. 2016  od 16 do 18 hodin 

v sobotu 21. 5. 2016 od 9 do 12 hodin.

Kontakt OÚ Jaroměřice, tel. 461 325 720
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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 měs-
ta 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 zpravoda-
ji v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

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.

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 774 193 566.

Koupím rodinný dům v Jevíčku nebo okolí do max. 
20 km. Opravy nevadí, nabídněte prosím. 

Tel.: 721 332 622.

Prodej chaty 
na Červeném kopci (bez RK). 

Tel.: 602 937 308, 
e-mail: jaroslav.hrbata@opatovice.net.

 

Vážené dámy a pánové, 
chcete skutečně snížit náklady na domácnost či firmu? 
My Vám tuto možnost nabízíme a to prostřednictvím 
elektronické aukce, pořádané společností eCENTRE,a.s. 
 
V rámci mikroregionu probíhá zařazení Vašich domácností 
 do sdružené Elektronické aukce energií nebo můžete využít  
Expres aukci, kde již vidíte vysoutěžené ceny pro stálé klienty, ke 
kterým se připojíte. 
 
Proč se touto problematikou zabývat? 
 Cena - úspory jsou skutečné a snadno porovnatelné 
 Servis - klient má zajištěn administrativně právní servis zdarma 
 Reference - města, obce i firmy, které s eCentre spolupracují 
 
Elektronické aukce využívají města, obce a firmy se společností 
eCentre již od roku 2006. První aukce na snížení cen elektřiny a 
zemního plynu pro domácnosti, se uskutečnila již v roce 2013.  
V aukcích dosahujeme v našem regionu průměrné úspory 
 29% u elektřiny a  42% u zemního plynu. 
 
Zájemci o porovnání cen s aukčním ceníkem a vyčíslení úspory je třeba 
poslední  vyúčtování a smlouva se stávajícím dodavatelem energií.  
 
V případě zájmu sběr proběhne přímo ve Městě, obci  
  nebo na kontaktním místě eCENTRE 
        Marxova 156/5, 571 01 Moravská Třebová 
    Pondělí – Pátek:  10 : 00 – 12 : 30  a  13 : 30 – 17 : 00 
    tel: +420 603 223 360 
 
Už jsme pomohli ušetřit:  1 348 517 144 Kč                                                                                      

                                         
                      

 PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

• 12 h Městečko Trnávka (u prodejny K-plus)
• 13 h Bělá u Jevíčka (u OÚ)
• 13:30 h Jevíčko (na náměstí, před sochou TGM)

Prodej 26. 5. 2016 
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce, vysoká užitko-
vost) modré a Vlaška, kohoutci, Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden (kříženec pižmo-
vé a pekingské kachny), Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny), Husy bílé, Krůty 
(kanadské širokoprsé brojlerové), Holokrčky, Kalimera (selské brojlerové kuře), Brojlerová kuřata, 
Perličky.       

Dále přijímáme objednávky na pozdější termíny: 11. 8. a 4. 10. 2016. 

Info a objednávky: Gallus Extra s. r. o., tel.: 567 212 754, mob.: 731 701 331, 
gallusextra@centrum.cz.

 

Více na www.kosmetika-ivon.cz 
Ivona Hňoupková, tel.: 776 347 359, Zadní 636, 569 43 Jevíčko 

Nabízím kompletní kosmetické služby, prodej kosmetiky Alcina,  
prodlužování řas, permanentní make-up, ošetření laserem 


