
760 let korunovace města Jevíčka na město královské 
oslavíme i s houslovým virtuózem Pavlem Eretem  

či básníkem Jakubem Řehákem
Houslový mistr Pavel Eret je v současné době vnímán  
a přijímán koncertním publikem i odbornou hudební kritikou 
jako významný představitel české houslové interpretace. 
Žák profesorů Jaroslava Štětiny a Jiřího Tomáška  
a stipendista Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
in Wien ve třídě profesora Michaela Frischenschlagera, 
pravidelný host hudebních festivalů jako Pražský podzim, 
Český Krumlov, Smetanova Litomyšl nebo v zahraničí Mitte 
Europa, Greensboro v USA, Neerpelt v Belgii a mnohých 
dalších vystoupí v jevíčské synagoze v pátek 17. 8. 2018  
v předvečer Jevíčské pouti a oslav 760 let korunovace města Jevíčka na město královské. Chybět 
nebude ani při odhalení výročního městského znaku na budově Městského úřadu týž den v 18:30. 
 
Houslový virtuóz Pavel Eret působil mimo jiné i jako sólista a první koncertní mistr Nagojské 
filharmonie (Japonsko). Součástí jeho recitálu v Jevíčku bude křest nové knihy PhDr. Oldřicha 
Koudelky JEVÍČKO.  

Již ve čtvrtek 16. 8. 2018 přivítáme v Městské knihovně 
Jevíčko českého básníka a esejistu, držitele ceny Magnesia 
litera za poezii Jakuba Řeháka. 
 
Jakub Řehák je bezpochyby jedním z nejvýraznějších 
literárních autorů generace 70. let. Nebývalou vlnu 
pozitivních ohlasů sklidil zejména za to, že se mu podařilo 
skloubit soudobé vlivy s poetikou autorů navazujících na 
odkaz Skupiny 42. S tímto znamenitým představitelem 
novodobé literární tvorby se můžete setkat v městské 
knihovně ve čtvrtek od 19:00.    Mgr. Rudolf Beran
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Art program k výročí 760 let korunovace města Jevíčka 
na město královské

Čtvrtek 16. 8. 2018  19:00 hodin - sál zámečku
Spisovatelé do knihoven 

- setkání s Jakubem Řehákem a jeho tvorbou 

Pátek 17. 8. 2018  
17:30 hodin - městský hřbitov

Pietní akt u hrobu starosty Dr. Jana Klimeše, 
obroditele českého národního života v Jevíčku 

18:30 hodin - prostranství na náměstí před budovou MěÚ v Jevíčku
Slavnostní odhalení kamenné pamětní desky 

na fasádě budovy MěÚ Jevíčko
19:00 hodin - synagoga 

Recitál Pavla Ereta s křtem nově vydané knihy PhDr. Oldřicha Koudelky JEVÍČKO

Srdečně zvou pořadatelé  Město Jevíčko a Městská knihovna Jevíčko

slavnost nanebevzetí Panny Marie
bohatý kulturní program, městský jarmark

18. - 19. 8. 2018
anEta langEroVÁ • pEtr spÁlEný,  mIluŠka VoborníkoVÁ a aPollo banD

         ˇ          ˇ             ´       Tradicní Jevícská pout 
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JEVÍČSKÉ ULICE I ŠKOLKA V NOVÉM 
KABÁTĚ…
Vážení čtenáři,
v úvodu přijměte omluvu za dopravní kom-
plikace spojené s uzavírkou ulice Brněnské 
a Okružní IV. Po vzoru jiných měst stiže-
ných opravami sítí a vozovek se i z Jevíčka 
na čas stalo území pro důvtipné a trpělivé 
řidiče . Poklona patří všem obyvatelům 
ulice Růžové za trpělivost při rozsáhlé re-
konstrukci, jejíž výsledek, myslím, stojí za 
to. Poctivá kamenná dlažba zde přetrvá 
navěky a vrací této starobylé uličce její his-
torický ráz. A aby toho nebylo málo, příští 
rok se bude pokračovat přes křižovatku  
v ulici Soudní. Zhotovitele i smlouvu o dílo 

schválilo již na svém červnovém zasedá-
ní zastupitelstvo města. Výše uvedenými 
akcemi však stavební ruch v našem měs-
tě pro letošek zdaleka nekončí. Do konce 
srpna budou dokončeny nové chodníky  
a komunikace v lokalitě pro 16 RD – v nově 
vznikající ulici Římských legií. Přibydou 
zde také informační tabule s připomínkou 
jedinečného nálezu příkopu římského po-
chodového tábora z roku 2016. V průběhu 
září by mělo dojít k opravě průjezdu ná-
městím a na ulici Okružní IV budou v režii 
SÚS Pardubického kraje probíhat práce na 
finálním povrchu nové komunikace. 
Jak jsme již informovali v květnovém zpra-
vodaji, od začátku července probíhá roz-
sáhlá rekonstrukce areálu Mateřské školy 
Jevíčko, a to všech pavilonů. Ve výběro-
vém řízení podala nejvýhodnější nabídku 
společnost TOMERO s. r. o. z Vyškova ve 
výši 14,3 mil Kč vč. DPH. Rekonstrukce se 
realizuje s přispěním dotace cca 5 mil. Kč 
z OPŽP. Projekt řeší zateplení pláště všech 
budov v areálu, výměnu a zateplení střeš-
ního pláště, výměnu oken a dveří v hos-
podářském pavilonu a pavilonu školky. 
Podmínkou projektu je též osazení systé-
mu nuceného větrání ve třídách MŠ a ZŠ  
a výměna stávajícího centrálního kotle. Spo-
jovací chodba propojující pavilon chirurgie  
a praktické školy bude kompletně de-
montována a vznikne zde otevřené atrium  
s parkovou úpravou. Projekt řeší také za-
střešení dvorního traktu, ošetření zemní 
vlhkosti a nové zadláždění chodníků. 
Práce jsou podle harmonogramu aktuálně 
zhruba ve své čtvrtině, přičemž vnitřní pro-
story pavilonu školky by měly být dokon-

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci srpnu 2018 oslaví  
významné životní jubileum 

Pavel Sís

Eduard Skácel

František Peř

Jitka Nedomanská

Marie Schillerová

Aloisie Foretová

čeny do poloviny 
srpna, vnější pak do 
poloviny září. Do-
končení ostatních 
pavilonů se před-
pokládá do konce 
října. V průběhu 
listopadu pak dojde 
k zastřešení dvora  
a výměně dlažby 
v chodnících. No-
vinkou pro děti ve spodních třídách školky 
bude, že budou moci projít francouzskými 
dveřmi přímo do školní zahrady. Díky pro-
jektu dojde ke snížení energetické nároč-
nosti této veřejné budovy. Tak snad se do 
zimy vše stihne a naše školka se konečně 
po letech rozzáří novými barvami. V průbě-
hu podzimu pak proběhne ještě soutěž na 
veřejnou zakázku zateplení bytových domů  
K. Čapka 782, 783 v sousedství mateřské 
školy. Tato akce, realizovaná v příštím roce, 
bude spolufinancována z Integrovaného re-
gionálního operačního programu. O dalších 
akcích na příští rok vás budeme informovat  
v některém z příštích čísel zpravodaje.

Pohodový zbytek léta přeji, Miroslav Šafář

Aktuální situace na Úřadu práce v Moravské Třebové 

ním a nedokončeným vzděláním - 198 osob, 
se středním odborným vzděláním a s výučním 
listem - 366 osob. Mezi evidovanými bylo 
239 osob nad 50 let a na celkové nezaměst-
nanosti se podíleli 33,1 %. V evidenci byly 
početně silnou skupinou osoby zdravotně po-
stižené. Jejich počet 243 představuje 33,6% 
podíl na  celkové nezaměstnanosti. Častým 
jevem je výskyt více znevýhodňujících kritérií 
u jedné osoby. 

Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání byl 
podíl osob, které jsou bez práce déle než 12 
měsíců, 37,4 % - celkem 271. Právě na tuto cí-
lovou skupinu je zaměřena intenzivní činnost 
oddělení zaměstnanosti a nepojistných sociál-
ních dávek. Úkolem zaměstnanců úřadu práce 

30. 6. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 
223 786 uchazečů o zaměstnání. Podíl neza-
městnaných osob klesl na 2,9 % (květen 2018 
– 3 %, červen 2017 – 4 %). V mezinárodním 
srovnání měla ČR podle posledních dostup-
ných dat EUROSTATU (za květen 2018) nejniž-
ší míru nezaměstnanosti v celé EU. 

K 30. 6. 2018 evidovalo Kontaktní pracoviště 
Moravská Třebová Úřadu práce ČR celkem 
723 uchazečů o zaměstnání. Jde o nejnižší 
hodnotu od června roku 1991. Podíl neza-
městnaných na aktivním obyvatelstvu dosáhl 
k 30. 6. 2018 hodnoty 4,0%. 

V evidenci úřadu práce byli nejčastěji uchazeči 
o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základ-
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 45. zasedání 

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání  
45. zasedání Zastupitelstva města Je-
víčka, svolaného starostou města Duša-
nem 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: 13. 08. 2018 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním 
    na úřední desce
V Jevíčku dne 16. 07. 2018

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

 

je podílet se na zvýšení uplatnitelnosti dlou-
hodobě nezaměstnaných osob na trhu prá-
ce, zprostředkovávat jim vhodné zaměstnání  
a zároveň snižovat jejich závislost na sociálních 

dávkách. Ve srovnání s loňským rokem jsme 
podíl dlouhodobě nezaměstnaných snížili  
o 160 osob -  z 41,5% na 37,4%. 

