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Tradice Dnů evropského dědictví v Jevíčku  
a péče o památky

Zářijové dny jsou nejen po celé České republice, ale také v řadě evropských zemí spojeny s ně-
kolika dny otevřených dveří řady historických či kulturních památek a staveb, které nejsou běžně 
veřejnosti dostupné.  Tradice tohoto kulturního projektu začala v České republice již v roce 1991. 
V letošním roce proběhnou Dny evropského dědictví ve dnech 9. – 17. září.  Jednotlivé země 
vyhlašují každý rok i svá národní témata, to letošní zní Památky a příroda. 
Výraz dědictví se mnohdy uplatňuje pro vyjádření památky. K oběma těmto pojmům bývá přiřa-
zován přívlastek kulturní – kulturní památka, kulturní dědictví, čímž se mají odlišit lidské výtvory 
od přírodních památek. Ochranou kulturního dědictví se zabývá obor památková péče, která 
se ve své podstatě věnuje ochraně nejen hmotného, ale také nehmotného kulturního dědictví 
– např. různé lidové zvyky. Hlavní záměry, které daly vzniknout tomuto projektu, byly zejména 
ochrana kulturních památek, které jsou ohroženy, a zlepšovat informovanost veřejnosti o jiných 
kulturách. 
Jevíčko se každoročně zapojuje do Dnů evropského dědictví. Ač malé město, tak se může po-
chlubit nejen zachovalým středověkým půdorysem, ale také řadou stavebních a sochařských pa-
mátek, díky kterým bylo městské centrum v roce 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou 
(MPZ). První stavby v MPZ byly zapsány do rejstříku nemovitých památek již o 32 let dříve.
V rámci oslav tohoto kulturního svátku budou v Jevíčku zpřístupňovány některé významné pa-
mátky a instituce během dvou zářijových víkendů: 9. – 10. a 16. – 17. září 2017. A kterých jevíč-
ských památek a staveb se týkají Dny evropského dědictví?
• Bývalá barokní sýpka z 18. století, jedná se o jedinou autentickou připomínku zdejšího hospo-

dářského dvora. Za napoleonských válek (po bitvě u Lipska) posloužila jako lazaret pro vojáky. 
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v druhé polovině 18. století v pozdně barokním 

slohu. 
• Městská věž, která je nyní dominantou města, a dříve byla součástí městského opevnění. Na 

konci 16. století byla zvýšena do výšky 50,5 m. 
• Městské muzeum, které se nachází v prostorách bývalého 
Augustiniánského kláštera založeného v druhé polovině 14. 
století.
• Ojedinělá technická památka – rumpálová studna na ná-
vsi v Maříně, která patří k nejhlubším studnám v republice 
(68, 5 m), pocházející z 18. století. 
• Bývalá židovská synagoga postavená koncem 18. stole-
tí, nyní slouží jako koncertní a výstavní sál. Během prohlídky 
budou k vidění výsledky archeologického výzkumu v rámci 
akce Revitalizace Palackého náměstí.
Obyvatelé Jevíčka si jistě všimli, že během uplynulých dvou 
desítek let změnila řada městských památek svůj vzhled, je-
likož jsou tyto pamětihodnosti postupně opravovány. Díky 
tomu dostalo naše město novou tvář a stává se i turistic-
ky přitažlivějším. Renovace řady těchto zmíněných památek 
byla možná díky zapojení města Jevíčka do Programu rege-
nerace městské památkové rezervace a městské památkové 
zóny vyhlašovaného každoročně Ministerstvem kultury ČR.

Příjemné zářijové dny zpestřené nejen kulturními víkendy 
Vám za Jevíčský zpravodaj přeje

Mgr. Jitka Budigová

Fotoaktuality

10. srpna v ranních hodinách se Jevíčkem 
prohnala silná vichřice s bouřkou

Vernisáž výstavy s prezentací archeologic-
kých nálezů z Jevíčka se vydařila

www.jevicko.czwww.jevicko.cz

Mňága a Ždorp zaplnila Jevíčské náměstí při 
kulturním programu pouti 19. 8. 2017

Jevíčská pouť 2017 je za námi
Vážení spoluobčané,
víkend 19. – 20. 8. 2017 byl v Jevíčku ve znamení tradiční Jevíčské pouti a já musím zpětně říci, že 
naše pouť proběhla opět v úžasném duchu a dobré náladě a když jsem se potkával s návštěvníky 
pouti, kteří mi sdělovali svoje spokojené pocity a názory, tak jsem z toho samozřejmě měl obrov-
skou radost. Jevíčko prokázalo opět svoji oprávněnost poutního místa s kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie a obrovskou historickou tradicí.
Aby se však poutníci v Jevíčku cítili dobře a odvezli si z města příjemné zážitky, stálo to samo-
zřejmě mnoho úsilí celou řadu lidí, kteří se na organizaci podíleli, proto bych chtěl všem vyjádřit 
obrovské poděkování, a to patří jak pořadatelům hlavního programu, tak všem, kteří se podí-
leli na organizaci doprovodných částí programu. Dovolím si tedy vypíchnout alespoň stěžejní 
pilíře Jevíčské pouti, bez kterých bychom střípky pouti skládali jen velmi obtížně. Je to bezpo-
chyby tým zvukařů, osvětlovačů a dalších techniků pod vedením Mirka Horkého, dále techničtí  

pokračování na str. 3
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Rozum nadevše 
Každému z nás, zejména jsme-li pamět-
níci časů nedávno minulých, tu a tam 
nezbude než pokroutit hlavou, kamže 
se kruci poděl praktický rozum. Úsudek 
řízený vrozeným citem, jemuž není potře-
bí úředních příkazů a omezení, vyhlášek 
či zatrolených předpisů, v naší modernitě 
zapadá. Filozofové dali této bývalé sa-
mozřejmosti termín kategorický impe-
rativ a naši dědové a babičky mu říkali 
prostě a jednoduše dobré mravy. Ty měly 
být základem nejenom naší pospolitosti,  
nýbrž i veřejného pořádku.  
Že se však za poslední roky cosi změnilo, 
je nabíledni. Stačí jít kolem kostela a vzít 
za kliku. Patrně bude zavřeno. Nechat 
totiž svatyni otevřenou by znamenalo 
vystavit hodnotný mobiliář se vzácnými 
sakráliemi nebezpečí zcizení či vandalis-
mu, a to prosím za bílého dne! Jako děti 
jsme se chodili v parných letních dnech 
do kostela alespoň zchladit. A třebaže 
jsme vyrůstali v zesvětštění, nikoho teh-
dy nenapadlo cokoliv zde rozbít či zcizit. 
Dobrý mrav nás ponoukal, že v kostele se 
přece nic neničí ani nekrade. Ale časy jak 
vidno se mění. A s nimi taktéž ideje obec-
ného zákona. Ten pozbývá platnosti a je 
tedy třeba zavelet. Kategorický imperativ 
nahradit příkazem úředním.
V praktické všednodennosti však tu a tam 
úplná absence dobrých mravů a jejich  
alternace úředním šimlem vede k mnoha 
úskalím, jež jsou pak plna neporozumění 
a mrzení. Strnule sešroubovanými před-
pisy a široké veřejnosti zastřenými úkoly 
a příkazy si v nejednom případě pleteme 
bič sami na sebe. Samotná důslednost  
a úřední zarputilost se může v jistých pří-
padech proměnit v buzeraci, ne-li přímo 
šikanu.  
Pravidla je dlužno ctít. S tím jistě souhlasí-
me všichni. Leč s trochou rozumu se jistě 
shodneme i na tom, že vše má své meze. 
Tedy i omezení! Člověk s trochou lidské 
empatie tomu rozumí, nemilosrdný tech-
nokrat nikoli.  
Od 1. července tohoto roku dohlíží na 
veřejný pořádek v našem městě Městská 
policie Jevíčko. Konečně jsme se tak do-
čkali ochránců práv s příslušnými kompe-
tencemi, kteří v ulicích města neplní funkci 
jen jakýchsi strašáků, bezmocných kliftó-
nů bujnou mládeží a priori ignorovaných. 
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
dává našim strážníkům celou řadu pravo-
mocí, jež jsou pro zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku nezbyt-
ností. Zároveň s pravomocemi jim však 
tento zákon rovněž ukládá, viz § 6 odst. 
1, nepřipustit, aby osobám v souvislosti  
s touto činností vznikla bezdůvodná újma 
a případný zásah do jejich práv a svobod 
překročil míru nezbytnou. Lze říci, že je 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci září 2017 oslaví  
významné životní jubileum 

Milan Marek
Alena Peková
Jarmila Štindlová
Jindra Štindlová
Ludmila Jachanová
Miroslava Dlouhá
Božena Hebelková
Marie Schichová
Anděla Ševčíková
Erich Richter
Jiří Raus
Ingeborg Ostrá
Miloslav Krejcar
Agnesa Dokoupilová
Antonín Christ

tímto nabádá, aby byli při výkonu služby 
empatičtí a lidsky rozumní. Aby v důsled-
ku věděli kde, koho a zač pokutovat či 
jinak popotahovat a kde případně přísné 
oko přimhouřit. Je docela trapné trestat 
řidiče důchodce kupříkladu za to, že pro 
samou ohleduplnost k plynulosti provozu 
najel před vlastním domem jedním kolem 
na chodník a tu potom vozidlo na nezbyt-
nou, třebas jen krátkou dobu parkoval. 
Anebo zrovna tak pokutovat řidiče závoz-
níka, jenž vykonávaje službu pro občany 
města, zaparkuje vozidlo zcela ohleduplně 
na místě tomu původně určeném, v nájez-
du do chodby v zadním traktu úřadu, aby 
zde posléze co nejrychleji naložil a vyložil 
kancelářský materiál. Inu věřme, že těmto 
a jim podobným nemístnostem, jež ne-
lze odestát, budou pod správou pořád-
ku Městské policie Jevíčko naši občané  
i návštěvníci města ušetřeni. A naopak, že 
budou stíháni a sankciováni třeba koneč-
ně i ti, kteří při pošetilých projížďkách po 
městě výrazně překračují vymezenou rych-
lost.  
Velitel naší policie, pan Mgr. Bc. Du-
šan Tejkal je zkušený, vysoce erudo-
vaný policista a zároveň charizmatický  
a komunikativní džentlmen. Nuže doufej-
me, že pod jeho vedením bude náš veřej-
ný pořádek střežen nejenom věcně, nýbrž 
i lidsky.
O tom, že ne vše lze řešit striktně po-
dle direktiv a tabulek, se přesvědčujeme 
v mnoha ohledech dosti často. Ani vysoce 
sofistikované a širokým kolektivem pečlivě 
vypracované zásady pro poskytování do-
tací z rozpočtu Města Jevíčka na podpo-
ru společensky prospěšných aktivit neza-
staly plně lidský faktor. Stačila drobnička, 
možná pro vlastní zaneprázdněnost malé 
opomenutí termínu, a nejeden z žadatelů 
na svůj příspěvek nedosáhl, třebaže všech-
ny ostatní podmínky nároku splňoval. 
I v těchto případech měl úřední šiml pré. 
Doběhnuti byli nakonec i členové komi-
se pro výchovu a vzdělávání, kteří se na 
přípravě městského grantového systému 
podíleli. 
Pro příklady, určitě namnoze závažnější, 
trapnější či smutnější, kdy nám nezbý-
vá než pokroutit hlavou, bychom mohli  
vytvořit samostatnou rubriku. Nejlépe čte-
nářskou. Plných pytlů do mlýna bychom 
nastřádali bezpochyby přehršel. Nechat 
totiž praktický rozum spát, soudit a rozho-
dovat bez výjimky a bez pardonu je každo-

pádně snadné, 
pohodlné a pře-
devším bezpeč-
né. Alibi nadevše. 
K jaké to ovšem 
přispívá mrav-
nosti, netřeba 
dále rozmazávat. 

