
Stavební léto a podzim na Vrchlického 
Na jednání zastupitelstva 18. 7. 2016 byl schválen zhotovitel investiční akce „Infrastruktura pro 
výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“. Nejvýhodnější nabídku ve výši 6,5 mil Kč 
vč. DPH podala společnost AKVAMONT Svitavy s. r. o. Celkem bylo posuzováno 9 doručených 
nabídek, 2 nabídky byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek. Administrace zadávacího řízení byla provedena společností RTS Brno a. s. V rozpoč-
tu města na rok 2016 je tato akce rozpočtována částkou 7 mil. Kč. V podmínkách smlouvy je však 
zakotveno, že finální povrch komunikace a chodníků bude proveden až po dvou letech, poté co 
proběhne hlavní stavební ruch při výstavbě nových rodinných domů. Zahájení budování inže-
nýrské infrastruktury je plánováno na polovinu srpna a její dokončení cca v polovině prosince 
2016. Stejně tak kabelového vedení NN a připojení odběrných míst společností ČEZ Distribuce. 
V rámci zainvestování lokality proběhne ještě přeložka telekomunikačního vedení CETIN ze 
starých dřevěných sloupů do země. Potěšitelné je, že první stavebník už zahájil stavební práce. 
Zájemci o koupi stavebního pozemku v Jevíčku mohou kontaktovat vedoucího organizačního 

odboru Bc. Ondřeje 
Jelínka. Vysoutěžená 
cena odpovídá našim 
předpokladům na 
cenu infrastruktury 
tak, jak jsme s ní uva-
žovali při plánování 
celé lokality v mi-
nulém roce. Pokud 
odečteme příjmy za 
prodeje pozemků, 
odprodej plynovo-
du RWE a přípojek 
stavebníkům, bude 
město dotovat vý-
stavbu předpoklá-
danou částkou 380 
až 400 Kč na metr 
čtverečný pozemku. 
Obdobně tomu bylo 
i na ulici Mackerleho 
a je to nutná daň za 
další rozvoj našeho 
města.                                                                           

 Vedení města

Společně se starostkou Jaroměřic jednáme  
o obnovení vlakové dopravy mezi Chornice-
mi a Velkými Opatovicemi

www.jevicko.cz
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Bylo zahájeno dláždění hlavních hřbitovních 
cest

Připomněli jsme si historickou zastávku 
velitele rakouských vojsk Ludwiga von 
Benedeka v Jevíčku při tažení z bitvy 
u Hradce Králové

Od snídaně ke svačině
Ať už si letní počasí dělá, co chce, nesmí se mu podlehnout a je zapotřebí využít příznivé 
roční období. I v našem regionu se nabízí celá řada možností. V minulém čísle Zpravodaje 
jsme anoncovali akci Snídaně s Benedekem, která měla připomenout 150 let od prusko-ra-

kouské války. Dnes můžeme konstatovat, že tento počin obno-
veného Historicko-vlastivědného kroužku s podporou Města Je-
víčka vzbudil příznivý ohlas a zaznamenal slušnou účast. Ano, 
když snídaně, tak snídaně se vším, co k tomu patří. Snídal tu ra-
kouský vrchní velitel, přece na něho nebudeme vzpomínat 
o hladu. Fotografie z akce jsou ke zhlednutí ve fotogalerii na  
www.jevicko.cz. Nás pořadatele to povzbudilo k přípravě dalších za-
jímavých akcí popularizujících historii města a okolí. Doufáme, že 
brzy najdeme někoho slavného, kdo tu svačil. A mezitím si zajděte 
do muzea, vypravte se po stezce Muřinoha a Krchomilky, či jen tak 
procházkou po městě a hlavně přijďte na pouť. A když nebudete 
něco vědět, nechte si poradit v Turistickém informačním centru. 
Pěkný a klidný zbytek léta přeje

Robert Jordán
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Klevety a ticho po pěšině
Spor či rozpor jako červíček vykukuje z ne-
jednoho úkolu, jenž je v kompetenci městské 
rady. Tu a tam se vyloupne neřešitelný svár 
dvou občanů, jindy jsou to rozepře občana 
s institucí či konflikty v organizacích, jejímiž 
zřizovateli je Město, a tak podobně. Ze všeho 
nejhojnější jsou nicméně neshody občanů 
a institucí s vedením města. Poté, co není 
žadateli v plné míře vyhověno, byť jeho 
požadavek nemusí být již na první pohled 
akceptovatelný, obrací se nespokojený proti 
nám. A první, co leckdy činí, vytrubuje, kde 
jen může, co jsme a nejsme zač. Vždyť kde 
jinde než na malém městečku bezpečně 
platí tolik otřepané úsloví ´Na každým špro-
chu pravdy trochu´. Vděčným cílem všemož-
ných klevet vzklíčených ze semínek domnělé 
křivdy bývá v našem případě nejčastěji mís-
tostarosta. Není rodilý Jevíčák a navíc dle 
některých údajně zpunktoval komunu proti 
bývalému starostovi. Jak se ale věci mají a 
co jest pravdou, kolik toho ve skutečnosti 
místostarosta zastane, práci věru mravenčí, 
namnoze nijak očividnou, často skrytou za 
papíry pro úřady vyšší instance ba i minister-
stva, toť klevetníci přirozeně vidět nemohou. 
Nebo ani nechtějí. A jen pár nejchrabřejších 
nespokojenců si to pak namíří napřímo proti 
starostovi, jehož  klid a rovnováha se v jejich 
rozhorlené a kalné optice třepotá jako mule-
ta toreadora. Prozatím je takovýchto případů 
naštěstí minimum.   
No nic. Každý máme právo na vlastní úhel 
pohledu a od přijímání kritiky tady konec-
konců jsme! Nejraději pro zdravou a inspi-
rativní reflexi občanů, kteří však jako by ve 
své většině mlčeli a o to, co se konkrétně tu  
a tam šustne, se až tak úplně nezajímali. Proč 
by taky? V dnešní době, kdy má obyčejný 
člověk starostí akorát po obroubek, počí-
naje těmi existenčními, a ten třebas i kapi-
tálem nadosmrti zaopatřený se pro sichr též 
nezviditelňuje. Každý má venkoncem nějaký 
důvod, vlastní pohnutku. Vždyť mlčeti v jisté 
chvíli znamená: mlčeti sůl nad zlato. Neboť 
mnohdy přec ani nasolená oděrka či pliskýř 
nestojí za to, aby pro ně člověk tropil rozruch 
a vystavoval na odiv ať už dozlatova vypeče-
nou lebedu nebo jen mušku zlatou v pavoučí 
síti nezdaru. 
Jsou přitom věci, které by si aktuální názor  
a nejlépe přímo podporu valné většiny veřej-
nosti jistě zasloužily. Stojíme před zahájením 
projektu rekonstrukce kina, která je vzhle-
dem k téměř havarijnímu stavu objektu ne-
zbytností. Tato akce bude investičně náročná 
a podle všeho ji budeme nuceni realizovat 
po etapách. Otázkou zůstává, co vlastně ve 
výsledku chceme, ne-li potřebujeme. Ale ne 
co potřebujeme my, pět radních a dalších 
deset zastupitelů, nýbrž co potřebuje Jevíč-
ko! A zejména mladší část jeho populace, 
protože teprve až ta by nový, multifunkční  
a nekomerčně orientovaný kulturní dům 
mohla plně docenit. Jak si jeho podobu 
představuje mladý člověk, nám napovídá 
návrhový koncept studentů architektury Vy-

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci srpnu 2016 oslaví 
významné životní jubileum 
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sokého učení technického v Brně, který je 
dostupný na městském informačním portále. 
Prázdniny jsou v půli a městečko odpočívá. 
Náměstí ožije až o Jevíčské pouti 13. - 14. 
srpna. A ať už je tohle ticho po pěšině kli-
dem před bouří či jen letním usebráním, není 
chvilka letargie jistojistě od věci. Nikdo niko-
ho nehaní a přirozeně ani nechválí. A tedy 
se v té vzácné chvíli krapítko holedbejme. 
Už jen za tu takřka milionovou dotaci získa-
nou z Pardubického kraje na revitalizaci stájí 
na Panském dvoře, jenž se konečně dočká 
důstojného sociálního zázemí a toalet, si 
starosta s místostarostou pochvalu zaslouží. 
Podobně jako za nové hřbitovní cesty s ne-
malým příspěvkem Ministerstva zemědělství 
ČR. Nebo snad ne? 
  Váš Rudolf Beran    

Uzavření OVÚP
Vážení občané, 

informujeme Vás, že z provozních důvodů 
bude ve dnech 1. 8. 2016 (pondělí) 

a 3. 8. 2016 (středa) odbor výstavby 
a územního plánování uzavřen. Vaše  

požadavky budou vyřízeny v ostatních 
dnech v pracovní době MěÚ Jevíčko.

Děkujeme za pochopení. 
Vedení města

Ohodnoťte fotografy v rámci 
fotografické soutěže Města 

Jevíčka
 

Foto: Ing. Roman Christ

Město Jevíčko vyhlásilo pro rok 2016 
fotosoutěž za účelem výběru fotografií 
do stolního kalendáře města na rok 2017. 
Přihlášené fotografy máte možnost ohodnotit 
na webu města www.jevicko.cz  nejpozději 
do 31. 8. 2016. Hodnocení prosím proveďte 
klikem na jednoho z uvedených fotografů 
označených číslem. Hodnocení více fotografů 
nebo fotografií od různých autorů není možné. 
Přihlášené fotografie bude současně hodnotit 
odborná porota jmenovaná radou města.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v mě-
síci září na webu města a v říjnovém čísle 
Jevíčského zpravodaje.
Za Vaše hodnocení děkujeme.

Vedení Města Jevíčka

Chcete mě? 
Kříženec německého ovčáka nalezený 
v Jevíčku hledá nového páníčka nebo 
paničku.  

Kontakt:
Psí útulek Zelené Vendolí

Vendolí 42, 569 14 Vendolí
Tel.: 732 408 030, 605 167 358, 

604 830 851

Přemístění autobusového 
nádraží během Jevíčské 

pouti 
Vážení občané, 
v termínu od soboty 13. 8., 7:00 hod. 
do neděle 14. 8., 22:00 hod. bude  
z důvodu programu Jevíčské pouti 
přemístěno autobusové nádraží z Pa-
lackého náměstí na ulici Okružní IV 
(před provozovnu firmy ELPO, prodej 
elektromateriálu). 
Odjezdové a příjezdové časy autobusů 
zůstávají nezměněny. 
Děkujeme za pochopení. 

Vedení Města Jevíčka

 
Český svaz chovatelů Jevíčko děkuje  
vedení města Jevíčka za materiální  

pomoc při rekonstrukci střechy na Domě 
chovatelů. Další poděkování patří  
zaměstnancům technických služeb  

města Jevíčka a tesařství Berka za jejich 
pomoc při této akci. 