Nezaměstnanost a volná místa – základní údaje v jednotlivých obcích k 30. 6. 2018:

Obec Uchazeči o zaměstnání Podíl nezaměstnaných 
obyvatel v %

Volná místa

Jevíčko 63 3,3 232

Biskupice 16 5,4 1

Chornice 23 3,7 0

Jaroměřice 30 3,8 13

Nejčetnější profese v okrese Svitavy k 30. 6. 2018:

Název profese Počet volných míst

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 224

Ostatní pomocní pracovníci       187

Pomocní pracovníci ve výrobě       184

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají 145

Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, proda-
vači 123

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 115

Ing. Mgr. Vladimíra Kantoříková,
ředitelka Kontaktního pracoviště Moravská Třebová Úřadu práce ČR

Usnesení ze 44. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 11. června 2018

Zastupitelstvo města určuje
3/44Z/2018 zapisovatelku zasedání a ověřova-

tele dle zápisu

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/44Z/2018 program zasedání
2/44Z/2018 návrhovou komisi ve složení dle 

zápisu
4/44Z/2018 prodej nově zaměřených pozem-

ků p. č. 1750/14 (10 m2) - trvalý travní 
porost a p. č. 1757/21 (78 m2) - vodní 
plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Z*** S*** a L*** S***, *** Jevíčko za cenu 
19.250 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Z*** S*** a L*** S*** 
na prodej pozemků p. č. 1750/14 a p. č. 
1757/21, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5a/44Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 679/2 (36 m2) - ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** Č***, 
*** Jevíčko za cenu 8.425 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím  
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a J*** Č*** na prodej pozemku p. č. 
679/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

5b/44Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 679/8 (12 m2) - ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. L*** 
M*** a Mgr. R*** M***, *** Jevíčko za 
cenu 4.825 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Mgr. L*** M*** 
 a Mgr. R*** M*** na prodej pozemku 
p. č. 679/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5c/44Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 679/9 (33 m2) - ostatní plo-

cha v k. ú. Jevíčko-předměstí Z*** V***, 
*** Jevíčko za cenu 7.975 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Z*** V*** na prodej pozemku p. č. 
679/9 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

6/44Z/2018 prodej pozemku p. č. 3072/4 (106 
m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí společnosti VHOS, a. s., Ná-
dražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebo-
vá za cenu 47.700 Kč bez DPH + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a společností VHOS, a. s. na prodej po-
zemku p. č. 3072/4 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7/44Z/2018 koupi spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 1/12 k celku pozemku 
p. č. 5142 (11167 m2) - orná půda v k. 
ú. Jevíčko-předměstí od V*** Š***, *** 
Dolní Benešov za cenu 200.000 Kč za 
podíl + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a V*** Š*** na koupi spo-
luvlastnického podílu k pozemku p. č. 
5142 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

8/44Z/2018 uzavření smlouvy o poskytnu-
tí úvěru pro Město Jevíčko s Českou 
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4 ve výši 4.000.000 Kč  
s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,09 
% p. a. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy 9/44Z/2018 úpravu rozpočtu 
Města Jevíčko na rok 2018 č. 2

10a/44Z/2018 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Oprava vodovodu, kanalizace  
a komunikace na ul. Růžová a ul. Soud-

ní v Jevíčku - II. etapa“, ve kterém nejvý-
hodnější nabídku ve výši 12.695.898,08 
Kč bez DPH (15.362.036,68 Kč vč. DPH) 
podala společnost MERTASTAV, s. r. o., 
Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, 
IČ: 26247461

10b/44Z/2018 cenovou nabídku a SOD mezi 
městem Jevíčko a společností MER-
TASTAV, s. r. o., Štěpánovská 1176, 666 
02 Předklášteří, IČ: 26247461 na akci 
„Oprava vodovodu, kanalizace a ko-
munikace na ul. Růžová a ul. Soudní  
v Jevíčku - II. etapa“ ve výši 12.695.898,08 
Kč bez DPH (15.362.036,68 Kč vč. DPH) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc květen 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
í návrh obsahu změny územního plánu Jevíčko 
č. 2 zpracovaný projektantem ÚP pro město 
Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
í zápis finančního výboru ze dne 4. 6. 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
í porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
května 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
avizované vícepráce na opravu ulice Růžové, 
které budou předloženy zastupitelstvu na srp-
novém zasedání po kontrole a odsouhlasení 
stavebním dozorem investora a budou sou-
částí závěrečného dodatku č. 3 k SOD

Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko ruší bod usne-
sení 13a/37Z/2017 ze dne 13. 11. 2017 - ZM 
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/88R/2018 bezplatný pronájem tábořiště 

a zproštění poplatků ostatních služeb 
při konání letního tábora pořádaného 
SRPS - ZŠ Jevíčko, U Zámečku 784, Je-
víčko ve Smolenském údolí v termínu 
29. 7. 2018 - 4. 8. 2018

2a/88R/2018 dotaci ve výši 400 Kč na každého 
účastníka příměstského tábora s trva-
lým pobytem v Jevíčku pořádaného RC 
Palouček, z. s., Kostelní 42, Jevíčko, IČ: 
22667091 s názvem „Cesta do vesmí-
ru“, který se uskuteční od 30. 7. 2018 do 
3. 8. 2018 dle předloženého seznamu

2b/88R/2018 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka příměstského tábora s tr-
valým pobytem v Jevíčku pořádaného 
organizací Ze Zámečku do světa, z. s., 
U Zámečku 451, Jevíčko, IČ: 22677313  
s názvem „Klubko“, který se uskuteční 
od 16. 7. 2018 do 20. 7. 2018 dle před-
loženého seznamu

2c/88R/2018 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elek-
trického zařízení k DS ČEZ Distribuce  
č. 18_SOBSO01_41214220802 na při-
pojení provozovny nového sběrného 
dvora na pozemku p. č. 5198/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí na ulici Třebovská, 
Jevíčko

3/88R/2018 prodloužení záruky a technické 
podpory na server IBM x3500 M4 typ: 
7383-K1G S/N: KD3N17B na rok firmou 
OR - CZ, spol. s r. o., Brněnská 60/19, 
Moravská Třebová, IČ: 48168921 za 
24.352 Kč bez DPH

4a/88R/2018 cenovou nabídku spol. RIVA 
SERVIS, s. r. o., Ludvíka Podéště 10, 602 
00 Brno, IČ: 26956683 na vyhotove-
ní přístupu, revize a zjištění závady na 
křížku městské věže ve výši 21.000 Kč 
(není plátce DPH)

Usnesení z 88. schůze Rady města Jevíčko konané dne 9. července 2018
4b/88R/2018 cenovou nabídklu firmy Roman 

Dvořák, 569 41 Městečko Trnávka 101, 
IČ: 66839793 na provedení malířských 
prací v MŠ Jevíčko po rekonstrukci  
v celkové výši 68.914 Kč (není plátce 
DPH)

5/88R/2018 přidělení bezbariérového bytu č. 2 
o velikosti 1 + kk, Svitavská 838, Jevíčko 
žadateli dle zápisu na základě doporu-
čení komise bytové a sociální

Rada města Jevíčko pověřuje
1b/88R/2018 vedoucího organizačního odbo-

ru zajištěním osobního setkání se zá-
jemcem o koupi pozemku p. č. st. 155 
v k. ú. Zadní Arnoštov a současnými 
nájemci domu č. p. 63 v Zadním Arnoš-
tově a projednat předložený záměr

 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
2a/87R/2018 prodej nepojízdné rotační se-

kačky za nabídkovou částku 3.000 Kč 
vč. DPH žadateli dle zápisu a pověřuje 
vedoucí finančního odboru jejím vyřa-
zením z majetku města

2b/87R/2018 pronájem budovy synagogy pro 
volební sdružení Naše Jevíčko 2018 za 
účelem uskutečnění veřejného setkání 
členů kandidátky s občany města dne 
21. 9. 2018 dle aktuálního ceníku

3b/87R/2018 poskytnutí mimořádné dotace 
Tělovýchovné jednotě Jevíčko, Okružní 
I 637, Jevíčko, IČ: 43509495 na činnost 
ve výši 30.000 Kč na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy

3c/87R/2018 cenovou nabídku na zpracování 
pasportu nádrže Žlíbka v Jevíčku spo-
lečností Agroprojekce Litomyšl, spol.  
s r. o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vyso-
ké Mýto, IČ: 64255611 za cenu 52.030 
Kč vč. DPH jako podkladu pro zapsání 
vodního díla do katastru nemovitostí 
jako nezbytného kroku pro odkup ná-
drže do vlastnictví města Jevíčka

4a/87R/2018 aktualizaci ceníku za základní 
činnosti při poskytování pečovatelské 
služby s účinností od 1. 8. 2018

4b/87R/2018 cenovou nabídku firmy Luděk 
Trunečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 
02 Svitavy, IČ: 88599205 na poskytová-
ní služeb odborně způsobilého koordi-
nátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle požadavku zá-
kona 309/2006 Sb. při přípravě a reali-
zaci stavby pro akci „Energetické úspo-
ry mateřské a praktické školy v Jevíčku“ 
za částku 28.000 Kč (není plátce DPH)

4c/87R/2018 podporu projektů dle zápisu  
v rámci Burzy filantropie v Pardubickém 
kraji 2018 v celkovém rozsahu 10.000 
Kč a příslušné smlouvy o poskytnutí 
dotace a pověřuje starostu podpisem 
těchto smluv

4d/87R/2018 cenovou nabídku firmy BcA. 
Martiny Bednářové, Koclířov 126, 569 

11 Koclířov, IČ: 72840374 na zajištění 
restaurátorského průzkumu nástěn-
ných maleb v kapli v k. ú. Zadní Arnoš-
tov ve výši 17.000 Kč (není plátce DPH)

4e/87R/2018 dotaci ve výši 400 Kč na každého 
účastníka příměstského tábora s trva-
lým pobytem v Jevíčku pořádaného RC 
Palouček, z. s., Kostelní 42, Jevíčko, IČ: 
22667091 s názvem „Prázdninová dílna 
s knihou“, který se uskuteční od 9. 7. 
2018 do 13. 7. 2018 dle předloženého 
seznamu

4f/87R/2018 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka příměstského tábora s tr-
valým pobytem v Jevíčku pořádaného 
Tenis - Club Jevíčko, z. s., Okružní I 637, 
Jevíčko, IČ: 47487437 s názvem „Letní 
tenisový kemp“, který se uskuteční od 
23. 7. 2018 do 27. 7. 2018 dle předlože-
ného seznamu

4g/87R/2018 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka letního pionýrského tá-
bora Kamarádství v Bobrovecké dolině 
- Slovenská republika s trvalým poby-
tem v Jevíčku pořádaného organizací  
PIONÝR, z. s., Barvířská 113, Jevíčko,  
IČ: 69175462, který se uskuteční od 3. 7. 
2018 do 20. 7. 2018 dle předloženého 
seznamu

4h/87R/2018 zadávací dokumentaci na akci 
„Stavební úpravy objektu Barvířská 560, 
Jevíčko“, seznam firem k obeslání a slo-
žení členů komise pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek dle zápisu

4i/87R/2018 Plán rozvoje sportu Města Jevíč-
ko na období 2018-2020

6a/87R/2018 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

6b/87R/2018 záměr pronájmu pozemku p. 
č. 4241/1 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

6c/87R/2018 zřízení věcného břemene slu-
žebnosti inženýrských sítí mezi Měs-
tem Jevíčko a společností VHOS, a. s., 
Nádražní 1430/6, Moravská Třebová na 

Usnesení z 87. schůze Rady města Jevíčko konané dne 25. června 2018
pozemku p. č. 3072/4 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

7b/87R/2018 úpravu nájemného o 10 %  
v městských bytech na Komenského 
nám. 167, Jevíčko s účinností od 1. 10. 
2018 a o dalších 10 % s účinností od 
1. 10. 2019 dle § 2249 odst. 1 zákona  
č. 89/2012 Sb., Občasného zákoníku

8/87R/2018 úpravu rozpočtu Města Jevíčko  
č. 3 na rok 2018

Rada města Jevíčko pověřuje
1/87R/2018 starostu města jednáním ve věci 

dlouhodobého pronájmu části pozem-
ku p. č. 45 v k. ú. Jevíčko-město s ma-
jitelem AVZO TSČ ČR, Palackého nám. 
15, Jevíčko

3d/87R/2018 zastupováním starosty a mís-
tostarosty po dobu jejich nepřítomnos-
ti v době od 2. 7. 2018 do 8. 7. 2018  
v případě neodkladných a mimořád-
ných událostí ve městě radního Marti-
na Pávka