Rudolf Beran        

 

Město Jevíčko Vás srdečně zve 
na

 BESEDU 
RADY MĚSTA 
S DŮCHODCI

konanou 
v neděli 8. října 2017 

v 15 hodin 
v jídelně Domova mládeže

Kulturní program 
a tradiční občerstvení 

zajištěno !

Na setkání s Vámi se těší radní 
Města Jevíčka.
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Připravujeme nový sběrný dvůr mimo zástavbu města

pracovníci města, kteří byli v permanenci ne-
jen celý pouťový víkend, ale měli na staros-
ti celou technickou přípravu, úklid náměstí  
a společně s Městskou policií Jevíčko zajištění 
dopravního značení, aby vše dopravně fun-
govalo. Městské policii Jevíčko, podpořené 
hlídkou Aragon Security a dvěma hlídkami 
Policie ČR, rovněž děkuji za „služební mara-
ton“ na úseku bezpečnosti a pořadatelských 
úkolů. Musím poděkovat také pracovnicím 
Turistického informačního centra v Jevíčku 
za spolupráci s přípravou a propagací pou-
ti společně s organizací stánkového prodeje 
na náměstí. Kulturní komisi chválím za skvělý 
výběr kulturního programu. Poděkování patří 
také jevíčské farnosti v čele s panem farářem 

p. Josefem Slezákem a všem farníkům, kteří po 
slavnostní mši připravili pro všechny poutníky 
velmi příjemné setkání ve farní zahradě. V ne-
poslední řadě děkuji místním spolkům a re-
stauratérům za vynikající občerstvení v rámci 
kulturního programu Jevíčské pouti. 
Za významnou ekonomickou podporu pouti 
musím poděkovat a zmínit všechny sponzory, 
díky kterým se nám podařilo získat na finan-
cování programu celkem 63 000,- Kč. Jsou to: 
Autoškola – Miroslav Kubín; stavební dozor 
Ing. Jan Král; Zahradní technika Tlamka 
Boskovice; stavební firma František Hanzal; 
AUTOSERVISPNEU – Petr Zikmund; Zahra-
da pro vás – Petr Dokoupil; REHAU Auto-
motive  s.r.o. – provoz Jevíčko; Cukrárna 

U Mlsné kočky; Stavebniny Stupka, KERAX 
s.r.o. Jevíčko  – jeřábové práce, zemní prá-
ce, autodoprava; Stavební firma MOLAT 
s.r.o.  Velké Opatovice, Podlahové studio – 
Petr Bombera, Jevíčko; Reklamní agentura 
Rustika s.r.o. Jevíčko; Musicsoundsystems 
– Miroslav Horký, světla a zvuk.
Závěrem bych chtěl také poděkovat všem 
občanům našeho města, kterých se nějakým 
způsobem dotýkala dopravní omezení nebo 
zvýšená hlučnost z programu Jevíčské pouti 
za jejich toleranci a vstřícnost a věřím, že tyto 
strasti byly překonány dobrou náladou a slav-
nostním duchem z největší městské slavnosti, 
kterou bezesporu Jevíčská pouť je.
Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Zastupitelstvo města na svém posledním jed-
nání 7. 8. 2017 projednalo finální verzi umístě-
ní sběrného dvora do nové průmyslové zóny 
na ulici Třebovské a současně dispozici zázemí 
technických služeb, které výhledově plánu-
jeme sloučit do jednoho areálu se sběrným 
dvorem. Návrh dispoziční studie sběrného 
dvora zpracoval na základě objednávky města  
Ing. Roubal ve spolupráci s Ing. arch. Slaví-
kem, který řeší území celé zóny vč. souvisejí-
cího dopravního napojení a inženýrských sítí. 
Vzhledem k tomu, že se připravuje dotační 
výzva v rámci OPŽP na výstavbu a rozšíření 
sběrných dvorů s dotací 85 %, která předpo-
kládá příjem žádostí o dotace od září do pro-
since 2017, je nutné vyvinout maximální snahu  
o přípravu podkladů k žádosti o tuto dotaci.  
A stěžejním podkladem je především pro-
jektová dokumentace pro územní řízení na 
umístění sběrného dvora. Proto zastupitelstvo 
schválilo její zadání, abychom v projektové 
přípravě postoupili o další stupeň. Aby provoz 
sběrného dvora a technických služeb neob-
těžoval okolí, bude tento ve směru k městu  
oddělen širokou bariérou zeleně, jak s tím po-
čítá územní plán města.

Vedení města Jevíčka
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Usnesení z 65. schůze Rady města Jevíčko konané dne 31. července 2017
1/65  Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 

Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 
Blansko na výměnu okna bytu č. 4 
na ul. Třebovská 71 v Jevíčku za cenu 
18.733 Kč bez DPH s úhradou z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka s realizací v roce 
2018,

2/65  Rada pověřuje starostu jednáním se 
SDH Jevíčko o navržené možnosti pro-
deje vozidla TATRA 148 CAS 32 rz SYA 
03-74 jako nepotřebný majetek Par-
dubickému kraji za posudkovou cenu 
32.000 Kč stanovenou znaleckým po-
sudkem s následným darováním vozi-
dla hasičům na Zakarpatí,

3/65  Rada schvaluje poskytnutí finančního 
daru Klubu chovatelů jezevčíků ČR ve 
výši 3.000 Kč k zakoupení cen v rámci 
pořádání 9. ročníku Mezinárodní klu-
bové výstavy jezevčíků, která se usku-
teční 6. 8. 2017 v areálu SK Jevíčko  
a bezplatné uveřejnění letáku ve zpra-
vodaji,

4/65  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora s 
trvalým pobytem v Jevíčku pořádané-
ho organizací RC Palouček Jevíčko dle 
předloženého seznamu,

5/65  Rada schvaluje umístění 2 – 3 malých 
stolků se židlemi (případně se sluneční-
ky) před provozovnu rychlého občerst-
vení u OD COOP na Palackého náměstí 
s úhradou záboru veřejného prostran-
ství dle platné obecně závazné vyhláš-
ky města Jevíčko,

6/65  Rada uděluje souhlas ÚP ČR na zřízení 
a instalaci bezpečnostních prvků v pro-
storách pracoviště ÚP ČR v Jevíčku dle 
předloženého návrhu na náklady měs-
ta Jevíčko,

7/65  Rada neschvaluje vybudování protipra-
chové zábrany kolem domu č. p. 835 
na ul. Pod Zahradami,

8/65  Rada schvaluje namalování parkova-
cích pruhů na parkovišti A. K. Vitáka 
596, 597 v Jevíčku pracovníky města,

9/65  Rada schvaluje úhradu faktury firmě 
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebov-
ská 431, Jevíčko v částce 73.971 Kč bez 
DPH za provedení úprav sociálního za-
řízení v MŠ Jevíčko,

10/65  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 25.920 Kč a pověřuje 
ředitele ZŠ Jevíčko podpisem darova-
cích smluv,

11/65  Rada schvaluje udělení licence na pro-
vozování veřejné linkové osobní vnit-
rostátní dopravy pro dopravce ARRIVA 
MORAVA, a. s., Vítkovická 3133/5, 702 
22 Ostrava – Moravská Ostrava na linku 
780 445 na provoz mezi obcemi Konice 
– Šubířov – Dzbel – Konice a pověřuje 
starostu jednáním o úpravě času od-
jezdů z města Konice místo 06:53 h na 
07:20 h,

12/65  Rada neschvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora  
s trvalým pobytem v Jevíčku pořáda-
ného organizací Ze Zámečku do světa,  
z. s., Jevíčko dle předloženého sezna-
mu z důvodu nedodržení podmínek 
grantového systému města Jevíčka, 
kdy žádost má být podána nejpozději 
14 dnů před zahájením vlastní akce,

13/65  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
CN na výměnu 2 ks oken v bytě na ul. 
M. Mikuláše 551,

14/65  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

15/65  Rada schvaluje nákup nového propa-
gačního materiálu pro potřeby Turi-
stického informačního centra Jevíčko 
k propagaci města Jevíčka za částku 
24.425 Kč bez DPH (29.554 Kč vč. DPH),

16/65  Rada schvaluje nabídku firmy Inoteska-
-CT, s. r. o., Skalka 1692, 560 02 Česká 
Třebová k pronájmu radarového rych-
loměru AD9C, Ramer 10 C k účelnému 
využití strážníky MP Jevíčko v boji proti 
překračování nejvyšší dovolené rych-
losti ve městě za částku 4.000 Kč bez 
DPH/jeden den (4.840 Kč vč. DPH/je-
den den),

17/65  Rada schvaluje umístění inženýrských 
sítí (voda, plyn, kanalizace, elektro)  
a vybudování dvou zpevněných vjezdů 
a jednoho chodníku na náklady žadate-
le ke stavbě na p. č. 183/1 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí investora INDUSTRY OIL,  
s. r. o., K Pile 187, 569 44 Jaroměřice přes 
pozemky v majetku Města Jevíčko na p. 
č. 1757/18, 1751/14, 1751/13 v k. ú. Je-
víčko-předměstí. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o napojení na krajskou komu-
nikaci, musí žadatel jednat se SÚS Pk  
a ve věci napojení na sítě, musí jednat 
se správci sítí,

18/65  Rada schvaluje opravu části komunika-
ce na západní straně ulice Smolenská  
v Jevíčku pracovníky města do výše po-
řízení stavebního materiálu 50.000 Kč 
vč. DPH,

19/65  Rada schvaluje přijetí dotace pro Město 
Jevíčko od Ministerstva zemědělství ČR 
na projekt „Oprava hřbitovní zdi u kos-
telíčku sv. Bartoloměje“ ve výši 657.671 
Kč,

20/65  Rada schvaluje CN Mgr. Jaroslava Špaj-
se, U Hřiště 1280, 562 01 Ústí nad Orlicí 
na objednávku administrace výběrové-
ho řízení za částku 9.000 Kč bez DPH 
a dotačního managementu za částku 
6.000 Kč bez DPH na projekt „Oprava 
hřbitovní zdi u kostelíčku sv. Bartolo-
měje“,

21/65  Rada neschvaluje převod části pozem-
ku p. č. 5317 – orná půda v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí za ČOV popř. odprodej 
za symbolickou cenu do majetku SDH 
Jevíčka a nabízí součinnost při vytipo-
vání dalších vhodných lokalit určených 
k vybudování sportovního hasičského 
areálu,

22/65 Rada schvaluje nabídku Miroslava Ka-
mrly, MK-Letecká fotografie Brno, 
Laštůvkova 77 na zhotovení leteckého 
snímkování města Jevíčka do částky 
20.000 Kč vč. DPH,

23/65  Rada schvaluje formu prezentace ná-
lezu římského příkopu navrženou po 
konzultaci s RML a ARUB na ul. Řím-
ských legií v Jevíčku tak, že jeho průběh 
bude zvýrazněn v komunikaci na dvou 
místech zadlážděním rustikální dlaž-
bou a místo bude doplněno cedulemi  
u chodníku s odborným výkladem,

24/65  Rada schvaluje podmínky výzvy a zadá-
vací dokumentace na zajištění admini-
strace a projektové přípravy akce „Cy-
klostezka Velké Opatovice – Jevíčko“  

a složení komise pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek za Město Jevíčko 
dle zápisu,

25/65 Rada schvaluje CN na provedení restau-
rátorských průzkumů na památkách 
Ing. Ladislavem Krylem, Zdislav 9, 538 
54 Luže v celkové výši 77.000 Kč (není 
plátce DPH) dle zápisu a pověřuje sta-
rostu jednáním o spolufinancování ŘKF 
Jevíčko,

