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Na ulici Vrchlického začaly pracovat stroje

Fasáda prelatury kláštera svítí novotou

I v září je kalendář plný akcí
Prázdniny máme za námi, ale na přechodu přes silnici je zapotřebí se řádně rozhlédnout. Ne 
proto, že by toto pravidlo v červenci a srpnu neplatilo, ale proto, že se tam vypraví někdo po-
prvé. Jen pozor po Okružní IV! SKANSKA tam bude pro Pardubický kraj rekonstruovat silnici, 
tak vydržte do konce roku. Až přejdeme, můžeme se rozhlížet dále. Třeba kam se ještě vypravit 
o víkendu. Čekají nás Dny evropského dědictví, v Jevíčku tradičně velmi bohaté proti jiným,  
i větším, městům. Při plánování výletů si můžeme na internetu odskočit na stránky města Jevíč-
ka a podívat se na fotografickou soutěž a samozřejmě se budeme těšit na nové nálezy arche-
ologů na germánském sídlišti a pohřebišti za Jevíčkem. Víte, že tam kopou již šestou sezónu? 
To už je také pěkná tradice, koukněte na fotky pod článkem. Pan docent Droberjar slíbil i před-
nášku, budeme se těšit. 
Máme za sebou obě poutě – i tu jevíčskou, jak o ní píše p. starosta o kousek dál, i tu arnoš-
tovskou. Obě se vyvedly a za pomoc v Zadním Arnoštově je potřeba poděkovat myslivcům  
a hasičům. Zvládli to opět na jedničku, stejně jako muzika. V srpnu se také městem a okolím už 
poosmé prohnali bikeři a poprvé přijel do Jevíčka místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. 
Jan Bartošek.
A pokračujeme v opravách našeho kulturního dědictví. Díky štědrosti Ministerstva kultury ČR 
se opět zlepší kondice vybraných památek na území městské památkové zóny. A tak už se 
například nebudeme bát vylézt po schodišti do sýpky, protože prošlo rukama zkušené památ-
kářské firmy MOLAT. Nejvíce ale prokoukne prelatura bývalého augustiniánského kláštera, kde 
se dokončuje obnova fasády a přijde také na výměnu oken ve dvorním traktu. Věřme, že příští 
rok se podaří dokončit i část přiléhající ke kostelu v majetku farnosti. A stejně tak držme palce, 
aby i úřad dostal novou fasádu, jak je to v plánu. 
Na závěr nesmíme zapomenout popřát „sanatorce“ ke stým narozeninám, které v září oslaví. 
Takže: „Milá sanatorko, ať jsi neustále v dobré kondici a všem těm, kteří se o Tebe starají, 
přejeme všechno nejlepší.“

Mgr. Robert Jordán, Mgr. Miroslav Šafář

Vážení občané,
město Jevíčko po dohodě se svozovou společností SUEZ Vyu-
žití zdrojů a. s.  (dříve SITA CZ a. s.) nově osadilo čtyři kusy uza-
mykatelných kontejnerů pouze na plastové PET láhve, které 
budou jako surovina pro další využití vyváženy bez poplatku 
pro město. Za ostatní kontejnery platí město poplatek za svoz  
cca 150 Kč včetně DPH/ks. Neházejte tedy prosím do kontejneru na 
plastové PET lahve jiný druh plastového odpadu.

Kontejnery jsou umístěny na těchto sběrných místech:
ulice U Zámečku (gymnázium)
ulice P. Bezruče (sídliště K. Čapka)
ulice M. Mikuláše (sídliště)
ulice Třebovská (u sv. Trojice)

PET lahve je nutné před odevzdáním do kontejneru sešlápnout. Důvodem je pocho-
pitelně co nevyšší využitelnost objemu kontejneru ve vztahu na odevzdané množství 
odpadu. Děkujeme vám, že třídíte. Zároveň chceme oznámit, že z důvodu navýše-
ní parkovacích stání před novým zdravotním střediskem bude tamější sběrné místo  
u garáží přesunuto částečně na Okružní I, částečně na jiný úsek Okružní II.

Vedení města

Kontejnery na PET lahve
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záštitou nového kněze našeho města otce 
Josefa Slezáka příjemné posezení v krásném 
prostředí farní zahrady. Za organizaci výsta-
vy obrazů v Synagoze a jarmarku děkuji všem 
třem pracovnicím Turistického informačního 
centra Města Jevíčka. Takto bych dále mohl 
jmenovat další a další organizace a osoby, 
kteří větší či menší měrou přispěli k hladkému 
průběhu pouti.
Poděkování patří také všem účinkujícím 
dvoudenního kulturního programu za pří-
jemnou atmosféru všech vystoupení, kterou 
dokreslila  vynikající práce zvukařů a dalších 
techniků u podia.
Za toleranci děkuji rovněž všem občanům 
našeho města a zejména těm, kteří bydlí na 
Palackého náměstí a v blízkém okolí a právě 
jich se Jevíčská pouť dotýká nejvíce vzhledem 
k dopravnímu omezení, zvýšenému hluku  

a také vzniklým odpad-
kům po návštěvnících 
akce.
Nezbývá tedy nic jiného 
než se maličko nadech-
nout a pomalu přemýš-
let nad Jevíčskou poutí 
v roce 2017.

Dušan Pávek, dipl.um., 
starosta Města Jevíčka

Vážení čtenáři zpravodaje,
léto je při psaní mého příspěvku v plném 
proudu, děti užívají prázdnin, i když již v je-
jich druhé polovině, rodiče čerpají neméně 
zaslouženou dovolenou a všude panuje po-
někud jiný režim než po zbytek roku. Je to 
jedna z nejpohodovějších částí roku, téměř 
idylka, mnoho lidí cestuje, poznává cizí kraje, 
vzájemně si sdělujeme zážitky, popisujeme, 
co kde se nám líbilo, co nás nadchlo, co pře-
kvapilo. Někdy sice zjistíme, že ne všechno, 
na co jsme se těšili, vyšlo na 100 %, ale tak to 
bývá a naštěstí je většinou jen na naší volbě, 
jestli tu či onu lokalitu navštívíme znovu. 
V této souvislosti bych rád poděkoval těm, 
kteří část svého volna věnovali dětem či mlá-
deži z Jevíčka i okolí a zorganizovali pro ně 
program v podobě táborů, výletů nebo ak-
tivit všeho druhu. Některé z těchto letních 
akcí mají již mnohaletou tradici, některé jsou 
mladšího ročníku, ale u všech je nutné oce-
nit ochotu a nasazení organizátorů, kteří na 
vrub svého volného času připravují prázdni-
nový program.  
 V našem městě ale v prázdninovém obdo-
bí nepanovala tak úplně „okurková sezona“, 
zejména stavební ruch na našich ulicích do-
kresloval, že léto je i stavební TOP sezónou  
a myslím si, že jsme ji využili více než in-
tenzivně. Rekonstrukce Okružní IV včetně 
vodovodu a kanalizace, obnova páteřních 
hřbitovních cest, modernizace dalších chod-
níků ve městě (aktuálně na ulici Slunečná 
či napojení silnic Okružní I - Svitavská), ob-
nova vstupního dřevěného oboustranného 
schodiště na objektu bývalé sýpky, obnova 
fasády na severním a východním křídle býva-
lého augustiniánského kláštera, to jsou ně-
které zakázky, které pevně věřím, že vylepší 
„image“ našeho města a zejména budou ku 
prospěchu nám všem. 
Létem ale stavební ruch nekončí, další sta-
vební akce budou následovat v následujících 
týdnech, např. finální nový povrch Okruž-
ní IV, oprava povrchu ulice Příční, staveb-
ní úpravy některých bytů v bytovém fondu 
PBH, ale zejména se započne s realizací 
výstavby infrastruktury pro výstavbu 16 RD  
v lokalitě ulice Vrchlického, na kterou jistě 
netrpělivě čekají majitelé či budoucí zájemci 
o stavební parcely. 
U všech uváděných projektů je jasné, co mají 
vyřešit, opravit, vybudovat, zlepšit … V sou-
časné době ale řešíme i projekt, který cíl či 
finální podobu prozatím nemá. Jde o pro-
story bývalého kina. Aktuální stav budovy je 
špatný, dlouhodobě neudržitelný. Proto byl 
na srpnovém zasedání zastupitelstva schvá-
len výsledek zadávacího řízení na zpracování 
projektové dokumentace na opravu s tím, že 
bude nejdříve zpracována fáze projektu pro 
územní řízení vč. propočtu předpokládaných 
nákladů. Jasná je první etapa, ta musí vyře-
šit zejména havarijní stav střechy, ale jak dál, 
toť relativně velký otazník. Potřebuje, využije  
a ufinancuje město výstavbu a provoz multi-
funkčního zařízení se sálem? Existuje zdařilá 
studie studentů architektury VUT Brno, která 
navrhla možný směr úvah o přestavbě kina, 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Jiří Komárek      
Alena Margetinová
Eva Matalová
Ludmila Dostálová
Jiří Marek
Miroslav Černý
Jiřina Fischerová
Štěpán Berženji
František Bušina
Marie Zemánková

ovšem definitivní podoba záměru, resp. vyu-
žití bude v dalších týdnech a měsících před-
mětem debat a diskusí. Studie je k nahléd-
nutí či stažení na webu města a budeme rádi, 
když se k ní vyjádříte i Vy.
S přáním hezkých, byť poprázdninových dnů 

Jan Finsterle

Jevíčská pouť 2016
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další „Jevíčskou pouť“, tedy 
pouť roku 2016, největší městskou slavnost  
a církevní svátek našeho kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Rovněž letos byl kulturní pro-
gram nabitý po celý víkend 13. - 14. 8., o čemž 
nás přesvědčili všichni umělci.  Jako vynikající 
hodnotím vystoupení  Rokenrollbandu  Mar-
cela Woodmana, který zvedl z laviček téměř 
celé jevíčské náměstí, kde se o sobotním ve-
čeru mohlo nacházet více jak 1000 návštěvní-
ků. Na své si přišly i děti při nedělním před-
stavení divadla Andromeda „O chytré kmotře 
lišce“. Své místo hrají v rámci doprovodného 
programu pouti i kulturní památky města, 
které byly zpřístupněny. Svědčí o tom fakt, 
že městskou věž navštívilo za pouťový víkend 
542 návštěvníků a bylo vybráno vstupné ve 
výši 9200,- Kč, o trochu menší, ale pěknou 
bilanci zaznamenalo i městské muzeum s po-
čtem 175 návštěvníků s výtěžkem ze vstupné-
ho  1479,- Kč. 
Ekonomicky činily celkové výdaje pouti cca 
185 tis. Kč, naopak příjmy ze sponzorských 
darů od firem a provozovatelů stánků s ob-
čerstvením činily cca 75 tis. Kč, což je velmi 
dobrý ekonomický výsledek a zaslouží ob-
rovský dík všem sponzorům a donátorům, 
bez nichž bychom nemohli Jevíčskou pouť 
v takovém rozsahu pořádat.
Závěrem bych rád poděkoval všem lidem, 
kteří se zapojili do organizace pouti. Jedná se 
zejména o technické pracovníky města, kteří 
vše na náměstí v Jevíčku navozili, rozmístili, 
celý víkend se perfektně starali o úklid od-
padků po městě a společně s hlídkou Aragon 
Security s.r.o. zajistili pořadatelskou službu.  
Jejich přístupu a odpovědnosti si velmi vážím 
a děkuji za něj. Velkým dílem přispěla i ini-
ciativa jevíčských farníků, kteří připravili pod 

Město Jevíčko nabízí plochu k umístění předvolebních bannerů na křižo-
vatce ulic Okružní IV a Brněnská od 1. 9. do 7. 10. 2016 za cenu 

500 Kč/m2. V případě zájmu se obraťte na Městský úřad Jevíčko, Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko, tel.: 464 620 511, e-mail: starosta@jevicko.cz.

Informujeme občany bydlící v areálu OLÚ Jevíčko, že si mohou pravidelně 
a bezplatně vyzvedávat Jevíčský zpravodaj v kantýně OLÚ Jevíčko.