5/87R/2018 místostarostu zajištěním prodeje 
vozidla UAZ 469 bez rz, kde vyvoláva-
cí cena je 45.000 Kč vč. DPH, uvedené 
vozidlo bude prodáno nejvyšší podané 
nabídce

Rada města Jevíčko ruší
3a/87R/2018 usnesení RM č. 1e/86R/2018 ze 

dne 4. 6. 2018

Rada města Jevíčko souhlasí
7a/87R/2018 s úpravou pracovní doby Podni-

ku bytového hospodářství města Jevíč-
ka s účinností od 1. 7. 2018 dle zápisu

Rada města Jevíčko uděluje
2c/87R/2018 souhlas s použitím místní komu-

nikace mezi silnicí II. třídy č. 366 a silni-
cí III. třídy směrem na obec Smolná na 
den 29. 7. 2018, kdy se uskuteční silnič-
ní cyklistický závod Moravského poháru

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

schvaluje jednotkovou kupní cenu za pozemek 
p. č. 679/2 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-před-
městí ve výši 150 Kč/m2 + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 

Kč kupujícím + úhradu vyhotovení geometric-
kého plánu

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

Zveřejněna je upravená verze dokumentu  
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zve-
řejňovaných osobních údajů podle předpisů na 
ochranu osobních údajů.
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Ing. Jaromíra Vítková
Senátorka

Tisková zpráva, 19. července 2018 Praha

Petice za D43 podaná senátorkou Jaromírou Vítkovou v Senátu 
byla schválena

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen Petice) byla předána do Senátu 15. 2. 
2018 paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou za petiční výbor předsedovi senátu Mi-
lanovi Štěchovi. Následně garanční Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a pe-
tice (VVVK) uskutečnil k Petici veřejné slyšení v Senátu v úterý 13. března. Garanční výbor 
shledává Petici za D43 důvodnou a následná navrže-
ná usnesení se týkají zejména požadavku na dokon-
čení vypracování Studie proveditelnosti stavby D43 v 
úseku od Moravské Třebové po Bořitov, dále přípravu  
a projednání všech potřebných dokumentací a náleži-
tostí k vydání územního rozhodnutí. Žádá zařadit tuto 
stavbu mezi prioritní dopravní stavby ČR. Dále Výbor 
naznal, že je třeba zajistit včasnou aktualizaci Politiky 
územního rozvoje v souladu se ZÚR JMK a řešit vlastnic-
tví pozemků nutných k výstavbě. „Podpisové archy stále 
dochází do mé kanceláře a nyní máme celkově 18 324 
podpisů,“ uvedla Vítková.
Petice byla projednána v Senátu dne 19. července 2018. 
Senát s touto peticí souhlasí a schválil navrhovaná usne-
sení. „Jsem velice ráda, že práce, která byla soustavná 
více jak 2 roky, je zúročena a posunuje se dál určitým 
konkrétním směrem. Celá příprava petice nebyla jedno-
duchá, než byla finálně předána v Senátu a vyžadovala 
spoustu práce. Jednalo se o spolupráci se Svazkem obcí 
pro výstavbu rychlostní komunikace R43, Spolkem pro 
výstavbu dálnic D35 a D43, s podnikateli, starosty obcí, odpovídajícími lidmi na ministerstvech 
a příslušných institucích a dalšími zainteresovanými lidmi. Také jsem aktivně sbírala podpisy 
přímo na čerpacích stanicích. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi jsou nakloněni v této akti-
vitě a podporují ji,“ ukončila Vítková. Samotné projednání Senátem nebylo jednoduché, vedla 
se k tomu dlouhá rozprava, ale nakonec Senát schválil tuto petici a nikdo nebyl přímo proti 
tomuto návrhu usnesení. 

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ –  13. 8. – 24. 8. 2018

zajistěte si prosím trvale užívané léky

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ – 2. 8., 3. 8. a 13. 8. 

 Zástup pouze akutní stavy 
MUDr. Trčková, MUDr. Křížová.

Návrat k článku  
o MUDr. Josefu Koliskovi

Po přečtení vašeho článku o MUDr. Koliskovi 
v červencovém zpravodaji musím tímto mým 
příspěvkem poděkovat doktoru Koliskovi, 
který mě v roce 1945 léčil. Díky dětské hlou-
posti jsem měl tehdy úplně spálený obličej  
a předpovídali mi, že budu mít do konce živo-
ta jizvy. Po léčení, kdy jsem měl 14 dní na ob-
ličeji masku s mastí, se vše vrátilo do normálu. 
Chci tímto dodatečně poděkovat jeho rodině 
za to, co pro mě udělal jejich otec. Jsem mu za 
to celý život vděčný.

Milan Kruliš, Moravská Třebová

Termíny svozu komunálního 
odpadu v Zadním Arnoštově 

a Maříně:

07. 08. 2018
14. 08. 2018
21. 08. 2018
28. 08. 2018

Radek Mazal,  
SUEZ Využití zdrojů a. s. 

Úprava ceníku Střediska pečovatelské služby města Jevíčko
Vážení obyvatelé města Jevíčka a přilehlých obcí, ráda bych vás informovala o změnách v cení-
ku naší pečovatelské služby. Poslední úprava ceníku byla schválena na 17. schůzi Rady města Je-
víčko dne 29. 6. 2011 a od té doby se s cenami nijak nepracovalo. Aby byly zohledněny zvyšující 
se náklady na práci pečovatelek, pohonných hmot, amortizaci služebního vozidla, ale i náklady 
na energie a čisticí prostředky, bylo přistoupeno k mírné úpravě hodinových sazeb. U většiny 
úkonů byly ceny sjednoceny na 90,- Kč za hodinu práce, u náročnějších úkonů (např. velký úklid 
domácnosti, celková hygiena) pak 120,- Kč za hodinu, sazba za kilogram prádla se mění z 50,- 
Kč na 60,- Kč za kilogram, jednorázová přeprava po Jevíčku pak z 30,- Kč na 40,- Kč. Sazba za 
km přepravy byla upravena z 8,- Kč na 10,- Kč, stejně tak cenu za dovoz obědů budeme nově 
účtovat 15,- Kč proti původním 13,- Kč. Další podrobnější změny budou zveřejněny v novém 
ceníku na webových stránkách města Jevíčka. Výše uvedené změny schválila Rada města dne 
25. 6. 2018 s účinností od 1. 8. 2018.

Poté, co jsme si ověřili ceny u ostatních pečovatelských služeb, bylo zjištěno, že i přes toto mírné 
zdražení se pohybujeme i nadále pod úrovní obvyklých cen. I nadále tak naše ceny zůstávají 
velmi vstřícnými pro naše stávající i budoucí uživatele. 

Mgr. Miroslava Čepová, vedoucí Střediska PS Jevíčko

INFORMACE Z MATRIKY
Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, v  souvislosti s ustanovením zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) dochází i ke 
změnám na úseku matriky.

Na den 16. 09. 2018 je naplánováno vítání nových občánků. 
Žádáme rodiče, kteří mají o přivítání nově narozeného dítěte zájem, aby se dostavili na mat-
riku a vyplnili připravený formulář. Poté jim bude do schránky doručena pozvánka s konkrét-
ní hodinou konání akce.
Případné dotazy zodpoví pracovnice matriky osobně nebo na tel. čísle 464 620 515.

Jaroslava Jeřábková

K prázdninám patří tábory…
a k táborům šťastné a spokojené děti. Tak 
tomu je i letos, jak už vlastně každoročně, 
na Slovensku v Bobrovecké dolině, kam jez-
dí tábořit jevíčské děti. Je neuvěřitelné, že se 
tyto tábory konají od roku 1953, letos je to 
tedy 65 let. Je moc dobře, že tradice táborů 
zůstala až do dnešní doby zachována, a že 
se tam bývalí táborníci mohou na skok (tak 
jako já se synem) podívat a oživit vzpomín-
ky. Krása slovenské přírody nás totiž opako-
vaně dokáže uchvátit. Věřte mi, že není tak 
úplně samozřejmé postarat se o 50 dětí za 
podmínek příznivých i nepříznivých. Musí  
k tomu být lidé zapálení pro věc a ti na táboře 
rozhodně jsou. Ať už se to týká hlavního vedou-
cího Romana Müllera, kuchaře Pavla Hegera, 
ale i ostatních, společně s těmi, co tam příleži-
tostně pomáhají. A věřte mi, že tam dětem při-
praví palačinky s různými náplněmi, hranolky  
a podobně. A že nevíte, kdo táborovým dě-
tem vyrábí domácí marmelády? Já ano. S přá-
ním ještě mnoha dalších podobných táborů.

Vlasta Purketová
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kde nás neruštináře zachránila skvělá průvodkyně, která vystřihla 
perfektní výklad v angličtině. Následně přejíždíme do termálních 
lázní Kosino, kde nás čeká odpočinek pod šálkem čaje nebo vína,  
z nadměrných plastik čajových šálků a vinných karaf teče voda proudem 
do vířivek. Projdeme si kamenitou cestu 7 kroků ke zdraví a finálně 
načerpáme síly na to, co nás teprve čeká. Další štace je město Chust, kde 
si projdeme Českou čtvrť. Nabíráme několikahodinové zpoždění, které 
vrcholí pozdním nočním příjezdem k ubytování, ke kterému musíme 
ve 2 hodiny ráno vystoupat ještě pár kilometrů. Nevinná předehra ke 
středě.

Zápisek n. 3
Probouzíme se po pár hodinách spánku, a to do slova a do písmene, 
čeká nás výstup na nejvyšší horu Ukrajiny - Hoverlu. 2061 metrů nad 
mořem, cca 3 kilometry, ale obrovské převýšení. Nevyspalí, ale zároveň 
odhodlaní, zdoláváme ukrajinskou velehoru a jako suvenýr si na krk 
věšíme medaile stvrzující náš úspěch. Odpoledne věnujeme dopravě 
na Koločavu, pro zpříjemnění cesty vybíráme tematicky film Balada pro 
banditu. Večeříme v Četnické stanici a samozřejmě začínáme borščem. 
 
Zápisek n. 4
První stanice čtvrtečního 
programu patří Syněvirskému 
národnímu parku, především 
jezeru Syněvir. Cestou se 
zastavujeme v záchranné stanici 
medvědů. Zbytek dne trávíme 
v Koločavě, kterou tak proslavil 
spisovatel Ivan Olbracht a kde 
se inspiroval pro své nejslavnější 
dílo Nikola Šuhaj loupežník. 

je zajištěno v Domově mládeže gym-
názia. Zájemci o seminář se mohou 
přihlásit na seminární adrese https://
www.gymjev.cz/seminar-matema-
tika-a-fyzika-ve-skole/

 Mgr. Jiří Janeček 
Gymnázium Jevíčko 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Seminář pro učitele matematiky a fyziky

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Rozloučení se školním rokem
děti čekal skákací hrad, elektrická autíčka, malování na obličej, zvířátka  
z balonků, zmrzlina i opékání párků. 

Děkuji panu Rudovi Beranovi, zaměstnancům města, zaměstnancům 
MŠ a všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. 