26/65  Rada neschvaluje pronájem prostor 
v bývalém HD na ul. Třebovská žadate-
lům dle zápisu z důvodu vysokých in-
vestic na opravu nemovitosti,

27/65  Rada schvaluje dohodu mezi Městem 
Jevíčko a Regionálním muzeem v Li-
tomyšli o provedení záchranného ar-
cheologického výzkumu v rámci akce 
„Chodník u zámečku, Jevíčko“ za částku 
10.000 Kč (nejsou plátci DPH) a pověřu-
je starostu podpisem dohody,

28/65  Rada schvaluje CN firmy JUSTITIA CON-
SULTING PARTNERS, s. r. o., 28. října 
1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory na administraci zadávacího řízení 
na projekt „Jevíčko – Návrh výsadeb 
na veřejném prostranství předprostoru 
hřbitova“, za nabídkovou cenu 12.000 
Kč (není plátce DPH),

29/65  Rada schvaluje směrnici k zajištění od-
chytu, převzetí a umístění toulavých a 
opuštěných psů na území města Jevíč-
ka č. 2-MP/2017 a sazebník nákladů 
vzniklých při zajištění odchytu, převzetí 
a umístění toulavých a opuštěných psů 
na území města Jevíčka s účinností od 
1. 8. 2017,

30/65  Rada pověřuje velitele MP Jevíčko zjiš-
těním cen a podmínek umísťování od-
chycených zvířat v útulcích v dosahu 
města Jevíčka,

31/65  Rada schvaluje smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene a smlouvy o právu provést stavbu 
č. IZ-12-2000347 mezi Městem Jevíčko 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věc-
ného břemene na pozemcích p. č. 5329, 
p. č. 5330/1, p. č. 5331 a p. č. 5332, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorá-
zové náhrady 7.200 Kč bez DPH (8.712 
Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

32/65  Rada schvaluje ostříhání břečťanu 
a úpravu nádvoří ve dvorním traktu 
domu č. p. 71 na ul. Třebovská,

33/65  Rada schvaluje zásah na zeleni kolem 
vodního toku vedoucího kolem pozem-
ku p. č. st. 24 v k. ú. Zadní Arnoštov,

34/65 Rada uděluje souhlas se změnou úče-
lu užívání pozemků p. č. 3059/3, p. č. 
3058/2 a p. č. 3061/1, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí z důvodu využití parcel 
pro sběrný dvůr,

35/65  Rada schvaluje CN firmy MOLAT, spol. 
s r. o., Velké Opatovice na odstranění 
světlíku s doplněním krytiny na byto-
vém domě Křivánkova 98, Jevíčko za 
cenu 37.500 Kč bez DPH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

36/65  Rada schvaluje úpravu (zvýšení) nájem-
ného o 10 % v městských bytech ul.  
K. Čapka 783, Jevíčko s účinností od  
1. 11. 2017 a dalších 10 % od 1. 11. 2018  
dle § 2249 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 35. 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 35. 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: 11. 09. 2017 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) Plán společných zařízení v rámci komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Zadní Arnoštov
6) Cyklostezka Jevíčko – Velké Opatovice
7) Prodej p. č. 61, p. č. st. 82 a p. č. st. 83 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí
8) Prodej p. č. 4236/3 a 4237/4 v k. ú. Jevíčko-

-předměstí 
9) Prodej části p. č. 4238/1 a 4237/1 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí
10) Nabídka koupě nemovitosti na p. č. st. 9, jejíž 

součástí je stavba č. p. 39, vše v k. ú. Jevíčko-
-město

11) Projektová dokumentace základní technické 
infrastruktury pro průmyslovou zónu

12) Realizace parkovacích míst ve městě
13) Převod nepotřebné CAS Tatra 148
14) Zpráva komise pro výchovu a vzdělávání, 

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

regionálního rozvoje
16) Korespondence, různé
17) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2017
18) Připomínky a náměty občanů
19) Kontrola plnění drobných úkolů ze ZM
20) Diskuse
21) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 08. 2017

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

 

34/1 Zastupitelstvo určuje: 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Mina-

říkovou a ověřovatele zápisu Bc. Jana 
Finsterleho a Ing. Romana Müllera,

34/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří 

Janeček, Ing. Jaroslav Zezula, Ing. Pavel 
Vykydal,

b) program zasedání,
c) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 

Jevíčko a Ing. Lukášem Roubalem, Sád-
ky 6, 796 01 Prostějov na zpracování 
projektové dokumentace na výstavbu 
sběrného dvora v průmyslové zóně na 
ulici Třebovská v Jevíčku ve stupni PD 
pro DÚR za cenu 175.450 Kč vč. DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

d) prodej pozemku p. č. 4236/8 (671 m2) – 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí Ing. 
M. O. ze Strážskeho a Ing. A. O. z Brna 
za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 
335.500 Kč bez DPH + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v 
hodnotě 1.000 Kč kupujícími + úhradu 
nákladů na realizaci přípojek stavby na 
tomto pozemku ve výši 74.398 Kč + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a 
Ing. M. O. a Ing. A. O. na prodej pozem-
ku p. č. 4236/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

e) prodej pozemků p. č. 3568 (100 m2) 
– ostatní plocha, p. č. 3587 (198 m2) – 
ostatní plocha, p. č. 55 (100 m2) – za-
hrada a p. č. 56 (57 m2) – zahrada, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí M. T. z Jevíčka 
za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 
227.500 Kč bez DPH + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kup-
ní smlouvu mezi Městem Jevíčko a M. 
T. na prodej pozemků p. č. 3568, p. č. 
3587, p. č. 55 a p. č. 56, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

f) prodej pozemků p. č. 4236/9 (733 m2) 
– orná půda a p. č. 3593/2 (68 m2) – 
ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí J. K. a A. K. ze Svitav za cenu 500 
Kč bez DPH/m2, celkem 400.500 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícími + úhradu nákladů na reali-
zaci přípojek stavby na tomto pozemku 
ve výši 74.398 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a J. K. a A. K. na pro-
dej pozemků p. č. 4236/9 a p. č. 3593/2, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy,

g) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
13. 6. 2017 mezi Městem Jevíčko a Mgr. 
Ondřejem Suchanem, Lucemburská 5, 
130 00 Praha 3, kdy předmětem dodat-
ku je rozšíření prací na akci „Výroba 3 ks 
vstupních dveří dle dochovaných vzorů 
na fasádě objektu na ulici Třebovské č. 
p. 71, a dále dodávka dílčích truhlář-
ských prací v rámci akce restaurování 
výkladců na témže objektu“, které je 
nutno realizovat vzhledem k pokroči-
lému stavu hniloby konstrukčních dílců, 
které byly zjištěny po odkrytí vrchních 
dřevěných konstrukcí výkladců, za část-
ku víceprací ve výši 47.300 Kč (není 
plátce DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku,

Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 
konaného dne 7. srpna 2017

h) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 24. 7. 2017 mezi Městem Jevíčko  
a SPOLEČNOSTÍ „Soudní Růženka“ za-
stoupenou reprezentantem sdružení 
M - SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 
03 Pardubice, kdy předmětem dodat-
ku akce „Oprava vodovodu, kanalizace  
a komunikace na ul. Růžová a ul. Soud-
ní v Jevíčku“ je zmenšení rozsahu před-
mětu díla dle SOD a to tak, že objekty 
SO 01.2 Vodovod ulice Růžová a SO 
02.2.1A Vodovodní řad – ulice Soudní – 
I. etapa se nebudou provádět a stanou 
se předmětem samostatné smlouvy, 
která bude uzavřena se Svazkem obcí 
skupinového vodovodu Malá Haná,  
a celková cena díla dle SOD bude po-
nížena na částku 7.905.725,41 Kč bez 
DPH (9.565.927,74 Kč vč. DPH) a pově-
řuje starostu podpisem dodatku,

i) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 6 na 
rok 2017,

34/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) informaci starosty o aktuálním stavu 

projektových příprav záměru výstavby 
cyklostezky Jevíčko-Velké Opatovice,

b) informaci starosty o finální verzi Dispo-
ziční studie sběrného dvora v průmys-
lové zóně na ulici Třebovská v Jevíčku 
od Ing. Roubala a informaci starosty  
o rozpracovanosti studie zainvestování 
průmyslové zóny na ulici Třebovská od 
Ing. Slavíka,

c) zprávu komise bytové a sociální za ob-
dobí od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017,

d) zprávu finančního výboru za I. pololetí 
roku 2017,

e) rozbor hospodaření města za I. polole-
tí roku 2017,

f) uzavření SOD mezi Svazkem obcí 
skupinového vodovodu Malá Haná  
a SPOLEČNOSTÍ „Soudní Růženka“ za-
stoupenou reprezentantem sdružení 
M - SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice na akci „Oprava vodovodu, 
kanalizace a komunikace na ul. Růžo-
vá a ul. Soudní v Jevíčku“ – SO 01.2 
Vodovod ulice Růžová a SO 02.2.1A 
Vodovodní řad – ulice Soudní – I. eta-
pa za částku 1.703.184,64 Kč bez DPH 
(2.060.853,41 Kč vč. DPH),

g) informaci starosty o výjezdech JSDH 
Jevíčko za červen 2017 a o přehledu 
událostí za období leden až červen 
2017,

h) zápis ze schůze komise bytové a soci-
ální konané dne 14. 6. 2017 a ze schůze 
komise pro dopravu, dopravní obsluž-
nost a bezpečnost konané 28. 6. 2017,

i) souhrnnou zprávu o činnosti Městské 
policie za červen a červenec 2017,

j) nabídku koupě nemovitosti na ulici 
Kostelní na p. č. st. 9 – zastavěná plo-
cha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. 
p. 39, vše v k. ú. Jevíčko-město,

k) materiál starosty týkající se vybírání 
parkování na Palackého nám. a prů-
zkum příjmů parkovacích poplatků  
v městech obdobné velikosti,

34/4 Zastupitelstvo neschvaluje:
a) pověření rady města dopracováním 

konkrétních podmínek zpoplatnění 
parkování na Palackého nám. a vytipo-
váním záchytných parkovišť,

34/5 Zastupitelstvo pověřuje:
a) radu města zveřejněním ankety pro ob-

čany týkající se vybírání parkování na 
Palackého nám. na webových stránkách 
www.jevicko.cz a v Jevíčském zpravo-
daji.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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SOUHLASÍM se zavedením placeného parkování na Palackého náměstí                 

NESOUHLASÍM se zavedením placeného parkování na Palackého náměstí            

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, při silné bouřce 
s vichřicí 10. 8. 2017 došlo v Je-
víčku k pádu a poškození několi-
ka desítek stromů. V drtivé větši-

ně se jednalo o jehličnaté stromy (smrk, jedle, borovice), které byly na 
místě pracovníky města a hasiči zpracovány a dřevo bylo uskladněno 
k prodeji. Listnaté stromy vyvázly většinou jen s pošramocenými a čás-
tečně olámanými větvemi. Vyvrácena byla např. lípa u sochy sv. Jana 
Nepomuckého na Palackého náměstí, která byla společně s dalšími 
třemi lipami vysazena při rekonstrukci náměstí, zřejmě nedostatečný 
kořenový systém stromu neodolal náporu větru.
Dále byl značně poškozen vzrostlý kaštan na hřišti U Zámečku, jehož 
jedna ze tří kmenových větví se při bouřce zlomila, tím pádem byla 
uvolněna jedna bezpečnostní vazba v koruně stromu, která strom 

Anketa ke zpoplatnění parkování na Palackého náměstí 
Vážení občané,
zastupitelstvo Města Jevíčka projednávalo na základě podnětu Komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost Města Jevíčka  otázku 
zavedení placeného parkování na Palackého náměstí v Jevíčku formou parkovacích automatů, které by mohly být instalovány u parkovišť  na 
náměstí. S tímto řešením se již částečně počítalo při rekonstrukci Palackého náměstí v roce 2010, kdy byly umístěny dopravní značky „ZÓNA PLA-
CENÉ PARKOVIŠTĚ“, avšak tyto jsou zneplatněny oranžovým přeškrtnutím, dále byly v rámci projektu položeny zemní kabely pro budoucí napojení 
parkovacích automatů.