Děkujeme, vedení města
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Usnesení ze 42. schůze Rady města Jevíčko konané dne 1. srpna 2016
1/42  Rada schvaluje přijetí daru od obce 

Bělá u Jevíčka pro Město Jevíčko ve 
výši 5.000 Kč na stavební materiál na 
opravu hřbitovní brány u Kostelíčka sv. 
Bartoloměje,

2/42  Rada schvaluje poskytnutí prostor 
Panského dvora v Jevíčku za účelem 
uspořádání kulturní akce firmou BLA-
UKOM CZ, s. r. o., Luční 228, Jevíčko 
dne 10. 9. 2016 za poskytnutí sponzor-
ského daru v minimální částce 5.000 
Kč,

3/42  Rada schvaluje realizaci opravy most-
ku před domem č. p. 455 na ul. A. K. 
Vitáka v Jevíčku do částky 6.000 Kč 
bez DPH, 4/42 Rada schvaluje poskyt-
nutí finančního daru Domovu pro se-
niory v Jesenci ve výši 2.000 Kč,

5/42  Rada schvaluje umístění 2 ks infor-
mačních tabulí na sloupy VO firmě 
Stavebniny Stupka, s. r. o. za částku 
800 Kč bez DPH/rok/1 tabule,

6/42  Rada uděluje souhlas pro ZŠ Jevíčko 
k přijetí účelově určeného finančního 
daru od společnosti Women for Wo-
men, o. p. s., v rámci projektu „Obědy 
pro děti“ ve výši 17.976 Kč,

7/42  Rada schvaluje zakoupení a položení 
linolea ve Skautské klubovně do částky 
10.000 Kč bez DPH,

8/42  Rada schvaluje krátkodobou uzavírku 
části ulice Nerudova v Jevíčku, a to v 
úseku mezi křižovatkou s ul. K. H. Bo-
rovského a křiž. s ul. Petra Bezruče dne 
27. 8. 2016 v době od 15:30 h do 17:00 
h, pro dojezd účastníků cyklistického 
závodu horských kol do cíle v prostoru 
DM,

9/42  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka příměstského 
tábora „Sportujeme 2016“ s trvalým 
pobytem v Jevíčku pořádaného TJ Je-
víčko, ASPV Okružní I 637, Jevíčko dle 

předloženého seznamu,
10/42  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na 

každého účastníka příměstského tábo-
ra „Múzický tábor 2016“ s trvalým po-
bytem v Jevíčku pořádaného spolkem 
Ze Zámečku do světa, z. s., U Zámečku 
451, Jevíčko dle předloženého sezna-
mu,

11/42  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

12/42  Rada ruší bod usnesení RM č. 6/41 ze 
dne 4. 7. 2016,

13/42  Rada schvaluje CN firmy Forplast Sys-
tems, s. r. o., Lorencova 3791, 760 01 
Zlín na zakoupení oboustranných vitrín 
za částku 44.395 Kč vč. DPH a 11 ks ba-
lení magnetek,

14/42 Rada schvaluje opravu brány hřbitova 
u Kostelíčka sv. Bartoloměje do částky 
40.000 Kč vč. DPH pracovníky města,

15/42  Rada jmenuje členy poroty fotografic-

21/1 Zastupitelstvo určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava 
Parolka a Mgr. Petra Votroubka,

21/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Pavla Koneč-

ná, Mgr. Rudolf Beran, Ing. Jaroslav Zezu-
la,

b)  program zasedání,
c)  výsledek zadávacího řízení dle zprávy  

o posouzení a hodnocení nabídek na 
akci „Infrastruktura pro výstavbu 16 RD 
v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala 
firma AKVAMONT Svitavy, spol. s r. o., 
Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy-Lačnov za 
nabídkovou cenu 5.362.862 Kč bez DPH 
(6.489.063 Kč vč. DPH),

d)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou AKVAMONT Svitavy, spol.  
s r. o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy-Lačnov 
k realizaci akce „Infrastruktura pro vý-
stavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického 
Jevíčko“ za částku 5.362.862 Kč bez DPH 
(6.489.063 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

e)  příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 568 
02 Svitavy na výkon investorské inženýr-
ské činnosti na stavbě „Infrastruktura pro 
výstavbu 16 RD v lokalitě ul. Vrchlického 
Jevíčko“ za částku 105.000 Kč bez DPH 
(127.050 Kč vč. DPH) a pověřuje místosta-
rostu podpisem smlouvy,

f)  smlouvu mezi Městem Jevíčko a Českou 
telekomunikační infrastrukturou, a. s., Ol-
šanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací č. HK 2016 – 0018 za část-
ku 104.731,23 Kč bez DPH (126.725 Kč 
vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

g)  variantu výstavby bytového domu na p. č. 
st. 59 v k. ú. Jevíčko-město na ul. Barvířská 
dle závazného stanoviska MěÚ Moravská 
Třebová, orgánu státní památkové péče – 
nízká varianta A – stavba jednopodlažní-
ho nárožního objektu respektující hmotu 
původního objektu,

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 18. července 2016
h) výsledek poptávkového řízení na akci 

„Zpracování projektové dokumentace 
stavebních úprav domu Barvířská 560, 
Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabíd-
ku podala Ing. Marie Zezulová, Barvířská 
109, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 
158.500 Kč (není plátce DPH),

i)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a Ing. Marií Zezulovou, Barvířská 
109, 569 43 Jevíčko na akci „Zpracová-
ní projektové dokumentace stavebních 
úprav domu Barvířská 560, Jevíčko“ za 
částku 158.500 Kč (není plátce DPH) a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy,

j)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 4 na rok 
2016,

k)  cenovou nabídku společnosti REGAM CZ, 
s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Pra-
ha 8 na instalaci veřejného osvětlení hřbi-
tova Jevíčko do částky ve výši 95.927 Kč 
bez DPH (116.072 Kč vč. DPH),

l)  cenovou nabídku firmy Pavel Továrek – 
umělecké kovářství, Bělá u Jevíčka 37 na 
zhotovení nové hřbitovní brány za částku 
53.000 Kč (není plátce DPH),

m)  výsledek zadávacího řízení na akci „Obno-
va páteřních hřbitovních cest Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala fir-
ma František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 
43 Jevíčko za nabídkovou cenu 466.696,40 
Kč bez DPH (564.703 Kč vč. DPH),

n)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou František Hanzal, Dr. Kli-
meše 682, 569 43 Jevíčko k realizaci akce 
„Obnova páteřních hřbitovních cest Je-
víčko“ za částku 466.696,40 Kč bez DPH 
(564.703 Kč vč. DPH),

o)  bezúplatný převod pozemků p. č. st. 26, p. 
č. st. 34, p. č. st. 76/2, p. č. st. 145, p. č. 1/1, 
p. č. 1/2, p. č. 4/3, p. č. 4/6, p. č. 7, p. č. 10, 
p. č. 24/4, p. č. 42, p. č. 48/1, p. č. 48/4, p. 
č. 48/5, p. č. 48/6, p. č. 56/1, p. č. 67/1, p. 
č. 67/2, p. č. 67/4, p. č. 75, p. č. 78/1, p. č. 
78/3, p. č. 78/4, p. č. 81, p. č. 96, p. č. 103, 
p. č. 119, p. č. 121/1, p. č. 122, p. č. 123/1, p. 
č. 130/9, p. č. 132/2, p. č. 132/4, p. č. 133, p. 
č. 153/2, p. č. 158/2, p. č. 159/1, p. č. 386/2, 
p. č. 387/2, p. č. 393/2, p. č. 432, p. č. 721/2,

 p. č. 917, p. č. 918, p. č. 921/1, p. č. 922/1, p. 
č. 922/2, p. č. 930/1, p. č. 930/2, p. č. 943, 
p. č. 1341/1, p. č. 1366/1, p. č. 1367/2, p. 
č. 1446, p. č. 2078, p. č. 2202 a bezúplat-
ný převod části pozemků p. č. 158/1, p. č. 
1435, p. č. 2419, p. č. 2574, vše v k. ú. Zadní 
Arnoštov od České republiky – Státního 
pozemkového úřadu,

p)  souhlas s dokumentací pro územní řízení 
zpracované společností ARCHaPLAN, s. r. 
o., Hradec Králové na projekt „ROZŠÍŘENÍ 
VÝROBNÍHO ZÁVODU REHAU JEVÍČKO 
CZ – PEPSIN“ a pověřuje starostu podpi-
sem souhlasu,

q)  výjimku z regulativů na základě žádosti  
S. M. na pozemku p. č. 4235/5 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí spočívající v umístění hlav-
ní hmoty RD v rozmezí 5–7 m od hranice 
pozemku,

21/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  závazné stanovisko MěÚ Moravská Tře-

bová, odboru výstavby a ÚP, orgánu 
státní památkové péče, který se vyjádřil  
k záměru demolice stávající budovy na ul. 
Barvířská v Jevíčku (bývalé PBH) a záměru 
výstavby nového objektu,

b)  zápis komise stavební ze dne 29. 6. 2016,
c)  návrh starosty na zvýšení kompetencí 

Rady města Jevíčko schvalovat investiční 
a neinvestiční akce Města Jevíčko do část-
ky 200.000 Kč vč. DPH,

d)  informaci starosty o dlouhodobé pracov-
ní neschopnosti referenta OVÚP MěÚ Je-
víčko,

21/4 Zastupitelstvo ruší:
a)  bod usnesení ZM 18/2 písm. m) ze dne 11. 

4. 2016 – ZM schvaluje III. variantu vyso-
kou výškového řešení budovy na p. č. st. 
59 v k. ú. Jevíčko-město na ul. Barvířská,

21/5 Zastupitelstvo pověřuje:
a)  finanční výbor projednáním zvýšení kom-

petencí Rady města Jevíčko schvalovat in-
vestiční a neinvestiční akce Města Jevíčka.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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ké soutěže vyhlášené Městem Jevíčko 
na zhotovení kalendáře a schvaluje sta-
novení cen formou finančního ohod-
nocení dle zápisu,

16/42  Rada schvaluje návrh zápisu do Kroni-
ky města Jevíčka za rok 2015 a odměnu 
kronikáři města, ve výši dle přílohy zá-
pisu, za provedení zápisu,

17/42  Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o pod-
mínkách provedení stavby pro staveb-
ní akci „Rekonstrukce silnice III/366/11 
Jevíčko – ul. Okružní IV“,

18/42  Rada schvaluje CN firmy M-SILNICE, 
a. s. na výměnu obrubníků při rekon-

strukci chodníku na křižovatce ul. 
Okružní I – Svitavská za částku 49.558 
Kč vč. DPH,

19/42 Rada pověřuje starostu jednáním s ve-
dením JSDH a SDH Jevíčko o možnos-
ti provedení komplexní rekonstrukce 
Domu hasičů v Jevíčku,

20/42 Rada schvaluje pronájem části pozem-
ku p. č. 3059/3 – trvalý travní porost v 
k. ú. Jevíčkopředměstí o velikosti 410 
m2 firmě Rudolf Frank, Linhartice 68, 
571 01 Linhartice za cenu 10 Kč/metr  
a rok, celkem 4.100 Kč/rok,

21/42  Rada schvaluje obeslání firem a složení 
komise pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek dle zápisu na akci „Sta-

vební úpravy bytu č. 1, 1. NP, velikost  
3 + 1, M. Mikuláše 551, Jevíčko“,

22/42 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1  
o velikosti 1 + kk v DPS na ul. Kobližná 
125 v Jevíčku žadatelce dle zápisu na 
doporučení komise bytové a sociální,

23/42 Rada pověřuje vedoucí PBH obesláním 
nájemníků bytových domů č. p. 782  
a 783 na ul. K. Čapka v Jevíčku, s upo-
zorněním na zlepšení úklidu v byto-
vém domě s upozorněním na možnost 
nájmu úklidové služby s rozpočtem 
nákladů na službu do nájemného uži-
vatelům městských bytů.

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

22/1 Zastupitelstvo určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

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

22/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr 

Votroubek, Mgr. Jiří Janeček, Martin Pá-
vek,

b)  program zasedání,
c)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 5 na rok 

2016,
d)  cenovou nabídku firmy M-SILNICE, a. s., 

Husova 1697, 530 03 Pardubice na opravu 
povrchu z asfaltového recyklátu ul. Příční 
za nabídkovou cenu ve výši 148.214 Kč vč. 
DPH,

e)  výsledek výběrového řízení na realizaci 
projektu „Hravé Jevíčko“ v lokalitě za bu-
dovou ZŠ Jevíčko, kde nejvhodnější na-
bídku podala firma Bonita Group Service, 
s. r. o., Koráb 131, 666 01 Tišnov za nabíd-
kovou cenu ve výši 165.240 Kč vč. DPH,

f)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Bonita Group Service, s. 
r. o., Koráb 131, 666 01 Tišnov k realizaci 
akce „Hravé Jevíčko“ k umístění herních 
prvků v lokalitě za budovou ZŠ Jevíčko 
za nabídkovou cenu 165.240 Kč vč. DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

g) provedené vícepráce na akci „Obnova 
vstupního dřevěného oboustranného 
schodiště na objektu bývalé sýpky na ul. 
K. H. Borovského v Jevíčku“, kterou rea-
lizovala firma MOLAT spol. s r. o., Zámek 
14, 679 63 Velké Opatovice ve výši 24.879 
Kč vč. DPH,

h)  výsledek zadávacího řízení na akci „Zpra-
cování projektové dokumentace na 
opravu budovy kina Astra Jevíčko“, kde 
nejvhodnější nabídku podala firma B. H. 
Engineering, s. r. o., Horní 206/12, 586 
01 Jihlava za nabídkovou cenu ve výši 
793.760 Kč vč. DPH,

i)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou B. H. Engineering, s. r. 
o., Horní 206/12, 586 01 Jihlava k reali-
zaci I. etapy akce „Zpracování projekto-
vé dokumentace na opravu budovy kina 
Astra Jevíčko“ na zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení včetně 
propočtu nákladů za nabídkovou cenu 
176.000 Kč bez DPH (212.960 Kč vč. DPH),

j)  směnu nově zaměřeného pozemku p. č. 
3571/2 (125 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-
-předměstí v majetku Města Jevíčko za 
nově zaměřený pozemek p. č. 163/2 (107 

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 8. srpna 2016
m2) v k. ú. Jevíčkopředměstí v podílovém 
spoluvlastnictví Ing. arch. P. M. a H. Š., 
úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a úhradu GP v 
hodnotě 5.082 Kč vč. DPH rovným dílem 
oběma stranami, směnnou smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. arch. P. M. a H. Š.  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

k) prodej nově zaměřeného pozemku p. 
č. 34/4 (165 m2) – zahrada v k. ú. Zadní 
Arnoštov R. K. a D. K. z Brna za celkovou 
cenu 16.500 Kč bez DPH s úhradou GP 
Městem Jevíčko ve výši 5.082 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč kupujícími + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a R. K. a D. 
K. na prodej nově zaměřeného pozemku 
p. č. 34/4 (165 m2) – zahrada v k. ú. Zadní 
Arnoštov a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

l)  poskytnutí členského příspěvku na rok 
2016 Regionu Moravskotřebovska a Je-
víčska ve výši 70.125 Kč,

m) v rámci pořizování změny č. 1 územního 
plánu Jevíčko doplnění přípustného vy-
užití  zemědělských ploch o stavby pro 
pěstování ovoce a zeleniny bez pevných 
základů (fóliovníky) v souvislosti se zámě-
rem HZS Jevíčko na pozemcích p. č. 5114, 
p. č. 5115, p. č. 5116, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

n)  výsledek zadávacího řízení na akci: „Sta-
vební úpravy, plynofikace a ústřední vytá-
pění bytu číslo 4, Křivánkova 98, Jevíčko, 
2. NP“, kde nejvhodnější nabídku podala 
firma František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 
569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu ve výši 
572.089 Kč vč. DPH,

o)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou František Hanzal, Dr. Kli-
meše 682, 569 43 Jevíčko k realizaci akce 
„Stavební úpravy, plynofikace a ústřední 
vytápění bytu číslo 4, Křivánkova 98, Je-
víčko, 2. NP“ za nabídkovou cenu 572.089 
Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

p)  provedení víceprací na akci „Obnova fa-
sády na severním a východním křídle bý-
valého augustiniánského kláštera č. p. 51 
na ul. Soudní v Jevíčku“ firmou KOLP, s. r. 
o., Dr. Jánského 1176/36, 571 01 Morav-
ská Třebová za částku 32.591 Kč bez DPH 
(39.435 Kč vč. DPH),