Ráda bych popřála dětem i jejich rodičům krásné prázdniny a budeme 
se těšit na září, kdy se opět setkáme v naší nově zrekonstruované školce.

                                           Za MŠ Dita Mlčochová

V pátek 22. 6. byl dnem, kterého se děti nemohly dočkat už od pondělí.  
Dopoledne společně s paními učitelkami nazdobily zahradu a trénovaly 
písničky. Počasí nám sice nepřálo – po ukrutných vedrech přišlo 
prudké ochlazení, ale to nikomu nemohlo náladu pokazit. Konečně se 
přehouplo poledne, ručičky hodin se přiblížily ke trojce a naše akce 
mohla vypuknout. Zahájili jsme zvesela písničkou. Poté jsme i s rodiči 
vytvořili špalír. Nadešel čas, kdy nás svou přízní poctil sám pan král. Ten 
svým mečem pasoval naše nejstarší děti na školáky a ty mu na oplátku 
slíbily, že se budou ve škole snažit. A mohla začít volná zábava. Na 

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky 
JČMF, Pobočný spolek JČMF Olomouc a Gymnázium Jevíčko pořádají ve 
dnech 21. – 23. srpna 2018 2. ročník semináře Matematika a fyzika ve 
škole. Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky 
na středních školách. Část semináře bude věnována obecným otázkám 
vzdělávání. Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakul-
tou UP v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování 

 

Ukrajina není cizina
Zápisek n. 0
Jedna, dvě, deset. Nebo ještě víc? X hodin v autobuse a jako bonus 
dvě na slovensko-ukrajinské hranici. Konečně se dostáváme do 
vytouženého Užhorodu, přijíždíme k hostelu na Podhradské ulici, který 
má být pro první noc našim útočištěm. Abychom rozhýbali úmornou 
cestou znavená těla, vydáváme se do ulic města. Centru vévodí budova 
činoherního divadla podél řeky Už, díky které nese město svůj název. 
Přestože je neděle, davy Ukrajinců i kolem desáté večer proudí městem. 
Nejsme tu doma, ale zároveň se necítíme úplně cize.

Zápisek n. 1
Ráno začíná prohlídkou 125 tisícového města úzce spjatého s naší historií. 
Navštívili jsme Jubilejní školu Masarykovu v Užhorodě, kde jako druhý 
cizí jazyk vyučují češtinu, užhorodskou univerzitu a další místa, která 
odráží vliv tehdejšího Československa na zakarpatskou oblast. Vinařské 
závody v Seredném napůl cesty mezi Užhorodem a Mukačevem nám 
voněly ještě na míle daleko. Nemohli jsme sice ochutnat, ale prezident 
Havel už to za nás kdysi vyzkoušel.
Mukačevo. Je tu nádherně. Přihodila se nám taková velmi zvláštní, 
přesto krásná věc. Seděli jsme u jednoho z nespočtu, především 
pravoslavných, kostelů, načež k nám přišla paní, která se před ním 
několikrát pokřižovala. Začala se nás vyptávat, jak mluvíme, a horko 
těžko jsme se s ní domluvili ukrajinsko-česko-rusky. Potom nám řekla, že 
je úplně jedno, v co věříme, že všichni jsme Boží děti, otevřela kabelku, 
vytáhla obrovský sáček (spíše pytel) s bonbony, kterých nám hrst 
rozdala. Prý se za nás dokonce pomodlila. Nakonec se krásně usmála  
a dodala, ať hlavně než odejdeme, zavřeme dveře od dvora. Celou cestu 
na hotel mi ještě událost běžela hlavou.

Zápisek n. 2
Úterý se neslo ve znamení návštěvy hradu Palanok nedaleko Mukačeva, 
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Tradiční noční pochod na HUŠÁK
Konec školního roku přinesl nejen vysvědčení a čas dovolených, ale  
i Noční pochod na Hušák, který je letos zároveň 6. ročníkem memo-
riálu našeho bratra MVDr. Jindřicha Kleibla. Pochod startoval tradičně  
v poslední červnový pátek 29. 6. 2018 v 16:15 z Tyršovy plovárny v Je-
víčku, všem známé jako Žlíbka. Zájemci mohli ještě před samotným za-
čátkem navštívit Jevíčskou věž, která je každoročně na pochod otevřena. 
Na startu nás přivítali hlavní organizátoři za Sokol Jevíčko náčelník Vít 
Musil, který zahájil pochod klasickým „Zdrávi došli.“ Letošní pochod byl 
hned po několika stránkách inovátorský. Sokolové jej pořádali za pomo-
ci jevíčských skautů a skautek a cíl byl v Jevíčku. Memoriálu se letos zú-
častnilo 146 turistů, kteří pochod absolvovali nejen pěšky, ale i na kolech,  
a to z Jevíčka, Biskupic, Chor-
nic, Vísky, Městečka Trnávky  
a Velkých Opatovic. Diplo-
my se rozdávaly v cíli na 
Žlíbkách. Zde si účastníci 
mohli opéct párek, který 
získali za odevzdání karty  
s razítky z kontrolních stano-
višť u pomníku Rudoarmějců, 
kde hlídkovali skauti, a u Ho-
lubí studánky pod Hušákem.  
K poslechu a tanci nám hrála 
kapela Kázeň. Za pořadate-
le bych ráda poděkovala našim sponzorům - firmě REGAM a kavárně  
2. SVĚT, dále partnerům městu Jevíčku a Lesům ČR, bez kterých by ne-
bylo možné takovéto pěkné přivítání prázdnin uskutečnit. Příští rok se 
můžete těšit zase na něco víc, a to v podobě pivního a jiného posílení  
u Holubí studánky, aby se Vám do cíle šlo radostněji.

Se sokolským „NAZDAR“ Dana Musilová

Přes trnitou cestu se dokonce dostáváme ke hrobu samotného hrdiny 
balady, Nikoly Šuhaje a jeho milé Eržiky.

Zápisek n. 5
Na pátek připadá vzpomínka na 1. světovou válku, a to konkrétně 
červenec 1917, bitvu u Zborova. Pokládáme věnec na uctění památky 
padlých. Vzhledem ke stavu ukrajinských silnic nabíráme tak velké 
zpoždění, že zbylý program přesouváme na náš poslední den  
v Zakarpatské oblasti.

Zápisek n. 6
Startujeme setkáním s představiteli volyňských Čechů, poté prohlídkou 
lutského hradu a samotného města Lutsk. Zájezd se pomalu blíží 
ke konci, chystáme se na návštěvu původně polského města Lvov. 
Zajíždíme do Českého Malína, kde zavzpomínáme na vypálení obce 
roku 1943 během 2. světové války, zazpíváme si českou státní hymnu. 
Lvov, milionové velkoměsto, skýtá nespočet kostelů a dominuje mu 

lvovské Národní akademické divadlo opery a baletu. Zrovna zde 
probíhá festival, proto centrum žije, večer je všude plno lidí a atmosféra 
je ohromná. Člověk chvíli skoro zapomene, že se nachází v zemi, v níž 
na druhé straně probíhá válka.

Zápisek poslední
Neděle celá pokryje cestu domů. Za týden v Podkarpatské Rusi máme 
tolik různorodých zážitků, že o některých pořád jen těžko mluvit. Díky 
pomoci lvovského konzulátu přechod hranic probíhá hladce a ve 
večerních hodinách postupně vysedáme.
Za sebe, naše gymnázium, a nebojím se říct za celé osazenstvo 
zájezdu, chci mockrát poděkovat Pardubickému kraji - především panu 
hejtmanovi Martinu Netolickému a hlavnímu organizátorovi Dominiku 
Bartákovi, že nám umožnili tuto netradiční, naučnou a velmi zajímavou 
výpravu. Budeme na ni ještě dlouho a opravdu rádi vzpomínat.

 Kateřina Stündlová, 3. A, studentka Gymnázia Jevíčko

 

Podzimní fotbalová sezóna na ‚eská‘
Vzhledem k termínu rozlosování podzimní části fotbalové sezóny  
a uzávěrky zpravodaje můžeme zveřejnit pouze domácí zápasy mužů  
v okresním přeboru Svitavska a domácí zápasy mladších a starších žáků 
v okresním přeboru Blanenska. Venkovní zápasy těchto týmů a termíny 
turnajů mladší a starší přípravky zveřejníme v nejbližším možném 
termínu ve zpravodaji i ve vývěsce fotbalového oddílu na Palackého 
náměstí.
OP muži
Neděle 12. 8. 2018 17:00 Jevíčko – Linhartice
Neděle 19. 8. 2018 17:00 Jevíčko – Morašice 
Neděle 2. 9. 2018 17:00 Jevíčko – Mladějov na M. 
Neděle 16. 9. 2018 16:30 Jevíčko – Březová nad Svit. 
Sobota 30. 9. 2018 15:30 Jevíčko – Jaroměřice 
Neděle 14. 10. 2018 15:00 Jevíčko – Horní Újezd 
Neděle 28. 10. 2018 14:00 Jevíčko – Radiměř

OP starší žáci
Neděle 26. 8. 2018  9:30 Jevíčko – Jedovnice  
Neděle 23. 9. 2018  9:30 Jevíčko – Olomučany
Neděle 7. 10. 2018  9:30 Jevíčko – Černá Hora
Neděle 21. 10. 2018  9:30 Jevíčko – Letovice / Žijeme hrou
Neděle 28. 10. 2018  9:30 Jevíčko – Lipovec  

OP mladší žáci
Neděle 26. 8. 2018  11:15 Jevíčko – Ráječko  
Neděle 9. 9. 2018  11:15 Jevíčko – Letovice B  
Neděle 23. 9. 2018  11:15 Jevíčko – Žijeme hrou B
Neděle 7. 10. 2018  11:15 Jevíčko – Ostrov
Neděle 21. 10. 2018  11:15 Jevíčko – Blansko B

Mgr. Josef Huf

TJ SK JEVÍČKO   T. J. Sokol Jevíčko, oddíl všestrannosti

Sokol slaví 100leté výročí vzniku československého 
státu

6 sokolů z Jevíčka a 3 z Velkých Opatovic se zúčastnilo během června okrskových  
a župních sletů v Městečku Trnávce, Pardubicích a Hradci Králové. Vyvrcholením 
byla účast na 16. všesokolském sletu v Praze na stadionu EDEN. Ve skladbě Věrné 
gardy „Princezna republika“ vystoupilo 1152 cvičenců z Česka, Slovenska, USA, 
Kanady, Švýcarska a Rakouska.
Za nezapomenutelné zážitky patří největší díky sestře Aleně Kobelkové, která s 
námi skladbu nacvičila a bratrovi Oldovi Loubalovi, který se staral o organizační 
záležitosti. Myšlenkami jsme byli s významným a dlouholetým členem Sokola MVDr. 
Jindřichem Kleiblem, který se bohužel 16. všesokolského sletu nedožil. 