1/66 Rada schvaluje přistoupení Města Je-
víčka jako zúčastněné osoby k řízení 
Krajského soudu v Brně, vedeném pod 
sp. zn. 65 A 3/2017 o návrhu na zrušení 
opatření obecné povahy – Zásad územ-

Usnesení z 66. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. srpna 2017

ního rozvoje Jihomoravského kraje ze 
dne 5. 10. 2016, kde bude Město Jevíč-
ko uplatňovat práva osoby zúčastněné 
na řízení dle § 34 soudního řádu správ-
ního.

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

Bouře, doprovázená vichřicí v Jevíčku, má za následek několik desítek 
popadaných stromů ve městě

držela pohromadě. Na kaštanu tedy zůstaly dva komínové kmeny,  
u kterých se ořezem ulomených větví projevily vyhnilé dutiny stromu. 
Po zhodnocení stavu stromu za spolupráce hasičů a vedení města bylo 
rozhodnuto o jeho pokácení jako nebezpečného stromu, zejména  
s ohledem na pozici u  dětského hřiště. Při kácení se naše obava uká-
zala opodstatněná, kdy se zhruba v 8 metrech stromu nacházela zcela 
vyhnilá dutina, strom by tedy při větru a chybějící vazbě neměl šanci 
obstát. Spodní část kmene s hlavním dvojitým větvením byla ponechá-
na v celku k možnému využití na řezbářské účely.
Přál bych si, aby se obdobné živelné katastrofy již neopakovaly a rád 
bych poděkoval zejména hasičským jednotkám nejen z Jevíčka, ale 
také z Velkých Opatovic, Jaroměřic, Moravské Třebové nebo Svitav za 
vyčerpávající spolupráci při odstraňování škod vzniklých při bouři. Po-
děkování patří rovněž Městské policii Jevíčko a všem občanům města, 
kteří se byť jako poškození podíleli na zmírňování následků škod.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka.

Obtěžující zápach z komínů ve večerních hodinách
Je 31. 7. 2017 21:30 h, venkovní teplota dosahuje 26 C. Po celodenním 
parném dni, kdy máte všechna okna uzavřena a stažené žaluzie, aby 
se teplý vzduch nedostával do příbytků, si chcete vyvětrat a …, při 
otevření oken je opět rychle zavíráte, neboť nějaký „dobrák“ si zatopil 
ve svých kamnech, anebo někdo pálí odpad, aby jej tma zahalila do 
anonymity.
Vy si můžete jen doma za zavřenými okny zanadávat, ale není vám to 
nic platné. Musíte vyčkat, až autor ukončí svoji „blahodárnou“ činnost, 
a až poté ve 23:30 h můžete okna otevřít a již nedýchat otravující dým 

a zápach s karcinogenními částicemi do svých plic.
Inteligentního člověka napadne, že v horkých dnech, kdy hrozí nebez-
pečí požáru, není na místě cokoliv pálit, ať už ve dne nebo v noci.
Vážení občané, myslete na to, že zde nežijete sami, a přestaňte tímto 
bezohledným a neohleduplným chováním znepříjemňovat život svému 
okolí a ostatním žijícím lidem.
I vy byste chtěli dýchat čerstvý vzduch bez zápachu a nebýt nikým 
bezohledným omezován. Děkujeme za pochopení. 
        Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

Důvodů ke zpoplatnění parkování je několik:
• Redukce dlouhodobě parkujících vozidel na parkovištích, která za-

bírají místo ostatním návštěvníkům náměstí.
• Motivace majitelů vozidel ke změně životního stylu, kdy řada řidičů 

zejména místních může vyrazit do centra města pěšky, což by mělo 
pozitivní dopad na ekologii i snížení provozu.

• Ekonomický přínos do pokladny města, zisk by mohl být použit 
např. na snížení nákladů za komunální odpad a mohl by snížit ka-
ždému občanu města roční poplatek za odpady, minimálně o ně-
kolik desítek korun.

• Každoroční náklady města na údržbu plochy náměstí.

Na Palackého náměstí se nachází cca 150 parkovacích míst, které je 
možné zpoplatnit.  Řešení by mohlo být následující: 
• první ½ hodina nebo celá hodina zdarma 
• dále poplatek 5,- Kč za hodinu parkování
• možnost prodeje ročních parkovacích karet v ceně  

cca 300 – 500 ,- Kč, tzn. při vystavené kartě za sklem vozidla řidič 
nemusí po celý rok kupovat parkovací lístky

Obdobný systém parkovacích automatů funguje v okolních městech, 
např. Moravské Třebové, Boskovicích nebo Konici a domníváme se, že 
by mohl dobře fungovat i v Jevíčku. Na druhou stranu však vnímáme 
např. názory majitelů provozoven a obchodů na náměstí v Jevíčku, kteří 
se zavedení placeného parkování obávají. Očekávaný příjem z parkova-
cích automatů by mohl ročně činit několik set tisíc korun.
Před takto závažným rozhodnutím zastupitelstvo pověřilo radu města 
vyhlášením veřejné ankety k dané problematice.
Proto Vás tedy prosíme o Váš názor, zda souhlasíte se zavedením pla-
ceného parkování na Palackého náměstí či nikoliv, případně máte jiný 
návrh k organizaci parkování na náměstí nebo jiných lokalitách měs-
ta. Váš názor můžete vyjádřit hlasováním na webu města v odkazu  
ANKETA nebo vystřihnout níže připravený anketní lístek a odevzdat jej 
v Turistickém informačním centru v Jevíčku nebo v Městské knihovně. 
Hlasování na webu i listinnou formou bude probíhat od 1. do 30. 9. 
2017. Za Váš názor předem děkujeme, vedení města Jevíčka.

Navrhuji vlastní řešení (možno uvést na samostatný volný list):
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silnice II/315 v úseku Týnišťko - Choceň  
v souhrnné limitní výši 520 milionů korun. 

Stávající silnice první třídy I/35 bude po do-
končení D35 převedena do kategorie silnic 
druhé třídy a jejím vlastníkem se stane Pardu-
bický kraj. „Naším závazkem zde bude omezit 
nákladní tranzitní kamionovou dopravu, tak 
aby do budoucna nákladní vozidla využívala 
právě D35 a neměla tendenci sjíždět na silnice 
nižších tříd,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Původní memorandum bylo podepsáno v Par-
dubicích 21. března 2006 tehdejším ministrem 
dopravy Milanem Šimonovským a hejtma-
nem Pardubického kraje Michalem Rabasem. 
Týkalo se vzájemné spolupráce při přípravě  

a realizaci 
rychlost-
ní silnice 
R35 v celé 
délce trasy 
po území 
Pardubic-
kého kraje 
a souvi-
s e j í c í c h  

investic na silniční síti. Vláda ho posléze schvá-
lila svým usnesením č. 421 ze dne 12. dubna 
2006. Pardubický kraj splnil předpoklad vy-
plývající z memoranda, a to schválení kori-
doru R35 v takzvané jižní variantě v Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje.

Tisková zpráva z Pardubického kraje

Memorandum přinese do kraje téměř tři miliardy korun na výstavbu přivaděčů k D35
Téměř tři miliardy korun se zavázala vyčlenit 
česká vláda na výstavbu přivaděčů k dálnici 
D35 na území Pardubického kraje. Aktuali-
zované Memorandum Ministerstva dopravy  
a Pardubického kraje o vzájemné spoluprá-
ci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé 
délce trasy po území Pardubického kraje  
a souvisejících investic na silniční síť podepsali 
v polovině července ministr dopravy Dan Ťok  
a hejtman Pardubického kraje Martin Netolic-
ký.

„Pro Pardubický kraj je memorandum únosný 
kompromis. Reaguje po jedenácti letech na ob-
dobný dokument, který bylo nezbytné aktuali-
zovat a dostat do rozpočtových možností státu 
v letech 2017-20. Původní memorandum bylo 
velmi obecné, teď se výrazně zkonkretizovalo  
a jsou za ním i konkrétní peníze, zejména na rok 
2018 a následující léta,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický a pokračoval: „Součástí memoranda 
je také obnova povrchů silnic v bezprostřední 
blízkosti páteřní komunikace, jejich rozšíření 
nebo přeložky s vyústění na mimoúrovňové 
křižovatky v rámci D35. Pro Pardubický kraj je 
důležité, aby i oblasti, kudy nevede koridor této 
rychlostní komunikace, byly na ni dobře navá-
zány přivaděči.“

„D35 měla být postavena už dávno a mohli 
jsme tím výrazně zmírnit dopravní komplikace 
jak v Pardubickém kraji, tak při nynější moder-
nizaci D1. Pardubickému kraji uleví od tranzit-
ní dopravy na současné 1/35 a výrazně zlepší 
spojení s dalšími regiony,“ řekl ministr Dan Ťok.

Součástí memoranda jsou tyto investiční akce 
navázané na výstavbu dálnice D35:

•	 Přeložka silnice II/298 mezi mimoúrovňo-
vou křižovatkou Rokytno na D35 a dnešní 
I/35 v limitní výši 200 milionů korun. 

•	 Přeložka silnice II/322 kolem Dašic v limitní 
výši 300 milionů korun

•	 Přeložka silnice II/322 v úseku Černá za 
Bory - Dašice v limitní výši 200 milionů 
korun.

•	 Modernizace silnice II/358 mezi Českou 
Třebovou a Litomyšlí v limitní výši 200 mi-
lionů korun.

•	 Modernizace silnice II/360 mezi Ústím nad 
Orlicí a Litomyšlí v limitní výši 100 milionů 
korun.

•	 Modernizace silnice II/312 v úseku Choceň 
- České Libchavy - Žamberk v limitní výši 
500 milionů korun.