22/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  rozbor hospodaření města Jevíčko za ob-

dobí I. - VI. 2016 s uvedením částek na 
bankovních účtech města,

b)  zprávu o činnosti finančního výboru za  
I. pololetí roku 2016,

c)  zprávu o činnosti komise bytové a sociální 
od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2016,

d)  zápis ze schůze SPOZ ze dne 20. 6. 2016  
a zápis ze schůze komise bytové a sociální 
ze dne 25. 7. 2016,

e)  vyjádření KrÚ Pk týkající se personálního 
zajištění pečovatelské služby v souvislosti 
s novelizací zákona o sociálních službách,

f)  zápis archeologa ve stavebním deníku 
akce rekonstrukce ul. Okružní IV v sou-
vislosti s obnažením podzemní cihlové 
chodby a informaci o provedeném prů-
zkumu prostor chodby,

g)  vyhodnocení stanovisek dotčených or-
gánů a připomínek sousedních obcí po 
společném jednání o návrhu změny č. 1 
územního plánu Jevíčko s návrhem na je-
jich vypořádání,

h)  informace starosty o přislíbeném finanč-
ním daru od společnosti Czech Blades, s. 
r. o., Brněnská 559, Jevíčko ve výši 60.000 
Kč na herní prvky dětského hřiště v lokali-
tě za ZŠ Jevíčko,

i)  informace starosty o obdržených ceno-
vých nabídkách na opravu parketové 
podlahy v přízemních prostorách knihov-
ny v budově zámečku.

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

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
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 23. 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 23. 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: 12. 9. 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) Zpráva komise pro výchovu a vzdělávání, 

mládeže a sportu
7) Zpráva komise kulturní, cestovního ruchu a 

regionálního rozvoje
8) Grantový systém pro rok 2017
9) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
10) Chodníky a veřejné osvětlení v rámci akce 

Oprava silnice III/36611 Jevíčko – ulice Okruž-
ní IV – I. etapa

11) Chodník od č. p. Svitavská 466 po č. p. Okruž-
ní IV 716

12) Demolice domu č. p. Barvířská 560
13) Veřejné osvětlení Okružní I
14) Oprava parketové podlahy v přízemních pro-

storách knihovny v budově zámečku
15) Investiční priority na rok 2017
16) Budoucí prodej části pozemku p. č. 5198 a bu-

doucí koupě části pozemku p. č. st. 436, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí

17) Bezúplatné převody částí pozemků p. č. 
1740/2, 1740/3, 1740/7, 1742/4, 1750/1, 1751/6, 
1751/7, 1751/14, 1757/18, 2591/1 a 5372, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi Městem Jevíč-
ko a Pardubických krajem

18) Korespondence, různé
19) Diskuse
20) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 8. 2016

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

 

Jak získat kotlíkovou dotaci  
v Pardubickém kraji?

V letech 2016 - 2018 může Par-
dubický kraj mezi obyvatele 
rozdělit až 170 milionů korun 
na výměny stávajících ručně 
plněných kotlů na pevná paliva 
v rodinných domech za nové 

nízkoemisní zdroje. Chcete se dozvědět více  
o podmínkách dotací, způsobu podání žá-
dostí, systému proplácení dotací? Jak se na 
žádost o dotaci připravit a co všechno musí 
zájemce splňovat? Máte další otázky kolem 
kotlíkové dotace? Přijďte se nás zeptat!

Základní podmínky pro získání dotace z pro-
jektu „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji“  
– 2. výzva:
 - Žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodin-

ný dům v Pardubickém kraji,
 - K vytápění objektu je využíván primárně 

kotel na pevná paliva s ručním přikládá-
ním, nikoliv kamna, krb, plynový, elektrický 
nebo automatický kotel. Dotaci také nelze 
poskytnout na nový kotel v novostavbě, 
kde se nejedná o výměnu.

Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatné 
informační semináře, které se uskuteční:
5. 9. 2016 16:00 Skuteč – Kulturní klub 

Skuteč, Rubešova 525, 
Skuteč

6. 9. 2016 16:00 Lanškroun – Kulturní 
centrum La, nám A. Ji-
ráska 1, Lanškroun   

7. 9. 2016 16:00 Moravská Třebová 
– MěÚ Moravská Tře-
bová, ul. Olomoucká 2,  
1. patro

8. 9. 2016 16:00 Heřmanův Městec – 
kino Mír, Náměstí Míru 
177, Heřmanův Městec

12. 9. 2016 16:00 Litomyšl – Zámecké 
návrší, Klenutý sál, Ji-
ráskova 133, Litomyšl 

15. 9. 2016 16:00 Žamberk – Divišovo 
divadlo, Nádražní 39, 
Žamberk

Bližší informace naleznete na
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

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 1m2, 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

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

Sbírka se uskuteční:
od  29. 8.  do 16. 9. 2016      čas: od  6:30  do 15:00 hodin  místo: Pečovatelská služba Jevíčko, Kobližná 125

 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: Tel. : 461 326 518, 734 536 223

MUDr. Jiří Hájek 
DOVOLENÁ 1. – 9. 9. 2016.

Zastupuje MUDr. Nádeníčková 
ve svých ordinačních hodinách.

Aktuální informace z ordinace 
MUDr. Jany Nádeníčkové 

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

modernilekar.cz/.

MUDr. Zuzana Šedrlová
NEORDINUJE 

každý 1. pátek v měsíci – 2. 9. 2016 
a dne 8. 9. 2016 z důvodu SEMINÁŘE

a dne 22.–23. 9. 2016 z důvodu  
KONGRESU. 

Akutní stavy ošetří MUDr. Trčková 
a MUDr. Křížová ve svých ordinačních 

hodinách.

 MUDr. Ivana Křížová 
NEORDINUJE každý 2. pátek 

v měsíci – 9. 9. 2016. 

MUDr. Jana Trčková
DOVOLENÁ 1. 9. 2016.

Dále neordinuje každý 3. pátek 
v měsíci – 16. 9. 2016. 

MUDr. Alena Blahová 
– interna 

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

MUDr. Karel Machánek
DOVOLENÁ 1. 9. 2016.

Zpracovala: Minaříková Petra

• 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
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Se začátkem prázdnin zavládl v budově gymnázia čilý ruch. 
Naše škola byla zařazena do projektu EPC VII. O co se 
jedná? Energy Performance Contracting (EPC) je moderní 
model spolupráce mezi klientem a specializovaným doda-
vatelem zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti  
v budovách a technologických souborech klienta. Je za-
ložen na dlouhodobém partnerství a shodné motivaci 
obou stran na dosažení hlavního cíle spolupráce, kterým 
je významná a trvalá úspora provozních nákladů spojených  
s výrobou, distribucí a užitím energie. V rámci tohoto pro-
jektu dojde na naší škole ke kompletní rekonstrukci ply-
nové kotelny (nahrazení starých kotlů úspornějšími typy), 
výměně čerpadel, osazení radiátorů termoventily, instalaci 

spořičů vody, zateplení stropu v nejvyšším podlaží a výměně klasických zářivek za úspornější LED zářivky.
Mgr. Jiří Janeček

I o prázdninách je na gymnáziu živo

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Múzický tábor 2016
Letošní již třetí příměstský tábor byl inspirován tématem Živly. Děti se během týdne se-
tkávaly s hudbou, výtvarnou tvorbou a věnovaly se fyzikálním pokusům, to vše na téma 
voda, oheň, země a vzduch pod vedením Kateřiny Konečné, Renaty Štindlové a Radky 
Jelínkové. Tábor měl pozitivní ohlas u dětí, rodičů i vedoucích. Za zapsaný spolek Ze Zá-
mečku do světa děkujeme za podporu městu Jevíčku a Základní umělecké škole Jevíčko.

MgA. Renata Štindlová

ZE ZÁMEČKU DO SVĚTA
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k jezeru, kde se učila záchranu tonoucího z vodní hladiny. Musíme 
uznat, že Finové mají dobrý způsob a přiučili nás něčemu novému. Po 
obědě jsme se zúčastnili táborové hry s různými soutěžemi. Během 
soutěží několik z nás připravovalo ukázku českého požárního útoku. 
Po velké improvizaci jsme vše nachystali. Stroj FOX III s elektrickým 
plynem, hadice ROTT a savice DIN. Základnu jsme zhotovili z podlážek 
do stanů a káď vyrobili Finové z klecí na nářadí a plachty. Náš útok 
trval 36 vteřin, ale s improvizací to byl úspěch a jsme asi držitelé fin-
ského rekordu v požárním útoku. Útok měl veliký úspěch. Následovala 
sauna a minidisco, kde jsme nezaháleli a tancovali s místními.
Čtvrtek 21. července
Jako každé ráno nás probudila táborová píseň v už v půl osmé. Kdo 
chtěl prolítnout sprchou, musel si přivstat. Po snídani nás čekala vý-
uka motorových stříkaček, kdy jsme se dozvěděli něco o motorech 
a o tom, jak fungují. Zjistili jsme, že plovoucí čerpadlo používají i ve 
Finsku místo motoru na lodičku. Druhá polovina naší skupiny šla tré-
novat záchranu tonoucího z vodní hladiny. Po obědě jsme simulovali 
turisty v lese, kteří si rozdělali oheň na zakázaném místě. Přijeli finští 
dorostenci a museli nám oheň uhasit. Jelikož nám nerozuměli, byla to 
veliká legrace. Také jsme se zapojili do soutěží Aquarius, kde nejlepší 
byly Vilma, Peťa a Simča. V 17 hodin jsme vydali všem večeři. Mluvili 
jsme na všechny účastníky česky, a proto nám to trvalo o trochu déle. 
Konan dělal DJ české hudby. Při tomto úkolu se všichni hodně nasmáli. 
Po večeři nastoupila námi nominovaná čtveřice (David, Honza, Aleš  
a Mára) na fotbalový turnaj. V tomto turnaji neměli konkurenci a při-
vezli jsme domů zlaté medaile. Po fotbálku zasloužená sauna a odpo-
činek.
Pátek 22. července
Po snídani nás čekala praktická zkouška formou velice zábavné hry, 
kterou vám určitě někdy představíme a po obědě test. Všechny úko-
ly jsme zvládli na jedničku a obdrželi průkaz finského mladého ha-
siče, kde je zaznamenáno vše, co jsme plnili, zaznamenáno a příště 
si ho musíme dovézt. Finští vedoucí nám předali nějaký ten prezent 
a zhodnotili jsme celý tábor. Večer přišlo MEGADISCO. Bylo to něco 
neuvěřitelného. Ze začátku nuda, ale my jsme se nenechali zahanbit  
a roztancovali celý tábor. Během disco jsme se občerstvili a pokračo-
vali dále až do 23.00. Zde se upevnila česko-finská přátelství a vyměnili 
jsme si kontakty mezi sebou!
Sobota 23. července
Po snídani jsme se zúčastnili posledního táborového nástupu, kde se 
s námi většina rozloučila. Potom jsme  zabalili kufry na cestu domů, 
složili stany a uklidili tábořiště. Po obědě přišlo loučení se zbytkem 
česko-finské skupiny INTERNATIONAL RESCUE, které bylo velice do-
jemné, a pak už následovala cesta na letiště v Helsinkách. Momentálně 
sedíme v letadle ve výšce 11.000 m nad mořem a letíme rychlostí 780 
km/h a vracíme se domů. Doufejme, že už cestu zvládneme a zase 
někdy ve Finsku.

A jaké poznatky si z Finska odvážíme? Je zde o hodinu více, není tu 
v noci tma, je tu chladněji. Hasiči mají úplně jiné spojky na hadice  
a savice. Všichni jsou přátelští!
Ve Finsku mladí hasiči skoro vůbec nesoutěží podle nějakých pravidel, 
ale učí se hasičským dovednostem a připravují na vstup do výjezdo-
vých jednotek ve svých 18 letech.

Na závěr děkujme všem, kteří 
se na realizaci našeho výletu 
podíleli pomocí či financemi. 
Poděkování patří všem spon-
zorům a to Městu Jevíčku, 
Czech Blades, AVEKO, Matou-
šek CZ, Rustika, Večerka Jevíč-
ko, S-Cart, KSH Pardubického 
kraje. Ještě si můžeme jenom 
přát, že se splní, to co jsme si 
ve Finsku slíbili, a to dlouho-
dobou mezinárodní spolupráci  
a setkání alespoň jednou ročně.