Se sokolským pozdravem Nazdar Marta Pocsaiová
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T.J.  SOKOL  JEVÍČKO  a  TJ JEVÍČKO
Pořádají v sobotu 18. 8. 2018

ve sportovním areálu Tyršovy plovárny na Žlíbkách
                                

16. ročník

POUŤOVÉHO
NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE DVOJIC

  

     
 Info: Radomil Sedlák, Okružní 637, Jevíčko 569 43, Tel: 777081531

  e-mail: tjjevicko@seznam.cz

Úspěchy Jevíčských skautek a skautů 
na Lobinově závodě 2018

V lesích nedaleko Svojanova u Moravské Třebové proběhl ve dnech  
8. až 10. června 2018 výroční X. ročník Lobinova závodu Svazu skautů  
a skautek České republiky, z.s. 
Čtyřiadvacetihodinového závodu se zúčastnilo více než 200 účastníků 
ze tří českých skautských organizací, kteří soutěžili v nejrůznějších 
skautských disciplínách. Z jevíčských oddílů se závodu zúčastnily celkem 
4 družiny.
Již v pátek odpoledne byla louka u základny poseta stany a nedaleký 
les přístřešky. Večer byla šermířským představením zahájena souběžná 
fantasy hra.
Po ranním sobotním slavnostním zahájení se družiny skautů a skautek 
vydaly do přírody plnit jednotlivé disciplíny. Každá družina obdržela 
mapu s pokyny a vyrazila po některé z mnoha naplánovaných tras. 
Během celého 24-hodinového závodu byly doprovázeny rozhodčími, 
kteří průběžně vyhodnocovali plnění jednotlivých úkolů, sledovali 
chování v družině a vzájemnou 
spolupráci. Ověřovali, zda si 
skauti navzájem pomáhají, snaží 
se naplňovat skautský slib a 
zákon. Na své pouti krajinou 
soutěžící nejen plnili úkoly, ale 
také svými činy pomáhali lidem. 
Všichni závodili v těchto 
disciplínách: skautský kroj, 
výbava jednotlivce i družiny, 
první pomoc a transport zraněného, odlití stopy zvířete, šplh na strom 
i na laně, siloboj a visení na větvi, střelba z luku a ze vzduchovky, hod 
na cíl, chůze na chůdách, uzlování, vaření na ohni, stavba přístřešku  
a přenocování v přírodě, topografie v terénu, lanová dráha, lanový most 
a slaňování, šifry, chování družiny, skauting, poznávání živočichů, rostlin, 
turistických a mapových značek, státní symboly a historie ČR, dobrý 
skutek - velký čin.
Závodníci se vraceli zpět na základnu v sobotu večer, tam je čekala 
ohňová show a slavnostní oheň s vyhodnocením fantasy hry. Noc strávili 
mladší ve stanech a starší ve zbudovaných přístřešcích.
V neděli ráno proběhla polní mše, vyhlášení výsledků na slavnostním 
nástupu, předání cen, balení, po němž na účastníky čekal chutný oběd. 
Zástupci z jevíčských oddílů slavili na závodech veliký úspěch, když se 
jim v 7 kategoriích podařilo obsadit 2x první, 1x druhé a 1x šesté místo. 
 

Mgr. Petr Votroubek

SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO

TĚLOCVIČNÁ  JEDNOTA  SOKOL  JEVÍČKO  V  RÁMCI  
OSLAV 125 LET  ZALOŽENÍ  JEDNOTY  A VÝROČÍ  100 

LET  ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ  REPUBLIKY   
USPOŘÁDÁ  V AREÁLU TYRŠOVY PLOVÁRNY- ŽLÍBKA

 DNE 26. 8. 2018  
VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ  SLOŽENÉ  ZE  

SKLADEB  XVI. VŠESOKOLSKÉHO  SLETU. 
ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO CVIČENÍ  BUDE V 15.00 HOD.  
A  ZÚČASTNÍ  SE CVIČENCI  Z  ŽUPY  KRÁLE  JIŘÍHO  

A  VÝCHODOČESKÉ  – PIPPICHOVY.  

SOUČÁSTÍ  OSLAV  BUDE  KE  ZHLÉDNUTÍ  VÝSTAVA  
PŘIPOMÍNAJÍCÍ  DLOUHOLETOU  TRADICI  

 SOKOLSTVA V JEVÍČKU  A  PŘIPOMENOUTÍ  
NEJEN  DNEŠNÍHO, ALE  I  HISTORICKÉHO VÝZNAMU  

SOKOLŮ  PŘI  VZNIKU A OBNOVĚ  REPUBLIKY.

Městská knihovna Jevíčko

Upozorňujeme všechny uživatele naší 
knihovny, že od 13. srpna do 31. srpna 
bude Městská knihovna Jevíčko z technických důvodů 
uzavřena. Přijďte si vybrat knihy před tímto termínem.
Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 16. srpna v 19.00 hodin – sál zámečku, 
vás srdečně zveme na autorské čtení Jakuba Řeháka.   
V rámci cyklu Spisovatelé do knihoven máme tu čest přivítat 
významného současného básníka, držitele Magnesie Litery 
za poezii (2013). Je zastoupen v italské antologii současné 
nové české poezie Rapporti di Errore (2010). Narodil se  
26. 3. 1978 v Uherském Hradišti.  Přijďte s námi strávit večer  
u dobrého vína a  poezie. Nenechte si ujít.

Město, tenká čára prsti a kamenů,
propouští na svět odpolední hlasy,
vlajky, plné suchého větru,
který se točí kolem temen.
Jdeš-li, ulice lapají po vzduchu,
v těle jim blouzní spodní vody.
Zář na protějších domech ucpává
pláty oken a střech.
Běž a vyprávěj. Nasaď oči, nos.
Ukaž, že inkoust teče z očí.
Ubíhají roky. Skákání z prken
na hromady písku není už stejné jako dřív.
Králičí kožky nevisí na prkenných latích,
ztratit se za hromadou uhlí z půd
už nejde. Drť dřeva, sladkých vlasů
nemá vztah k dnešnímu horku, září jen
podlitina na kůži spěchajících učnic.
Jsi tam, kde ony, nezastíráš důvod,
jen vhodnou příležitost si ceníš stejně
jako kapes i roztřepených látek v nich.

  —Světla mezi prkny (Fra, 2008)

- Prezentace: 8.30 – 9.00 hod.
- Startovné:   300,- dvojice   /v ceně občerstvení, kuře + pivo/
- Dva kurty
- Systém dle počtu účastníků
- Ceny: finanční + od sponzorů.
- Přihlášky: na tel. 777 081 531 
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Město Jevíčko Vás srdečně zve na  

Pouťové přátelské posezení v Zadním Arnoštově 
u příležitosti pouti kostelíčku sv. Bartoloměje 

Sobota 25. 8. 2018 od 15 do 21 hodin, vedle kulturního domu 
 v Zadním Arnoštově, za nepříznivého počasí v kulturním domě. 

Program:   
- k poslechu i tanci hrají harmonikáři kapely „SLZA“ 

- občerstvení z kuchyně Mysliveckého sdružení Jevíčko, zvěřinové 

klobásy, zvěřinový guláš, uzené maso, steaky, pivo, limo, koláče od paní 

Foretové 

- v čase 15:00 – 17:00 hodin je pro vás připraveno: 

 vystoupení „siláka Franty“ (ohýbání železa, 

fakírské kousky) 

 dočasné tetování a malování na obličej pro děti 

zdarma 

 skákací hrad a projížďky na ponících z Osady Lípa 

pro děti zdarma 

- můžete využít bezplatné dopravy minibusem SDH Jevíčko, odjezd 14:30 

od Domu hasičů v Jevíčku a vždy každou další hodinu (15:30, 16:30, 

17:30, 18:30, 19:30) 

 

Přehled akcí Jevíčko SRPEN 2018
1. 8.   18:00 Vernisáž výstavy ARCHITEKTURA  
     VE SLUŽBÁCH 1. REPUBLIKY, synagoga
1. 8. – 2. 9.  10 - 12, 13 - 16 Výstava ARCHITEKTURA  
     VE SLUŽBÁCH 1. REPUBLIKY, synagoga
4. – 6. 8. 09:00 Jevíčská věž o pohár města, areál Žlíbka
10. 8.  19:00 Hudební setkání s Jano Svetlanem  
     Majerčíkem, Alster- zahrádka
13. 8.  16:00 Zasedání Zastupitelstva, 
     Zasedací místnost MěÚ
16. 8.  19:00 Autorský večer s Jakubem Řehákem,   
     Sál zámečku
17. 8.  17:30 Pietní akt u hrobu starosty Dr. Jana    
     Klimeše, městský hřbitov
17. 8.  18:30 Odhalení kamenné pamětní desky,    
     před budovou MěÚ
17. 8.  19:00 Recitál Pavla Ereta s křtem knihy  
     PhDr. Oldřicha Koudelky, synagoga
18. 8.  09:00 Pouťový nohejbal dvojic, areál Žlíbka
18. – 19. 8.  Tradiční Jevíčská pouť
25. 8.  14:00 Jevíčko MTB OPEN, 10. ročník závodu  
     horských kol, dvůr ZŠ
25. 8.  15:00 Pouťové posezení v Zadním Arnoštově
26. 8.  15:00 Oslava 125 let Sokola v Jevíčku  
     – Sletová cvičení, areál Žlíbka
31. 8.  17:00  Swingový podvečer na plovárně 
     areál Žlíbka
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Info:  Tur ist ické informační  centrum Jevíčko,  461 542 812,  736 752 611,  www.jevicko.cz

Nedele 19. srpnaˇ

Sobota 18. srpna

Mediální partner:

14:00  ASI TAK - country
15:30  ETIEN BAND
17:00  BLUEMY

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Lunapark v prostoru Palackého náměstí  
a městský jarmark

Pátek 17. srpna:
18:30  odhalení kamenné pamětní 
  desky na fasádě Městského úřadu  
    Jevíčko k výročí města
19:00  křest nově vydané knihy  
  PhDr. Oldřicha Koudelky o Jevíčku  
  s koncertem houslového mistra  
  Pavla Ereta, Synagoga v Jevíčku

Výstava NPÚ Pardubice „Architektura 
ve službách 1. republiky“  

s odkazem na stavební projekty v Jevíčku 
té doby, Synagoga v Jevíčku

Vernisáž výstavy: 
středa 1. 8. v 18:00 v Synagoze v Jevíčku.