•	 Prodloužení silnice II/312 v nové trase na 
I/35 ve vazbě na D35 MÚK Vysoké Mýto, 
západ v úseku Vysoké Mýto - Choceň - 
Mostek v limitní výši 1,2 miliardy korun. 
V případě nepotvrzení proveditelnosti  
a ekonomické rentability této akce bude 
provedena přeložka a modernizace silnice 
II/357 v úseku Vysoké Mýto - Choceň ve 
vazbě na mimoúrovňovou křižovatku Vy-
soké Mýto, západ na D35 a modernizace 

Navrhuji vlastní řešení (možno uvést na samostatný volný list):
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MUDr. Melková 
od 1. – 8. 9. 2017  dovolená

MUDr. Křížová 
neordinuje 2. pátek  

–  8. 9. 2017

MUDr. Nádeníčková
http://detskylekar-jevicko.cz

MUDr. Šedrlová
 neordinuje 1. pátek – 1. 9. 2017

dovolená 19. 9. – 27. 9., 
zastupuje MUDr. Trčková,

 MUDr. Křížová 

MUDr. Trčková
neordinuje 3. pátek – 15. 9. 2017

PO    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ÚT    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ST  sestra přítomna 
 v ordinaci 11 - 16
ČT    8 - 10 bez objednání 
 10 - 12 pouze objednaní
PÁ    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní

MUDr. Blahová
neordinuje 3. pátek – 15. 9. 2017

dovolená 4. 9. 2017

Tvůrčí dílna s knihou
První prázdninová dílna s knihou proběhla ve dnech 10. – 14. července 2017. Během pěti dní 
jsme se seznamovali, povídali si, četli, zpívali, psali, pozorovali, prohlíželi, popisovali, dramati-
zovali, cestovali, fotili, točili, vymýšleli, smáli se, spolupracovali, kreslili, zkrátka jsme si to užívali. 
Téma Oko účastníci brzy odhalili a pak nezbývalo než se pustit do tvůrčí práce. K činnostem 
jsme využívali Panský dvůr, prostor ve Žlíbkách, ale také náměstí či zajímavá místa v okolí Je-
víčka. V poledne jsme si pochutnali na obědě v Hotelu Morava. Výborná parta, dobrá nálada  
a počasí byly zárukou vydařenosti akce. K ní také přispělo setkání s profesorem Milanem Va-
lentou, který nás v Olomouci provedl Divadlem na cucky. Taktéž jsme nahlédli do tajů Pedago-

gické fakulty Univerzity Palackého. Návštěva 
hanácké metropole se neobešla bez účasti na-
šeho věrného Rudy Berana. Každý účastník si 
během dílny tvořil vlastní knihu, navrhl si plac-
ku. V pátek rodiče či veřejnost zhlédli ukázky 
toho, co mladí literáti během pár dní vytvořili. 
Dílnu finančně podpořili rodiče, město Jevíčko 
a Pardubický kraj. Fotografie či film z akce si 
můžete prohlédnout na www.klubkacko.word-
press.com. 

Na brzké setkání s „káčkaři“ se těší  
Jiřinka a Hanička.

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V mateřské škole se ani v době prázdnin nezahálelo. 
Ve třídě „Sluníček“ a „Kosáčků“ máme vybudované nové 
sprchové kouty pro děti a nově je vymalovaná školní ku-
chyně. Realizace Instalatérství Bidmon Jevíčko.
Těšíme se na 4. září, kdy společně zahájíme další školní 
rok. 

                           
Za MŠ Mlčochová 

Dita

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Ohlédnutí za vernisáží
 Výstava „V náruči památkové a arche-
ologické péče“ byla 8. 8. 2017 zahájena 
vernisáží. Účastnili se jí pozvaní hosté, 
sponzoři, organizátoři výstavy a v nepo-
slední řadě i občané. Příjemné prostředí 
synagogy dokreslilo atmosféru zahajova-
né výstavy. Samotná výstava byla konci-
povaná jako tří samostatné celky se spo-
lečným základem – památky města.
     Úvodního slova se ujal starosta města 
Dušan Pávek dipl.um, se vzpomínkami na 
archeologický výzkum Palackého náměs-
tí v letech 2010 – 11 se připojil PhDr. Da-
vid Vích a Mgr. Jana Němcová. Ke vzniku  
a historii městské památkové zóny města 
Jevíčka hovořil Mgr. Miroslav Šafář.
 Hudební vystoupení dvou mladých 
umělců z jevíčské ZUŠ, drobné občerstve-
ní a následné srdečné pozvání k prohlídce 
výstavy zakončilo oficiální část vernisáže. 
Prohlídka výstavy probíhala v družné at-
mosféře a čas se rychle blížil 20. hodině, 
kdy se poslední návštěvníci loučili. Za 
spolupráci při přípravě výstavy a její pro-
pagaci, ale i zúčastněné veřejnosti děkuje 
správce Městského muzea. 

Mgr. Helena Ulčová

Co se děje na gymnáziu o prázdninách 
  I o prázdninách vládne na gymnáziu čilý ruch. Rekonstrukce střechy 

gymnázia zahájená v březnu 2017 se blíží ke konci. Velká část střechy už září do dálky novou 
střešní krytinou. Perfektní práci odvádí firma TESLICE CZ s.r.o., která mimo jiné obnovuje ne-
dávno vyhořelou národní kulturní památku chatu Libušín. Příští rok by měla pokračovat rekon-
strukce budovy gymnázia výměnou oken, částečným zateplením a opravou fasády.
 V červnu byla zahájena oprava budovy domova mládeže. Během rekonstrukce dojde k vý-
měně oken a dveří, zateplení obvodových zdí a střechy, čímž se významně sníží náklady na 
provoz budovy. Celková cena díla je téměř 13 mil. Kč. Práce budou probíhat do listopadu 2017.

 Mgr. Jiří Janeček
 

ČTENÁŘSKÝ KLUB KÁČKO

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
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romantiku prožitou na letních táborech. Pan učitel Továrek měl v do-
lině mnoho přátel, ale tři si pamatuji i já. Byli to Josef Čajka z ochrany 
přírody, Ignác Bobka z lesů ČR a pan Sýkora z Horárně v Jalovci. Je to 
absolutní nostalgie, když úplně náhodou se v táboře objeví syn pana 
Bobky a syn pana Čajky.  Již po druhé se například stavili starší man-
želé z Prahy, kteří ve vedlejším táboře Mier strávili mládí. Když jsme 
pořádali vodárenské tábory pro děti z Moravské Třebové a Liptovské-
ho Mikuláše, byla to mezinárodní spolupráce. V letošním roce jsem se 
setkal s tábornicí z roku 1997, která byla z Jalovce. Na motorce s kama-
rády přijel táborník z Moravské Třebové. 
Čas běžel a naplánovali jsme druhou výpravu do hor. Když se v prů-
běhu tábora přijel podívat Johny s Fildou a s kocórama, tak zdolali 
Baníkov přes Ráztoku, a to byla výzva pro táborníky. Filip Jeniš v tábo-
ře zůstal, a tak se sedmi táborníky zdolal Baníkov ještě jednou. Tábor 
Ráztoka byl tedy dvojnásobně potvrzen. Letošní vrtochy počasí nám 
přinesly jak sluníčko, tak déšť a bouřky, jak zimu, tak i parna. Předpo-
věď počasí se v posledních letech upřesňuje. Jsme napojeni na meteo-
stanici na Červenci, a tak jsme do hor chodili za sucha a se sluníčkem. 
Důležité však bylo, že nám nepršelo na konec tábora. Štruzoky a deky 
jsme proslunili již ve středu a celty schovali ve čtvrtek. Poslední noc 
se spalo pod širákem. Bylo to i díky tomu, že Jirka Havlíček z firmy 
Blaukom přijel na bourání již ve čtvrtek a také dorazil autobus spo-
lečnosti MMM Tour. Všichni se zapojili do bouracích prací stejně tak  
i rodina Andrlíkova a Kadlecova a těm všem patří dík. Do bourání 
tábora se zapojili i naši kamarádi indiáni. Ve svých teepee přebývají  
u tábořiště cca 10 měsíců v roce. V jednom stanu bydlí Karel a ve dru-
hém Dolly. Mají svoje kamarády, a tak u bourání nám pomáhal i pan 
zubař z Ukrajiny. Již několik roků nás přes indiány pojí pouto s liptov-
ským písničkářem Janko Majerčíkem. Je to ikona Liptova a na youtube 
se dají přehrát jeho poetické písně, které umocňují lid, krajinu, přírodu  
a život. V letošní roce chtěl natočit videoklip přímo v táboře s atmosfé-
rou dětí. Kameraman však měl čas až v době, kdy byly všechny stany 
již uskladněny, a tak atmosféra tábora zmizela. Tak prý příští rok. To 
ale neznamenalo, že by Janko dětem nezahrál. Koncert na tábořišti byl 
úžasný. Končil jamsessionem za zvuku praskání ohně a blikotání jisker. 
Konec tábora je vždy spojen s výletem do Liptovského Mikuláše a Lip-
tovského Jána s termálním koupalištěm. Vše se podařilo. Barevná ple-
jáda v táborových tričkách se propletla jak bývalým okresním městem, 
tak i dolinou, kde stál tábor v roce 1959. Naše nejmilejší kamarádka je 
řeka Jalovčanka. Umývá, chladí, rekreuje, zurčí. Bez ní si tábor nedo-
kážeme představit. V posledních letech díky povodním změnila svou 
tvář. Našla si i jiné koryto, ale je stále naše. Když jsem seděl na jejím 
břehu a poslouchal koncert vody a kamení, připlazila se užovka skoro 
metr dlouhá a spočinula na mých chodidlech. Asi jsem stál na jejím 
oblíbeném kameni. S prvním pohybem se odplazila. 
Tábor se povedl, a tak si myslím, že by pan učitel byl spokojen. Jeho 
odkaz zůstává stále živý. V kuchyni se mě ptala služba, jestli by mohly 
příští rok na tábor jako instruktorky a to je dobré znamení.  
Tábor se může uskutečnit díky finanční podpoře našich sponzorů, 
mezi kterými je dominantní Město Jevíčko. V neposlední řadě pomá-
hají např. firma Sihera, SaM, Kerax, Regam, Josef Bidmon, Jatka Lanš-
kroun, Vojta Koutný a další. Je spousta dalších nezištných pomocníků, 
kteří dělají tábor táborem a těm patří velký dík. A kdo nám škodí, ať se 
do pekla propadne. Kompletní dokumentace tábora je na www.bob-
rdol.cz. Roman Müller, hlavní vedoucí tábora