Jiří Bidmon, vedoucí tábora

SDH JEVÍČKO

Mladí hasiči SDH Jevíčko ve Finsku 17. – 23. července 2016
Vše začalo koncem dubna, když jsme dostali nabídku vycestovat na 
mezinárodní hasičský tábor do Finska. Po zjištění informací od vedou-
cího tábora, které byly v němčině a nám je přeložil Google translator, 
jsme udělali schůzku s rodiči a dohodli se, že pojedeme. Náklady na 
jednu osobu zahrnující letenku a ubytování byly spočítány na 8.000,- 
Kč. Celkem se nás domluvilo dvacet. Díky sponzorům se podařilo pro 
všechny účastníky zajistit nové stejnokroje PS II, kufr, batoh, dvě tábo-
rová trička, upomínkové předměty a dary.
Neděle 17. července 
Ráno v 6:00 jsme odjížděli od Domu hasičů v Jevíčku. Převážili jsme 
kufry, rozloučili se s rodiči a vyrazili auty do České Třebové na vlak. 
Vlakem jsme dorazili na hlavní nádraží v Praze a odtud MHD na letiště. 
Zde jsme se bez problémů odbavili a zjistili hroznou zprávu. Letadlo 
má dvě hodiny zpoždění. Naštěstí jsme byli v kontaktu s Tinnou (Fin-
ka, co umí trochu česky). S více jak dvouhodinovým zpožděním jsme 
se v 14:45 odlepili od země a hurá směr Helsinky. Zde jsme se setkali  
s řidičem autobusu, který nás očekával s cedulkou SDH Jevíčko. Auto-
bus byl dvacetimístný a měl malý kufr. Naše zavazadla proto skončila 
i v uličce. Po dvou hodinách cesty jsme ve 20 hodin (posun času o ho-
dinu více jak u nás) dorazili na místo. Zde nás přivítalo vedení tábora 
v čele s Tinnou a Florim (vedoucí naší táborové skupiny). Ihned jsme 
si dali večeři a převzali pokyny. Flori nám ukázal vozík, kde máme své 
stany a museli jsme si je postavit. Zbytek naší táborové skupiny (Fino-
vé) nám pomohl. Začalo první dorozumívání dětí v angličtině, kterou 
umí snad každý Fin. Ve 22:00 bydlíme a jdeme spát.
Pondělí 18. července
Ráno po snídani, ke které byla kaše, která nám moc nechutnala, jsme 
šli vyrobit dvě fotbalové branky. Společně s Finy jsme se rozdělili na 
čtyři skupiny. Projektanti, zásobovači materiálem, dodavatelé nářadí  
a montážní skupina. Po třech hodinách práce a zdokonalování komu-
nikace byl krásný výsledek. Poté jsme si dali oběd – k našemu překva-
pení jsme se dozvěděli, že Finové obědvají pouze polévku. Po obědě 
jsme prošli kurzem záchrany osob. Vyzkoušeli jsme si nepřímou masáž 
srdce na cvičebních panácích (andulách). Po cvičení jsme podnikli prů-
zkumnou procházku po celém tábořišti a našli jídelnu, infocentrum, 
pláž, diskotéku a sauny. Večer pro nás Flori nachystal grilovačku a se-
znamovací večer. My jsme předali upomínkové předměty a zbourali 
poslední bariéry v jazyce a studu. Náročný den zakončila sauna.
Úterý 19. července
Ráno po snídani jsme se vyrazili podívat do místního městečka Pa-
dasjoki, kde jsme poznali přístav u největšího finského jezera (60 km 
na délku). Nafasovali jsme GPS lokátory a pomocí souřadnic jsme po-
znávali městečko. Skončili jsme na obědě v pizzerii. Také jsme zakoupili 
kakao k dochucení ranní kaše. Po obědě jsme se přesunuli ke skále, 
kde všichni slaňovali. To nás velice bavilo a všichni jsme si vyzkoušeli 
slanit alespoň malou skálu. Někteří si vyzkoušeli i tzv. černou s převi-
sem. Večer byla opět zasloužená sauna a trochu osobního volna.
Středa 20. července
Dnes byla konečně díky kakau dobrá snídaně. Hned po snídani jsme 
měli kurz vyprošťování z havarovaných vozidel. Všichni si vyzkoušeli 
stříhání vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Zde 
jsme dokonce Finům ukázali jak odstranit B sloupek za pomocí V střihu 
a vyměnili si spoustu zkušeností. Polovina naší skupiny se přesunula  

Sb
or

 do
brovolných hasičů Jevíčko
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Pouťový nohejbalový turnaj dvojic
Tradičně sobotní pouťové dopoledne patří na Žlíbkách nohejbalové-
mu turnaji. Tak i tuto sobotu 13. 8. 2016 proběhl už 14. ročník nohejba-
lového turnaje. Zúčastnily se ho „jen“ čtyři dvojice. Po zásluze vyhrála 
dvojice až ze Žamberku Roman Zecha a Roman Šafář. Druzí byli Jiří 
Suchý a Jakub Prokš, třetí Tomáš Vykydal a Lukáš Jež a čtvrtí Karel 
Jeřábek a Jiří Dražil. Hráče neodradily ani drobné dešťové přeháňky 
a všichni turnaj dokončili bez zranění. Děkujeme všem sponzorům za 
ceny do turnaje.

Za T. J. Sokol Jevíčko Radomil Sedlák

Jevíčská pouť - doprovodný program  
na Žlíbkách

V neděli 14. 8. v rámci jevíčské pouti, doprovodného programu v Tyršo-
vě plovárně, vystoupili cvičenci z Velkých Opatovic, Městečka Trnávky 
a Jevíčka se skladbou Waldemariána na písničky Waldemara Matušky. 
S úderem prvního tónu nástupového pochodu začalo vydatně pršet, 
nicméně ani to nezabránilo našim sokolům, aby se za povzbuzování 
tleskajících diváků předvedli se sletovou skladbou. Před a po vystou-
pení k tanci a poslechu hrála kapela Kázeň. Dále bylo připraveno vy-
nikající občerstvení z dílny Radka Sedláka. Chtěl bych všem pořadate-
lům a cvičencům poděkovat za jejich čas. A popřát do nadcházejícího 
školního roku hodně zdraví a vytrvalosti při nacvičování nové sletové 
skladby na všesokolský slet v Praze v roce 2018.   

Se sokolským „NAZDAR“ náčelník Vít Musil

  T. J. Sokol Jevíčko, oddíl všestrannosti

Mistrovství Evropy rychlostních modelů lodí  
v Maďarsku

30. 7. až 7. 8. 2016 v maďarském městě Nagykanizse se konalo mistrov-
ství Evropy rychlostních modelů lodí. I Jevíčko mělo v národním týmu 
zastoupení v osobě Tomáše Bubeníka, který za podpory své rodiny 
vybojoval pro ČR ve své kategorii FSRE (modely rychločlunů poháněné 
elektromotorem) stříbrnou medaili a stal se tak vícemistrem Evropy.

      Vít Musil

Poděkování panu Františku Plechovi
V sobotu 6. srpna 2016 zavítal mezi nás - Moravskoslezské táborníky 
z Bruntálu - do Vísky u Jevíčka pan František Plech. Připravil si pro nás 
zajímavé a poutavé vyprávění o historii místa, kde pravidelně táboříme 
již od roku 1993. Povyprávěl nám o zajateckém táboře, stavbě „Hitle-
rovy“ dálnice, o dějinách Vísky, Jevíčka a okolí. V druhé části besedy 
odpovídal na dotazy táborníků. Všichni jsme si z příjemně stráveného 
odpoledne odnesli spoustu nových poznatků. Děkujeme panu Fran-
tišku Plechovi, že si na nás udělal čas a seznámil nás s místní historií  
a přejeme mu hodně zdraví a životního elánu do další badatelské prá-
ce.

Mgr. Antonín Zgažar, Moravskoslezští táborníci, Bruntál

Jevíčská věž Memoriál Přemka Ryše
V sobotu 30. 7. 2016 proběhl na jevíčských kurtech 11. ročník tenisové-
ho turnaje veteránů ve čtyřhrách. Turnaje se zúčastnilo 14 dvojic. Jako 
tradičně přijeli naši kamarádi z Prahy – Radotína a Slovanu Svoboda, 
dále pak dvojice z Letovic, Kuřimi, Brna a místní dvojice. Turnaj po roce 
opět ovládla domácí dvojice Petr Veselka a Rudik Grepl, která po velice 
vyrovnaném boji porazila svitavskou dvojici Vlastik Crha a Erich Kalous. 
Na 3. – 4. místě skončily dvojice z Radotína Jiří Bartoníček s Milošem 
Táborským a Ruda Müller s Karlem Špringerem. Celý den bylo hezké 
počasí, Pavel Liebl opět připravil výborné makrely, v klubovně naše 
ženy mazaly a chystaly výborné mňamky a klobásky a steaky z grilu 
také chutnaly. Děkujeme všem sponzorům a pořadatelům, kteří po-
mohli s organizací tohoto turnaje.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

Jevíčská věž o pohár města
O víkendu 6. – 7. 8. 2016 proběhl na našich kurtech 6. ročník tenisové-
ho turnaje mužů. Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů z Mor. Třebové, Brna, 
Blanska, Stochova, Starého Lískovce a Jevíčka. Ve dvouhře zvítězil To-
máš Elísek z Mor. Třebové, druhý skončil loňský vítěz Lukáš Gorecký 
ze stejného oddílu. Poražení semifinalisté byli Jakub Vurm z Mosilany 
Brno a Karel Modrák z Blanska. Ve čtyřhře zvítězila dvojice Elísek, Mod-
rák, druzí byli Lhotský, Terziev, poražení semifinalisté byli Jakub Vurm 
s Jakubem Maškem a Martin Bárta s Milanem Frélichem. Nedělní do-
poledne trošičku pokazily některé skrečované zápasy. Děkujeme všem 
sponzorům a pořadatelům za bezproblémový průběh celého turnaje.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

  TC JEVÍČKO
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Město Jevíčko Vás srdečně zve na

BESEDU RADY MĚSTA S DŮCHODCI
konanou v neděli 2. října 2016  

v 15 hodin v jídelně Domova mládeže

Kulturní program:

Vystoupení  Harmonikářské kapely „Slza“

a žáků ZUŠ Jevíčko.

Občerstvení zajištěno!

Město Jevíčko 

Vás srdečně zve na

VERNISÁŽ VÝSTAVY
FOTOGRAFIÍ  

fotografické soutěže do kalendáře města na rok
2017

Vernisáž výstavy proběhne

v pátek 2. září 2016 v 18:00 hodin
v Synagoze v  Jevíčku

Výstava soutěžních fotografii je otevřena 
ve dnech 3.-11. září 2016, vždy ve 13-17 hodin

V rámci vernisáže budou vyhlášeny výsledky fotografické soutěže
a proběhne předání cen soutěžícím.

V úvodu vernisáže vystoupí žáci ZUŠ Jevíčko

Drobné občerstvení zajištěno

       Město Jevíčko

Vás srdečně zve na 

Svatováclavský koncert
                                      „aneb recitál operního pěvce Václava Marka a hostů“

čtvrtek 29. září 2016 v 18:00 hodin

Synagoga v Jevíčku
Můžete se těšit na známé i neznámé melodie v podání emeritního sólisty Slezského divadla.

Klavírní doprovod Ivana Svojanovská.
vstupné dobrovolné

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
3. - 11. 9. 2016 

NÁRODNÍ TÉMA: „Památky a komunity“ 
 

OTEVÍRACÍ DOBY PAMÁTEK V JEVÍČKU 

MĚSTSKÉ MUZEUM 
 Sobota, neděle 3. - 4. 9.  13 - 17 hod. 
 Středa 7. 9.     13 - 17 hod. 
 Sobota, neděle 10. - 11. 9.   13 - 17 hod. 

V rámci otevírací doby bude zpřístupněno atrium – rajský dvůr. 

MĚSTSKÁ VĚŽ 
 Sobota, neděle 3. - 4. 9.  13 - 17 hod. 
 Sobota, neděle 10. - 11. 9.   13 - 17 hod. 

BÝVALÁ BAROKNÍ SÝPKA NA K. H. BOROVSKÉHO 
Interiér bude v letošním roce z důvodu restaurování vstupních dveří uzavřen. 

SYNAGOGA 
 Sobota až neděle 3. - 11. 9. 13 - 17 hod. 

V rámci otevírací doby bude připravena výstava soutěžních 
fotografií fotografické soutěže pro kalendář města Jevíčka 2017. 

RUMPÁLOVÁ STUDNA MAŘÍN 
 Sobota, neděle 3. - 4. 9.  13 - 16 hod. 
 Sobota, neděle 10. - 11. 9.  13 - 16 hod. 

„S Muřinohem a Krchomilkou po památkách města Jevíčka“ 
V sobotu 10. 9. plánujeme komentované noční prohlídky následujících památek 

– koželužny, synagogy, muzea, věže a zámečku spojené  
s procházkou po trase literární stezky. 

Sraz účastníků v 19:00 před sochou T. G. Masaryka na Palackého nám. v Jevíčku. 

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 

Přehled akcí Jevíčko ZÁŘÍ 2016
2. 9.  18:00 Vernisáž výstavy fotografií do kalendáře 2017,  
   Synagoga
3. 9. - 11. 9.  Dny Evropského dědictví
4. 9.  17:00 Fotbal -  SK Jevíčko - Sokol Janov
10. 9.  11:00 Myslivecké Babí léto, Areál chovatelů
12. 9.  16:00 23. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka,   
   zasedací místnost MěÚ
15. 9. - 16. 9.  09:00 100. výročí otevření OLÚ Jevíčko
17. 9.  11:00 Soutěž ve vaření „ Kotlíkového guláše  
   „, Pivovarský park
19. 9. - 21. 9.  13:00 Bazar RC Palouček, Synagoga,  
   bližší info viz plakáty
24. 9. - 25. 9.  09:00 Výstava králíků, holubů  
   a drůbeže, Areál chovatelů
29. 9.  18:00 Svatováclavský koncert, Synagoga

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

       Město Jevíčko

Vás srdečně zve na 

Svatováclavský koncert
                                      „aneb recitál operního pěvce Václava Marka a hostů“

čtvrtek 29. září 2016 v 18:00 hodin

Synagoga v Jevíčku
Můžete se těšit na známé i neznámé melodie v podání emeritního sólisty Slezského divadla.