Výstava otevřena: 1. 8. - 2. 9., 10 - 12; 13 - 16

Rybí speciality z kuchyně ZO Rybářského 
svazu Jevíčko, pečené makrely, grilované ryby 

(AMUR, BOLEN, CEJN, KAPR, SUMEC),  
18. 8. od 12:00 hodin, Palackého náměstí

Výstava hasičské techniky  
SDH Jevíčko 

neděle 19. 8., 13 - 15, Palackého náměstí

Turistické informační centrum  
otevřeno  

v sobotu  19. 8.     9:00 - 11:30, 13:00 - 18:00 
v neděli   20. 8.   13:00 - 18:00

Moderuje Láďa Sovjet
Po celou dobu bohaté občerstvení, rybí speciality, steaky, 
klobásy, uzené maso, pizza, pivo, limo, drinky…

18:30  DEFEKT
20:00  GABRIELA V.G.
21:00  OHŇOVÁ SHOW GONFANON

22:00  ANETA LANGEROVÁ

2018ˇ
ˇ ˇ

a oslavy 760 let od povýšení

 Jevíčka na město královské

Palackého náměstí:

Tradicní 

Jevícská pout 

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

      Palackého náměstí:
 12:30 dechová hudba HOLÓBKOVA MOZEKA
14:00 vystoupení partnerského souboru ze ZAKARPATÍ
14:30 mažoretky AMORION
14:45 divadlo SLUNEČNICE
     – představení pro děti

15:30 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ - GONFANON

Po celou dobu bohaté občerstvení, steaky, klobásy, uzené maso, pizza, pivo, limo, drinky…

16:30  PETR SPÁLENÝ, MILUŠKA  
  VOBORNÍKOVÁ A KAPELA APOLLO BAND
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       Město Jevíčko a Kavárna – Bar 2. Svět  
                    Vás srdečně zvou na  

      

   Swingový  
podvečer na plovárně 
        pátek 31. srpna od 17:00 hodin na plovárně Žlíbka v Jevíčku 
                                                 účinkují   
            Jevíčský big band                   a                  Big band Svitavy 
 

 
                                                                                          ♫ Vstupné  

                                                                                          dobrovolné ♫ 

                                            Kulturní komise Města Jevíčka  

                  Vás srdečně zve na 

                           

 

                                                                                                                                 HUDEBNÍ SETKÁNÍ 
                           se slovenským písničkářem, 

                                                                                                                                         kytaristou a skladatelem 

 

                JANO SVETLANEM MAJERČÍKEM 

 

 

                  PÁTEK 10. SRPNA  
                      19:00 HODIN 

                         LETNÍ ZAHRÁDKA PENZIONU ALSTER 

 

 

                         *  VSTUPNÉ 50,-Kč  * 

                

                                            Kulturní komise Města Jevíčka  

                  Vás srdečně zve na 

                           

 

                                                                                                                                 HUDEBNÍ SETKÁNÍ 
                           se slovenským písničkářem, 

                                                                                                                                         kytaristou a skladatelem 

 

                JANO SVETLANEM MAJERČÍKEM 

 

 

                  PÁTEK 10. SRPNA  
                      19:00 HODIN 

                         LETNÍ ZAHRÁDKA PENZIONU ALSTER 

 

 

                         *  VSTUPNÉ 50,-Kč  * 

                

                                            Kulturní komise Města Jevíčka  

                  Vás srdečně zve na 

                           

 

                                                                                                                                 HUDEBNÍ SETKÁNÍ 
                           se slovenským písničkářem, 

                                                                                                                                         kytaristou a skladatelem 

 

                JANO SVETLANEM MAJERČÍKEM 

 

 

                  PÁTEK 10. SRPNA  
                      19:00 HODIN 

                         LETNÍ ZAHRÁDKA PENZIONU ALSTER 

 

 

                         *  VSTUPNÉ 50,-Kč  * 

                

                                            Kulturní komise Města Jevíčka  

                  Vás srdečně zve na 

                           

 

                                                                                                                                 HUDEBNÍ SETKÁNÍ 
                           se slovenským písničkářem, 

                                                                                                                                         kytaristou a skladatelem 

 

                JANO SVETLANEM MAJERČÍKEM 

 

 

                  PÁTEK 10. SRPNA  
                      19:00 HODIN 

                         LETNÍ ZAHRÁDKA PENZIONU ALSTER 

 

 

                         *  VSTUPNÉ 50,-Kč  * 

                

                                            Kulturní komise Města Jevíčka  

                  Vás srdečně zve na 

                           

 

                                                                                                                                 HUDEBNÍ SETKÁNÍ 
                           se slovenským písničkářem, 

                                                                                                                                         kytaristou a skladatelem 

 

                JANO SVETLANEM MAJERČÍKEM 

 

 

                  PÁTEK 10. SRPNA  
                      19:00 HODIN 

                         LETNÍ ZAHRÁDKA PENZIONU ALSTER 

 

 

                         *  VSTUPNÉ 50,-Kč  * 
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JEVÍČKO
MTB OPEN

zadní trakt ZŠ vjezd z ulice K. H. Borovského 
start závodu ve 14.00 h.
start dětských kategorií ve 12.30 h.
od 11.00 do 13.00 h. děti do 12:15
dospělí 21, 37, 65 km, děti na zkrácené trati

KDE: 
KDY:

PREZENTACE:
TRASA:

10. ročník závodu horských kol
25. SRPNA 2018 JEVÍČKO

Závod je pořádán za podpory 
Města Jevíčka a České unie sportu

MĚSTO 

JEVÍČKO

Občerstvení zajištěnO:

tOčené pivO, limO
speciality z udírny a grilu

zajišťuje penzion U Sedláka 

Přihlášky na www.mtbjevicko.cz
informace na tel: 777 760 087, 

www.tjcykloklubjevicko.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

TJ Cykloklub Jevíčko

TJ 
Cy

klo
klub

 Jevíčko www.mtbjevicko.cz
  od 18:00   vystoupení orchestru Etien Band

                od 20:00   KARLOVY HRAČKY 
                                 - blues rocková formace z Boskovic

Doprovodný program: 

zve děti i rodiče na  

Rozloučení s prázdninami 
v sobotu 1. 9. 2018 od 15 hodin  
v areálu Panského dvora  

Pro děti všech věkových skupin budou připraveny  
různé sportovní soutěže (nejen fotbal)  
 
Pro rodiče zahraje od 17 hodin  

  skupina  Tři Generace   
 
  Pečené makrely, točené pivo, kofola a další občerstvení 
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Obec Jaroměřice spolu s Obecní knihovnou a SPOZ Vás srdečně 
zvou na noční procházku 

v pátek 17.srpna 2018 od 20.00 do 22.30 h
Setkání účastníků od 19.30 do 20.00 hodin 

před Centrem života a podnikání, Jaroměřice č.200

Noční procházka je součástí projektu MAS „Nezapomeňte se vrátit“

Cestou a pověstmi nás provede Mgr. Michal Schuster
noční výšlap na Kalvárii a zpět k zámku -  cestou setkání s  Cyrilem a Metodějem, 

s vodníkem, přepadení Loupežníkem, setkání s  čerty v  Kadrmaně, 
na Kalvárii přivítání pana Šubíře s chotí, na návsi přepadení biskupa Jindřicha Zdíka

knížetem Konrádem, u kostela setkání s  rytířem z Linhartic , u zámku pověst o Bešterenci,
rozloučení s Janem Bílským z Kaříšova a jeho chotí

ukázky předvede Divadelní a šermířská společnost
GONFANON a jaroměřičtí ochotníci

Děti obdrží svítící pozornost na cestu před knihovnou, 
s sebou si vezměte lampičky a baterky

Přijďte poznat, o čem jaroměřické pověsti vyprávějí. Těšíme se na Vás.

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

ČERNÁ HORA

BOSKOVICE

KNÍNICE

JEVÍČKO

MĚSTEČKO TRNÁVKA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁKlub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá 

v sobotu 1. září 2018
9. 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 • 10–12 hod. • 17 km
Městečko Trnávka / u obecního úřadu • 11–12 hod. • 10 km

J I Ž N Í  V Ě T E V
Brno-Bystrc / parkoviště u přístaviště • 6–8 hod. • 60 km
Kuřim / stánek PNS nádraží ČD • 7–9 hod. • 50 km
Černá Hora / parkoviště u úřadu městyse • 8–10 hod. • 35 km
Knínice–Vanovice–Šebetov / u OÚ v Knínicích • 10–12 hod. • 12 km
Boskovice / sokolovna • 9–11 hod. • 20 km

Z Boskovic do Jevíčka bude vypraven autobus (tam i zpět).

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

  CÍL: JEVÍČKO – sportovně-relaxační areál ve ŽLÍBKÁCH
  • 11–17 hod.
V cíli kulturní program • od 13 do 16 hodin 
– hudební produkce, občerstvení, představení partnerů akce, 
připomenutí tragických nehod na silnici I/43.
Startovné 30 Kč 
Více na  www.kctboskovice.cz, www.zrcadlo.net
Informace: tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz 

další info:
www.kctboskovice.cz

SPOLEČNÁ VYCHÁZKA
s odborným výkladem

BOSKOVICE

Accord

(trasa bude upřesněna)

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
8. - 16. 9. 2018 

NÁRODNÍ TÉMA: „Společné dědictví,  
společné hodnoty“ 

 

OTEVÍRACÍ DOBY PAMÁTEK V JEVÍČKU 

MĚSTSKÉ MUZEUM 
 Sobota, neděle 8. - 9. 9. 13 - 17 hod. 
 Středa 12. 9. 13 - 17 hod. 
 Sobota, neděle 15. - 16. 9. 13 - 17 hod. 
 V rámci otevírací doby bude zpřístupněno atrium – rajský dvůr. 
 

MĚSTSKÁ VĚŽ 
 Sobota, neděle 8. - 9. 9. 13 - 17 hod. 
 Sobota, neděle 15. - 16. 9. 13 - 17 hod. 
 
 

BÝVALÁ BAROKNÍ SÝPKA NA K. H. BOROVSKÉHO 
Sobota, neděle 8. - 9. 9. 13 - 17 hod. 
Sobota, neděle 15. - 16. 9.  13 - 17 hod. 
 

SYNAGOGA 
 Sobota, neděle 8. - 9. 9. 13 - 17 hod. 
 Sobota, neděle 15. - 16. 9. 13 - 17 hod. 
 
 

 
Oficiální zahájení Dnů evropského dědictví 2018 

proběhne 7. 9. od 18 hodin v synagoze
u příležitosti vernisáže výstavy „Tvorba regionálních výtvarníků“,  

  

kterou bude možné navštívit v rámci otevírací doby synagogy. 
 