BOBROVECKÁ DOLINA 2017
Tábor končí, ať žije tábor. Prastaré anglické úsloví, které se dá apliko-
vat na něco, co má kontinuitu a kořeny. Byl to právě pan učitel Továrek, 
který se v roce 1949 rozhodl pokračovat v práci s dětmi dále, byť pod 
jinou hlavičkou. První putovní tábor Stezkami bojů po Malé Fatře, již 
však v rádionkách a v nepromokavých pláštích. Torny, kotlíky, celty 
však zůstaly stejné, stejné jako láska k přírodě a k horám. 
Doba se mění, ale myšlenka zůstává stejná. V posledních dvaceti le-
tech se řídíme heslem: „Slunci, horám, mládí, vlajce“. Je to taková čtyř-
letka, kdy název tábora se vybírá podle jedné charakteristiky. Když 
slunci, tak Plejády a když horám tak Ráztoka. To je vrcholek, který se 
tyčí nad táborem a má magickou výšku 1948 m. n. m. a ten musíme 
zdolat. Nejprve je potřeba trochu zatrénovat a tak první výprava do 
hor vedla na bájné Babky (1566 m. n. m.). Podle pověsti tam seděly tři 
staré ženy, které pomlouvaly a pomlouvaly, až zkameněly. Všech 40 
dětí vrchol zdolalo včetně svých vedoucích. Z návštěv(staří táborníci) 
vyrazili na Babky i Kačka Klímová se svým manželem a dvěma dětmi(2 
roky a 6 měsíců). Kočárek jim na vrchol vytlačil Ondra Smékal. Nepa-
matuji, že by v historii táborů na túru vyrazily kuchařky. Letos tomu 
tak bylo a obě. Jsou to zdatné turistky a tak příležitost si odskočit od 
plotny si nenechaly ujít. Přece jenom přes hrnce na kamnech ten Lip-
tov není tak romantický. Když se dá zrakem pohlédnout od Kralovej 
holi přes Ďumbier, Rakytov až po Velků lůku, tak to v srdci zanechá ten 
neškodný šrám. Bohatá svačina masovo-rybičkovo-jahodová posilnila 
dalších 22 táborníků, kteří vyrazili na Sivý vrch (1804 m. n. m.). Z těchto 
míst je viditelná Oravská Magura s dominující Oravskou přehradou. 
Společná cesta zpět vedla přes chatu Pod Náružím, kde bývá přes léto 
služba. Ještě se nestalo, aby naši slovenští přátelé neposlali do tábora 
pozdrav: „Pozdravujtě vedůceho, zastavíme sa.“ 
Byly roky, kdy na tábor jezdilo 50 dětí, organizovali jsme druhý vodá-
renský turnus a ještě jsme základnu pronajímali. V posledních letech 
se počet táborníků ustálil kolem 40 a vrátili jsme se k modelu pana 
učitele Továrka. Prožít v podhůří Západních Tater 18 dnů a vrátit se 
domů, abychom se mohli těšit na tábor další. Ke každému táboru patří 
vedení. V letošním roce staří táborníci viděli hned několik nových tváří. 
V kuchyni dvojice turistek Maruška Andrlíková a Alča Pulcová, vedoucí 
Jirka Sekanina a instruktorka Anička Lichtblaulová. Ze starých pardů 
zůstala věrná vedoucí a letos i zdravotnice Helča Neuerová. S družinou 
pomohl i její syn Kája, vedoucí Honza Sekanina a Filip Jeniš. Ke kon-
ci tábora jsme dostali pozdravný email od dlouholetého zdravotníka 
Martina Buška, který byl toho času na misi v Iráku: „Příští rok pojedu!“ 
Táborníci byli rozděleni do čtyř družin a v celotáborové hře soutěžili 
o výstup na Ráztoku. Vítězem se stala družina zelená před červenou, 
žlutou a modrou. Táborový kolektiv byl super. Starší pomáhali mlad-
ším, větší menším a zkušení nováčkům. V letošním roce jsme měli dva 
táborníky, kteří ukončili první třídu. V družinách, které jsou koeduko-
vané a věkově prostupné, byli právoplatnými táborníky. Stále pokra-
čuje naše spolupráce s Dětským domovem v Moravské Třebové. Loni 
jsme měli na táboře dva chlapce a letos tři. Jsou to sourozenci a stali 
se neoddělitelnou součástí táborového kolektivu. Vždycky ráno, když 
jsem zatápěl v kamnech a vrzla dvířka, kluci vyběhli ze stanu. První, 
co bylo, pozdravili a následovala otázka, zda nepotřebuji s něčím po-
moct. Jsou to borci. Stejně tak jsou borci i táborníci, kteří je jezdí do 
Moravské Třebové během roku navštěvovat. Na táboře jsme měli také 
několik návštěv. V posledních letech si dopřávají Bobrovecké doliny  
i potomci pana učitele Továrka. Letos opět Vlasta se synem Richardem. 
Večer u rozpálených kamen se zvukem večerky jsme vzpomínali na 
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JIŽNÍ PORTÁL

LAŽANY

LIPŮVKA

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

ČERNÁ HORA

BOSKOVICE

MLADKOV

VANOVICE
KNÍNICE

ŠEBETOV

VELKÉ OPATOVICE

JEVÍČKO

MĚSTEČKO TRNÁVKA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁKlub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá 

v sobotu 2. září 2017
8. ročník

Přijďte podpořit řešení 
komunikace R43

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

 START: pro pěší i cyklo

SE V E RN Í  V Ě T E V
Moravská Třebová / zámek • 8–9 hod. • 35 km
Městečko Trnávka / u obecního úřadu • 8–9 hod. • 28 km
Jevíčko / Informační centrum • 9–11 hod. • 18 km
Velké Opatovice / hřiště u nádraží ČD • 9–11 hod. • 17 km
Knínice–Vanovice–Šebetov / u OÚ v Knínicích • 10–12 hod. • 8 km
Boskovice / sokolovna • 10–12 hod. • 12 km
Boskovice / sokolovna • 10–13 hod. • 4 km

J I Ž N Í  V Ě T E V
Brno-Bystrc / parkoviště u přístaviště • 6–8 hod. • 41 km
Kuřim / stánek PNS nádraží ČD • 7–10 hod. • 32 km
Lipůvka / stánek na parkovišti • 8–11 hod. • 27 km
Lažany / u obecního úřadu • 8–11 hod. • 25 km
Černá Hora / parkoviště u úřadu městyse • 9–11 hod. • 14 km

Startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

  CÍL: výletiště u školy v MLADKOVĚ (místní část Boskovic)
  • 11–17 hod.
V cíli kulturní program • od 13 do 16 hodin – hudební produkce, 
občerstvení, skákací hrad pro děti, představení partnerů akce, 
připomenutí tragických nehod na silnici I/43.
Startovné: 30 Kč / Společná procházka: 50 Kč
Více na  www.kctboskovice.cz, www.zrcadlo.net
Informace: tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz 

www.kctboskovice.cz

SPOLEČNÁ VYCHÁZKA
s odborným výkladem

Trasa vycházky: 
Městečko Trnávka – dálniční těleso pod Hušákem – Chornice /7 km/ 

Výklad: TOMÁŠ JANDA, historik a popularizátor stavby 
Autobus pro účastníky bude přistaven u sokolovny v Boskovicích v 9.30 hod., 

Zpáteční odjezd do Boskovic a Mladkova zajištěn.
Nutná rezervace na e-mail j.oldrich@centrum.cz

BOSKOVICE

Accord

Každý účastník obdrží v cíli malý dárek
– sportovní ponožky s logem pochodu.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI     ZÁŘÍ  2017

úterky Z A V Ř E N O
15:30 VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky

9:00 HRÁTKY
S DĚTMI

pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA

Z A V Ř E N O

19.9. VÝTVARNÁ DÍLNA  PODZIM

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

13.9. ZAHÁJENÍ,TÁBORÁK

20.9. VYCHÁZKA DO OKOLÍ

27.9. CVIČME V RYTME

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

Pondělí  --            12.30 - 18.00
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

V sobotu 9. září od 16.00 hodin v rámci Dnů kulturního dě-
dictví bude zámeček otevřen společně s provozem Městské 
knihovny v Jevíčku.
Přijďte navštívit kavárničku a ochutnejte dobrůtky, které pro 
vás budou připraveny. Bližší informace najdete na plakátech  
a webu knihovny.
 
V neděli 17. září v 16.00 hodin Vás srdečně zveme na Listo-
vání s Torey Hayden a její knihou Zvíře. Netradičně budeme 
Listovat v Kavárně Baru 2. Svět, kterou najdete na Žlíbkách. 
Něco o autorce: 
Victoria Lynn Hayden
(21. květen 1951, Livingston - Montana, 
USA), známá pod uměleckým jménem To-
rey L. Hayden je autorkou řady velmi úspěš-
ných románů z prostředí školy pro děti  
s poruchami chování. 
Pracuje jako speciální pedagožka a rodinná 
terapeutka (dětská psycholožka). 
Žije v USA. Je nám velkou ctí přivítat tuto 
dámu u nás v Jevíčku.  Vstupné 50 Kč

V prvním zářijovém týdnu se můžete hlásit do jazykových kur-
zů. Je pro vás připravena angličtina, španělština a němčina. Ho-
diny probíhají jednou týdně v podvečer a kurzy vedou zkušení 
lektoři. Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Jevíčku, nebo 
prostřednictvím emailu: mk@knihovna-jevicko.cz.

Přehled akcí Jevíčko ZÁŘÍ 2017
 2. 9.    09:00 Pochod po dálničním tělese R43 
 3. 9.   14:45 Fotbal – 4. kolo okresního přeboru, SK
 6. 9.   18:00 JíHa – literární podvečer,  
           Kavárna Bar 2. Svět
11. 9.   16:00  Zasedání Zastupitelstva města, MěÚ
9. – 17. 9.     Dny evropského kulturního dědictví
16.  9.  08:00 Oslavy 120. výročí založení  
           Gymnázia Jevíčko
16.  9.  11:00 Soutěž ve vaření kotlíkového guláše, 
           Pivovarský park
17. 9.   13:45 Fotbal – 6. kolo okresního přeboru, SK
17. 9.   16:00 Listování, Kavárna Bar 2. Svět

Městská knihovna 
Jevíčko

V září se vracíme k tradiční půjčovní době 
a vrací se soboty.



www.jevicko.cz

                             Září 2017    / 11Měsíčník města Jevíčka

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
9. - 17. 9. 2017

NÁRODNÍ TÉMA: „Památky a příroda“

OTEVÍRACÍ DOBY PAMÁTEK V JEVÍČKU

MĚSTSKÉ MUZEUM
Sobota, neděle 9. - 10. 9. 13 - 17 hod.

Středa 13. 9. 13 - 17 hod.

Sobota, neděle 16. - 17. 9. 13 - 17 hod.
V rámci otevírací doby bude zpřístupněno atrium – rajský dvůr.

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

Sobota, neděle 16. - 17. 9. 13 - 17 hod.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Sobota, neděle 9. - 10. 9. 14 - 16 hod.

Sobota, neděle 16. - 17. 9. 14 - 16 hod.

BÝVALÁ BAROKNÍ SÝPKA NA K. H. BOROVSKÉHO
Sobota, neděle 9. - 10. 9. 13 - 17 hod.

Sobota, neděle 16. - 17. 9. 13 - 17 hod.

SYNAGOGA
Sobota, neděle 9. - 10. 9. 13 - 17 hod.

Sobota, neděle 16. - 17. 9. 13 - 17 hod.

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

Sobota, neděle 16. - 17. 9. 13 - 16 hod.

Oficiální zahájení Dnů evropského dědictví s hudebním vystoupením 

proběhne 9. 9. od 16 hodin v prostorách sýpky,

kde budou prezentovány nejvýznamnější památky v Jevíčku.

V rámci otevírací doby synagogy bude možné shlédnout výsledky 

archeologického výzkumu v rámci akce Revitalizace Palackého náměstí.

Na zámečku bude v sobotu v podvečer pro zájemce otevřena kavárnička.

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!

Drobné občerstvení 
zajištěno.

Akce se koná 
za každého počasí.

Město Jevíčko, komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže 
 a sportu, AVZO, basketbalisti, fotbalisti, ČRS, MŠ a ZŠ Jevíčko,  

RC Palouček, skauti a TJ Jevíčko 

pořádají

KDY:     23. 9. 2017
KDE:     tělocvičny ZŠ 
  a hala na Žlíbkách

den pohybu

PROGRAM: Hala a areál ve Žlíbkách
 badminton a tenis  10 - 12

 Tělocvičny ZŠ:
- vElKá 
14 - 15 Basketbal
15 - 16  Fotbal

- MAlá 
14 - 16 Stolní tenis
16 - 17 Cvičení pro rodiče s dětmi

Vlastní sportovní 

náčiní možno vzít

s sebou!

Sportovní obuv s bílou podrážkou 
do tělocvičny s sebou!!!

Rodiče zodpovídají za zdravotní způso-
bilost dětí ke sportovním aktivitám!

Areál ZŠ   15 - 16    Elektrické tříkolky
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JEVÍČKO 
Palackého náměstí 638

tel. 602 752 348

 PROSTĚJOV     ČASTOLOVICE     bLAnSKO

KUCHYNĚ A NÁBYTEK

Od září nová kolekce 
nábytku MOnARC

 
v zrekonstruovaných 

prostorách OD Jednota 
I. patro

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.

Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání. 
Též socialistické. Tel.: 608 420 808. 

Sháním ke koupi byt 1 + 1 nebo 2 + 1 v Jevíčku 
nebo i okolí, původní stav nevadí, s rekonstrukcí 

počítám. Tel.: 774 765 437. 

Přehlídka zaměstnavatelů 2017
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách pořádá 

za účasti vybraných zaměstnavatelů okresu Svitavy 
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách Přehlídku 

zaměstnavatelů 2017.

Přehlídka se koná v úterý 19. září 2017, pro veřejnost 
v době od 10.00 do 17.00 hod. v přízemí Střediska 

kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).