Členové svazu 
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Usnesení ze 40. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. června 2016
1/40  Rada schvaluje text výzvy k podání na-

bídky, zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce „Infrastruktura pro výstav-
bu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického 
Jevíčko“ zpracovanou RTS Brno, a. s.  
a seznam firem k obeslání,

2/40  Rada neschvaluje snížení nájemného z 
bytu č. 8 na ul. K. Čapka 782 v Jevíčku 
žadatelce dle zápisu,

3/40  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora 
s trvalým pobytem v Jevíčku pořáda-
ného organizací Pionýr, z. s., Barvířská 
113, Jevíčko dle předloženého sezna-
mu,

4/40  Rada schvaluje udělení licence na 
provozování veřejné linkové osob-
ní vnitrostátní dopravy pro dopravce 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na linky:  
- 680 861 Moravská Třebová – Velké 
Opatovice – Jevíčko 

  - 680 872 Jevíčko – Jaroměřice – Chor-
nice – Kladky 

   - 680 873 Svitavy – Moravská Třebová 
– Městečko Trnávka – Jevíčko,

5/40  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

6/40  Rada schvaluje zpracování videore-
portáže na Jevíčskou pouť firmou Mi-
lan Konečný v délce cca 10 minut za 
částku 450 Kč vč. DPH/minuta,

7/40  Rada schvaluje CN firmy Smalt Zlín  
dodání uličních cedulí s názvy ulic za 

částku 33.976,80 Kč vč. DPH,
8/40  Rada ruší usnesení RM č. 13/38 ze dne 

23. 5. 2016,
9/40  Rada schvaluje rozpočet pouťového 

posezení v Zadním Arnoštově, které se 
uskuteční 20. 8. 2016 v částce 13.000 
Kč,

10/40  Rada schvaluje projektový záměr 
„Elektronické úřední desky Města Je-
víčko“ a vyhlášení zadávacího řízení na 
podání žádosti o dotaci a dotační ma-
nagement projektu,

11/40 Rada schvaluje vybudování zpevněné-
ho stání pro osobní vozidla před by-
tovým domem č. p. 747 a 748 na ul. M. 
Mikuláše v Jevíčku, kterou zajistí pra-
covníci města a úhradu faktury za práci 
strojem firmy KERAX, s. r. o., Jevíčko do 
částky 20.000 Kč vč. DPH,

12/40  Rada schvaluje složení komise pro ote-
vírání obálek a hodnocení nabídek dle 
zápisu na akci „Infrastruktura pro vý-
stavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlické-
ho Jevíčko,

13/40  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
přípravy podkladů, které budou před-
mětem veřejnosprávní fyzické kontroly 
naplnění podmínek smlouvy o poskyt-
nutí dotace z prostředků Státního fon-
du rozvoje bydlení na výstavbu domu 
s pečovatelskou službou (ul. Svitavská 
č. p. 838) dle NV č. 481/2000 Sb.,

14/40  Rada schvaluje zadláždění vjezdu na 
ulici Svitavská před RD č. p. 517 a 518, 
kterou provedou pracovníci města,

15/40 Rada schvaluje vypovězení smlouvy za 
užívání právního systému ASPI a uza-
vření smlouvy mezi Městem Jevíčko 
a společností ATLAS software, a. s., 
Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava k in-
stalaci a následnému užívání právního 
systému CODEXIS,

16/40  Rada schvaluje zakoupení přetlako-
vého dýchacího přístroje AUER včet-
ně kompozitové tlakové láhve, obalu  
a plicní automatiky pro potřeby JSDH 
Jevíčko za částku 44.562 Kč vč. DPH,

17/40  Rada pověřuje velitele JSDH prove-
dením poptávkového řízení na kupce 
hydraulického vyprošťovacího zařízení 
NARIMEX,

18/40 Rada pověřuje IT zajištěním opra-
vy multikáry r. z. 1E9 2386 do částky 
27.000 Kč bez DPH, prodeje multikáry 
r. z. 2E7 0921 a prodeje nevyužívaného 
zařízení dle zápisu,

19/40  Rada ruší bod usnesení RM č. 28/38 ze 
dne 23. 5. 2016,

20/40  Rada neschvaluje přihlášení osoby  
k trvalému pobytu na adresu K. Čapka 
782, Jevíčko dle zápisu na doporučení 
komise bytové a sociální.

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

20/1 Zastupitelstvo určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Ja-
nečka, Ing. Pavla Vykydala,

20/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jana 

Junková, Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan 
Finsterle,

b)  program zasedání,
c)  účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2015 

dle předložených podkladů,
d)  celoroční hospodaření města a závěrečný 

účet obce za rok 2015 včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015 Krajským úřadem Pk bez výhrad,

e)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 3 na rok 
2016,

f)  výsledek výběrového řízení na akci „Zho-
tovení a osazení pomníku obětem 1. svě-
tové války v Jevíčku“, ve kterém nabídku 
podala jedna firma Štěpán Hemzal, Jirás-
kova 359, 798 52 Konice za nabídkovou 
cenu 142.780 Kč vč. DPH,

g)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Štěpán Hemzal, Jiráskova 
359, 798 52 Konice k realizaci akce „Zho-
tovení a osazení pomníku obětem 1. svě-
tové války v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 
142.780 Kč vč. DPH,

h)  veřejnoprávní smlouvu č. 69 mezi Měs-
tem Jevíčko a Svazkem obcí skupinového 
vodovodu Malá Haná, Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko o poskytnutí dotace ve 
výši 400.000 Kč z rozpočtových prostřed-
ků města na neinvestiční akci „Výměna 
vodovodu a přepojení vodovodních pří-
pojek vč. VRN na ul. Okružní IV Jevíčko  
– I. etapa“,

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 13. června 2016
i)  smlouvu mezi Městem Jevíčko a Sprá-

vou a údržbou silnic Pardubického kraje 
o podmínkách zřízení stavby pro stavbu 
„Jevíčko – Okružní IV – výměna vodovo-
du a kanalizace – I. etapa“, v rámci které 
je nutno uhradit poplatek ve výši 294.010 
Kč bez DPH (355.752,10 Kč vč. DPH) za 
uložení inženýrských sítí do silničního 
pozemku, poplatek za zvláštní užívání 
komunikace po dobu provádění prací ve 
výši 36.720 Kč bez DPH dle smlouvy je ná-
kladem zhotovitele,

j)  prodej pozemků p. č. 4236/6 (644 m2)  
a p. č. 4238/6 (78 m2), oba orná půda v k. ú. 
Jevíčkopředměstí Ing. V. K. z Rájce-Jestře-
bí za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 
361.000 Kč bez DPH + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč kupujícím + zálohu spojenou  
s realizací přípojek stavby na tomto po-
zemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Ing. V. K. na prodej 
pozemků p. č. 4236/6 a p. č. 4238/6, oba  
v k. ú. Jevíčkopředměstí a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

k)  rozpočet kulturního programu v rámci Je-
víčské pouti v termínu 13. – 14. 8. 2016 do 
výše výdajů 182.000 Kč a pověřuje staros-
tu podpisem smluv s účinkujícími soubo-
ry,

l)  nákup programu Tritius a realizaci imple-
mentace dat z programu Clavius do Tritia 
v částce 197.230 Kč vč. DPH se spoluúčastí 
města ve výši 59.230 Kč vč. DPH pro po-
třeby Městské knihovny v Jevíčku,

m) 1. etapu obnovy chodníku na ulici Slu-
nečná pracovníky města za náklady na 
pořízení materiálu do výše 180.000 Kč vč. 
DPH,

n) navýšení provedení oprav zemědělských 
obslužných cest firmou AKVAMONT Svi-
tavy, s. r. o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy 
za částku 48.400 Kč bez DPH (58.564 Kč 
vč. DPH),

20/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  vyhodnocení koncepce Pečovatelské 

služby Jevíčko k 5/2016,
b)  zprávu komise stavební ze dne 6. 6. 2016,
c)  zprávu kontrolního výboru za období 

12/2015 – 5/2016,
d)  informaci rady města o zrušení poptávko-

vého řízení na akci „Zpracování projekto-
vé dokumentace na opravu budovy kina 
Astra Jevíčko“ a o vyhlášení opakovaného 
řízení vzhledem k tomu, že byla předlože-
na jediná nabídka,

e)  informaci starosty o návrhu investičních 
akcí Města Jevíčko na rok 2017,

f)  zápisy ze schůzí komise pro dopravu, do-
pravní obslužnost a bezpečnost ze dne 
10. 5. 2016, komise pro výchovu a vzdělá-
vání, mládeže a sportu ze dne 12. 5. 2016,

20/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a)  radu města vyhodnocením zadávacího ří-

zení na akci „Infrastruktura pro výstavbu 
16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“,

b)  radu města vyhodnocením zadávacího 
řízení na akci „Obnova páteřních hřbitov-
ních cest Jevíčko“ a starostu podpisem 
smlouvy.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Usnesení ze 41. schůze Rady města Jevíčko konané dne 4. července 2016
1/41  Rada schvaluje udělení licence na pro-

vozování veřejné linkové osobní vnit-
rostátní dopravy pro dopravce ČSAD 
Ústí nad Orlicí, a. s. na linku 680 884 
Křenov – Jevíčko,

2/41  Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíč-
ku pořadatelům k uskutečnění 8. roč-
níku závodu horských kol „MATOUŠEK 
CZ MTB OPEN JEVÍČKO 2016“, který se 
uskuteční dne 27. 8. 2016, poskytnu-
tí věcných cen a stanovuje poplatek 
pořadatelům závodu horských kol pro 
Město Jevíčko ve výši 20 Kč na dospě-
lou osobu závodníka na pokrytí nákla-
dů za energie,

3/41  Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a fir-
mou Rudolf Frank, Výkup Surovin, Lin-
hartice 68, Moravská Třebová do 31. 
12. 2016,

4/41  Rada schvaluje dar pro Sdružení ha-
sičů, Čech, Moravy a Slezska, Okresní 
sdružení hasičů Svitavy ve výši 2.000 
Kč,

5/41  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora 
na základně Suté Břehy, Týniště nad 
Orlicí s trvalým pobytem v Jevíčku 
pořádaného SRPS – ZŠ Jevíčko, U Zá-
mečku 784, Jevíčko dle předloženého 
seznamu,

6/41  Rada schvaluje provedení nátěrů ko-
vových částí ciferníků hodin městské 

věže odbornou firmou na výškové prá-
ce Ing. Jaroslav Čikl, Zamykalova 259/7, 
Olomouc za nabídkovou cenu 14.900 
Kč (není plátce DPH),

7/41  Rada schvaluje vyplacení odměny 
předsedovi Redakční rady ve výši dle 
zápisu,

8/41  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na 
každého účastníka letního tábora na 
městské chatě ve Smolenském údolí  
s trvalým pobytem v Jevíčku pořádané-
ho SRPS – ZŠ Jevíčko, U Zámečku 784, 
Jevíčko dle předloženého seznamu  
a zproštění nájmu za městskou chatu,

9/41  Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a Pardubickým kra-
jem o podmínkách provedení stavby v 
rámci realizované akce krajem „Rekon-
strukce silnice III/36611 Jevíčko – ul. 
Okružní IV“,

10/41 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru prověřením možnosti pře-
vedení pozemku v majetku státu, který 
je v k. ú. Zadní Arnoštov na Město Je-
víčko na záměr žadatele s vybudová-
ním vodní nádrže,

11/41 Rada schvaluje Nařízení Města Jevíčko 
č. 1-T/2016 – Tržní řád s účinností od 
1. 8. 2016,

12/41  Rada schvaluje nákup odchytové tech-
niky na odchyt volně pobíhajících psů 
a dalších zvířat pro pracovníky města 
do částky 17.000 Kč bez DPH,

13/41  Rada schvaluje smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 

služebnosti č. 1030030334/007 mezi 
Městem Jevíčko a společností E.ON 
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice na budoucí 
zřízení věcného břemene služebnosti 
za účelem umístění distribuční sou-
stavy na pozemku p. č. 1682/37 v k. ú. 
Kunštát na Moravě a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

14/41  Rada schvaluje pronájem kanceláře na 
ul. Kostelní 41, Jevíčko v II. NP žadateli 
dle zápisu za cenu dohodou 1.500 Kč/
měsíc s úhradou kauce minimálně ve 
výši 2 měsíčních nájmů dopředu,

15/41 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o. na výměnu vchodových 
dveří u bytu č. 2 na ul. Biskupická 364  
v Jevíčku za částku 18.191 Kč s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

16/41 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího 
řízení na stavební úpravy k provedení 
plynofikace a ústředního vytápění bytu 
č. 4, ul. Křivánkova 98, Jevíčko, obeslá-
ní firem a komisi pro otevírání obálek  
a vyhodnocení nabídek dle zápisu,

17/41  Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 
21.636 Kč bez DPH za výměnu plyno-
vého kotle v bytě č. 3 na ul. Soudní 56, 
Jevíčko firmou Instalatérství Bidmon, s. 
r. o., Třebovská 431, Jevíčko vzhledem 
k neopravitelné závadě na původním 
plynovém kotli s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka.

  Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Krajské investice posílí více jak 140 milionů 
z přebytku hospodaření 
Krajské zastupitelstvo schválilo druhou 
část přerozdělování přebytku hospodaření  
z roku 2016 o celkové částce přesahující 
140 milionů korun a zapojení těchto financí 
primárně na investiční činnost. Největší část, 
a to 80 milionů korun, putuje do oblasti 
dopravy na krytí investičních akcí v oblasti 
silničního hospodářství a spolufinancování 
akcí financovaných z dotací. Krajský rozpočet 
byl také posílen zvýšenými daňovými příjmy. 
„V rozpočtu i po tomto rozdělení zůstává částka 
přesahující 22 milionů korun, která je určena 
například k řešení případného havarijního 
stavu majetku kraje nebo na spolufinancování 
akcí krytých z dotací státního rozpočtu a 
rozpočtu EU,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že 
v první etapě rozdělilo krajské zastupitelstvo 
na svém únorovém jednání částku přesahující 
290 milionů korun. 
Moderní software zlepší spolupráci 
hasičských jednotek v terénu
Gina. Tak se jmenuje slavná píseň Josefa 
Zímy, která zazněla mimo jiné ve slavném 
filmovém muzikálu Rebelové. Jedná se ale 
také o software pro komunikaci a koordinaci 
v terénu, na jehož pořízení přispěl Pardubický 
kraj Hasičskému záchrannému sboru 
Pardubického kraje částkou přesahující 435 
tisíc korun. „Tato technologie umožní rozšíření 
stávajícího navigačního a informačního systému 
na všechny jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obcí typu JPO II a JPO III. Tím pomůžeme 
zefektivnit každodenní spolupráci jednotek 

profesionálních a dobrovolných hasičů  
a také zlepšit koordinaci při řešení následků 
mimořádných událostí,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický. Dané jednotce sboru dobrovolných 
hasičů umožní systém zobrazovat příkaz 
k výjezdu s podrobným popisem události, 
navigovat jednotky přímo na místo události, 
přijímat on-line aktualizované informace  
s přepočtem trasy jízdy, zobrazovat společnou 
operační situaci a zobrazovat přehledovou 
mapu místa události.
Přetíženým kamionů začíná zvonit hrana
Silnice nejen v Pardubickém kraji trpí vysokou 
frekvencí a přetížeností projíždějících kamionů. 
O možnostech takzvaného vysokorychlostního 
vážení dopravců jednali hejtman Martin 
Netolický a náměstek pro dopravu Jaromír 
Dušek s poslancem Martinem Kolovratníkem, 
který přišel s iniciativou na aktivní zapojení 
kraje do projektu, který v současné době 
připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 
„Rádi se k tomuto projektu připojíme skrze 
Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, 
jelikož v současné době máme vytipovaných 
11 míst, která jsou pro toto měření vhodná. 
Dvě z nich již mají dokonce stavební povolení. 
Chceme jít každé obdobné snaze naproti, 
a proto tato místa nabídneme ŘSD,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický. „Bohužel si musíme 
uvědomit, že v České republice jsou vyšší 
limity pro nákladní dopravu než v zahraničí, 
a tak si svým způsobem za těžké kamiony  
a poničené silnice můžeme sami,“ sdělil 
hejtman Netolický. Zmíněná stanoviště jsou 
v Přelouči, Heřmanově Městci, Ronově nad 
Doubravou, Pardubicích, Býšti, Litomyšli, Ústí 
nad Orlicí, Žamberku, u tunelu Hřebeč poblíž 

Moravské Třebové, u Sebranic na Svitavsku 
a na silnici mezi Chornicemi a Městečkem 
Trnávka tamtéž.
Pardubický kraj poskytl na cestovní ruch  
a sport o 22 milionů korun více než loni
Stejně jako v minulých letech Pardubický 
kraj meziročně navýšil finanční příspěvky 
na podporu rozvoje sportovních aktivit  
a cestovního ruchu. Celkově plynulo do těchto 
dvou odvětví přes 67,3 milionů korun, což 
je o 22 milionů korun více než v roce 2015. 
„Navýšení finančních prostředků dokazuje, 
že jsou pro nás obě oblasti velice důležité. 
Mohli jsme tak podpořit velký počet klubů, 
zájmových kroužků, měst i obcí. Například 
v oblasti sportu jsme kladně vyřídili téměř 
sedm stovek žádostí o dotace. Díky deseti 
grantovým programům plyne značná část 
prostředků na podporu činnost dětí a mládeže, 
ale také pro hendikepované sportovce,“ uvedl 
radní zodpovědný za sport a cestovní ruch 
René Živný. Pardubický kraj navyšuje finanční 
podporu sportu a cestovního ruchu ze svého 
rozpočtu každý rokem. V roce 2013 putovalo 
na projekty 22,1 mil. korun, v roce 2014 to bylo 
26,6 mil. korun a loni už 45,2 mil. korun.

V rámci kapitoly cestovního ruchu byla Městu 
Jevíčko  schválena  dotace  z  rozpočtu  Pk  ve 
výši 950 tis. Kč na výstavbu WC a sociálního 
zázemí v Panském dvoře v budově bývalých 
stájí,  které  budou  sloužit  veřejnosti  při 
kulturních akcích v Panském dvoře. Realizace 
projektu  by  měla  proběhnout  na  jaře  roku 
2017.

Dušan Pávek, dipl. um.

TISKOVÁ ZPRÁVA
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Vážení občané, Kabelová televize CZ s.r.o. 
zpětně informuje o změnách, 

které nastaly od 1. 7. 2016:
- Universal Channel ke dni 30. 6. 2016 
ukončil vysílání - náhradou je program 
AMC Europe Channel

- v naší nabídce již není program TV Pís-
nička/Country No. 1 a program FUN 1.

Vytištěné aktualizované programové 
nabídky si můžete vyzvednout v TIC Jevíčko.

KT  CZ s.r.o.

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 22. 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 22. 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: 8. 8. 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) Rozbor hospodaření za období 1.–6. 2016
7) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
8) Zpráva finančního výboru
9) Zpráva komise bytové a sociální
10) Oprava povrchu ulice Příční
11) Herní prvky v rámci projektu Hravé Jevíčko – 

lokalita U školy
12) Vícepráce akce Obnova vstupního dřevěného 

oboustranného schodiště na objektu bývalé 
sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku

13) Projektová dokumentace akce Rekonstrukce 
kina Astra

14) Směna části pozemku p. č. 3571 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

15) Prodej části pozemku p. č. 34/2 v k. ú. Zadní 
Arnoštov

16) Budoucí prodej části pozemku p. č. 5198 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí

17) Korespondence, různé
18) Diskuse
19) Usnesení

V Jevíčku dne 19. 7. 2016

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

 

Parkování na chodnících snižuje bezpečnost chodců!
Vážení řidiči, obracíme se na Vás s žádostí o zajištění správného parkování vašich automobi-
lů v Jevíčku. Stalo se již jakousi zažitou normou, že na řadě míst města zůstávají na chodní-
cích zaparkovaná auta. Jedná se o případy jak podélného stání, zejména na ulicích Okružní III,  
U Cihelny, Dr. Klimeše, Slunečná, tak příčného stání na vjezdech k rodinným domům, kde auto-
mobil blokuje průchod na chodníku, např. ulice K. Čapka nebo Palackého náměstí.  Ve většině 
případů se však dá parkování vyřešit vjezdem do vlastní garáže, dvora nebo zahrady, vše záleží 
na pohodlnosti řidiče.
Málokdo si přitom uvědomujeme, že chodník je určen pouze pro chodce a parkování vozidel na 
chodnících je v rozporu se základními pravidly silničního provozu. Jde zejména o bezpečnost 
chodců, která je obcházením zaparkovaných aut  na chodnících přes těleso komunikace značně 
ohrožena. O průjezdu matky s kočárkem nebo průjezdu vozíčkáře již vůbec nemluvě. Zaparko-
vaná auta na chodnících také značně ztěžují pracovníkům města zimní údržbu.
Apelujeme tedy na všechny řidiče, aby svá auta parkovali tam, kde nebudou blokovat chodníky, 
aby tak nevznikaly tak pro chodce nebezpečné situace. Věříme, že podpoříte naši společnou 
snahu o maximální bezpečnost občanů našeho města.

Vedení Města Jevíčka

Průzkum podzemní chodby pod ulicí Okružní IV a budovou  
Zámečku v Jevíčku

Při rekonstrukci kanalizace a vodovodu na části ulice Okružní IV byla objevena podzemní chod-
ba postavená z pálených cihel, která vede z místa pod jižní stranou věže Zámečku a pokračo-
vala zhruba středem ulice Okružní IV až do křižovatky s ulicí A.K. Vitáka, odkud dále pokračuje 
jihovýchodním směrem k objektu bývalé sodovkárny. Z důvodu výkopových prací, přípojek 
kanalizace,  vodovodu a obavy z možného zborcení chodby pod novým tělesem komunikace 
byla chodba v uvedeném úseku Zámeček – křižovatka A.K. Vitáka odstraněna a dále z důvodu 
masívního výskytu podzemní vody zasypána hrubým makadamem v úrovni dna chodby, ve 
vrstvě 30 cm, aby mohla podzemní voda přirozeně drenážovat a odtékat svojí původní trasou 
v jihovýchodním směru od budovy Zámečku.
Chodba zůstala zachována od západní hranice silnice naproti domu č.p. 310 až pod budovu 
Zámečku v délce 28 m. 
V této části a trase byla chodba detailně prozkoumána tříčlennou skupinou:  David Plech – prů-
zkum, Jakub Kaderka – zaměření, Mgr. Petr Votroubek – vedoucí skupiny a člen České speleo-
logické společnosti.
Zápis z průzkumu:
Výkop, naproti č.p. 310. Dno šachty je v hloubce 3,1 m pod povrchem. Chodba má na výšku 100 
cm a na šířku 65 cm. 
Od výkopu pod 252 st. 3 m. Následně pod 235 st. 11 m. Pod 310 st. chodba 9,5 m, kde po 1 m 
se nachází komínek o rozměrech 30x35 cm s hloubkou 60 cm, kryt betonovou deskou. Poté pod 
285 st. 5 m k závalu.

Dušan Pávek, dipl. um.,  David Plech, 21. 7. 2016

Zákres vedení zachované chodby pod Zámečkem:
 
      

Termíny svozu komunálního 
odpadu v Zadním Arnoštově 

a Maříně v srpnu:
 2. 8. 2016
9. 8. 2016
16. 8. 2016
23. 8. 2016
30. 8. 2016

Petr Lorenc, SITA CZ a. s.

Pár metrů za vstupem Zavalená chodba, konec 
průzkumu pod 
Zámečkem

Klenba chodby
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BRONCHOLOGICKÁ AMBULANCE
Od 1. 7. 2016 dochází ke změnám ordi-
načních dob na bronchologické ambu-
lanci Odborného léčebného ústavu v 
Jevíčku.
Bronchologická ambulance je součástí 
pneumologické ambulance č. 2. V provozu 
je 2x týdně, v pondělí a ve středu, akutní 
případy ošetříme po domluvě s ambulant-
ním lékařem v co nejkratší době. Bronchoskopie je prováděna pouze na 
základě indikace ošetřujícího lékaře a po předchozím objednání.
Objednávky na tel. 461 550 802, 461 550 733 denně od 7:00 do 14:00 
hod.
Příprava pacienta před bronchoskopickým vyšetřením:
Pacient musí přijít na lačno. Ranní léky na tlak a srdce je nutné užít pouze 
s malým množstvím vody.
Pokud si musíte aplikovat inhalační sprej, dbejte pokynů k aplikaci uve-
dené v návodu k použití.
Jelikož je pacientovi podána před zákrokem analgosedace, nesmí pa-
cient po výkonu 24 hod. řídit motorové vozidlo. Proto je vždy nutné jet 
k tomuto zákroku v doprovodu rodinného příslušníka nebo se nechat 
dopravit sanitkou. Pokud k nám jede pacient přímo z nemocnice, je po-
třeba, aby byl vhodně a dostatečně oblečen.
Pokud máte diabetes či jiné dietní omezení, užíváte léky proti srážení 
krve nebo Vám byla diagnostikována porucha srážení krve, je potřeba 
tuto skutečnost hlásit ošetřujícímu lékaři.

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA AMBULANCE
Ordinační doba je dobou, která je určena pro poskytování zdravotní 
péče pacientům. V této době je na daném pracovišti přítomen alespoň 
jeden lékař či pověřený zdravotnický pracovník.
Provozní dobou ordinace je míněna celková doba, která je určena nejen 
k výkonu odborné lékařské péče, ale i k provádění administrativní čin-
nosti a činností souvisejících, jako jsou například konzultace. Provozní 
doba není podmíněna přítomností lékaře.

Personální obsazení:
Lékaři:
MUDr. Pavel Bartoň
Prim. MUDr. Mamadou Dia
Prim. MUDr. Martina Dia

Zdravotní sestry:
J. Přikrylová, M. Neubauerová

Aktuální informace z ordinace 
MUDr. Jany Nádeníčkové 

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

MUDr. Zuzana Šedrlová
NEORDINUJE každý 1. pátek v měsíci – 5. 8. 2016. 

MUDr. Ivana Křížová  
DOVOLENÁ 8. – 19. 8. 2016.

Akutní stavy ošetří MUDr. Trčková  
a MUDr. Šedrlová ve svých ordinačních hodinách.

MUDr. Jana Trčková 
NEORDINUJE každý 3. pátek v měsíci – 19. 8. 2016. 

Nové kontakty na ordinaci:
facebook: https://www.facebook.com/ mudrjanatrckova/,  

e-mail: ordinacejevicko@seznam.cz.

MUDr. Alena Blahová – interna 
NEORDINUJE 25. 7.–5. 8. 2016, 15.–19. 8. 2016, 

1.–6. 9. 2016, 8. 9. 2016, 22.–23. 9. 2016.