Klavírní doprovod Ivana Svojanovská.
vstupné dobrovolné

       Město Jevíčko

Vás srdečně zve na 

Svatováclavský koncert
                                      „aneb recitál operního pěvce Václava Marka a hostů“

čtvrtek 29. září 2016 v 18:00 hodin

Synagoga v Jevíčku
Můžete se těšit na známé i neznámé melodie v podání emeritního sólisty Slezského divadla.

Klavírní doprovod Ivana Svojanovská.
vstupné dobrovolné
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Listování – v sobotu 24. září v 18.00 
hodin kino Jevíčko
Další ze skvělých příběhů, které stojí za to.
Nenechte si ujít silný příběh a výborné herec-
ké výkony.
LiStOVáNí.cz: Muž, který miloval Yngveho 
(Tore Renberg)
Píše se začátek roku 1990, v Evropě se hrou-

tí komunistický režim a probíhají zásadní změny. V jihonorském 
Stavangeru chodí do druhého ročníku gymnázia mladý rebel Jarle 
Klepp. Jarle hraje v punkové kapele, má kamaráda anarchistu, krás-
nou přítelkyni a vyhraněné názory na většinu věcí. Jeho hlavním cí-
lem je nebýt jako ostatní a dávat to patřičně najevo. Jednoho dne 
se ve škole objeví nový spolužák, úplně obyčejný světlovlasý kluk, 
který ničím nevyniká. Vlastně něčím však přece - je krásný. Setkání 
s Yngvem poplete Jarlemu hlavu a obrátí mu život vzhůru nohama. 
A lidem kolem něj také. Skvělý román o dospívání, touze a lásce na 
pozadí významných dějinných událostí, v němž si připomenete at-
mosféru tehdejší doby.
- účinkují: Jakub Zedníček, Jiří Ressler a Markéta Lánská
Vstupné 50,- Kč, vstupenky si můžete zakoupit v předplatném
v Městské knihovně v Jevíčku

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ JEVÍČKO  

POŘÁDÁ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
JEVÍČSKÉHO SPOLKU ČSCH 

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE 
VE DNECH 24. 9. 2016 – 25. 9. 2016, 9:00 h.

DŮM CHOVATELŮ ULICE BRNĚNSKÁ 

Bohaté občerstvení a tombola

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje, Ing. Romana Línka

Pondělí --------    12.30 - 19.00
Úterý 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00  - 11.00 12.30 - 17.00
Pátek      --------        -------
Sobota 8.00  - 11.00

Městská knihovna v Jevíčku

V měsíci září se 
vracíme k standartní 
půjčovní době  
a jsme tu pro vás: 

Ve čtvrtek 29. září v 17.00 hodin  
– sál zámečku
Setkání s hudebním, filmovým, literárním 
i divadelním kritikem a publicistou Janem 
Rejžkem. Ve svém poslechovém večeru 
vám představí to nezajímavější a nejbi-
zarnější co hudební průmysl dokáže vyprodukovat.  Jak to slyší Jan 
Rejžek se můžete přesvědčit sami v pohodovém večeru při skleničce 
dobrého vína a skvělé hudby.

Zabojujte s leností a Alzheimerem, udělejte něco pro sebe a vyberte 
si z jazykových kurzů, které můžete navštěvovat v Městské knihovně 
v Jevíčku.

Od poloviny září otevíráme tyto kurzy:
• Němčina   pro mírně pokročilé
                  pro pokročilé
• Angličtina  pro začátečníky
                  pro mírně pokročilé
                  pro pokročilé
• Španělština  pro začátečníky
                     pro mírně pokročilé
                     pro pokročilé

Vyučovací hodiny probíhají jednou týdně v podvečerních hodinách.
Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Jevíčku na tel čísle: 
461 325 229 nebo 731 655 437. Bližší informace najdete na stránkách 
knihovny:  http://www.knihovna-jevicko.cz/

Krásné září s Městskou knihovnou 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ JEVÍČKO  

POŘÁDÁ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
JEVÍČSKÉHO SPOLKU ČSCH 

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE 
VE DNECH 24. 9. 2016 – 25. 9. 2016, 9:00 h.

DŮM CHOVATELŮ ULICE BRNĚNSKÁ 

Bohaté občerstvení a tombola

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje, Ing. Romana Línka

                                        

                                                                          
                                  

pořádá 
v prostorách Synagogy v Jevíčku 

BAZAR
DĚTSKÉHO PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ, OBUVI, SPORTOVNÍCH A

KOJENECKÝCH POTŘEB

19. 9. 2016 13 – 18 hod. příjem věcí a prodej 
 20. 9. 2016 10 – 18 hod. prodej 
 21. 9. 2016 10 – 12 hod. prodej 
  16 – 18 hod. výdej neprodaných věcí  
    a utržených peněz

Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro podzimní a 
zimní sezónu do velikosti 170, těhotenské oblečení, dále lyže, 

brusle, boby apod., po dohodě je možné prodávat i dětské 
kočárky. Zájemci o prodej pište nebo volejte na níže uvedený 

kontakt. 

Manipulační poplatek je 5 % z utržené částky. 

Kontakt: email: paloucek@centrum.cz, tel.: 605 333 061. 

Pro děti bude k dispozici malý hrací koutek. 

Těšíme se na Vás!  
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1916 - 2016 

Akce je pořádána pod záštitou 

JUDr. Martina Netolického, Ph.D.,

hejtmana Pardubického kraje, 

a Mgr. Radko Martínka, 

senátora Parlamentu České republiky.

ou 

ho, Ph.D.,

e, 

epubliky.epubliky.epublikysenát

PÁTEK 16. 9. 2016
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Den otevřených dveří s možností prohlídky areálu 
léčebny a jednotlivých pavilonů.

10:00
Přednáška o historii léčebny v kavárně ústavu

10:45 a 12:00
Komentované prohlídky léčebny.

Sraz zájemců o prohlídku v rondelu mezi pavilony S a N.

Od 10:00 hod. průběžně
Posezení bývalých zaměstnanců v kavárně. Občerstvení 
a upomínkový dáreček zajištěny výměnou za pozvánku.

13:00
Vystoupení hudební skupiny K. R. Banda

Kyvadlová doprava zajištěna z autobusové zastávky   
U hřbitova v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 hod. Po  

ukončení pátečního programu zajištěna doprava do Jevíčka. 

ČTVRTEK 15. 9. 2016 
 PRO POZVANÉ HOSTY

 9:00 -16:00 hod.
Odborná konference s doprovodnou výstavou 

zdravotnické techniky, zdravotnických prostředků 
a farmacie

od 17:00 hod.
Společenský večer v hotelu Morava 
pro zaměstnance a pozvané hosty.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Frontmen, 
občerstvení zajištěno. 
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BLAUKOM
JEVÍČKO FEST
10. 9. 2016 od 14.00
Panský dvůr, Jevíčko

Voxel
Sebastian

Light & Love
Mr. Popelino

• Rodinné 
odpoledne

• DJ Rádia 
Haná

• Klaun
• Kouzelník

Vstupenky kupujte v infocentru v Jevíčku nebo na ticketstream.cz za 270 Kč

Zemní práce

774 458 429

baZar 
stavebního materiálu

PO-PÁ  7 - 15.30    SO - NE na telefonu

Zemní práce

Půjčovna 
malé mechaniZace 

a ručního nářadí

doPrava
CAT 428D - traktorbagr
Vál ASC 150
LOCUST 853
Tatra 815

Vibrační deska AMAN 200 a 500 kg • Vibrační pěch BOMAG 
Ponorný vibrátor • Elektrocentrály 9 kVa

Stavební vrátky • Míchačky  a další

Půjčovna Půjčovna Půjčovna 

PřEPrAVA SyPkých MAtEriálů
návěsem Vielton

ubytovací služby 
Pro dělnické Profese

e-mail: sedlacek@matousek.cz  

Potřebujete prodat byt nebo dům s exekucí? 
Vyřešíme, poradíme, rychle a profesionálně. 

Pro více informací volejte 774 765 437, 
Jahodová HESTIA GROUP. 

MYSLIVECKÉ
BABÍ LÉTO 

 SE SKUPINOU KÁZEŇ
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JEVÍČKO VÁS ZVE V SOBOTU

10. ZÁŘÍ 2016 OD 11  00   hod.  
do areálu chovatelů na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku na

ZVĚŘINOVÉZVĚŘINOVÉ
SPECIALITYSPECIALITY

 točené pivo, limo

Pro děti a mládež projížďky na koni.

                                 

Vstup volný

Město Jevíčko nabízí 
k prodeji Multikáru M25.

Cena dohodou.
Kontakt: Dalibor Šebek, 

tel.: 733 127 240,  
e-mail: sebek@jevicko.cz.
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Místní organizace KDU-ČSL Chornice a Jevíčko
Vás srdečně zvou na 

HUDEBNÍ SETKÁNÍ
s „Evou a Vaškem“

27. září 2016 od 18 hodin
Kulturní dům Chornice

od 21 hodin hraje k tanci a poslechu kapela „STOFKA“
Vstupné: 

předprodej od 1. 9. 2016 v TIC Jevíčko  
nebo p. Pilař – tel.: 607 127 315 (Chornice)  

a pí Knolová – tel.: 461 322 038 (Chornice) – cena 200,- Kč 
vstupné na místě – cena 250,- Kč

 
 Akce probíhá za podpory Koalice pro Pardubický kraj 

Dušan Pávek, dipl.um.
starosta Jevíčka

16 LET
S VÁMI

WWW.KOALICEPK.CZ

HÁJÍME ZÁJMY
NAŠEHO REGIONU

Jevicko_inz_Pavek  15.08.16  15:22  Stránka 1

Starostové a nezávislí (STAN) 
do vedení kraje patří

Vážení občané, je mi ctí ujmout se role lídra 
kandidátky Starostů a nezávislých v Pardubic-
kém kraji, kteří jdou do voleb samostatně. Přijí-
mám tuto nabídku s pokorou ke svým spolupracovníkům a podporo-
vatelům i k občanům Pardubického kraje.
S mnohými starosty se spoustu let potkávám a spolupracuji, protože 
jsem už 8 let členkou hnutí STAN. Je to hnutí, které je myšlenkově 
v souladu s mou prací a s mými názory na život. Roky pracuji v celo-
státním výboru STAN a čtvrtý rok zastupuji naše hnutí v Zastupitelstvu 
Pardubického kraje. Díky tomu se dobře orientuji v legislativě a úko-
lech územních samosprávných celků, obcí i kraje. 
Již 14 let jsem starostkou Morašic u Litomyšle a místopředsedkyní 
Mikroregionu Litomyšlsko. Moje práce mě baví a vidím za sebou její 
výsledky. Umím řídit obec a tyto zkušenosti mě inspirují v záměru po-
máhat i při řízení kraje. Upřednostňuji pomoc venkovu – obcím i měs-
tům - v oblasti rozvoje škol a vzdělanosti, ochrany půdy a životního 
prostředí, zachování pošt a rozvoje dalších oblastí vedoucích k sobě-
stačnosti venkova a malých městských částí.
Mojí přidanou hodnotou je pracovitost, houževnatost, nebojácnost 
pojmenovat věci pravými jmény, pochopení lidí v jejich problémech  
a potřebách, schopnost dotáhnout věci do konce. Nejvíce hrdá jsem 
na své bezvadné děti, že se mi podařilo je tak hezky vychovat. Ve vol-
ném čase rekreačně ráda sportuji, nejvíce mne baví turistika a vycház-
ky do přírody, čtu knihy, mám ráda psychologii. 
Díky pomoci ostatních kolegů v hnutí STAN pevně věřím v úspěch při 
krajských volbách v Pardubickém kraji. Za posledních několik týdnů 
je za námi kus práce; máme hotový volební program, ustanovenou 
stínovou radu a padesátičlennou kandidátní listinu. Celkový počet 
registrovaných příznivců STAN v našem kraji je k dnešnímu dni 152, 
z toho 108 starostů. 
Nyní je před námi seznamování občanů našeho kraje s myšlenkami  
a programem hnutí STAN, a to především na různých akcích pořáda-
ných v jednotlivých obcích a městech. A od září jdeme do toho. Sleduj-
te www.stanujeme-pk.cz 

             Mgr. Hana Štěpánová, kandidátka na hejtmanku za hnutí   
Starostové a nezávislí (STAN), zastupitelka Pardubického kraje

Vážení spoluobčané, stejně jako řada dalších starostů v ČR, tak i já jsem se rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva Pardubického 
kraje. Nadále hodlám plně pracovat ve funkci starosty Města Jevíčka, avšak v případě členství v krajském zastupitelstvu mohu  

zintenzivnit spolupráci města s krajem a lépe tlumočit potřeby našeho regionu, města a občanů v krajských orgánech.

S přátelským pozdravem Dušan Pávek, dipl. um., starosta Města Jevíčka
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Projekt OBEC OBČANŮM umožní 
ušetřit občanům města Jevíčko na 

energiích v průměru 5 260 Kč ročně
Občané Jevíčka se nyní mohou připojit k více než 53 000 domác-
nostem a 370 obcím po celé České republice, které využívají 
výhod úspěšného projektu Obec Občanům.

Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za 
cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, 
které umožní zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. 
Mezi obce, které se již do projektu zapojily, patří Městečko 
Trnávka (se všemi 11 podobcemi), Útěchov, Kořenec, Ludíkov, 
Benešov, Vanovice a mnohé další. V první fázi se projekt 
soustředí na vytváření volných prostředků obcím a občanům 
prostřednictvím snižování výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na 
energiích 5 260 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc 
zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský 
servis vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která 
je zároveň garantem kvality projektu.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané města Jevíčko se mohou zapojit a  ušetřit v průměru 
5 260 Kč. Přihlášku můžete vyplnit na www.obecobcanum.cz 
nebo telefonicky s koordinátorem projektu Ing. Ivo Veselým na 
tel. čísle 776 339 979. Přihlašování je možné do 31.10.2016.

Ing. Ondřej Přikryl, TGI

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉ + MĚKKÉ, SMRK 
V KULATINĚ DÉLKA 2 M, MOŽNOST DOPRAVY. 

Bližší informace tel.: 606 893 919, 
e-mail: zouharhonza@email.cz.

   

                                                                                        

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. 
 
Zařaďte Vaši domácnost či firmu do sdružené Elektronické aukce  
energií nebo můžete využít Expres aukci, kde již vidíte 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 námi spolupracují 

 
Elektronické aukce využívají města, obce a firmy se společností eCentre 
již od roku 2006, domácnosti od roku 2013. Průměrné úspory mimo 
 regulované platby jsou  38% u elektřiny a  49% u zemního plynu. 
 
Zájemci o porovnání cen s aukčním ceníkem a vyčíslení úspory je třeba 
 poslední  vyúčtování (případně i smlouvu se stávajícím dodavatelem)  
 
 

                                           
Marxova 5, 571 01 Moravská Třebová 

 
                           Pondělí až Čtvrtek    10 – 13    14 – 17 
                    pro informace tel: +420 603 223 360 

 
                     Už jsme pomohli ušetřit :  1 426 046 714 Kč 
 

  

Vyřízení zdarma

Pomáháme snižovat náklady na elektřinu
i plyn v domácnostech i firmách.

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

Pokud chcete vědět, kolik by jste mohli ušetřit i vy, přijďte za námi
s posledním vyúčtováním a my vám nezávazně spočítáme vaši úsporu.

Našim klientům, např.: I. Pernica fitcentrum Boskovice, D. Pávek Jevíčko,
G. Cinová M. Třebová, L. Juračka Nové Město na Moravě, L. Dobešová
V. Opatovice, J. Ševčíková V. Opatovice, V. Nárožný železářství Svitavy,
N. Ivkovičová V. Opatovice, L. Dobeš V. Opatovice, K. Podlezlová
Jevíčko, jsme ušetřili celkem 278.931,-Kč.

Hledám byt nebo dům v Jevíčku, V. Opatovicích, Konici 
a okolí. Dluhy nevadí, umím vyřešit. 

Tel.: 774 765 437. 
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Jezdecký klub Osada Lípa
Do konce prázdnin zbývá jen několik dní a po rušných týdnech v našem 
jezdeckém klubu nastane opět klidnější období.
Každý rok od prvních dnů prázdnin pořádáme na Lípě pobytové tábory  
s výcvikem jízdy na koni. Letos to byly tři turnusy a o tom, že se dětem na 
Lípě líbí, svědčí to, že již v měsíci březnu byly kromě pár míst obsazené.
Program tábora je koncipován tak, že každý den brzy ráno začíná praktic-
ký výcvik na jízdárně pod dohledem trenéra. Každý trenér má max. 3 děti, 
což mu umožňuje plně se dětem věnovat. Pak následuje hodina teorie, 
která je zaměřená na péči o koně, znalosti z chovu koní atd.
V odpoledním programu  jsou pro děti připraveny nejen hry, ale i tvořivé a vzdělávací práce. 
Letošní téma táborů bylo „Cesta kolem světa“ a tak děti měly možnost každý den navštívit je-
den kontinent a dozvědět se nejen nejdůležitější informace o tomto kontinentu, ale seznámit se  
i s plemeny koní, které se zde vyskytují.
Celý pobyt probíhala táborová hra, kerá končila v pátek olympiádou a „karnevalem v Riu“.
V sobotu dopoledne děti rodičům předvedly, co se za týden naučily a pak nezbývalo, než se  
rozloučit. Nás těší, že se s mnohými z nich setkáváme již několik let nejen na prázdninových 
táborech, ale i na pravidelných soustředěních, které pro ně pořádáme. A to k nám jezdí děti 
nejen z Velkých Opatovic, ale i celé republiky a občas i ze zahraničí.
O prázdninách nás také navštěvují skupiny dětí z jiných táborů a po několikáté přijely i děti  
z tábora, který pořádají místní hasiči pro kolegy z Německa.
Kromě toho má náš JK v náplni i celoroční přípravu mladých jezdců, kterou po čase zakončí 
státní zkouškou a získají jezdeckou licenci, která je opravňuje startovat na oficiálních závodech. 
V letošním roce složily zkoušku dvě děvčata: Jana Bidmonová a Šárka Smékalová (obě z Brna).  
V současné době připravujeme další dvě děvčata na podzimní zkoušky. Není bez zajímavosti, že 
naše svěřenkyně patří u zkoušek k nejmladším (zkoušky mohou absolvovat po dovršení 13 let). 
Jana Bidmonová již absolvovala první závody a parkur obtížnosti ZL (80 cm) absolvovala čistě. 
V této souvislosti bych ráda zmínila další úspěch naší stáje a to je účast na parkurových soutěžích,  
kde se pravidelně naši jezdci umísťují na předních místech. Především Míša Kohoutková, která 
letos byla v soutěžích velmi úspěšná.
Dny pomalu plynou k podzimu a my už teď připravujeme podzimní akce, mezi něž patří třídenní 
podzimní soustředění s výcvikem a Hubertova jízda, kterou celou sezónu ukončíme. Vzhledem 
k tomu, že máme krásnou krytou halu a náš provoz je celoroční, připravujeme soustředění  
i v zimních měsících.
Velmi děkujeme městu Jevíčku za podporu našeho klubu, které si velmi vážíme. 

Věra Kaderková

Podzimní 
soustředění

s výcvikem

a Hubertovou 
jízdou

JK Osada Lípa pořádá
pro děti od 6ti let
27.-30.10.2016
Přihlášky na e-mail:
jkosadalipa@email.cz

Děti na prázdninovém táboře

Jana Bidmonová na prvních závodech

Míša Kohoutková na závodech ve Svébohově

Míša Kohoutková a Marcela Podsedníková na 
závodech v Mohelnici

Děti z Německa k nám přijíždí pravidelně 
každý rok
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BOBROVECKÁ DOLINA 2016
Opět jsme zůstali věrni odkazu pana učitele Továrka a tábor se usku-
tečnil. Nejprve bylo málo dětí. Početná skupina starých táborníků ces-
tovala do zahraničí a tak se na táboře objevilo 18 nových tváří. Byli 
mladší a věkový průměr byl 11,5 roků. Tábor se jmenoval Plejády (Ku-
řátka) podle hvězdokupy v souhvězdí Býka. Celotáborovka představo-
vala hvězdnou oblohu. K táboru patří turistika a tak všichni účastníci 
zdolali legendární kopec Babky (1566 m. n. m.). V minulých letech jsme 
nastartovali program zdolávání vrcholů Liptova (Kriváň, Ďumbier) a tak 
letos měl být na řadě Velký Choč. Nepřízeň počasí nám tento cíl zma-
řila. Tak příští rok. V programu tábora se po delší době objevila zdra-
vověda a to přeprava raněného v improvizovaných nosítkách na větší 
vzdálenost. Kuriozitou za celé tábory bylo sehrání hry Pasák v nočních 
podmínkách. Tím, že byly děti menší a nové, tak se méně jedlo a méně 
zpívalo. Všem však chutnalo a pár písniček si z tábora odvezli. Řeka 
Jalovčanka nás vítala svým nezapomenutelným šumem a po poslední 
velké povodni na jaře roku 2014 zůstává ve svém novém korytě. Tábor 
navštívilo hodně návštěv a vstupenkou pro ně byla nějaká dobrota pro 
děti. Při začátku tábora se mezi hosty již podruhé objevili herci Divadla 
Járy Cimrmana a to Geňa Rumlena a Zdeněk Škrdlant. Před táborová 
příprava začínala zabíjačkou a v letošním roce s třemi řezníky, takže to 
byl šrumec. Z domácích produktů jsme jídelníček obohatili paštikou, 
marmeládami meruňkovou, broskvovou a jahodovou a povidly. Koruna 
vůči Euru byla opět slabá a tak většinu trvanlivých potravin jsme vezli 
z domu. Program tábora byl v letošním roce doplněn o koncert Janko 
Majerčíka, písničkáře z Liptovského Mikuláše. Je to kamarád „indiána“ 
Dollyho, který přebývá v dolině ve svém tepee a naše tábořiště hlídá. 
Již tradičně navštívil naše táborníky Milan Ballo z ochrany přírody a od 
prezentoval druhé vydání své knihy Divočina pod Salatínem. Celotábo-
rovku vyhrála družina zelená s vedoucí Helenkou. Tábor se může usku-
tečnit díky sponzorů a kamarádům, kteří jsou ochotni pomoct. Takže 
dík patří Městu Jevíčku, Keraxu, SaM, Instalatérství Bidmon, Regamu, 
Zemědělskému družstvu Žichlínek a firmě BLAUKOM, která zajišťovala 

přepravu tábo-
rového materi-
álu do Jevíčka. 
Nakonec již 
podruhé. Chtěl 
bych také po-
děkovat svým 
spo lupracov-
níkům, že jsme 
výzvu Františka 
Továrka udrže-
li a hloubíme 
dál studnu, aby 
druzí mohli pít. 
Pan učitel vedl 

stálé tábory v letech 1953 - 1976 a já od roku 1992 doposud. V letoš-
ním roce byl razantně doplněn táborový web a to zejména o historii 
Pionýrské skupiny v Jevíčku od jejího vzniku v roce 1950. Jsou to zápisy 
z kroniky, kde se samozřejmě prolíná i život v našem městě. Společně 
můžete zavzpomínat na svá dětská léta. (www.bobrdol.cz). Obsáhlejší 
článek o letošním táboře bude na webu.

Roman Müller, hlavní vedoucí tábora

Město Jevíčko nabízí k prodeji 
STAVEBNÍ POZEMKY 

v lokalitě Vrchlického
• 9 stavebních pozemků o rozloze 612 až 824 m2 v blízkosti 

mateřská a základní škola, klidné prostředí s blízkostí 
přírody

• cena pozemku 500 Kč/m2 bez DPH + úhrada přípojek 
inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn)

Bližší info na MěÚ Jevíčko, Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko

www.jevicko.cz
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Ohlédnutí za víkendovým pobytem pro děti
Poslední červencový víkend proběhl již X. ročník víkendového pobytu pro děti. Zúčastnily se ho 
jak děti místní, tak děti z blízkého okolí. Jako vždy se spalo ve stanech, objevovaly se krásy příro-
dy a okolní krajiny. Tématem tábora byla táborová olympiáda. Soutěžilo se ve třech družstvech  
v různých disciplínách - hod gumákem, hledání klacíků s číslem, housenky, poznávačka v obál-
kách a další. Během celého tábora se daly sbírat i další body do hodnocení olympiády, jako třeba 
za nalezení pokladu velké šipkované. Na konci tábora Eda sečetl body a slavnostně vyhlásil vítě-
ze, na prvním místě žluté družstvo, druhé modré družstvo a třetí červené družstvo. Ale to nebylo 
zdaleka vše, co děti na táboře prožily. Do tábora přijelo pojízdné planetárium z Brna s krásným 
programem jak pro děti, tak i vedoucí. Planetárium promítalo v ohromné kopuli hvězdnou oblo-
hu, pro menší hvězdnou pohádku o znamení zvěrokruhu, nebo se děti ocitly uprostřed oceánu 
mezi mořskými živočichy. A protože se do kopule nevešli všichni najednou, kdo čekal, mohl vy-
zkoušet zorbing. I tento rok nás navštívili cvičení ptáci - pro změnu exoti. Manželé Podolští nám 
předvedli Amazoňany, mluvícího žaka, ara ararauna a arakanga, kakadu žlutočelatý, no prostě 
nádherní a barevní exoti. Pozvání k nám do tábora přijal i Bob Montana a předvedl nám krásné 
kousky v lasování a v ovládání biče. Na závěr uspořádal soutěž v odchytu telátek :) Děti měly  
i celodenní výlet do Mladějova na Moravě na úzkorozchodnou železnici s parním vláčkem  
a krásnou procházku po lesích Boršova :) Samozřejmě nesměl chybět táborový karneval v maskách  
s diskotékou DJ Pavla, pro velké i malé, skotačilo se do nočních hodin. V neděli nás navštívili ha-
siči z Jevíčka, aby děti ještě zaskotačily v pěně, a airsoft klub Biskupice dovolil dětem si zastřílet  
z jejich airsoftových hraček. Po celý tábor nechyběl pestrý jídelníček se spoustou ovoce a zele-
niny a dobrého jídla. 
Poděkování patří všem dobrovolným vedoucím za jejich obětavou práci s dětmi - Daniel Slouka, 
Zdenek Nečas, Jiří Živný, Filip Procházka, Roman Hňoupek, Pavel Foret, Jaroslav Mlčoch, Jana 
Macková, Veronika Vykydalová - zároveň zdravotník, hlavní vedoucí Eda Jeniš. Dále děkujeme 
všem sponzorům bez, kterých by se tento pobyt nemohl uskutečnit - obci Biskupice, AVZO 
Biskupice, panu Hlouškovi, paní Zechové, hasičům Jevíčko, ochotným a milým prodavačkám  
z místní samoobsluhy, Laďovi Sekaninovi Scart Jevíčko, Ergo Chornice, Michalu Dlouhému  
STIHL Konice, Nekvinda Svitavy, Granit Parts, stavebniny Stupka, Míše Růžičkové, všem maminkám  
a babičkám, které nám napekly buchty a věnovaly domácí vajíčka a marmelády... Velké poděko-
vání patří i panu Liborovi Maňákovi, který nám daroval velkou novou lednici na potraviny.