Srdečně zveme uchazeče a zájemce o zaměstnání, žáky, 
rodiče a všechny, kteří chtějí získat přehled 

o aktuální situaci na trhu práce a nabídce zaměstnání  
v našem regionu.

Prodám rodinný dům se dvěma 
samostatnými byty, garáží 

a zahradou v Jevíčku. Stavba 
z roku 1972 bez nutných oprav. 

Tel.: 602 751 543.
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Gymnázium Jevíčko 
1897–2017

Oslavy 120. výročí 
založení gymnázia

Sobota 16. září 2017
 
Program oslav:

08:00 Fanfáry na městské věži (žesťový kvintet ZUŠ Jevíčko)
 Otevření budovy gymnázia, prezence účastníků oslav

 Výstava „Gymnázium 1897–2017“
09:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku
 celebruje mons. Josef Hrdlička, zpívá Schola Jevíčko
10:00 Hudba na schodech gymnázia (Cantilo)
11:00 Slavnostní zasedání pedagogické rady v aule gymnázia
12:00  Setkání s hosty oslav v budově Zámečku
13:00  Setkání bývalých zaměstnanců gymnázia ve sborovně
14:00  Řazení abiturientů do průvodu před budovou gymnázia
14:30  Průvod od budovy gymnázia na náměstí
15:00 Setkání abiturientů gymnázia ve velkém sále hotelu Morava 
17:00 Společenský večer abiturientů v hotelu Morava
 (Jevíčský Big Band 17:00 – 22:00)

´
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Společenská rubrika
srpen 2017

Obec Biskupice

Kadeřnictví Radka 
Biskupice

nová provozovna 
kadeřnictví v objektu 

pálenice Biskupice
18 roků praxe v oboru
profesionální přístup
příjemné prostředí

Objednejte se již nyní na tel.: 

606 886 154
!! OTEVŘENO OD 1. 9. 2017 !!

Soutěž Vesnice roku 2017

Naši jubilanti

Zdeňka Svojanovská

Marie Koutníková

František Machálek

Václav Žáček

Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci 
v Biskupicích

Tereza Sečová
Blahopřejeme rodičům

Z našich řad odešli

Ladislav Neubauer 
Rodině vyslovujeme upřímnou 

Jak jsme již psali v červenco-
vém zpravodaji, 16. 6. 2017 nás 
navštívila hodnotitelská 10-ti 
členná komise, aby si naši obec 
prohlédla a porovnala s ostat-
ními přihlášenými vesnicemi  
v Pardubickém kraji, kterých 
bylo v letošním roce 27. Slav-
nostní vyhlášení výsledků pro-
běhlo v sobotu 12. 8. ve vítězné 
obci Lukavice. Obec v letošním 
roce obdržela diplom komise za 
účast a odměnu z Pardubického 
kraje ve výši 10 000,-Kč.           

Dalibor Šebek, starosta obce
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Kaléšek 2017 je přede 
dveřmi

19. ročník Biskupického kaléšku se 
blíží. Prosíme tedy všechny zájemce, 
kteří mají zájem zaslat svůj vzorek a ne-
chat ho ohodnotit nejenom porotou, ale 
i návštěvníky Biskupického kaléšku (ka-
ždý návštěvník, samozřejmě anonymně 
pod čísly může degustovat vzorky, které 
nepostoupily do finále, a sám je ohod-
notit.  Nejlepší vzorek, podle dosaže-
ných bodů bude ohodnocen věcnou 
cenou Publika), aby vzorky slivovice do 
letošního ročníku soutěže odevzda-
li nejpozději do 15. září 2017 na níže 
uvedené kontaktní adresy.

Za každý dodaný vzorek obdrží sou-
těžící volnou vstupenku pro vstup na 
kaléšek, kde letos mimo jiné vystoupí 

skupina Stracené Ráj, Aleš 
Brychta a kapela Veselá 

trojka (známá z TV Šlágr).
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uve-
deno 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 cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar , 
2.místo 2000,-Kč + věcný dar, 
3.místo 1000,-Kč + věcný dar, 
4.-5. místo věcné dary.

Podpořte prosím 
tuto nadregionální 
akci vzorkem, 
předem děkujeme. 
  

Organizační tým 
kaléšku

Třídění odpadu se vyplácí
Jak je důležité třídit odpady, asi všichni víme. Tříděním odpadů nešetříme pouze životní pro-
středí, ale i naše peněženky, kdy obec již několik let nezvyšovala poplatek za komunální odpad, 
protože díky třídění odpadů jsme za rok 2016 obdrželi od firmy EKO-KOM a.s. finanční částku 
ve výši  57 193,-Kč.  

                Dalibor Šebek, starosta obce

VÝZVA
Hledáme zájemce starší 

18 let, kteří by měli zájem 
pracovat ve volební komisi 

pro parlamentní volby, 
které se budou konat 

20. - 21. 10. 2017. 
Zájemci se mohou hlásit 

na OÚ Biskupice 
do 30. 9. 2017.
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4.-5. místo věcné dary.
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci září

 Jaroslava Večeřová

 Zdeněk Karafiát

 Jiří Kršiak

 Dana Holubová

 Milada Vozničková

 Jaroslav Holub

 Milada Davidová

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné zdraví 
v dalších letech.

Připravujeme na listopad
Pátek 3. listopadu od 18:00 hod. další 

putování s Jirkou Kolbabou 
s poutavým vyprávěním z jeho cest. Téma besedy bude 
upřesněno v dalším čísle zpravodaje. Vstupenky jsou 

v předprodeji v kanceláři OÚ, tel. 461 327 807.
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Hasiči  o úspěchu a neúspěchu  na soutěžích 
Požární sport, občas také hasičský sport, je oblast sportu, která úzce souvisí s hasičskými jednotkami, zvláště pak se sbory dobrovolných hasičů. 
Soutěží se v různých kategoriích mladší žáci, starší žáci, muži, veteráni a ženy.
 Rok s rokem se sešel, tak bychom Vás rádi informovali, co a jak se povedlo či nepovedlo. Hasičská sezona pro nás začala 17. 6. v Radkově, kde 
se konala soutěž veteránů s PS-8. Tam naši veteráni obsadili 1. místo. 24. 6. se konaly závody v Rozstání, kam jsme se vydali s  mladšími zástupci 
- družstvem mladších a starších žáků. Mladší obsadili 1. místo a starší 4. místo. 5. 7. si muži jeli prověřit své síly do Gruny, kde se ve velké konku-
renci silných strojů umístili na 5. místě. 22. 7. se konaly závody na  Hartinkově  s PS-8, kam se vydaly poprvé za sezonu i ženy a samozřejmě muži, 
kteří tam jezdí každoročně. A jak se zmiňuji každý rok, tak vždy pro 2. místo. Ženy předvedly výborný výsledek, ale stačil pouze na 4. místo. Jako 
každoročně poslední sobota v červenci 29. 7. patří Nočnímu boji na Staré Rovni, kam si naši veteráni dojeli pro krásné 1. místo. Největší závody, 
kde jsme obsadili všechny kategorie, se konaly 5. 8. v Městečku Trnávka, kde muže, ženy, veterány, mladší a starší žáky čekal nejen požární útok, 

ale i štafeta. Všichni jsme se s tím pořádně po-
prali  a domů si dovezli tři poháry. Muži 3. mís-
to, ženy 5. místo, veteráni 5. místo, mladší žáci 
2. místo, starší žáci 3. místo. Myslíme, že tyto 
závody se dají hodnotit jako velmi povedené. 
A je tu sobota a závody v Březině, kam jsme se 
vydali opět v plné síle a nasazením čtyř druž-
stev, mladší a starší žáci, muži a ženy. Tady se 
našim mladým hasičům moc nevedlo a dopro-
vázela je smůla hned od začátku, kde pro ně 
byla připravena štafeta a útok. Ve velmi silné 
konkurenci zabojovali, ale oběma družstvům to 
stačilo na 5. místo. Soutěže se zúčastnili i muži, 
kteří obsadili 9. místo. To nejlepší si necháme 
na konec a to naše ženy, které opravdu zabo-
jovaly a umístily se na krásném 2. místě. Zda 
jsou to úspěchy nebo neúspěchy necháme jen 
na Vašem posouzení. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří se tomuto sportu věnu-
jí a rodičům za jejich trpělivost na závodech. 
Nyní naše hasiče čekají ještě dva závody - 19. 8. 
Dzbelácká osma  a 2. 9. Sraz Osmičkářů Chorni-
ce na které jste všichni srdečně zváni.    

ZA SDH CHORNICE POHANKOVÁ ANDREA 
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Pexesový turnaj 
Letošního turnaje se zúčastnilo 15 dětí a čtyři dospělí. Celé 
dopoledne proběhlo v hravé a pohodové náladě. Děti trpělivě 
soupeřily ve třech věkových kategoriích, dokonce byla letos vy-
tvořena skupinka dospělých - doprovázejících malé hráče. Kva-
lifikovanou rozhodčí byla určena jako vždy paní vychovatelka 
Soňa Valentová. Ta vyhlásila závěrečné vyhodnocení.
Vítězi v předškolácích byli oba soutěžící - vyhrávající Ema Plachá 
a trpělivý soupeř Vojta Macháček.
Ve druhé kategorii zvítězil Jonáš Plachý a mezi nejstaršími nejlépe zabodovala Anetka Valáš-
ková.
Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami, vítězové si odnesli něco navíc. Všichni, včet-
ně dospělých, odcházeli spokojeni k zaslouženému prázdninovému obědu.
 OK

VZPOMÍNKA
Dne 9. září 2017 je tomu 

10 let,
co nás navždy opustila 

naše milovaná maminka 

VĚRA VYKYDALOVÁ
Stále vzpomínají 

syn a dcery s rodinami

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci září své významné narozeniny  
oslaví pan a paní:

BATELKA LUDVÍK
DOLEJŠÍ ZDENA
HÁJEK JOSEF
ÖHLER LEOPOLD
PRCHALOVÁ JANA
RÉDOVÁ MILOSLAVA
ŠNOBLOVÁ ANNA
VÁVROVÁ MARIE
Nejen v září, ale 
po celý rok přejeme 
všem jmenovaným 
hodně zdraví, 
spokojenosti a optimismu.
SPOZ Jaroměřice

Prázdninové výtvarné 
dílničky

I v letních měsících 2017 byly pro děti připra-
veny ve výstavní síni výtvarné dílny:
V pátek 28.července paní Lenka Jurůjová tvo-
řila s dětmi korálkové pozornosti, 14. srpna 
účastnice kurzu drátovaly s paní Petrou Jůzo-
vou. Obě odpoledne se vydařila ke spokoje-
nosti lektorek i tvořivých hostů.
                                                                                                                 OK

Letní výtvarné JAROMĚŘENÍ v sobotu 22. 7. 2017  
v Centru života a podnikání v Jaroměřicích