Zpracovala: Minaříková Petra

PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCE - 1, 2
Od 1. 7. 2016 dochází ke 
změnám ordinačních hodin 
v pneumologické ambulanci 
1 a 2 v Odborném léčebném 
ústavu v Jevíčku.
Obě pneumologické ambulance 
se nachází v přízemí pavilonu S.
Je zde poskytována komplexní 
pneumologická péče pacien-
tům s kašlem, dušností a dé-
letrvajícími potížemi tohoto charakteru i ostatními potížemi spojenými  
s chorobami průdušek a plic.
Provádíme kompletní pneumologické vyšetření ambulantních klientů, 
které zahrnuje kromě vyšetření lékařem také další vyšetření na speciali-
zovaných pracovištích v rámci ústavu - RTG , EKG, funkční vyšetření plic, 
vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy, odběry biologického 
materiálu na hematologické a mikrobiologické vyšetření.
V indikovaných případech odesíláme pacienty na bronchoskopické vy-
šetření, které se provádí v bronchologické ambulanci za účelem upřes-
nění či stanovení správné diagnózy, eventuálně odesíláme pacienta na 
specializovaná externí pracoviště a ambulance. Dle výsledků vyšetření, 
klinického stavu a uvážení plicního lékaře indikujeme pacienty k hos-
pitalizaci na našich lůžkových odděleních.
K prvotnímu vyšetření na našich ambulancích je vhodné mít s sebou do-
poručení lékaře (není podmínkou), soupis medikace, kterou užíváte, in-
formace o případných alergiích a RTG snímky, pokud vám byly v poslední 
době provedeny.

PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCE č. 1
V této ambulanci provádíme navíc vstupní, výstupní nebo preventivní 
prohlídky zaměstnanců pracujících v rizikovém prostředí - na žádost za-
městnavatele.

Personální obsazení:
Lékaři:
MUDr. Helena Blažková
MUDr. Martina Dia

Zdravotní sestra:
Hana Konečná
Mgr. Pavla Hebelková

PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCE č. 2
Do ambulance je nutné se předem objednat na tel. 461 550 802 nebo 
461 550 733 každý všední den od 7 do 14 hod. Akutní stavy ošetříme po 
domluvě. Pacientům, kteří přijdou bez objednání, bude navržen náhradní 
termín vyšetření.
Součástí této ambulance je bronchologická ambulance.

Personální obsazení:
Lékaři:
Út   MUDr. Pavel Bartoň
Čt, Pá Prim. MUDr. Mamadou 
Dia

Zdravotní sestra:
Jaroslava Přikrylová
Markéta Neubauerová

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA AMBULANCÍ
Ordinační doba je dobou, která je určena pro poskytování zdravotní péče 
pacientům. V této době je na daném pracovišti přítomen alespoň jeden 
lékař či pověřený zdravotnický pracovník.
Provozní dobou ordinace je míněna celková doba, která je určena nejen  
k výkonu odborné lékařské péče, ale i k provádění administrativní čin-
nosti a činností souvisejících, jako jsou například konzultace. Provozní 
doba není podmíněna přítomností lékaře.

Den Ordinační doba Provozní doba 

PO 7:30 - 9:30 7:30 - 11:30
ÚT 7:30 - 10:30 7:30 - 11:30 
ST 7:30 - 9:30 7:30 - 11:30
ČT 7:30 - 10:30 7:30 - 11:30 
PÁ 7:30 - 9:30 7:30 - 11:30

Tel. 461 550 753

Den Ordinační doba Provozní doba 

ÚT 7:00 - 11:00 6:00 - 14:00
ČT 8:00 - 12:00 6:00 - 14:00 
PÁ 10:00 - 12:00 6:00 - 14:00

Tel. 461 550 802 (733)

Den Ordinační doba Provozní doba 

PO 7:00 - 10:00 6:00 - 14:00 

ST 7:00 - 10:00 6:00 - 14:00 

Tel. 461 550 802 (733)

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO

www.olujevicko.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Ve středu 17. 8. proběhne od 15.00 hod. 
informativní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí.

Sejdeme se ve třídě nahoře u KOŤÁTEK.
Přijďte prosím bez dětí!

GYMFEST
Již po čtvrté odstartoval v sobotu 18. 6. ve 14.00 hod. jevíčský Gymfest.

Tradičně byl pro studenty i pro veřejnost připravený bohatý program. Moderátoři z řad stu-
dentů lákali hosty na jednotlivá vystoupení. Ti si mohli vybrat z představení v cizích jazycích, 
literárních i hudebních programech. V letošním roce byl Gymfest obohacen i o kulinářskou 
show a stejně jako loni si mohli účastníci zasportovat a navíc si i vyzkoušet netradiční spor-
tovní aktivity.
Atmosféra byla skvělá, počasí úžasné, a k dobré náladě přispělo i výborné občerstvení. 
Na nádvoří hrály vynikající kapely, studentská The Wall, poté Etien Band a na závěr vystoupili 
Frontmeni, kapela, kterou tvoří naši absolventi. Hrálo se, zpívalo, tančilo. Bylo to velmi vyda-
řené odpoledne a věřím, že si ho všichni náležitě, a podle svých možností, užili.

Mgr. Jana Sedláčková 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Pěvecký sbor složený z profesorů a studentů 
gymnázia

Nabízí v roce 2016/2017 výuku 
v těchto oborech:

hudební obor
• sólový a komorní zpěv
• housle
• klasická a elektrická kytara
• klavír, elektrické klávesy, akordeon
• zobcová flétna
• příčná flétna
• bicí nástroje 
• klarinet, saxofon
• trubka, trombon, lesní roh
• baskřídlovka, tuba
• možnost hry v souborech a orchestrech: 
 - dechový orchestr ZUŠ Jevíčko
 - estrádní orchestr – Etien Band
 - žesťový kvintet, flétnový soubor

výtvarný obor

taneční obor

Školné v uvedených oborech:
Hudební: - individuální výuka        280,- Kč/měsíc
Výtvarný:                                        200,- Kč/měsíc
Taneční:                                          190,- Kč/měsíc

Zájemci se mohou hlásit osobně v ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 
451, tel.  604 730 535, 773 989 084 během měsíce srpna, 
nejpozději však první týden v září 2016.

www.zusjevicko.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JEVÍČKO

Projekt ELEKTROWINu „Jsem 
zpět“ se úspěšně rozběhl

Stále větší obrátky nabírá projekt „Jsem zpět“, 
který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a recykla-
ci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku 
roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. 
Ať už z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například 
po stěhování již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřeb-
ným sloužit i dále. 
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opě-
tovném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu 
nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozaříze-
ní tak, aby výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem legis-
lativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. 
Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat 
na jeho internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, 
přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím 
pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo na-
bídnout k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim 
domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEK-
TROWIN a. s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých 
je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel 
myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizo-
vaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného 
odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě 
stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou po-
sloužit svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné 
opravy a garantují, že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž ná-
vrat do života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do 
života Michal Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky 
tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, 
kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije 
jen jeden z deseti lidí. 
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání 
neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. 
První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí. 

ELEKTROWIN, a. s.
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Kolečko se mi polámalo
V jedné písničce se zpívá, že „… řidič těžký život má“. V dnešní době, 
kdy motorizace u nás dospěla do takového stádia, že není takřka mís-
to pro chodce, není nouze o okamžiky, kdy jakákoliv forma pomoci 
v tomto přetechnizovaném světě, a tudíž i provozu, je k nezaplacení. 
O tom jsem se mohl sám přesvědčit v úterý 29. června t. r. Najel jsem 
svým vozem na nevhodně nastrčený kámen, který učinil své. Auto se 
stalo okamžitě nepojízdné v okrajové lesní části Jevíčka. Poškozený 
disk, uniklý tlak předního kola. Jak se lidově říká – pěkné štrapáce.  
A ještě k tomu sám a málo znalý situace. Poradila kolemjdoucí žena 
s následujícím odkazem na dalšího znalce místních poměrů, následo-
valo několik telefonických hovorů a trefa „do černého“. „Na drátě“ je 
pneuservis pana Jakubce. Okamžitě pochopil vážnost situace, nechal 
si popsat přesné místo nehody s vysvětlením, že přijede co nejdříve, 
jen „co dodělá rozdělanou a slíbenou práci“. Za hodinu opravdu přijel! 
S profesionalitou mu vlastní demontoval kolo, které odvezl do dílny, 
kde opravil disk, nafoukl vzduch, kolo vyvážil, přezkoušel, zda tlak ne-
uniká a přijel zpět a kolo namontoval. Úsměvně přidal radu k neza-
placení a odjel za dalším zákazníkem. Byl jsem jako v Jiříkově vidění. 
Nejen „Moravské Lurdy“, nelogicky organizačně začleněné v kraji 
Pardubice, tedy v Čechách, které pacientům vrací pohyb (sám jsem 
ten šťastný případ), ale po mé další zkušenosti i profesionální, rychlý  
a dokonalý servis pro nás motoristy. Telefonní číslo 608 974 647 je 
pro mne další pozitivní poznání a vzpomínka na krásné a pohostinné 
Jevíčko. Tak čekám „do třetice“ všeho dobrého, co mne ještě může při 
další návštěvě potkat. Určitě u Vás nic špatného, jak věřím a doufám.

         PhDr. Bohuslav Horák
         Znojmo

Basketbalový kemp v Jičíně
V neděli 19. 6. 2016 se v Mohelnici na závěr sezony 
uskutečnilo exhibiční utkání našich děvčat a hráček 
z Mohelnice. Za krásného počasí jsme před zraky 
hojného počtu místních fanoušků odehráli důstojné 
utkání a prohráli 58 : 28. Hned na začátek září 10. 9. 

– 11. 9. 2016 jsme dostali pozvánku na celorepublikový turnaj do Mo-
helnice, kterého se zúčastní 10 týmů děvčat  kategorie U 15.
Naše hráčky a hráči (Natka, Verča, 
Kuba a Denis) se zúčastnili trénin-
kového kempu v Jičíně. Celý týden 
trénovali útok, obranu, dribling, 
taktiku, hru jeden na jednoho  
a spoustu dalších dovedností, 
které neodmyslitelně patří ke 
skvělé hře jménem basketbal. Zá-
stupci basketbalového klubu Je-
víčko se za nimi vypravili v sobotu 
9. 7. do Jičína, kde probíhaly zá-
věrečné soutěže ve střelbě, útoku, 
obraně… Někteří z nás se těchto 
„taškařic“ taktéž účastnili :-) Chtěl 
bych tímto poděkovat hráčům za 
jejich ochotu se během prázdnin 
pod vedením zkušených trenérů 
(reprezentační a extraligoví hráči 
a trenéři) zdo-
konalovat v bas-
ketbalových čin-
nostech. Velké 
poděkování pat-
ří též rodičům za 
jejich podporu! 
Kempu se zú-
častnilo 95 ta-
lentovaných dětí 
z celé republiky. 
Všichni tito už 
vědí, že v Jevíčku 
se hraje basketbal a že Jevíčko je krásné městečko v srdci Malé Hané. 
Děcka, díky Vám a doufám, že příští rok Vás pojede zase o něco víc!