Eda Jeniš, vedoucí tábora

Společenská rubrika
srpen 2016

Naši jubilanti

Machálek František
Svojanovská Zdenka
Somolová Věra
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

OZNÁMENÍ
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY 

NA POŠTĚ BISKUPICE

Hodiny pro veřejnost 
platné od 1. 9. 2016

 
Biskupice

den dopoledne odpoledne
pondělí 8:00 -10:00
úterý 13:30 - 15:30
středa 8:00 -10:00
čtvrtek 13:30 - 15:30
pátek 8:00 -10:00

! U P O Z O R N Ě N Í !
Upozorňujeme občany, že dne 7. září 2016 (středa) 

se v naší obci uskuteční mobilní sběr 

nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:

14:00 – 15:00 hod.  stanoviště  Biskupice u hasičárny 
Platí i pro občany ze Zálesí a Flintóra.
Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:

barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, čistící tkaniny, 
filtry, pneumatiky

ELEKTROODPAD JE VYBÍRÁN OBCÍ

! 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 směs-
ný komunální odpad. Kontejner bude přistaven 

od pátku 16. září do pondělí 19. září 2016
Směsný komunálním odpadem se rozumí zejména:

všechen odpad, který se nevleze do popelnic, papír, lepenka (le-
penkové obaly větších rozměrů), sklo (obaly větších rozměrů např. demi-
žony, okna, zrcadla, textilní materiál (např. koberce), 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 nebezpečný odpad !!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, obaly  

obsahující zbytky nebezpečných látek, barvy, pneumatiky
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HASIČI V AKCI
Okrsková soutěž
V sobotu 28. 5. se v naší obci Chornice konala okrsková soutěž. Soutěžilo se v běhu na 100 m 
s překážkami, štafetě 4 x 60 m a v královské disciplíně požární útok. Štafeta a požární útok se po-
čítala do konečného výsledku. Běh byl hodnocen samostatně. V obou hodnocených disciplínách 
se nám dařilo a umístili jsme se na 1. místě a tím jsme si zajistili postup do okresního kola do 
Kamence.

Veteráni v akci
V sobotu 18. 6. se konala soutěž Sraz veteránů v obci Radkov s ps-8. Soutěže se zúčastnilo  
7 družstev veteránů, ale i přes silnou konkurenci se našim veteránům dařilo výborně. Již v prvním 
kole jsme měli nejlepší čas a ve druhém kole jsme se umístili na druhém místě, ale jelikož se časy 
sčítaly, tak jsme se umístili na 1. místě.

Okresní kolo Kamenec
Jak jsme se zmínili v předchozím článku, v neděli 26. 6. se konala soutěž v Kamenci u Poličky. Do 
Kamence se sjela všechna družstva z okresu Svitavy, která vyhrála okrskovou soutěž. Soutěžilo 
se v běhu jednotlivců, štafetě 4 x 60m a v požárním útoku. Všechny časy se sčítaly. Soutěže se 
zúčastnilo 11 družstev mužů a bohužel v  tak silné konkurenci jsme si domů dovezli 10. místo.

O pohár starosty obce a starosty SDH obce Gruna
V úterý 5. 7. se v obci Gruna konala soutěž v požárním sportu s ps-8 veteráni a ps-12 muži. Na zá-
vody se sjelo celkem 14 družstev mužů a 4 družstva veteránů. V prvním útoku se sálo z kádě pod 
úrovní terénu a ve druhém pokusu se naráželo. Do konečného pořadí se sčítalo pořadí v jednotli-
vých kolech. Na první kola svítilo krásně sluníčko oběma družstvům a v prvním kole byli veteráni 
na  1. místě a muži na 4. místě. Ve druhém kole bylo narážení, veteráni se se svým časem umístili 
na 3. místě a s celkovým součtem 4 body skončili na 2. místě. Soutěž druhých kol narušil vydatný 
déšť, ale jak už to u hasičů bývá, nezaskočilo je to. Na velmi mokrém a bahnitém terénu dokázali 
opět zabojovat a po druhém kole obsadili opět 4. místo a součet 8 bodů je vynesl na krásné  
3. místo. Domů si obě družstva odvezla krásné poháry a diplomy.

O putovní proudnici Hartinkov 
V sobotu 23. července se družstvo mužů zúčastnilo netradiční soutěže na Hartinkově, kde se sou-
těží na velmi členitém terénu. Sání se provádí na tři savice a plechovky se sestřelují na 3 proudy. 
Sání je z přírodního zdroje. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev a naši muži se umístili na 2. místě.

Noční boj Stará Roveň
Na tuto soutěž jezdí  naši  veteráni  každoročně. Letošní ročník byl pro ně velmi důležitý. Jeli 
obhajovat potřetí pohár za veterány. Avšak štěstěna, která je doprovázela, se jim letos vyhnula  
a útok se nám bohužel nevydařil. Naši veteráni skončili na posledním místě.
 

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci září:

 Miroslav Podlezl

 Ladislava Vykydalová

 Jana Tlustošová

 Ivana Henslová

 Pavel Šimáček

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Hanička „Písnička“ 
v Chornicích

Loňským vydařeným vánočním dvojkoncertem 
Lucie Bílé jsme v Chornicích nasadili pomysl-
nou laťku hodně vysoko. A tak, při úvahách, 
čím kulturně obohatit letošní  čas Vánoc, padl 
návrh na Hanu Zagorovou. Ve spolupráci  
s agenturou ARAGON Art production byl do-
jednán vánoční koncert Hanky s Petrem Rez-
kem a kapelou. Máme se tedy opět na co těšit 
a stejně jako vloni, dáváme ke zvážení mož-
nost pořízení vstupenky, jako hezkého vánoč-
ního dárku vašim blízkým. Bližší informace  
o cenách a zahájení prodeje otiskneme v příš-
tím čísle zpravodaje.

Školní družina v novém
Každý školní rok během prázdnin se snažíme vylepšovat prostředí školy tak, abychom žákům jejich pobyt ve škole zpříjemnili. V loňském roce přiví-
tala děti nová školní jídelna v budově druhého stupně a letos pro žáky připravujeme novou školní družinu. Zde jsme provedli výměnu zářivkových 
světel, místnost byla vymalována a je vybavena novým, velice pěkným nábytkem. Snažili jsme se pro malé žáky prostor ozvláštnit a zpříjemnit, nově 
budou mít možnost posedět v čtenářském koutku, jinak je uspo-
řádána i plocha na hraní a pro zábavu. Stoly mají pětiúhelníkový 
tvar a je možnost je velice snadno uspořádat do různých sestav 
tak, aby co nejlépe vyhovovaly rozmanitým činnostem dětí. Počí-
táme i s tím, že se žáci sami budou na  dotvoření družiny podílet 
tím, že si prostor za pomoci dospělých vyzdobí svými obrázky  
a svými výrobky, aby se tu dobře cítili. 
Prázdniny pomalu končí. Přejme si, aby děti přišly do školy s ra-
dostí a aby byl nový školní rok pro ně příjemný a úspěšný. 
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 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU

Sdělujeme žákům 
a rodičům školy, 
že školní rok 2016-
2017 bude zahájen 
v základní škole ve 
čtvrtek 
1. září 2016 v 8:00 
hodin. Prvňáčky 
slavnostně přivítá-
me i s jejich rodiči.

Mateřská škola bude v provozu také od 1. září 
2016 v obvyklou dobu. 

 Mgr. Jaroslav Vyhlídal, ředitel školy

Úspěchy mladých hasičů
Od října 2015 začal opět fungovat kroužek hasičů. Děti celý podzim pilně nacvičovaly a trénovaly vše, co je potřeba na požární útok. Do sboru hasičů 
se přihlásilo celkem 14 dětí, což je na dvě soutěžní družstva. Naši hasiči si pro své týmy zvolili i přezdívky. Za SDH CHORNICE nyní soutěží družstvo 
ŠMOULÍCI a PLAMÍNCI. V květnu na okrskové soutěži mohli poprvé vyzkoušet vše, co se pilně naučili. Sice neměli žádnou konkurenci, ale první 
soutěžení před publikem je nastartovalo do dalších závodů. A jejich první velké závody se konaly 9. 7. ve Vranové Lhotě. Tam je čekalo 5 soupeřů, 
které hravě zvládli a umístili se na krásných předních příčkách. Družstvo Šmoulíci  na 1. místě a  Plamínci na 2. místě.
Městečko Trnávka pro mladé hasiče připravilo v sobotu 6. srpna štafetu 4 x 60m a požární útok. A opět velký úspěch -  z 5 soutěžních družstev  
Šmoulíci  získali 1. místo a Plamínci získali 3. místo.
Za týden na to jsme se vydali do Březiny, kde mladí hasiči měli pouze jeden pokus na požární útok. Ten se družstvu Šmoulíků dařil na výbornou, ale 

před sestřelením terče se nám bohužel stala technická závada na hadici B a tak se družstvo 
Šmoulíků umístilo na poslední příčce. Poté jsme vsadili na připravenost druhého družstva 
Plamínci, a tak se i stalo. S minimálním rozdílem času se umístili na krásném druhém místě. 
Na těchto závodech se sešlo nejvíce družstev mladých hasičů a to 13 družstev. Jak řekli 
místní hasiči, tolik dětí na soutěži ještě nikdy neměli. Tímto chci poděkovat rodičům a dě-
tem za velice dlouhé čekání na požární útok dětí.
Další závody, které naše mladé hasiče čekají, jsou 20. srpna v obci Dzbel a 3. září Sraz  
osmičkářů  Chornice. Tak pokud chcete podpořit a vidět naše mladé hasiče v akci, zveme 
Vás na závody do Chornic. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům za jejich pomoc při dopravě dětí na závody, 
ale hlavně dětem, že svůj prázdninový čas věnují požárnímu sportu.
I nadále se mohou případní zájemci hlásit k nám do sboru. 

Za SDH CHORNICE Pohanková Andrea 

Keramický mozaikový 
tábor

Letos o prázdninách, druhý týden v červenci, se 
v Chornicích uskutečnil malý, ale skvělý kera-
mický tábor s paní učitelkou Gabrielou Seke-
rešovou. Nevyráběla se jen keramika, ale pře-
devším jsme skládali mozaiku na vlastnoručně 
vyrobené stolečky. Také jsme kreslili v plenéru, 
hráli spoustu her a nechybělo i koupání. Stih-
li jsme i kreslit na trička. Tábor probíhal v ke-
ramické dílně a na dvoře Obecního úřadu, 
ale spoustu času jsme trávili v přírodě v okolí 
Chornic. Celý tábor dopadl skvěle, zábavy bylo 
hodně a hotové výtvory byly fantastické.

Hana Kopková a Klára Vašíková

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).

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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Dětský karneval a módní přehlídka 12.8.2016
Spojení jmenovaných kulturních akcí se ukázalo jako vhodné. Za přítomnosti široké veřejnosti 
kreslíři vystavili své týdenní výsledky, spolu s ostatními dětmi se předvedli v nápaditých mas-
kách a na své si přišly i maminky a všichni, co mají rádi módní oblečení. 
Oděvy ze své dílny a obchůdku nám přivezla paní Nováková z Chrudimi, kolegyně majitelky 
paní Terezy Horčíkové. (www.matajula.cz )
Šestice zdejších šikovných manekýnek předvedla základní část nabídky vesměs letního oble-
čení. Široké spektrum jak materiálů, tak i střihů nabídlo hity letošní sezóny. Úspěch měly jak 
batikované modely, tak i italská móda. 
Po přehlídce se nám předvedly děti ve 
svých maskách. I ty sklidily velký potlesk.
V soutěžích získaly drobné odměny. Za re-
produkované hudby, kterou ochotně zajistil 
Jan Zuzčák, se snad dostatečně „vyřádily“. 
Čerstvým langošům a palačinkám, připra-
vovanými děvčaty z SPOZ, odolal jen má-
lokdo. Pestrý páteční podvečer dopadl na 
výbornou. Poděkování všem obětavým za 
pomoc a hostům za účast.

Letní škola paličkování 25. - 29. 7. 2016
Výstavní síň Centra života a podnikání v Jaroměřicích se v poslednímm červencovém týdnu 
proměnila v učebnu paličkování. Letošní 8.ročník s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou byl rekordní 
co do počtu krajkářek - některé dny v týdnu se jich sešlo až 14 - ze Strážnice, z Břeclavi, Blanska, 
Letovic, Koclířova, Konice, Jevíčka a Jaroměřic. Všechny zde našly společnou „krajkářskou řeč“. 
Lektorka zpočátku nastínila společný cíl týdne, který byl pro některé dovolenkový, - přiučit se 
nové postupy, zdokonalit se v již naučeném, strávit příjemný týden mezi děvčaty, které mají 
společnou zálibu v jednom z nejjemnějším řemesle - v paličkování.
Vše se splnilo na jedničku. Vysvědčení se sice nerozdávala, ale hotové nebo téměř dokončené 
krajky na herdulích si zasloužily skvělé hodnocení. A nebylo to jen paličkování, které spojovalo 
vztahy.
Každý rok zajedeme za výtvarníky v blízkém okolí a nahlédneme do jejich dílny. V úterý po 
vyučování jsme navštívili paní Zatloukalovou v Brodku u Konice. Seznámila nás, jak náročná je 
příprava žitné slámy k dalšímu zpracování, na zdánlivě jednoduchém motivu předvedla tvor-

bu slaměné vánoční hvězdičky, šití ošatek, prostírání, 
ruční tkaní koberců. Vzájemně si považovaly ruční 
práce, která je pro ně životní láskou.
Ve čtvrtek před zahájením výuky jsme zavítaly do 
bylinkové zahrady paní Mgr.Podhorné. Loňská ná-
vštěva se účastnicím natolik zalíbila, že si i letos 
chtěly zopakovat léčivé účinky rostlin a dokoupit, co 
zapomněly loni. Při zpáteční cestě jsme ještě obdivo-
valy výstavu uměleckých řemesel v konickém zámku.
V pátek ťukot paliček ustal, všechny účastnice se roz-
jely se zkušenostmi a příjemnými vzpomínkami k do-
movům. Už nyní je naplánován termín na  příští Letní 
školu paličkování na 31. 7.-4. 8. 2017.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci září své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:

DOLEJŠÍ ZDENKA
HÁJEK JOSEF
PUDÍK LUDVÍK
RÉDOVÁ MILOSLAVA
SOURALOVÁ MARIE
ŠNOBLOVÁ ANNA
VÁVROVÁ MARIE
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti nejen  
v období babího léta.