Už v zimě vznikla myšlenka uskutečnit setkání výtvarníků, kteří vystavovali v průběhu posled-
ních 10ti let v jaroměřické výstavní síni. Multifunkční síň je součástí Obecní knihovny a poskytu-
je možnost hostům nejen literární, tvořivý, společenský ale i výtvarný kulturní zážitek.
Za desetileté období bylo napočítáno 75 výstav + každoroční výstava Betlémů.
Na jaře jsme oslovili 55 výtvarníků autorských výstav a pozvali je na sobotu 22. 7. 2017  
do Jaroměřic.  
Jejich reakce byla více než příznivá, což bylo 
zavazující.
Ke společné výstavě byl předem plánován 
objekt stodoly, který ale musel projít další 
etapou rekonstrukce. Vše se zadařilo, díky 
šikovným řemeslníkům, veřejněprospěšným 
pracovníkům a podpoře Obce.
A tak mohlo v určenou sobotu od 9ti hodin 
instalovat své práce 36 výtvarníků, kteří po-
tvrdili účast, 11ti byly zaslané práce nainsta-
lovány, 8 se z účasti omluvilo.
Do 13ti hodin se stodola bývalého selského 
stavení proměnila v galerii s různorodým 
uměním – malířství, grafika, ilustrace, dřevořezba, paličkování, patchwork, keramika, mozaika, 
vitráž, malba na kameny, mandaly, malba na hedvábí, drátování, enkaustika, fotografie, lidová 
tvorba, modeling...
Zahájení bylo připraveno před objektem CŽP, kde nám pod lipami po přivítání paní starostky  
a knihovnice za přítomnosti pana senátora Mgr. Radko Martínka předvedli ojedinělé vystou-
pení současní i bývalí žáci ZUŠ Bystré. Roztančili šachovou partii k úžasu přítomných. Jejich 
taneční projekt „ŠACHY“ sklízí velký úspěch nejen u nás ale i v zahraničí.
Další program již probíhal před stodolou, kde uvedl výtvarnou společnost malíř a básník pan 
Petr Bernard a společně s knihovnicí byly početnému obecenstvu představeni všichni  výtvar-
níci.
Jejich dílo si již poté mohli přítomní prohlédnout. 
Lákavou událostí byla následná módní přehlídka, kterou zajistila rodinná firma Matajula. Mo-
dely z autorské tvorby i  z italské kolekce předváděly  místní manekýnky s takřka profesionál-
ním nasazením. Vizážistka společnosti Mary Kay, paní Mackerlová, zdokonalila příjemný vzhled 

modelek.
Po přehlídce bylo ve stodole připraveno pohoštění 
na němž se podíleli sami výtvarníci, členky SPOZ  
a pohostinství U Trojanů. Melodie hudebníků SLZA 
naladili příjemnou atmosféru podvečera.
Ani na děti se nezapomnělo, v přilehlé zahradě pro 
ně připravila dílničky keramika Sekerešových a paní  
Maierová z Duhové kočky. 
Celé odpoledne vytvořilo příjemný umělecký záži-
tek. Výtvarníci si předali zkušenosti a vzájemně si 
ohodnotili svou dovednost. Někteří vážili dalekou 
cestu – z Prahy, Ostravy, Heřmanova Městce, Chru-
dimi, ba dokonce z Kalifornie. Snad bylo pro všechny 

setkání inspirující k další tvorbě. Přejeme jim hodně zdraví a možná zase někdy nashledanou.
Bylo pro nás – organizující – velkou ctí uspořádat tak velkou společenskou událost, která by bez 
pomoci Pardubického kraje, Obce Jaroměřice, podpory sponzorů spol.Ergo, S-cart, BILL, s.r.o. 
MAS Jevíčsko, Pohostinství U Trojanů, elektrodílny p. Grepla a obětavosti místních dobrovolní-
ků, nemohla být pro všechny tak příjemná, jak jsme ji všichni prožili.                              

OK
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Letní škola kreslení s Britt Marie Pazdírek
 a Dětský karneval

V týdnu 7.1 – l1.8. se ve výstavní síni kreslilo s Britt Marie Pazdírek, dopoledne s velkou skupinou 
dětí, odpoledne tiché kreslení s dospělými.
Zakončení školy si zasloužilo poděkování a vernisáž. Pro děti byl současně připraven zábav-

ný program ve sto-
dole a na zahradě 
s klauny Hubertem 
a Olinou. Páteční 
podvečer 11. srpna 
2017 si děti patřič-
ně užily, obrázky  
z kreslení zdobí nyní 
knihovnu.  
   OK

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc září 2017                              

1. září, pátek, 18.00, VS Vernisáž výstavy 
„Paličkovaná krajka v jaroměřickém deseti-
letí“ výstava paličkované krajky z desetiletého 
kurzu, vedeného ing.Ivou Vanžurovou, malá 
módní přehlídka a občerstvení
3. 9. neděle, 9.00 h, VS, zahájení 10. ročníku 
Kurzu paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
4. 9., pondělí,  8.00 h Slavnostní zahájení 
školního roku
Od 4. 9. do 26.9. Příjem objednávek mace-
šek (6,- Kč/ks) a chryzantém ze zahradnictví 
pana Kohoutka z Vanovic, prodej 27. 9. 2017 
ve dvoře CŽP
4. - 29. 9., VS, v době provozu knihovny  BUR-
ZA KNIH. Knihy, které doma přebývají, nabíd-
něte, prosím, knihovně, jiným zájemcům, nebo 
posléze do humanitární sbírky. Manipulační 
poplatek při koupi od 1,- do 5,-ti Kč.
8. 9. KNIHOVNA UZAVŘENÁ
17. 9. neděle PODZIMNÍ POUŤ v Jaroměři-
cích
18. 9., pondělí, 13.00h, VS Vyhodnocení 
prázdninové soutěže pro děti „Všudybyl  

a Všechnoznal“ Vzpomínky z prázdnin, des-
kové a venkovní hry, ukázka nových knih
23. 9., sobota  Zájezd na zámek KUKS, do 
Prachovských skal a do města Jičína s prů-
vodcem Janem Valíčkem. Odjezd autobusu: 
Biskupice 5.50 h, Jaroměřice 6.00 h, V. Opa-
tovice 6.10 h, Jevíčko 6.15 h, předpokládaný 
návrat cca 21.00 h, cena zájezdu 400,-Kč, po-
tvrzení zájmu a záloha do 13.9.2017
25. - 30. 9. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro Dia-
konii Broumov, sběr oděvů, nádobí aj. potřeb  
zadní prostory dvora – stodola, informace  
v knihovně
27. 9., středa, 11.30 h - 15.00 h, dvůr CŽP 
Prodej objednaných macešek a chryzantém 
ze zahradnictví pana Kohoutka z Vanovic
27. 9., středa, od 10 hodin,  sběrný dvůr Ja-
roměřice Analýza odpadů vyprodukovaných  
v obci Jaroměřice přetřídění komunálního 
odpadu svezeného od občanů s praktickou 
ukázkou, kolik tříděných složek se stále scho-
vává v komunálním odpadu
Školička Lištička otevírá od září kroužky Ma-
lování a tvoření (děti 2-10let) a Malba  

a kresba (děti 11-15 let), cena 1 320,- Kč za 
pololetí 22 lekcí v Jaroměřicích č. 27, přihláše-
ní na pavlinafox@seznam.cz - Pavlína Lišková 

PŘIPRAVUJEME:                 
1. 10., neděle, 9.00 – 17.30 h, VS Kurz paličko-
vání s ing. Ivou Vanžurovou pro začátečníky  
i pokročilé
2. - 6. 10. TÝDEN KNIHOVEN

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                                          
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Pe-
trou 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 JIŽ OD 4. 9.
Cvičení SM systém a BODYFORM s Bc. L. 
Kořenářovou,  AŽ OD ŘÍJNA
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP, Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin 
Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK 461 325 300, 778 086 380  
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz, 

Letní škola paličkování
Hned po ukončení Letního výtvarného Jaro-
měření, byla nainstalovaná souborná výstava 
z výtvarných prací výtvarníků, kteří propůjčili 
svá díla do jaroměřické výstavní síně do kon-
ce měsíce srpna.
Výstava se tak stala vhodnou kulisou pro Let-
ní školu paličkování (31. 7. – l4. 8. 2017), kterou 
už po deváté vedla krajkářka ing. Iva Vanžu-
rová. Týden si pro paličkování vyčlenila desít-
ka „žákyň“ z blízkého okolí, ale i ze Strážnice  
a z Přerova. V zastoupení byly i mladé dívky, 
kterým práce s paličkami učarovala.
Účastnice se opět naučily něco nového z jem-
ného řemeslného umění. Při hodinách nad 
herdulemi si vyměňovaly zkušenosti nejen 
pracovní, ale jak to mezi ženami bývá, došlo 

i na mnohá jiná 
témata.
Program po vy-
učování byl zpes-
třen vycházkami 
po památkách 
Jaroměřic a okolí, 
výlety za ukázka-
mi uměleckých 

řemesel do Konice, Brodku a do Kunštátu.
Letní škola měla i letos úspěch a doufejme, 
že na ni budou absolventky rády vzpomínat.
                                                                                                                                                   OK

Takto si zahrála vichřice před dolním koste-
lem v noci z 10. na 11. srpna 2017. Vyvrácenou 
vrbu odklidili v rekordním čase pracovníci 
VPP.

 Zhodnocení odpadového hospodářství za 1. pololetí 2017
V průběhu měsíce srpna jsme hodnotili odpa-
dové hospodářství obce za 1. pololetí letošního 
roku a porovnali ho se stejným obdobím roku 
loňského (viz tabulka). Přesto, že od ledna mají 
občané možnost ukládat tříděný odpad přímo 
do sběrného dvora, kde je zavedena evidence 
podle jednotlivých domácností, není nárůst tří-
děného odpadu tak velký, jak jsme si původně 
od systému slibovali. Jinými slovy odpad třídí 
občané, kteří jej třídili i předtím a nově zapoje-
ných je pouhý zlomek. I z tohoto důvodu obec 
připravuje druhou fázi evidence odpadů – ozna-
čení popelnic čipem a evidenci počtu vyvezených 
nádob jednotlivých domácností. Dále na 27. září 
připravujeme osvětovou akci – Analýzu odpadů 
vyprodukovaných občany, která proběhne na 
sběrném dvoře. Pracovníci společnosti INCIEN 
nám pomohou vytřídit svezený komunální od-
pad a ukáží, kolik tříděného odpadu se nám stále 
schovává v popelnicích. Akce bude přístupná široké veřejnosti. Přijďte se podívat a inspirovat. 
Současně s hodnocením jsme provedli průběžnou kalkulaci výše poplatku za likvidaci odpadu 
na občana za 1. pololetí a vyšla nám částka 303 Kč.  Pokud se nám společně nepodaří snížit 
produkci směsného komunálního  a objemného odpadu, vyšplhá se poplatek pro rok 2018 nad 
600 Kč na občana nebo rekreační objekt.
                                                                                                   Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
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Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: RUSTIKA s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2350 ks. Jevíčský zpravodaj v elek-
tronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

Koupím rodinný domek se zahradou v Jevíčku, 
nebo v okolí Jevíčka. Opravy nevadí, 
nabídněte prosím. Tel.: 720 358 722.

SNAŽÍM SE O TO, ABY SI KAŽDÝ Z FOCENÍ ODNESL 
PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK. TĚŠÍM SE NA FOCENÍ S VÁMI
V JEVÍČKU A OKOLÍ.
Tel.: 777 341 853.    FB: LUCIA HAMPLOVÁ

NABÍZÍM FOCENÍ MIMINEK, DĚTÍ, RODIN, SVATEB, 
TĚHOTENSKÉ A PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
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. 

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 722 119 151. 

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
                                                   www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál, Analog
    Připojení k INTERNETU
       MOBILNÍ SLUŽBY – Volání, Data
            Volání přes VoIP
                Zákaznická linka: 848 800 858

1

Hledám domek v okolí Jevíčka, nejlépe se zahradou, 
min. 200 m2, opravený nebo třeba i v horším stavu, 

záleží na místě. Info na tel.: 773 463 891.

Angličtina pro maminky. Online kurz. 
Cena 749 Kč. www.anglictinazdomu.cz

Kancelářské, 
obchodní a komerční 
prostory k pronájmu
 

nabízíme k pronájmu nově 
zrekonstruované obchodní 
prostory, kancelářské 
a komerční prostory 
v Jevíčku na náměstí. 

 
       736 481 121Bližší informace       

         
     na telefonu 