Radek Vymětal

Míčový sedmiboj dvojic 2016
V sobotu 16. 7. 2016 proběhl na Žlíbkách již 12. ročník míčového sed-
miboje dvojic, kterého se letos zúčastnilo 11 dvojic. Pořadí. 1. bratři 
Daulové – Mor. Třebová, 2. Martin Schuppler, Ladislav Kritzbach st. 
– loňští vítězové, 3. Rudolf Grepl, Michal Tihelka – domácí tenisová 
dvojice, 4. Tomáš Müller, Jan Gregor, 5. bratři Vymětalové, 6. Oldřich 
Dvořák ml., Igor Mráz, 7. Kamil Hrubý, Jiří Bulička, 8. bratři Řehořové, 
9. Ladislav Kritzbach ml., Petra Křivánková, 10. Jan Kritzbach, Roman 
Seknička, 11. Petr Václavek, Jan Zemánek(Eifel) – černí koně turnaje. 
Celé klání proběhlo v přátelské atmosféře, nad dodržováním pravi-
del bděl Petr Veselka, o občerstvení se starala Jana Čekalová, všichni 
účastníci si odnesli nějakou drobnou cenu. Tak opět příští rok.
Za TJ Jevíčko

Radomil Sedlák

CZECH BLADES RUN 2016
V sobotu 25. 6. 2016 se na Palackého náměstí uskutečnil druhý ročník 
dětského běhu Czech Blades Run 2016. Každý závodník, který se zare-
gistroval, dostal poukaz na zmrzlinu dle svého výběru, což se v tomto 
horkém dni opravdu hodilo. Ke zpestření běžeckých závodů přispěl 
zejména nenapodobitelný komentář Rudy B. Berana, kvůli kterému 
stálo za to přijít. K boji o vítězství v 7 kategoriích nastoupilo cca 70 
mladých sportovců. Běhy odstartovala nejpočetnější kategorie „rodiče 
s dětmi“ v níž se neurčovalo pořadí a medaili mohly získat i ty úplně 
nejmenší děti. Závody provázela radost z vítězství i slzy zklamání, peč-
livá studie cílové fotografie i nelehké rozhodnutí rozhodčích. Ne každý 
však odcházel spokojený, tak jak to na závodech bývá. 
Ráda bych touto cestou poděkovala hlavním sponzorům, společnosti 
Czech Blades s.r.o. Jevíčko a Městu Jevíčko, technické četě města Je-
víčka pod vedením Stanislava Ducháčka za skvělou pomoc při přípra-
vě zázemí závodů, sportovkyni a lékařce v jedné osobě MUDr. Olince 
Nádeníčkové ml., všem pořadatelům, kteří byli nezištně ochotni po-
moci a zástupcům Rady města Jevíčka a společnosti Czech Blades za 
účast při udílení cen.
A na závěr ještě vzkaz: „Vy všichni, kteří jste v tomto mimořádně hor-
kém dopoledni přišli, jste vítězové, protože jste dokázali překonat 
obavy, strach, napětí i pohodlnost. A o tom to je. Děkujeme.“
Fotografie ze závodů můžete zhlédnout na www.jevicko.cz

Za pořadatelský tým Mgr. Radka Jelínková
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Šachový turnaj
Koncem školního roku proběhl šachový turnaj mládeže. Turnaje 
se zúčastnili hráči Jevíčka, Svitav a Kunštátu. Mladé šachisty přivítal 
starosta Jevíčka p. Dušan Pávek dipl. um., který zdůraznil přínos ša-
chové hry, která rozvíjí myšlení a 
je vhodnou náplní volného času.                                                           
Vítězem turnaje se stal František 
Bulva ze Svitav.
Z domácích hráčů se nejlépe umís-
til Martin Borýsek, který skončil na 
druhém místě. Příslibem do budouc-
na je umístění našeho nejmladšího 
hráče Jana Staňka.

Konečné pořadí po 7 kolech:                                                                                                                                  
1. Bulva František    CZE 1207  ŠK Svitavy 6,5b                                                                                                                
2. Borýsek Martin  1190  Jevíčko  6b                                                                                                                            
3. Dostál Matěj  1059 Jevíčko  4,5b                                                                                                                             
4. Kozelek Petr  1134  Jevíčko  4,5b                                                                                                                       
5. Havel Jakub  1000  Šachový klub Kunštát, z.s. 4,5b                                                                                              
6. Košťál Tadeáš  1000  Jevíčko  3,5b                                                                                                                    
7. Bihary Vladan  1000  Jevíčko  3,5b                                                                                                                         
8. Staněk Jan  1000  Jevíčko  3,5b                                                                                                                             
9. Vízdal Jan  1000  ŠK Svitavy  3b                                                                                                                            
10. Gloser Vojtěch  1089  Jevíčko  3b                                                                                                                  
11. Havel Ondřej  1000  ŠK Kunštát  3b                                                                                                                  
12. Beil Florian  1000  ŠK Svitavy  2b                                                                                                             
13. Vodičková Nikol  1000 ŠK Svitavy 1,5b
 

Trenéři - Jaroslav Hrbata a Jiří Bulička

Tradiční noční pochod na HUŠÁK
Konec školního roku přinesl nejen vysvědčení a čas dovolených, ale 
i noční pochod na Hušák, který je letos zároveň 4. ročník memoriálu 
našeho bratra MVDr. Jindřicha Kleibla. Pochod startoval tradičně v pá-
tek 24.6.2016 v 17 hodin z Tyršovy plovárny v Jevíčku, všem známé 
jako Žlíbka. Zájemci mohli ještě před samotným začátkem navštívit 
jevíčskou věž, která je každoročně na pochod otevřena. Na startu nás 
přivítal hlavní organizátor za Sokol Jevíčko náčelník Vít Musil, který 
zahájil pochod klasickým „Zdrávi došli.“ Memoriálu se letos zúčastnilo 
zhruba 75 lidí, kteří pochod absolvovali nejen pěšky, ale i na kolech, 
a to z Jevíčka, Chornic, Vísky, Městečka Trnávky a Velkých Opatovic. 
Letošní menší účast byla zapřičiněna až moc krásným počasím, kdy ve 
stínu bylo necelých 30°C. Diplomy se rozdávaly v hospodě ve Vísce  
a pod Holubí studánkou na Hušáku. Párky si děti i dospělí mohli opéct 
v tábořišti nedaleko pomníku Rudoarmějců. Plnoletí účastníci mohli 
doplnit tekutiny po výstupu a sestupu v místě prvního check pointu. 
Už teď se můžete těšit na příští ročník memoriálu MVDr. Jindřicha  
Kleibla nočního pochodu na Hušák, kdy za pořadatele se budeme 
snažit, aby nám k poslechu a tanci hrála kapela Kázeň a bylo možné 
opékat buřty přímo na dvoře hospody ve „Derflíku“.
      Se sokolským „NAZDAR“ Dana Musilová

  T. J. Sokol Jevíčko, oddíl všestrannosti

Zručnost mládeže
Dne 26. 6. 2016, k příležitosti ukončení školního roku, uspořádala ZO 
AVZO Jevíčko na Palackého náměstí jízdu zručnosti na kolech a kolo-
běžkách pro děti od mateřské školky až po 8 třídu ZŠ. Pro vítěze byly 
pořízeny hodnotné ceny, všichni účastníci obdrželi za účast i pamlsky. 
Přesto, že akce byla oznámena v Jevíčském zpravodaji, publikována 
na veřejnosti i v městském rozhlase, se zúčastnilo (na Jevíčko) jen 11 
soutěžících.

Umístění:
kat. mateřská školka  1. Parolek Štěpán
      2. Bendová Agátka
      3. Kadlec Ondra
kat. 1.-3. třída    1. Parolek Miroslav
      2. Jarošová Natálie
      3. Parolková Amálie
kat. 4.-5. třída    1. Veverková Klárka
      2. Štindl Richard

Za AVZO Langer František

  AVZO Jevíčko 

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Jevíčko

ZA ROK 2015 JSTE ZAJISTILI SBĚR 5 181,53 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
62,53 MWh

Úspory vody *
274,53 m3

Úspory ropy **
2 964,84 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 53,87 t

Úsporu primárních
surovin
2,45 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 13,90 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
3 685 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
43 601 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI srpen 2016

Přehled akcí Jevíčko SRPEN 2016
6. - 8. 8.  9:00  Jevíčská věž o pohár města, Žlíbka
8. 8.     16:00  Zasedání Zastupitelstva, Zasedací místnost MěÚ
13. 8.    9:00  Nohejbalový turnaj dvojic, Žlíbka
13. - 14. 8.    Tradiční Jevíčská pouť
17.8.     15:00  Informativní schůzka rodičů, Mateřská škola
18. 8.    9:30  Slavnostní mše svatá, KNPM
20. 8.   15:00  Pouťové přátelské posezení v Z. Arnoštově
27. 8.    11:00  Matoušek MTB open, zadní trakt ZŠ

Zpracovalo TIC Jevíčko, 
e-mail: infojevicko@seznam.cz, , tel.: 461 542 812

 
Vás srdečně zve na 

Pouťové přátelské posezení 
v Zadním Arnoštově

u příležitosti pouti kostelíčku sv. Bartoloměje
sobota 20. 8. 2015 od 15 do 21 hodin

vedle kulturního domu v Zadním Arnoštově, 
za nepříznivého počasí v kulturním domě.

Program:
•  vystoupení loveckých trubačů na lesnice
•  výstava loveckých trofejí a myslivosti (Myslivecké sdružení  

Jevíčko a Zadní Arnoštov)
•  k poslechu i tanci hrají harmonikáři kapely „SLZA“
•  občerstvení z kuchyně Mysliveckého sdružení Jevíčko, 

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

•  15:00 – 17:00 vystoupení ochočených lam a terapeutických 
psů 

•  skákací hrad pro děti zdarma
•  můžete využít bezplatné dopravy minibusem SDH Jevíčko, 

odjezd 14:30 od Domu hasičů v Jevíčku a vždy každou další 
hodinu (15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30)

---  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ ---

Město Jevíčko

Prohlídky městské věže
Zveme všechny návštěvníky města Jevíčka k prohlídce městské 

věže. Prohlídky je možno uskutečnit po před-
chozí domluvě v TIC Jevíčko. Prohlídky se ko-
nají pro čtyři a více osob v provozní době TIC, 
nejpozději však hodinu před zavírací dobou.

Vstupné dospělý: 20,-
Vstupné dítě do 15 let: 10,-

V TIC Jevíčko můžete zakoupit také knihy 
cestovatele Jana Tomšíčka. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Prohlídka městského muzea 
v srpnu 2016

každá středa (kromě 24. 8.) od 14 do 17 h
V období od 1. 8. do 4. 8., 

od 8. 8. do 20. 8. a od 29. 8. 
do 30. 8. 2016 lze předem 

domluvit individuální prohlídku 
městského muzea 

u Mgr. Ulčové, tel. 605 531 067. 

Vstupné dobrovolné.

1. – 5.8. se v prostorách Paloučku koná PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

úterýterýter
23.8. 10:00  VOLNÁ HERNA Z A V Ř E N O

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

proběhne pravděpodobně 12. –
Bazar dětského oblečení a potřeb proběhne pravděpodobně 12. 

14.9.
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Tradicní 

Jevícská pout ˇ
ˇ ˇ

Děkujeme partnerům pouti:  Rustika, Hari sdružení, M-Silnice, Building Expert s. r. o.,  
KERAX, Tlamka zahradní technika Boskovice,  Stavebniny Stupka, HZS Jevíčko,  

Musicsoundsystems, Rehau Automotive s. r. o., Autoservispneu s. r. o., Autopávek Jevíčko, 
Instalatérství Bidmon s. r. o., Aleš Ertl – služby pro les 

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

  9:30 Slavnostní mše svatá 
	 v	kostele	Nanebevzetí	Panny	Marie,	
	 poté	posezení	s	dechovým	orchestrem	ZUŠ		 	 	 	
	 Jevíčko	na	farní	zahradě

      Palackého náměstí:
13:00  dechová hudba MALOHANAČKA
14:45  vystoupení mažoretek Amorion Jevíčko
15:00  divadlo ANDROMEDA – pohádka  
    „O chytré kmotře lišce“
16:30  kapela FRONTMEN
Po	celou	dobu	bohaté	občerstvení	...

  9:30 Slavnostní mše svatá 
Nedele 14. srpnaNedele 14. srpnaˇ

Sobota 13. srpna

Mediální	partneři:

Jevícská pout
2016

     Palackého náměstí:
11:00  DJ J. M. X. Jirka Mlčoch
15:00  EPICENTRUM
17:00  ETIEN BAND
19:00 KOPJAM
20:30  ROCK & ROLL BAND  
    MARCELA WOODMANA
22:00  ABBA CHIQUITA REVIVAL 
Moderují Zdeňka a Jakub Mauerovi
Po	celou	dobu	bohaté	občerstvení,	rybí	speciality,	steaky,	
klobásy,	pizza,	pivo,	limo,	drinky…

DOPROVODNÝ 	PROGRAM:

Lunapark v	prostoru	Palackého	náměstí	 
a	městský	jarmark

Výstava obrazů regionálních malířů 
(Petr Reisig - Šebetov, Jiřina Jakubcová  

- Borotín a Zdeněk Šich - Velké Opatovice)
v	synagoze	v	Jevíčku,		vernisáž	výstavy	
proběhne	ve	čtvrtek		11.	8.	v	19:00, 
	účinkuje	pěvecký	sbor	„CANTILO“	

výstava	otevřena:	 
pátek		12.	8.	-	neděle		14.	8.	 
9:00	-	12:00,	13:00	-	18:00

Rybí speciality	z	kuchyně	ZO	
Rybářského	svazu	Jevíčko,	pečené	makrely,																																																																																
grilované	ryby	(AMUR,	BOLEN,	CEJN,	KAPR,	

SUMEC,	TOLSTOLOBIK) 
sobota	13.	8.		11:00	-	20:00

Zpřístupněné  památky města:  
Městská	věž,	muzeum,	synagoga	

Výstava hasičské historické  
techniky SDH Jevíčko
neděle	14.	8.		13:00	-	18:00

T. J. Sokol Jevíčko, areál Žlíbka 
14.	8.		15:00	-	18:00		vystoupení	skupiny	Kázeň 

cca	v	16:00	cvičení	sletové	skladby	
Waldemariána,	občerstvení	zajištěno.