V posledních dnech jsme se naposledy  
rozloučili s panem 

LUBOMÍREM HAVLÍKEM
Vyslovujeme upřímnou
soustrast pozůstalé 
rodině.

Obec Jaroměřice

LUBOMÍREM HAVLÍKEM
Vyslovujeme upřímnou

Zájezd do Karlových Varů a Mariánských Lázní 6. - 7. 8. 2016
Cíl srpnového zájezdu nebyl vybrán nahodile. Letošní 
rok všechny cesty vedou ke Karlu IV., vzhledem k jeho 
750. výročí narození. Již v únoru byly k návštěvě navrženy 
Západočeské lázně při přednášce našeho průvodce Jana 
Valíčka o životě významného českého krále a římského 
císaře. 
Veliká vzdálenost v autobuse s řidičem panem Matochou 
příjemně ubíhala a  po ubytování v Domově mládeže v 
K. V. jsme se už mohli obdivovat výstavnímu městu. Prů-
vodce nás upozorňoval na architektonické i historické 
zajímavosti o majitelích domů, města a lázeňství. Karlovy Vary si zajisté zaslouží být zařazeny 
mezi světová lázeňská města. Neváhali jsme se vydat lanovkou na rozhlednu Dianu, abychom 
se mohli potěšit náramnou vyhlídkou. Procházkou dolů k Vřídlu, které je v posledních letech již 
venku, jsme ukončili celodenní prohlídku. V neděli dopoledne jsme  všichni s nadšenými dojmy 
procházeli Mariánské Lázně, zářící čistotou a klidem. Zpívající fontána nám tajila dech. Náš spo-
lehlivý průvodce, pan Valíček, nám ještě doporučil návštěvu parku nad městem BOHEMINIUM 
s věrohodnými maketami cca 60  významných památek naší republiky. Odtud po občerstvení 
jsme se vydali k domovu. Věříme, že plánovaná cesta na Karlštejn 17. 9. bude stejně úspěšná.

Výtvarný víkend sobota 
30. a neděle 31. 7. 2016

Sobotní odpoledne vedla kurz malby na hed-
vábí lektorka Iva Vanžurová.
Účastnici si vytvořili pestrobarevné hedvábné 
šály, které budou vhodným dárkem a doplň-
kem k podzimním vycházkám. 
V neděli dopoledne se pokračovalo ve vý-
tvarném duchu. Nabatikovanou  šálu si  moh-
ly ty náročnější ještě napnout na rám a na-
kreslit motiv dle vlastní fantazie.
Drátování  bylo velmi lákavým řemeslem pro 
děti i dospělé.  Drátované výrobky paní Ka-
teřiny Jůzové zdobily výstavní síň spolu s ke-
ramickou mozaikou paní Kateřiny Rubínové 
téměř celé prázdniny. Paní výtvarnice Jůzová 
byla potěšena velikým zájmem o toto staré 

řemeslo. Na 
výtvarné díl-
ně pod jejím 
trpělivým do-
hledem  pa-
novalo skvělé 
tvůrčí úsilí.

VZPOMÍNKA
Dne 20. září uplyne devadesát let od naro-
zení paní Lidviny KYSELÁKOVÉ z Nového 
Dvora. K věčnému 
odpočinku odešla 
v roce 2008. 
Křestní jméno 
Lidvina dostala 
podle návrhu skří-
povského faráře
P. Josefa Kadlíčka.
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Letní škola kreslení a výstava prací
Paní Britt-Marie Pazdírek se i letos o prázdninách ujala 14 dětí, aby 
s nimi a s barvičkami v týdnu od 8.do 12.8. 2016 strávila 5 dopole-
dní. Daná témata dětem vyhovovala, a tak se na výkresech objevo-
valy Knihovna pro zvířátka, Akvárium, Cirkus, Nemocnice pro zvířát-
ka, volná tvorba. Pod dohledem lektorky vznikla řada obrázků, která 
byla vystavená ve stodole v průběhu dětského karnevalu. Odpoledne 
kreslili starší děti a dospělí. Osmičlenná skupina byla podstatně tiš-
ší. Při kreslení příjemně relaxovali. 
„Jejich kresby jsou velice zdařilé“, 
pochvalovala si paní Britt-Marie i 
návštěvníci výstavy. Tímto týdnem 
ukončila BMP své letošní aktivity. 
Konverzační angličtina i kreslení 
vhodně zpestřily prázdninový pro-
gram. Dnes už posíláme lektorce 
poděkování do Kalifornie.

Informace pro občany
V posledních měsících někteří občané nerespektují otevírací dobu 
sběrného dvora a dovezené odpady nechávají vysypané před branou 
sběrného dvora. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni zabez-
pečit sběrný dvůr sledovacím zařízením a s občany zahajovat správní 
řízení končící vyměřením pokuty za nepovolené skládkování odpadu.
Pokud nejste ze závažných důvodů schopni dovést odpad v provozní 
době sběrného dvora,  dohodněte si náhradní čas předání odpadů na 
tel. čísle 723 987 970 nebo 605 376 085.
Dále upozorňujeme, že 
vyřazená elektrozaříze-
ní přivážená do sběrného 
dvora musí být kompletní. 
V opačném případě se stá-
vají odpadem a do sběr-
ného dvora je můžeme 
přijmout pouze rozebraná 
na jednotlivé tříděné ko-
modity.        Mgr. Iveta Glocová

MYSLIVEC A SVATÁ ANNA
I v naší malé novodvorské dědině bývá tradiční pouť. Připadá vždy na 
datum 26. července, tedy na svatou Annu. Důvodem je skutečnost, že 
uprostřed dědiny stojí malá kaplička, jejíž historie je bytostně spjata se 
soškou a obrazem svaté Anny.
Jednou jsme s kamarádem Tondó, synem hostinského, vynesli před 
hospodu stůl, ze skříňky vybrali čokolády a jiné cukrovinky a začali 
prodávat. Pravda, tržbu jsme měli nevelkou, ale pro nás to prostě byla 
pouť a zábava zároveň.
Jako děcka jsme v předvečer svátku svaté Anny obcházeli celou dědinu 
a přáli jsme všem místním Annám, kterým se říkalo různě jako Anka, 
Anička, Andula, Hanka, Anda… Na jednu naší slavnostní štrapaci se 
řádně vemódila starši Maňa. Oblékla si mysliveckou kamizolku, na hlavu 
nasadila zelený klobouček se sojčími pérky, do rukou si vzala postarší 
housle, a tak jsme společně vyrazili. Naše halasná přání přerušovaná 
neřízeným zpěvem či spíše hulákáním do ticha červencového večera 
zmíněná Maňa doprovázela improvizační hrou na zapůjčené housle…
Dalšího vinšování se už milá Maňa bohužel nezúčastnila. Po skončení 
základní školy odešla do světa – na zahradnickou školu do dalekého 
Děčína, a od té doby jsem ji už bohužel nikdy nespatřil.

Pavel Kyselák

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc září 2016                              

1. 9., čtvrtek 8.00 h Slavnostní zahájení 
školního roku
2. září, 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 Duhovou kočkou. Prodejní ýstava potrvá 
do 12. 10. 2016
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
15. 9., čtvrtek, 13.00 h, VS Vyhodnocení 
prázdninové soutěže pro děti „Všudybyl  
a Všechnoznal“ Vzpomínky z prázdnin, deskové 
a venkovní hry
17. 9. Zájezd na hrad Karlštejn a do 
Koněpruských jeskyní s průvodcem Janem 
Valíčkem předpokládaná cena 500,- Kč (bez 

vstupů), záloha bude vybírána do 9. 9. 2016, 
odjezdy autobusu: Biskupice 4.55 h, Jaroměřice 
5.00 h, V.Opatovice 5.10 h, Jevíčko 5.15 h
21. 9. středa,  knihovna uzavřená 
26. - 30.9. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii 
Broumov, sběr oděvů, nádobí aj.potřeb  zadní 
prostory dvora – stodola, informace v knihovně
29. 9., čtvrtek, 11.30 h - 15.00 h, dvůr CŽP 
Prodej objednaných macešek a chryzantém ze 
zahradnictví pana Kohoutka z Vanovic
30. 9. pátek, 18.00 h, VS Bylinkový podvečer 
s paní Urbánkovou z rodinné farmy 
Sedmikráska, „Příroda kolem nás je přirozenou 
lékárnou a darem z nebes pro naše zdraví.“ 
Informace o výrobě a prodej bylinných sirupů, 
čajů a léčivých bylinných směsí

PŘIPRAVUJEME:                                                   
2. 10., neděle, 9.00 – 17.30 h, VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou pro začátečníky  
i pokročilé
3. - 9. 10. TÝDEN KNIHOVEN
4. 10. úterý, dopoledne v učebně ZŠ Beseda se 
spisovatelkou Ogou Černou 1. - 4. třídu ZŠ
7. - 8. 10. pátek od 14.00 do 22.00 h, sobota 
od 8.00 do 14.00 h, VS CŽP, Jaroměřice 200 
VOLBY do zastupitelstva Pardubického kraje

8. 10. Zájezd na hrad Karlštejn a do Prahy 
na muzikál JEPTIŠKY v divadle Fidlovačka,  
s průvodcem Janem Valíčkem, předpokládaná 
cena 460,-(bez vstupu na hrad) + vstupenka na 
představení 180,- Kč = 640,- Kč s přispěním obce 
a firmy Bonusys,  dopoledne možnost procházky 
po Praze nebo návštěva Karlštejna, záloha bude 
vybírána v OK  do 9.9. 
11. 10., úterý, dopoledne v učebnách ZŠ 
Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 
pro 5. - 6. třídu Beseda se spisovatelem Jiřím  
W. Procházkou pro 7. - 9. třídu

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou  
Hanouskovou, v klubovně 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 v 17.30 hodin
Cvičení SM systém a BODYFORM s Bc. L. 
Kořenářovou,  středy18.00 a 19.00 hodin
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, 
Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin 
Všechna cvičení začínají již v týdnu od 5. 9. 2016
Případné změny budou oznámeny,
kontakty OK  461 325 300, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz,  
http://www.jaromerice.knihovna.cz   
                                           

Prázdninové čtení u studny na „Dvoustovce“
Hned od začátku prázdnin patřily středeční podvečery čtení s dětmi.! 
Po loňských úspěšných setkáních jsme je opět zařadili do programu 
knihovny. Vybrali jsme knihu MILOŠE KRATOCHVÍLA „PRÁZDNINY 
BLBCE 13“- příběh o chlapci, kterému se nevydařilo vysvědčení po-
dle představ rodičů. Zažívá na prázdninách u babičky a dědy se svým 
strýcem, kamarády a po úraze zasádrovanými rodiči veselé i k zamyš-
leníhodné příhody. Vtipné nahodilé situace, jako např. jízda na rudlu, 
lezení na stromy, hra s mobily, 
televizní reportáže, apod. děti 
nadšeně předváděly. S knihov-
nicí se střídaly ve čtení, hledaly 
v encyklopediích, posloucha-
ly hlasy ptáčků. Při posledním  
setkání 17. 8. si slíbily, že příští 
prázdniny se bude opět ČÍST!!! 
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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 
výrobu šperků na zakázku, kvalitní opravy zlatých a stříbrných  

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!!!

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

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

Palackého náměstí

Krátká

Soudní

Komenského náměstí

Krátká

Kostelní

hote
l a r

estau
race

Více na www.hoteluapostola.cz
tel. 775 256 389

Vaše oblíbená restaurace
PRIMA RISTORANTE se stěhuje!

Od 10. 10. si můžete vychutnat naši vyhlášenou pizzu
a další jídla na nové adrese:

Kostelní 50 ,,HOTEL A RESTAURACE U APOŠTOLA     ”.
Nově Vás čekají větší prostory a venkovní posezení.

Nabídneme Vám také možnost ubytování
a pronájmů prostor pro konání soukromých akcí.

Tímto Vám děkujeme za dlouholetou přízeň
a těšíme se na další setkávání v nových prostorách!Pronajmu byt 2 + 1 v rodinném domě 

v Jevíčku. Tel.: 602 751 543.

SBD M. Třebová a samospráva bytovky  
na M. Mikuláše 757 v Jevíčku oslovuje dodavatele  

na opravu balkonů. Bližší INFO sdělí Ing. Karel Vystavěl, 
tel.: 723 642 050, e-mail: karel.vystavel@centrum.cz. 

Termín provedení po dohodě.

Nabízím občanům, organizacím a firmám profesionální 
provedení veškerých zahradnických prací spojených 

s výsadbou a údržbou stromů a rostlin (sečení, stříhání, 
rytí, hnojení, atd.). Dále veškeré práce spojené s provozem 

zahrady, chaty, chalupy i RD. 
Vše po tel. dohodě na tel. č. 732 613 796.

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.Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji

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