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ! 
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nahrávání pořadů až 50 hodin

zpětné přehrávání až 7 dní

pauza

S NÁMI 
UŽ VÁM 

ŽÁDNÝ GÓL 
NEUTEČE

120 Mb/s

PŘIPOJENÍ
JAKO VÍTR
zrychlujeme na

848 800 858 www.ktcz.eu

KBTV_A4_TV_Internet.indd   1 11.06.18   14:45
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statisíce lidských životů, litovali jsme těch, jimž nebylo dopřáno 
dožíti se radostného 28. října 1918 a vzpomínali jsme s úctou  
a bolestí svých padlých a zemřelých spoluobčanů ve válce svě-
tové. Památku jich bylo dlužno uctíti důstojně. Stalo se to mezi 
jiným i tímto pomníkem.
Podnět k zbudování jeho vyšel od místní „Jednoty čsl. obce legionářské“ 
roku 1924. Prací zúčastnily se všechny pokrokové spolky a korporace  
i politické strany. Město poskytlo místo pro pomník na náměstí a byly 
zahájeny sbírky.
V Pamětním listě si též můžeme přečíst následující – Pomník ten nechť 
na věky připomíná nám i budoucím, že tak draho vydobytou svobodu 
udržeti a zachovati si můžeme jen svorností a obětavou prací pro svůj  
stát a národ a že ji pozbudeme, nebude-li nám nejvyšším zákonem 
blaho naší republiky.
Pomník byl odhalen 16. 6. 1927. Přání vyslovené v Pamětním listě, 
aby pomník na věky připomínal nám i budoucím .... žel nebylo naplně-
no. Po okupaci Československa v r. 1939 a vypuknutí 2. svět. války 
byl pomník dne 27. 6. 1940 rozebrán a zničen. Zatímco v ostatních 
obcích pomníky a pamětní desky obětem 1. svět. války přežily oku-
paci naší země ve 2. svět. válce, jevíčský pomník byl trnem v oku ně-
meckým okupantům, neboť jeho sochy legionářů z 1. svět. války příliš 
připomínaly samostatné Československo. Musel být tedy rozebrán  
a zničen.
V některých obcích se 
pomníky na paměť obě-
tem z 1. svět války pak 
staly symboly památce 
obětem válkám vůbec  
a byly proto doplněny  
i o jména obětí z 2. svět.  
války. Protože v Jevíčku byla  
absence pomníku obětem 
z 1. svět. války a obětem 
z 2. svět. války byl posta-
ven samostatný pomník. 
Město Jevíčko se rozhodlo 
vybudovat znovu pomník 
obětem z 1. svět. války, 
přičemž se vědělo, že vy-
budovat kopii původní-
ho pomníku z finančních 
důvodů nelze. Proto byl  
navržen a 4. listopa-
du 2017 odhalen nový  
pomník památce obětem 
1. svět. války, který nahrazuje původní pomník, a jehož autorkou 
je Mgr. Renata Štindlová. Na pomníku je uvedeno 57 jmen občanů 
našeho města. Původních 51 jmen z Pamětního listu bylo doplněno o 
6 nově zjištěných obětí – židovských spoluobčanů. Je tedy zřejmé, že 
nový pomník zřetelně navazuje na pomník původní, neboť jména 
51 obětí jsou převzata z původního pomníku, ve kterém byla uve-
dena v Pamětním listě.
K pomníku obětem napoleonské války, k pomníku obětem 2. svět. vál-
ky a k pomníku zahynulých letců tak přibyla v Jevíčku důstojná vzpo-
mínka na 57 jevíčských občanů, kteří zahynuli v 1. svět. válce.
   Ing. Jaroslav Zezula st.

Dne 11. listopadu to bude 100 let, kdy v roce 1918 skončila 1. svět. 
válka, která byla do té doby nejstrašnější válkou jakou kdy lidstvo zna-
lo. Velké oběti přinesly i naše země. Není snad města, vesničky, která 
by neměla své oběti. Stovky 
rodin ztratily své syny, otce, 
bratry, manžele a strýce. Aby 
uctily jejich památku a nikdy 
se na tyto oběti nezapomně-
lo, odhalovaly obce převážně 
ve dvacátých letech minu-
lého století pamětní desky  
a pomníky. Jen v blízkém 
okolí Jevíčka jsou následující 
památníky - pomník ve Vel-
kých Opatovicích, v Uhřicích, 
v Jaroměřicích a v Biskupcích, 
pamětní desky v Chornicích  
a na kříži u kostelíčka sv. Bar-
toloměje pro obce Zadní Ar-
noštov, Derflík /Víska/ a Bělá. 
 V samotném Jevíčku byl 
postaven, v místě kde stojí 
nyní socha T. G. Masaryka, 
nákladem 20 578 Kč, velký 
pomník se sochami legioná-
řů, jehož autorem byl sochař 
Martin Polák, profesor jevíč-
ské reálky, žák J. V. Myslbe-
ka. Do pomníku byl vložen „Pamětní list“, jehož kopii si může-
me prohlédnout v městském muzeu. V pamětním listě se uvádí:  
„Ve světové válce padli v boji, zemřeli na rány, nebo se stali ne-
zvěstnými, pokud se dalo zjistit tito naši spoluobčané:“ Dále ná-
sleduje vyjmenování 51 spoluobčanů.
V Pamětním listě je též mimo jiné uvedeno:
Radost a jásot města ze znovuzrození našeho státu nedá se popsat, 
již 29. října 1918 uspořádán 
slavnostní lampionový prů-
vod s hudbou, prošel celé 
město, jež ozářeno bylo 
sty a sty světel v oknech  
i nejchudších občanů a otřá-
salo se střelbou z pušek  
a pistolí. Nelze zapomenouti, 
jakým blahem a jakou radostí 
zářily oči našich lidí, jaké to 
bylo nadšení, jaká svornost 
a bratrství. Zastrašeni byli 
Němci a Židé, obávajíce se 
za své činy a oslavy lživých 
vítězných zpráv rakouských.
V tom své nadšení nezapo-
mněli jsme však, že těžko 
rodila se naše svoboda, ne-
zapomněli jsme, že vzešla ze 
železa a krve, že si vyžádala 

Okénko zahrádkáře

 Pomníky 1. světové války v Jevíčku

A z čeho je mouka? No tak to už odpoví jen někteří.
Více jak před třiceti lety (to ještě Martin Hebelka, majitel „večerky“  
v Jevíčku, chodil do 9. třídy) jsem v cípu školní zahrady, tam, kde je 
dnes parkoviště aut, zasel na podzim žito. Pěkně vzklíčilo a do zimy 
se zazelenalo vzrostlé. Na jaře krásně rostlo a začátkem srpna dozrálo 
ke sklizni. 
Každé pondělí o prázdninách chodívaly děti na školní zahradu. Vždy se 
tak 10 až 30 dobrovolníků sešlo a během 2 až 3 hodin udělali, co bylo 
zapotřebí, aby byla školní zahrada v pořádku -  i když tak dobří jako  
v Opatovicích jsme nebyli. Takže na jedno pondělí jsme vyhlásili skli-
zeň žita na školním pozemku. Josef Skácel

Žně před 100 lety
Blíží se opět doba žní. Kdysi to bývala vrcholná část zemědělského 
roku, nejen v okolních vesnicích, ale i v Jevíčku, neboť i zde bývalo 
hodně zemědělců. Do dnešní doby se selských stavení zachovalo jen 
málo, ale například některé domy po pravé straně Svitavské ulice jsou 
přestavěné velké stodoly.
V loňském roce jsem jen cestou autobusem do Třebové zahlédl v dálce 
kombajny a ucítil prach s vůní sklizeného obilí.
Z čeho jsou vůbec těstoviny, koláče, rohlíky, chléb? No přece - z mouky 
- odpoví školáci. 
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O zdravotním obvodu 
MUDr. Löwita  

v Jevíčku roku 1900  
a těžkostech

Čtenáře bude zajímat, jak velký byl zdravotní 
obvod, jeho národnostní složení v jednotlivých 
obcích a jeho těžkosti. 
Bezděčí u Trnávky: 246 Čechů + 26 Němců = 
272 občanů, Biskupice: 774 Č. + 0 Ň. = 774 o. 
(Thurn-Taxisové na zámku, Němci měli jiného 
lékaře), Březinky: 206 Č. + 5 Ň. = 211 o.,
Víska (Derflík): 0 Č. + 368 Ň. = 368 o., Chorni-
ce: 1 Č. + 1000 Ň. = 1001., Jevíčko - židovská 
obec: 57 Č. + 111 Ň. = 168 o., Vrážné: 182 Č. 
+ 5 Ň. = 187 o. Celkem 1466 Čechů a 1515 
Němců = 2981 obyvatel. 
Nastaly těžkosti. Němců bylo o 49 osob více. 
Každá obec měla mít ve „zdravotním výboru“ 
jednoho zástupce. Chornice místo jednoho 
zástupce určily tři. Tím se stalo, že ve „zdra-
votním výboru“ místo 4 Čechů a 3 Němců měl 
„zdravotní výbor“ 4 Čechy a 5 Němců.
Ozvaly se Biskupice, proč mají jednoho zástup-
ce, když mají 774 obyvatel a Chornice tři při 
1001 obyvatelích. Správně by tedy Biskupice 
měly mít podle počtu obyvatel zástupce dva, 
potom by to bylo k počtu obyvatel spraved-
livé. MUDr. Löwit byl spokojený, když Němci 
převládali. Roku 1913 se situace změnila, když 
MUDr. Löwit odešel do důchodu. 

Nová Malá Haná 4. 4. 1908.
František Plech

Jevíčko – město: chladno již počátkem července
2. července letošního roku mne ráno překvapila minimální teplota před východem slunce –  jen 
3,6°C. Hned jsem hledal v záznamech o počasí od roku 1980 a minimální teplotu 3,5°C jsem našel 
roku 1985. 
O stavu minimálních teplot 2. července od roku 1980 informuje tabulka:

rok °C rok °C rok °C rok °C

1980 7 1990 11,0 2000 11,0 2010 14,0

1981 11 1991 8,0 2001 9,5 2011 10,0

1982 9 1992 10,5 2002 15,0 2012 16,0

1983 10,1 1993 7,5 2003 11,0 2013 7,0

1984 4,2 1994 14,0 2004 8,5 2014 8,5

1985 3,5 1995 13,0 2005 12,0 2015 10,5

1986 8,0 1996 9,5 2006 12,0 2016 13,0

1987 13,5 1997 8,8 2007 12,6 2017 14,0

1988 15,0 1998 11,0 2008 9,5 2018 3,6

1989 12,0 1999 14,0 2009 14,0

Na noční minimální teplotu mají vliv:
1) Stav oblohy: jasno, zamračeno
2) Odkud vane vítr
3) Jsou-li srážky
4) Teploty předcházejícího dne

     František Plech

Kresba Jevíčka z roku 1700

Pranostiky srpen
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.   
Co srpen nedopeče, září nedovaří.  
Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne s bouřkou.  V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. Když pálí srpen, bude pálit i víno.
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Jubilejní 20. ročník Biskupického kaléšku 
20. ročník Biskupického kaléšku, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU  
6. ŘÍJNA 2018,  se blíží. Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zá-
jem zaslat svůj vzorek a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale  
i návštěvníky Biskupického kaléšku, aby vzorky slivovice do letošní-
ho ročníku soutěže o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději 
do 17. září 2018 na níže uvedené kontaktní adresy. Každý návštěv-
ník, samozřejmě anonymně pod čísly, může degustovat vzorky, kte-
ré nepostoupily do finále, a sám je ohodnotit.  Nejlepší vzorek podle 
dosažených bodů bude ohodnocen věcnou cenou Publika. 
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro 
vstup na kaléšek, kde letos  vystoupí zpěvačka MÁRA a Frankie 
Zhyrnov z TV Šlágr, zpěvák Jarek Filgas a band (hity skupiny Argema a Premiér) a skupina 
ARAKAIN. 
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 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

Společenská rubrika
červenec 2018

Naši jubilanti:

Svojanovský František

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice

Když umře maminka, slunéčko zajde, 
v srdci nám zůstane smutek a chlad. 

V tom širém světě sotva se najde, kdo by 
jak maminka uměl mít rád. 

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, 
navždy však zůstáváš v srdcích nás všech.

Dne 9. 8. 2018 uplyne 15 let, co od nás 
odešla naše drahá maminka, babička, 

sestra, teta a švagrová,  
paní 

Marie 
Šimková. 