Turistické informační centrum  
otevřeno		

v	sobotu	13.	8.	9:00	-	18:00
v	neděli	14.	8.	13:00	-	18:00
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MATOUŠEK 
MTB OPEN

 

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

www.mtbjevicko.cz

zadní trakt ZŠ vjezd z ulice K. H. Borovského 

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

od 11.00 do 13.00 h. děti do 12:15

dospělí 37 nebo 65 km, děti na zkrácené trati

KDE:

KDY:

PREZENTACE:

TRASA:

8. ročník závodu horských kol
27. SRPNA 2016 JEVÍČKO

Závod je pořádán za podpory Města Jevíčka

Doprovodný program: 

 od 14:00    reprodukovaná hudba
 od 19:00    živá hudba

MĚSTO 

JEVÍČKO

Občerstvení: 
TOČENÉ PIVO, LIMO, 
MAKRELY, STEAKY

ZAJIŠŤUJE TJ SK JEVÍČKO

PARDUBICKÝ KRAJ

Č R S z.s. MO  JEVÍČKO VÁS SRDEČNĚ ZVE  NA TRADIČNÍ RYBÍ SPECIALITY      
v sobotu 13. 8. 2016  na NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU od 11:00 hodin 
POSEZENÍ VÁM ZPŘÍJEMNÍ: pečené makrely, grilované ryby (AMUR, BOLEN, CEJN, KAPR, SUMEC, 
TOLSTOLOBIK), stánek s pivem, točená limonáda, „ O K É N K O“ s něčím tvrdším

Jiřinkové slavnosti

27. - 28. 8. 2016
Velké Opatovice

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana 
Jihomoravského kraje a senátora Parlamentu 

ČR Ing. Stanislava Juránka.

a mezinárodníezinároror dní
        výstava jiřin

ek

INFO: kc.velkeopatovice.cz

František Ovčačík
ředitel provozu

RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
provoz Jevíčko
Biskupická 776
569 43 Jevíčko

Tel.:  +420 461 550 909
Mobil:  +420 728 300 815
Fax:  +420 461 550 916
Email:  ovcacik@rabbit.cz

otevřeno: So 27. 8. 9 - 19 hod., Ne 28. 8. 9 - 18 hod.INFO: kc.velkeopatovice.czINFO: kc.velkeopatovice.cz otevřeno: So 27. 8. 9 - 19 hod., Ne 28. 8. 9 - 18 hod.

Křest nové

 odrůdy jiřin

téma: 
zemědělské stroje

• řemeslný jarmark • vystoupení dechové hudby Astra Svitavy

• módní přehlídka DANTES Brno - elegantní černobílé variace 50. let      
   Coco Chanel a Christian Dior

• ukázky bojové techniky Musado

Vstupné: 
jednodenní 80 Kč / snížené 50 Kč, dvoudenní 130 Kč/ snížené 80 Kč.

Děti do 6 let a vozíčkáři zdarma. Ženy a dívky jménem Jiřina mají 50% slevu.

Moravské kartografické 
centrum
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Rozpis podzimní části sezóny 2016/2017 fotbalového oddílu SK Jevíčko
Družstvo mužů pod vedením Leopolda Továrka a Jaroslava Vašíčka st. 
bude hrát okresní přebor na Svitavsku. Předehrou bude zápas 1. kola 
Poháru OFS v sobotu 6. 8. v Křenově. Pokud budou vhodné klimatické 
podmínky, bude se v listopadu předehrávat první jarní kolo.

DATUM DEN KOLO OP muži A1A Čas
6. 8. SOBOTA KŘENOV - JEVÍČKO 17:00

14. 8. NEDĚLE 1 JEVÍČKO- MORAŠICE 17:00

21. 8. NEDĚLE 2 JEVÍČKO- M. TŘEBOVÁ B 17:00

28. 8. NEDĚLE 3 ROHOZNÁ - JEVÍČKO 17:00

4. 9. NEDĚLE 4 JEVÍČKO- JANOV 17:00

1. 9. SOBOTA 5 SEBRANICE- JEVÍČKO 17:00

18. 9. NEDĚLE 6 JEVÍČKO- BYSTRÉ 17:00

24. 9. SOBOTA 7 BŘEZOVÁ - JEVÍČKO 16:30

2. 10. NEDĚLE 8 JEVÍČKO- DOLNÍ ÚJEZD B 16:30

9. 10. NEDĚLE 9 JAROMĚŘICE - JEVÍČKO 16:00

16. 10. NEDĚLE 10 JEVÍČKO- HRADEC 16:00

23. 10. NEDĚLE 11 LINHARTICE - JEVÍČKO 15:30

30. 10. NEDĚLE 12 JEVÍČKO- OPATOV 14:30

5. 11. SOBOTA 13 KŘENOV - JEVÍČKO 14:00

13. 11. NEDĚLE 14 MORAŠICE - JEVÍČKO 14:00

Nově vytvořené samostatné družstvo dorostu pod vedením Zdeňka 
Schreibera a Jaroslava Vašíčka ml. bude hrát okresní přebor na Blanen-
sku, kam jsme se přihlásili kvůli neexistenci dorostenecké soutěže na 
Svitavsku a lepší dopravní dostupnosti. Dorost bude většinou hrát své 
domácí zápasy jako předzápasy mužů. Termíny a časy zápasů venku se 
budou upřesňovat v průběhu srpna.

DATUM DEN KOLO OP dorost Čas
4. 9. NEDĚLE 1 JEVÍČKO - DRNOVICE 14:45

11. 9. NEDĚLE 2 VELKÉ OPATOVICE - JEVÍČKO  

18. 9. NEDĚLE 3 JEVÍČKO - SVITÁVKA/VÍSKY 14:45

25. 9. NEDĚLE 4 BOSKOVICE B - JEVÍČKO  

2. 10. NEDĚLE 5 KOTVRDOVICE - JEVÍČKO  

9. 10. NEDĚLE 6 DRNOVICE - JEVÍČKO  

16. 10. NEDĚLE 7 JEVÍČKO - VELKÉ OPATOVICE 13:45

23. 10. NEDĚLE 8 SVITÁVKA/VÍSKY - JEVÍČKO  

30. 10. NEDĚLE 9 JEVÍČKO - BOSKOVICE B 12:15

6. 11. NEDĚLE 10 JEVÍČKO - KOTVRDOVICE 12:15

  T. J. SK Jevíčko, oddíl kopané

Také nově tvořené družstvo mladších žáků pod vedením Jakuba Hof- 
mana a Tomáše Müllera bude hrát ze stejných důvodů na Blanensku. 
Hracím dnem pro domácí zápasy bude neděle od 10:00. Do obou mlá-
dežnických týmů probíhá nábor nových členů. Informace jsou ve fot-
balové vývěsce a na Vesmíru. Termíny a časy zápasů venku i doma se 
budou upřesňovat v průběhu srpna.
DATUM DEN KOLO OP 7+1 ml. žáci  Čas

27. 8. SOBOTA 1 SLOUP – JEVÍČKO  
04. 9. NEDĚLE 2 JEVÍČKO - LIPOVEC 10:00
10. 9. SOBOTA 3 BENEŠOV/KOŘENEC- JEVÍČKO  
18. 9. NEDĚLE 4 JEVÍČKO - JEDOVNICE 10:00
24. 9. SOBOTA 5 LETOVICE - JEVÍČKO  
2. 10. NEDĚLE 6 JEVÍČKO - OLEŠNICE 10:00
16. 10. NEDĚLE 8 JEVÍČKO - BLANSKO B 10:00
22. 10. SOBOTA 9 DRNOVICE- JEVÍČKO  
30. 10. NEDĚLE 10 JEVÍČKO - ŽIJEME HROU B 10:00
5. 11. SOBOTA 11 OSTROV - JEVÍČKO  
6. 11. NEDĚLE 11 OSTROV - JEVÍČKO  
13. 11. NEDĚLE 12 JEVÍČKO - KNÍNICE 10:00
19. 11. SOBOTA 13 RÁJEČKO - JEVÍČKO

Družstvo přípravky neboli elévů povede Michal Khýr a bude hrát 
turnajovým způsobem se svými vrstevníky na Svitavsku. Termíny do-
mácích zápasů jsou známé, ale termíny turnajů na hřištích soupeřů se 
budou upřesňovat.

DATUM DEN KOLO OP přípravka   G1A čas
3. 9. SOBOTA 1

JAROMĚŘICE
 10:00

4. 9. NEDĚLE   
10. 9. SOBOTA 2 KUNČINA

 
10:00

11. 9. NEDĚLE   
17. 9. SOBOTA 3 BŘEZOVÁ 

 
9:00

18. 9. NEDĚLE   
24. 9. SOBOTA 4 JEVÍČKO 10:00
1. 10. SOBOTA 5 BŘEZOVÁ 

 
10:00

2. 10. NEDĚLE   
8. 10. SOBOTA 6 JEVÍČKO 10:00
15. 10. SOBOTA 7 M. TRNÁVKA

 
10:00

16. 10. NEDĚLE   
22. 10. SOBOTA 8 

JAROMĚŘICE 
10:00

23. 10. NEDĚLE
     
 

Vztahy v zahrádkových osadách
V zahrádkových osadách jsou převážně zahrádkáři, pro které udržovaná zahrádka je jejich pýchou. Pěstují zde ovoce a různou zeleninu a mají 
radost z krásně udržované travnaté plochy. Jsou spokojeni, když v roce přeje počasí a výpěstky narůstají do velkých rozměrů. A nejen to, někomu 
stačí pěkný záhon květin, upravená skalka a příjemné posezení se sousedy.
Zdálo by se, že je vše v pořádku, kdyby tento klid nebyl narušen nečinností některých sousedů. Přerostlá tráva plná plevele, který se šíří po 
sousedních zahrádkách, a tak jim neustále přidává zbytečnou práci. Výzvy ke zjednání nápravy nepomáhají a jsou příčinou nevraživosti a někdy  
i schválností. Domněnka, že s tím nelze nic dělat je mylná, neboť zákon o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. prostřednictvím obecních úřadů  
s rozšířenou působností toto může projednat a zároveň uložit odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. Navíc úřad může v závaž-
ných případech uložit pokutu až do výše 30 tis. Kč. Toto je však řešení, které spokojenost v zahrádkové osadě nepřinese.
Tento článek by měl být výzvou k zamyšlení o zlepšení sousedských vztahů a ve svém důsledku by měl napomoci odstranit nedostatky na které 
upozorňuje, vždyť posečení trávníků při dnešních možnostech mechanizace není nijak zvlášť náročné. S přáním pohody a bohaté úrody. 

                                                                Hájek Richard
                                                                             Předseda ZO ČZS Jevíčko

Vstupné: 
jednodenní 80 Kč / snížené 50 Kč, dvoudenní 130 Kč/ snížené 80 Kč.

Děti do 6 let a vozíčkáři zdarma. Ženy a dívky jménem Jiřina mají 50% slevu.
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Děti se mohou těšit na nové herní prvky
Obec obdržela prostřednictvím regi-
onu MTJ mimořádnou dotaci z pro-
gramu obnovy venkova Pardubické-
ho kraje. Proto bylo zastupitelstvem 
obce rozhodnuto využít tuto dotaci 
na obnovu herních prvků a mobiliáře 
na hřišti pod mateřskou školou, které 
nahradí staré prvky, které již dosloužily  
a musely být odstraněny. Naše děti se 
tak mohou těšit koncem prázdnin na 
nové herní prvky – lanovou dráhu a vě-
žovou sestavu. Předpokládané náklady 
budou 200 tis. Kč. 

zastupitelstvo obce

Společenská rubrika
červenec 2016

Naši jubilanti

Svojanovský 
František
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice

Kaléšek je přede dveřmi
18. ročník Biskupického kaléšku se blíží. Prosíme 
tedy všechny zájemce, kteří chtějí ohodnotit svůj 
vzorek, aby jej odevzdali do 15. září 2016 na 
níže uvedené kontaktní adresy. Posuzovat vzor-
ky bude nejen porota, ale i návštěvníci. Ti mo-
hou anonymně pod čísly degustovat vzorky, které nepostoupily 
do finále. Nejlepší takový vzorek dostane Cenu publika. 
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro 
vstup na Kaléšek, kde letos mimo jiné vystoupí skupina KAME-
LOT a skupina RYBIČKY 48.

Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok  
a místo vypálení, stupeň alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec Biskupice, tel. 461 326 521  
a  STILL s.r.o. Biskupice
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými ce-
nami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar, 2.místo 2000,-Kč + věcný dar, 3.místo 
1000,-Kč + věcný dar, 4.-5. místo věcné dary.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem. Předem děkujeme.  
            Organizační tým Kaléšku

Mateřská škola Biskupice 
nabízí 2 volná místa 

na školní rok 2016/2017

Přijímáme 
dvouleté děti
Informujte se nejlépe 

do 31. srpna
na tel. čísle 776 583 015

nebo emailem: 
ms.biskupice@seznam.cz

Koncert pro Lucinku
V sobotu 25. 6. 2016 proběhl „Koncert pro Lucinku.“ Na-
ším cílem bylo získat peníze na rehabilitaci, kterou Lucinka 
potřebovala. Vystoupily kapely Nightfall, Rawenlaw a Ne-
utral. První dvě zmíněné zahrály bez nároku na honorář. 
Během koncertu proběhla také dražba honáckého biče, 
který věnoval pan Robert Kudláček, děkujeme. Dražba 
biče vynesla krásné 4000,-. Také se dražily i jiné předměty. 
Akci přijel podpořit starosta města Jevíčka pan Dušan Pá-
vek, dipl. um. společně s Mgr. Rudolfem Beranem – radním 
města Jevíčka. Na pomoc pro Lucinku předali 2000,-, tímto 
ještě jednou děkujeme. 
Také děkujeme okolním obcím, které finančně přispěly (Ja-
roměřice, Šubířov, Městečko Trnávka) a dále všem dárcům 
ať už firmám, obcím či fyzickým osobám. Celkem se poda-
řilo získat: 63 975,- Kč

P.A.O.S. Thurn Taxis

Z důvodu provádění stavebních prací v areálu dvora, je možné,  
že jarmark bude přesunut do prostoru palírny naproti dvoru.
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Intenzivně pokračují práce na nové komunikaci  
s chodníkem k 15 rodinným domům

Pracuje se také na technickém zázemí obce v býva-
lém areálu JZD

Účastníci tradičního pouťového turnaje v malé kopané
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Knihovna Chornice
V uplynulém roce 2015 dostala naše knihovna nový „kabát“, tím že byly 
vymalovány celé prostory knihovny. Dále byla pořízena část nového ná-
bytku. V interiéru knihovny byl zřízen nový dětský koutek.
K 30. 6. 2016 knihovnu navštěvuje 175 čtenářů, z toho 37 dětí do 15 
let. V současné době má knihovna ve svém fondu celkem 8 706 knih. 
Nadále naše knihovna využívá meziknihovní výpůjční službu, a to ve 
spolupráci s Městskou knihovnou v Jevíčku.
Jako novinku  pro seniory a nemohoucí osoby vám knihovna nabízí do-
nášku knih domů. Dalším naším záměrem je zprovoznění on-line kata-
logu knihovny. Díky této službě budou mít čtenáři možnost nahlédnout 
z domova do naší evidence knih.
Pevně věříme, že si stávající, ale i noví čtenáři najdou cestu do knihovny 
a budou odcházet spokojeni.
Srdečně Vás zveme k návštěvě knihovny, kterou najde-
te v budově obecního úřadu Chornice. Otevřena je každý 
čtvrtek od 16:00 do 19:00 hod.

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci srpnu:

 Julie Malinová
 Helena Ševčíková
 Jindřich Lexmann
 Rosemarie Hýblová
 Helena Kubínová
 Anna Čapková
 Radoslava Továrková
 Miluše Podlezlová
 Jiří Janda
 Petr Popelka
 Josef Vykydal
 Ivo Zezula
 Romana Lexmaulová
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Nově narození 
v obci Chornice: 
 

Ondřej Svoboda
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

SDH  CHORNICE    si   Vás  dovoluje   pozvat   na

11. SRAZ OSMIČKÁŘŮ
O PUTOVNÍ POHÁR 

STAROSTY OBCE CHORNICE

3. ZÁŘÍ 2016

           NÁŘADÍ PRO POŽÁRNÍ ÚTOK 
- přenosná motorová  tříkačka  PS-8   neupravená  
- sací koš 110 mm se zpětným ventilem
- 2x  savice 2,5 m dlouhé, v průměru 110 mm se šroubením
- 2x  hadice ,,B“ – 75 mm dle ČSN       
- 2x2  hadice „C“ - 52 mm dle ČSN 
- rozdělovač dle ČSN
- 2x proudnice „C“ NEUPRAVENÉ
------------------------------------------------------------------
                                PROVEDENÍ ÚTOKU 
Musí se sát - narážení či použití ejektoru ZAKÁZÁNO!!!!!!!!!!!!
Hadice „B“ či „C“ – rozhazovat nebo roztahovat.
Vyhrává družstvo, které docílí nejnižšího času v požárním útoku.
-----------------------------------------------------------------------
Kategorie ženy, muži, veteráni nad 35 let s PS 8. 
Kategorie žáci mladší a starší s PS 12 (dle směrnic Plamene).

Základní organizace 
Českého svazu chovatelů 
Chornice pořádá ve dnech 
6. - 7. srpna 2016 

„o Chornické pouti“

8. ročník 
soutěžní výstavy 
králíků a holubů

Výstava bude pro veřejnost otevřena 
v zahradě JEDNOTY Chornice  
v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin 
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin.

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

K návštěvě výstavy Vás zvou 
chovatelé z Chornic               
  

„o Chornické pouti“

8. ročník 
soutěžní výstavy 
králíků a holubů

Program: 
13:00-13:30   sraz účastníků  
13:45                nástup družstev  
14:00                začátek a průběh soutěže

Po celou dobu soutěže zajištěno - bohaté 
občerstvení, k tanci a poslechu hraje DJ Láďa.

Případné dotazy s přihláškami k soutěži směřujte do 30. srpna 
na  email: sdhchornice@seznam.cz, facebook –sdhchornice  nebo 
Kontakty:  starosta sboru Ševčík  Milan 736 442 028     
                     náměstek Jachan Stanislav  604  846  970
                    velitel  SDH    Pohanka František 728  649  875           
                                
     

TĚŠÍME  SE  NA  VAŠI  ÚČAST   SDH  CHORNICE                                            
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Upozornění majitelům psů
Upozorňujeme majitele psů na jejich povinnost zabránit volnému pohybu svých psů na veřej-
ném prostranství v obci a stejně tak zabránit znečišťování těchto prostranství.

Pokud tak nečiní, porušují hned dva zákony. Prvním je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, dle § 13 odst. 1 je každý povinen zabezpečit zvířeti 
v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho 
biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a uči-
nit opatření proti úniku zvířat a zabránit znečištění veřejných prostranství psími exkremen-
ty. Za nedodržení výše uvedeného může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.

Druhým zákonem je zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů. V § 60 odst. 11 je uvedeno, že vlastník nebo držitel domácích zvířat je po-
vinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Za porušení výše uvedeného 
může být uložena pokuta až do 2.500,- Kč.

Zákon 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů pak v § 10 odst. 1 pak zakazuje 
vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů 
zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Za 
nesplnění uvedené povinnosti může být uložena pokuta do výše 30.000,- Kč, byl-li přestupek 
spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky.  

SDH  CHORNICE    si   Vás  dovoluje   pozvat   na

11. SRAZ OSMIČKÁŘŮ
O PUTOVNÍ POHÁR 

STAROSTY OBCE CHORNICE

3. ZÁŘÍ 2016

Obec Chornice zve už tradičně všechny pří-
znivce českého filmu na promítání Kinema-
tografu bratří Čadíků, které se uskuteční ve 
dnech 27. srpna – 30. srpna v areálu na hřišti. 
Vstupné je dobrovolné a o chutné a bohaté 
občerstvení se opět postarají místní rybáři. Za 
nepříznivého počasí se promítání přesune do 
kulturního domu.    
Program:
Sobota – Sedmero krkavců
Neděle – Život je život
Pondělí – Gangster Ka
Úterý – Gangster Ka Afričan

Kinematograf 
bratří Čadíků

SDH   CHORNICE POŘÁDÁ 

POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU 
CHORNICE 6. srpna 2016 ve 20 hod. 

Diakonie Broumov, 
sociální družstvo

   Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

MIMOŘÁDNÁ 
SBÍRKA 
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční dne 15. – 19. 8. 2016
čas: Po, Stř od 12 – 17 hod., Út, Čt, Pá od 8 – 12 hod.

místo: Kulturní dům Chornice 

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 739 999 112

TOČENÉ PIVO - BERNARD, RADEGAST 
KÝTA NA  ROŽNI – PRODEJ  OD 18 HOD. vstup zdarma

Foto: Dětský den & Pytlácká noc



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

18 /   Srpen 2016

NOCOVÁNÍ  a  AHOJ ŠKOLKO !
Nocování v mateřské škole připravujeme na samém sklonku školního roku pro nastávající ško-
láčky.
Na programu je informativní část pro rodiče s paní učitelkou 1. třídy /letos p. uč. Marcela Pudí-
ková/, a potom společné opékání párků rodičů s dětmi.
Hlavní část večera a noci už musí děti zvládnout samy. 
Při čekání na noční stezku odvahy jsme si povídali o tom, jak se kdysi žilo na našem zámku, 
děti si poslechly pověst o Bešterencovi a dle zájmu si vyrobily princezny nebo prince ve věži. 
Když už byla úplná tma, stezka odvahy na zámeckém nádvoří ožila svými světýlky…. Kdo se 

bude bát? Někdo míň, někdo víc, ale k truhličce s duká-
ty nakonec dorazili všichni. Protože už bylo opravdu moc 
pozdě, prohlídku sklepení jsme nechali na další den.
Hygiena a šup do postýlek. V zámeckých peřinkách usí-
naly děti spokojeně. Ráno je čekala odměna, diplom za 
odvahu a slíbená prohlídka sklepení.
„AHOJ ŠKOLKO“ řeklo na slavnostním rozloučení v obřad-
ní síni 9 dětí. Všem přejeme pohodové prázdniny a hodně 
úspěchů v 1. třídě ZŠ.

Zdenka Illeová, uč. MŠ

Procházka mezi pohádkami 
Tak by se dal jinak nazvat zažitý název 9. Pohádkového lesa v Jaroměřicích- velmi vydařeného 
setkání dětí i dospělých s pohádkovými postavami v jedinečné scenérii jaroměřické přírody.
Motivem celého sobotního odpoledne 18. června 2016 bylo pro děti opakované hledání ne-
poslušné princezny Jarmilky, která utekla z Pohádkového království králi Jaromírovi, královně  
a chůvě. Neviděly ji ani hospodyňky, ani šašci. Království tedy vyzvalo děti, aby pomohly hle-
dat. Po řádné registraci se vydaly na dlouhou cestu s mnoha překážkami. Prošly vesnicí, ce-
lou Kalvárií, a označená trasa je zavedla na hřiště na 
Čtvrtničky. Až tam děti zhlédly krásnou princeznu  
v zajetí Pána lesa. Jarmilka musela počkat na celý krá-
lovský průvod, který princeznu osvobodil... 
Tolik scénář. A letošní úspěšná statistika?! 
Do Centra života a podnikání se zaregistrovalo 358 
dětí se svými rodiči a blízkými – 86 domácích, 70 z Je-
víčka, 44 z Vel. Opatovic, z blízkého okolí 55 a vzdále-
ných bylo 103, zastavily se na 24 zastaveních, na nichž 
se hledačům princezny věnovalo 45 dospělých a 27 
dětí – celkem 72 pohádkových postav. 
Celé akci předcházelo v obci mnoho příprav. Pohád-
kové postavy si připravovaly kostýmy, jejichž velkou 
pomocnicí je vždy paní Eva Stejskalová, byly osloveny 
firmy i jednotlivci, aby zpříjemnily program na hřišti. 
Pracovníci obce a žáci ZŠ připravili trasu, učitelé pro-
měnili školní post za pohádkové postavy spolu s dět-
mi a ochotnými občany Jaroměřic a Biskupic, členové 
a přátelé SRPŠS se postarali o občerstvení. O zábavu 
na hřišti se postarali místní hasiči, skupina airsoft, jíz-
dy na koni, RE/MAX- skákací boty, trampolína, skáka-
cí hrad, výtvarné dílny, malování na obličej 
Obětavost všech dobrovolníků je nenahraditelná  
a odměnou je velké nadšení dětí.
Všichni jsme si toho vědomi. Vždyť rok od roku se na-
vyšuje počet registrovaných minimálně o padesátku.
Hlavním sponzorem akce pro celé rodiny byla pojiš-
ťovna GENERALI, díky jí a dalším drobným sponzorům byl průběh Pohádkového lesa opět 
pohádkový. Letos díky vstřícnému počasí ještě pohádkovější. 

                                                                                  Obecní knihovna a SRPŠS Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci srpnu své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:

ČERVINEK JAROSLAV
HRUBÁ MARIE
KRAUSOVÁ LUDMILA
VYMĚTALOVÁ MARIE
Přejeme příjemné léto ve společnosti rodiny 
či blízkých… a pro dny v celém roce zdraví, 
lásku a pochopení. 

V posledních dnech jsme se 
naposledy rozloučili s panem 
ALOISEM ŠNOBLEM

Vyslovujeme upřímnou
 soustrast pozůstalé 
rodině.

Obec Jaroměřice

V posledních dnech jsme se 
naposledy rozloučili s panem 
ALOISEM ŠNOBLEM

Vyslovujeme upřímnou

Vernisáž a výstava tvorby  
Jany Špačkové

Pestrou výstavu patchworku nahradila vý-
tvarnice z Brna. Věnuje se kresbě už od dět-
ství a přes kresby historických kostýmů, ilu-
strace pohádek se propracovává k obrazům 
akvarelovým, olejovým. Zaujalo ji i prastaré 
umění austrálců – aboriginci. Obrazy vytvoře-
né právě touto technikou dominují její výsta-
vě ve výstavní síni Centra života a podnikání 
od 15. 6. do 15. 7. 2016.
V současné době se hodně věnuje výuce  
v různých kreativních  kurzech - enkaustika, 
malování na trička, aboriginci, scrapbooking 
(papírové tvoření) aj.
I v Jaroměřicích si mohli zájemci techniku 
aboriginci vyzkoušet pod vedením této zku-
šené lektorky v pátek 15. července 2016 v CŽP. 
Výstava byla zahájena koncertem žáků ZUŠ 
Jevíčko – druhou částí- v níž se mimo hudební 
talenty se předvedli i mladí výtvarníci z vý-
tvarného oboru MgA. Renaty Štindlové. Hos-
té mohli porovnat „umělecké“ začátky dětí  
s tvorbou již zkušené výtvarnice. Jistě i jim je 
výstava motivací k další tvořivé činnosti. Uči-
telům i žákům děkujeme za vystoupení a za 
celoroční spolupráci.

Pardubický rozhlas o Jaroměřicích
Sympatická redaktorka Pardubického rozhlasu paní Šárka Kuchtová navštívila 18. a 20. 6. 2016 
Jaroměřice, aby natočila reportáž o historii a současnosti naší obce.  Zaznamenala ruch příprav 
a průběh Pohádkového lesa, s paní Dagmar Popelákovou hovořila o bývalých podnikatelích 
obce, ve školce ji děti ujistily, že se na zámku mají dobře. Jejím průvodcem po historických 
památkách byl Mgr. Michal Schuster.
Celou reportáž jste si mohli poslechnout v neděli 26. 6. 2016 v 11.04 na frekvenci 104,7  Par-
dubický rozhlas - Východočeské výlety, nebo záznam na http://www.rozhlas.cz/pardubice/
vylety/_zprava/kalvarie-v-jaromericich-je-kopii-jeruzalemskeho-chramu--1627021
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ČERVEN VE DRUŽINĚ
Měsícem červnem končí naše putování OD 
PODZIMU DO JARA spjaté s jednotlivými fá-
zemi roku, kdy jsme si s dětmi společně před-
stavili pranostiky,  zvyky a obyčeje tradované 
u nás. Hry v lese, vycházky k vodě, koupání  
a opalování, stavění hráze, pozorování života 
u vody – to všechno nám červen a jeho teplé 
počasí nabídl. S vodou jsme se setkali (i když 
jen teoreticky) při besedě s profesionálním 
hasičem p. Janem Bidmonem, který za námi 
přijel i s hasičským autem a pro děti si při-
pravil poučné informace a zajímavosti ze své-
ho oboru. K létu patří i včely, proto jsme si 
pověděli něco o jejich významu pro člověka,  
o produktech včel a o životě v úlu. Pomocí tis-
ku z bublinkové fólie jsme si vytvořili celé včelí 
království. Na hřišti jsme pro děti uspořádali 
jízdy zručnosti na kole spojené s vyplňováním 
dopravních testů. Závěr roku patřil tradičně 
posezení v restauraci U Trojanů a společné 
oslavě konce školního roku. Všem dětem pře-
jeme krásné prázdniny!

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc srpen 2016                              

30. - 31. 7. Výtvarný víkend ve výstavní síni 
(VS) Centra života a podnikání, Jaroměřice 
200 Malba na hedvábí s Ivou Vanžurovou - 
sobota,  14.00 h
Drátování s Petrou Jůzovou – neděle, 9.00 
h za jednotlivé kurzy poplatek 50,- Kč + spotř. 
materiál, předběžný zájem nahlaste, prosím,  
v knihovně (778 086 380)
22. 7. - 29. 8. výstavní síň CŽP Výstava 
DRÁTOVÁNÍ  Petry Jůzové a KERAMICKÁ 
MOZAIKA Kateřiny Rubínové, výstava potrvá 
do 29. 8. v půjčovní době knihovny, PO, ST  9-11, 
13 – 16, PÁ 13 -18
Konverzační angličtina s Britt-Marie 
Pazdírek, klubovna CŽP, úterky 2. a 9., 18.00 
h prázdninový cyklus, možnost zdokonalení 
jazyka v průběhu letních měsíců. Cena 50,- Kč od 
jednoho účastníka za 1 hodinu 
Středy 3., 10., 17., 18.00 h,dvůr CŽP nebo 
výstavní síň Prázdninové čtení u studny, 
osvědčené zábavné čtení s hranými vstupy 
posluchačů      
5. 8. pátek, 15.00 h, VS Výtvarná dílna FIMO s 
paní Bílkovou, poplatek 20,- Kč +spotřebovaný 
materiál, vlastní výroba pestrobarevných 
ozdobných maličkostí    
6. - 7. 8. Dvoudenní poznávací  zájezd 
do Karlových Varů a Mariánských Lázní  
s průvodcem J. Valíčkem,  předpokládaná cena 

1 320,- Kč vččetně noclehu a snídaně v K. Varech, 
odjezdy autobusu: Biskupice 4.55 h, Jaroměřice 
5.00 h, V. Opatovice 5.10 h, Jevíčko 5.15 h
8. 8. - 12 8., VS, popř. v plenéru LETNÍ ŠKOLA 
KRESLENÍ s Britt - Marie Pazdírek, pro děti 
dopoledne 9 - 12 hodin, pro dospělé 15 -18 h, 
týdenní kurzovné 500,- Kč, předběžný zájem 
nahlaste v knihovně (778 086 380)
12. 8. pátek, v 18.00 h  VELKÝ LETNÍ KARNEVAL 
pro děti a širokou veřejnost, spojený s MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKOU, občerstvením a hudbou
19. 8. pátek, 20.30 h, „OŽIVLÉ  POVĚSTI 
JAROMĚŘIC“ sraz dětí i dospělých před 
knihovnou, tajemné noční putování s vypravěčem 
Mgr. M. Schusterem, po místech pověstí naší 
obce.
27. 8. sobota, 14.00 h, Dům zahrádkářů 
Jaroměřice II. Letní zahrádkářské slavnosti  
s bohatým programem a občerstvením
Ve dnech 22. 8. - 1. 9. bude knihovna otevřena 
v půjčovní dny - pondělí, středa, pátek – 
pouze od 9.00 do 11.00 h
Připravujeme:                
1. 9., čtvrtek  8.00 h Slavnostní zahájení 
školního roku
2. 9., pátek, 18.00, VS Vernisáž výstavy „Cesta 
k sobě životem“ LUCIE ERNESTOVÉ kresby, 
ilustrace, obrazy a hry pro děti  - hry šité na 

míru dětskému humoru a fantazii, aby vzdělávaly, 
bystřily myšlení a hlavně u nich byla legrace. Na 
vernisáž zveme rodiče s dětmi na Hrátky s paní 
Lucií 
4. 9. neděle, 9.00 h, VS, zahájení 9. ročníku 
Kurzu paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
Od 5. 9. do 26. 9. Příjem objednávek macešek 
(6,- Kč/ks) a chryzantém ze zahradnictví pana 
Kohoutka z Vanovic, prodej 29.9.2016 ve dvoře 
CŽP
5. - 30  9., VS, v době provozu knihovny  BURZA 
KNIH Knihy, které doma přebývají, nabídněte, 
prosím, knihovně, jiným zájemcům, nebo posléze 
do humanitární sbírky. Manipulační poplatek při 
koupi od 1,- do 5,-ti Kč.
11. 9. neděle PODZIMNÍ POUŤ v Jaroměřicích
17. 9. Karlštejn a Koněpruské jeskyně, 
předpokládaná cena 500,- Kč (bez vstupů)
8. 10. Praha – muzikál JEPTIŠKY, předpokládaná 
cena 500,- + vstupenka na představení 180,- Kč 
s přispěním obce a firmy Bonusys,  dopoledne 
možnost procházky po Praze nebo návštěva 
Karlštejna,  prosím všechny přihlášené účastníky 
o upřesnění zájmu osobně v knihovně nebo 
na tel. 778 086 380, záloha na oba zájezdy 
s průvodcem J. Valíčkem bude vybírána  
v OK od 8. 8. do 9. 9. Případné změny budou 
oznámeny.
kontakty OK  461 325 300, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.
cz,  www.jaromerice.cz, http://
www.jaromerice.knihovna.cz                                                                                                            

Slavnostní předání vysvědčení na zámku v Jaroměřicích
Poslední den školního roku je pro většinu žáků dnem veliké radosti. Aby ne, vždyť začínají dva 
měsíce letních prázdnin. Doba lenošení a lumpačení. Každý rok se ale najdou i žáci, kteří mají 
v oku nejednu smutnou slzu – deváťáci. Ne že by je tolik mrzelo nevydařené vysvědčení, ale 
pomalu jim dochází, že jejich život dozná velké změny. Kamarádi, se kterými žili celých devět 
let na „základce“, budou po prázdninách minulostí. Přijde 
nová škola, nové povinnosti a s tím i noví spolužáci a uči-
telé. To všechno běželo jejich myšlenkami při slavnostním 
předávání závěrečného vysvědčení v obřadní síni jaromě-
řického zámku. Společně s deváťáky se slavnostních chvíle 
účastnili i prvňáčci – pro ně to bylo první opravdové školní 
vysvědčení. A jak tam tak stáli, malí i ti velcí, měnili se na-
jednou z „rozpustilých darebáků“ na malé andílky a  skoro 
dospělé slečny a mladíky.
Přejeme Vám krásné prázdniny a v září vykročte tou správ-
nou nohou, ať zpátky na „základku“, nebo do dalšího studia.
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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.

ZLATNICTVÍ ŠUMBEROVÁ
Palackého nám. 27, Jevíčko (naproti COOP)

Vám nabízí kvalitní výrobu šperků na zakázku, opravy zlatých a stří-
brných šperků od našeho zlatníka, rozšíření oprav i na vaše oblíbené 
zdobení na kabelkách, peněženkách, páscích, klíčenkách a bižuterii, …

VYKOUPÍME VAŠE ZLOMKOVÉ ZLATO I STŘÍBRO!!!
Nový rozšířený sortiment!!!

Je Váš účet za elektřinu
a plyn vysoký?

Víme, jak tyto náklady v domácnosti i firmě snížit.

Zdarma Vám spočítáme úsporu
a zdarma za Vás vše vyřídíme.

N a j d e t e  n á s  v  J e v í č k u ,  u l .  K o s t e l n í  3 9
po-pá 11:30 - 16:30, nebo dle dohody na mob.: 776 730 194

Přijďte k nám s posledním vyúčtováním a smlouvou od dodavatele.

Nabízíme brigádu – výroba palivového dřeva, 
preferujeme dlouhodobou spolupráci. Zkušenost s pilou 
a ŘP výhodou. Odměna dle odvedené práce. Místo 
Rozhraní. Tel.: 732 698 186. 

    
                                    obchodní partner       

                             
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 zařazujeme Vaše domácnosti a firmy do 
sdružené Elektronické aukce energií nebo můžete využít Expres aukci, 
kde již vidíte vysoutěženou cenu 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, 34% u elektřiny a  46% u zemního plynu, mimo 
regulované platby. 
 
Zájemci o porovnání cen s aukčním ceníkem a vyčíslení úspory je třeba 
poslední  vyúčtování a smlouva se stávajícím dodavatelem energií.  
 
 kontaktní místo eCENTRE 
 

 Marxova 5, 571 01 Moravská Třebová 
 
    v Červenci a Srpnu omezen provoz pro Info a domluvení schůzky     
     volejte tel: +420 603 223 360 
                 Už jsme pomohli ušetřit :  1 404 180 808 Kč 

                                            

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku nebo 
v okolí do max. 20 km. Tel.: 721 332 622.

Koupím byt v Jevíčku, spěchá, 
nabídněte prosím. Tel.: 774 193 566. 

Nově otevřené KADEŘNICTVÍ 
Veronika Ullmannová, Zadní 717, Jevíčko. Tel.: 777 146 087