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Letní kino Biskupice

Biskupická pouť
V sobotu 30. června 2018 se uskutečnil  
v areálu na Střelnici tradiční Pouťový fotbálek. 
Krásné počasí, bohaté občerstvení a dobrá 
nálada vytvořily skvělou fotbalovou atmo-
sféru. Děkuji všem organizátorům a členům 
AVZO Biskupice.

Filip Procházka, místostarosta obce
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Šmoulí odpoledne
Dne 21. 6. 2018 se v MŠ Chornice uskutečnilo Šmoulí odpoledne s dětmi a jejich rodiči. Akce 
proběhla za pěkného slunečného počasí na zahradě s občerstvením. Předškoláci byli pasováni 
na školáky, dostali šerpu a knihu o Šmoulech. Poté pronesli školní slib. Všechny děti zazpívaly 
písničku „Prázdniny“ a zatančily připravené tanečky na Šmoulí písně. Součástí odpoledne byly 
pohybové hry a diskotéka.  

Bc. Jana Richterová

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Kinematograf bratří 
Čadíků v Chornicích
Obec Chornice zve všechny 

na tradiční promítání 
Kinematografu bratří Čadíků, 
které se uskuteční ve dnech 
25. srpna – 28. srpna 

v areálu na hřišti. 
Vstupné je dobrovolné, 
připraveno bude bohaté 

občerstvení. 
Za nepříznivého počasí 
se promítání přesune 
do kulturního domu.

Program:
Sobota  – Hurvínek 
    a kouzelné muzeum 
Neděle  – Špunti na vodě
Pondělí  – Bezva ženská  
    na krku
Úterý  – Bajkeři

Naši jubilanti v měsíci srpnu: 

 Vladimír Černohous
 Vítězslav Haiker
 Libuše Mazalová
 Mária Vašíková
 Bohuslav Navrátil
 Marie Majerová
 Jana Lišková

Gratulujeme a přejeme 
spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice:  

 Zuzana Lexová 
 Julie Randulová
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Věkové složení obce  k 30. 6. 2018

Pohlaví 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59

Ženy 22 54 73 40 80 57

Muži 19 55 77 60 68 73

Celkem 41 109 150 100 148 130

60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem

Ženy 47 45 26 0 0 444

Muži 47 32 10 0 0 441

Celkem 94 77 36 0 0 885
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Základní organizace Českého svazu chovatelů Chornice
pořádá ve dnech 11. - 12. srpna 2018

„o Chornické pouti“

jubilejní 10. ročník soutěžní výstavy králíků a holubů

Výstava bude pro veřejnost otevřena v zahradě 
JEDNOTY Chornice

v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin

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

  !  V neděli TOMBOLA  !

K návštěvě výstavy Vás zvou chovatelé z Chornic
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Stěhování knihovny 2018
Dlouho plánovaná akce byla bez problémů uskutečněna na přelomu 
měsíců června a července.
Vše se podařilo za pomoci žáků a učitelů ZŠ Jaroměřice, veřejně pro-
spěšných pracovníků, paní Dany Šedinové a stolaře Tomáše Jedličky. 
Všem vyslovuji upřímné poděkování.
Vyklizením prostor knihovny  
a výstavní síně v Centru života  
a podnikání je umožněno zajisté 
vhodně vybrané stavební společ-
nosti zrealizovat plánované rozší-
ření stávajících prostor o postrá-
dané dětské oddělení, přípravnou 
kuchyňku a rozšíření výstavní síně.
Celá léta provozu ve velmi pěkné 
knihovně se vědělo, že jmenované prostory chybí a úpravy by se měly 
uskutečnit, ale nebyla možnost místa.
Až zakoupením sousedního stavení č. 202 za účelem zbudování bytů, 
mohla Obec uvažovat i o zvelebení prostor CŽP.
Doufejme, že se vše bez problémů vydaří v krátké době a ke spokoje-

nosti všech budoucích uživatelů.
V tomto mezičase mohou čtená-
ři využívat k návštěvě knihovny 
náhradní prostory v přední části 
budovy základní školy, kam se 
podařilo všechny výtisky pře-
místit a zajistit plnohodnotnou 
nabídku v příjemném prostředí.
Bohužel, bude zajisté postrádá-
na výstavní síň i s jejími akcemi. 

Pro cvičení i jiné případné programy bude určen náhradní prostor.
Děkujeme předem za pochopení a Vaši trpělivost.

Helena Vykydalová, knihovnice

Hurá do ZOO
Ve středu 20. 6. se žáci 1., 2. a 4. třídy vydali na školní výlet. Cílová 
trasa byla ZOO Olomouc. Nejdříve jsme se všichni vyfotili a po kra-
tinkém občerstvení se vydali na obchůzku. Děti si s nadšením zvířátka 
fotily a natáčely na své mobilní telefony. Kupování suvenýrů, dobrot, 

zmrzliny a samozřejmě 
zkouška svých sil na 
prolézačkách byla slad-
kou tečkou na závěr. 
Všichni jsme se vrátili  
v pořádku domů a již nyní 
se těšíme na příští rok.

Mgr. Kateřina Továrková

Čtvrťáci před prázdninami
V pátek 15. 6. od 16 hodin proběhl na naší škole odpolední projekt, 
který byl věnován především rodičům a dalším příbuzným žáků 4. tří-
dy. Hlavním cílem bylo, aby se děti seznámily s pojmy: náklady, příjem, 
zisk. Samy si uspořádaly školní JARMARK, na kterém prodávaly vlast-
noručně vytvořené výrobky. Samozřejmě nechybělo pohoštění pro 
přítomné diváky. Tímto děkuji všem maminkám dětí, které se o tyto 

pochutiny postaraly. Od 16:40 
začal hlavní program, kde bylo 
k vidění několik prvků: zpěv, 
divadlo, básničky, operetka.  
I přes teplé počasí se celá akce 
vydařila 
a doufám, že všichni byli velmi 
spokojeni.

Mgr. Kateřina Továrková 
– třídní učitelka 4. třídy

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Rubrika Sboru pro občanské záležitosti 
pro měsíc srpen 2018

V měsíci srpnu své významné narozeniny 
oslaví paní:

HRUBÁ MARIE 
KRAUSOVÁ LUDMILA
Všem jmenovaným přejeme 
hodně spokojenosti, zdraví  
a optimismu v dalších letech.

V posledním období se narodili 

ADRIAN BOMBERA
NIKOLA CHOVANCOVÁ
Oběma dětem i rodičům přejeme štěstí, 
zdraví a hodně společně prožitých 
radostí.

V červenci opustila řadu jaroměřických 
občanů paní

JANA NAVRÁTILOVÁ
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Všechno jednou končí proto, aby bylo jinak započato něco 
jiného…

Jedenáct let není v pracovním věku příliš dlouhá doba, ale já jsem měla možnost ji prožít právě 
jako poslední etapu před ukončením své pracovní činnosti, v níž jsem zúročila všechny nabyté 
zkušenosti z let minulých.
Do Obecní knihovny Jaroměřice jsem nastoupila 2. 5. 2007. 
Počáteční rozjezd a elektronizace knihovny se uskutečnily za velké pomoci nadřízené Městské 
knihovny Jevíčko a mých nových kolegyň. Pravda, to bylo období náročné, ale vidina „lepších 
zítřků“ byla silnou motivací. Ráda jsem s jevíčskými a regionálními knihovnicemi spolupraco-
vala po celá léta.
Málokdy jsem oznámila, že „jdu do práce“ - ale vždy jsem řekla, že jdu do knihovny!
Asi proto, že jsem se celá ta léta v knihovně bavila, a to nejen s knihami, se čtenáři či mno-
hými zajímavými osobnostmi, ale i s myšlenkami, nápady, plány, realizacemi…Nutné bylo mít  
v pořádku katalogizaci, administrativu, propagaci, ale i dbát na to, aby bylo vždy všude čisto, 
upraveno, milo…
Vždyť za ta léta navštívilo knihovnu a Centrum života a podnikání tolik čtenářů a hostů a mým 
potěšením bylo, že se rádi vraceli. Vytvořil se zde pevný tým kolegyň knihovnic, lektorek kurzů, 
cvičitelek různých druhů posilování těla i ducha, rádi přijížděli spisovatelé, malíři, výtvarníci, 
přednášející s různými vzdělávacími pořady. Oblíbenými se staly i výstavy s vernisážemi, vý-
tvarné dílny, koncerty či zábavné programy pro celé rodiny, prodejní akce, organizace zájezdů 
za památkami i do divadel…
Velkou oporou mi bylo několik děvčat, na která jsem se vždy mohla stoprocentně spolehnout, 
že jsou za mými zády a že pomohou připravit a dotáhnout, co kde bylo třeba a na co jsem sama 
nestačila.
Souhra s vedením obce – jak minulým, tak i současným byla a je nespornou jistotou, stejně tak 
podpora a pomoc školy i jiných organizací v obci.
Rodinné zázemí mi umožňovalo věnovat se mé aktivitě naplno, čehož si vážím a děkuji za to.
- Věřte, že všechna tato činnost mi byla potěšením. I dnes, když pomalu ukončuji svůj knihov-
nický post, nenazývám tato léta prací, ale zábavou.
Vám všem, kteří jste byli knihovně nakloněni, DĚKUJI.

Přeji své mladé nástupkyni Evě Cendelínové, aby našla ve svém novém povolání stejnou radost, 
jakou jsem prožívala já. Buďte, prosím, vůči ní tolerantní, protože bude mít naprosto odlišné 
možnosti. Věřím, že si svůj pracovní režim dokáže časem rozdělit tak, abyste radost z vykonané 
práce prožívali i Vy, čtenáři a uživatelé kulturního života v obci.

Helena Vykydalová, knihovnice Obecní knihovny Jaroměřice
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Jaroměřické Jaromírovo pohádkové království opět ožilo 23. června 
2018 – letos již po jedenácté.
Pro velký organizační tým je potěšením, že z široké nabídky zábav si 
rodiče s dětmi zvolí právě hledání každoročně zatoulané princezny 
Jarmilky mezi 24mi pohádkami. Některé děti znají trasu už nazpaměť, 
ale vracejí se každoročně. 
Počet registrovaných dětí je ovlivněn nejen kvalitou programu, která je 
vždy pečlivě zajištěna, ale především počasím.
V prvním roce 2008 královské hospodyňky zapsaly 128 dětí, rok od 
roku se počet navyšoval, v r. 2016, kdy bylo příjemné slunečné odpo-
ledne, byl zaregistrován nejvyšší počet – 358 dětí. V letošním velmi 
nejistém, chladném a větrném počasí přišlo hledat princeznu 231 „za-
chránců“. 
Princezna byla nalezena, nikdo se neztratil ani nezranil, všichni byli 
odměněni i občerstveni, 
doufejme i dobře poba-
veni doprovodným pro-
gramem.
Dobrovolná a ochotná 
spolupráce nespočetné-
ho týmu se opět zúročila 
v kladném zhodnocení 
dospělých a především  
v příjemně prožitém od-
poledni dětí, pro něž pře-

Pohádkový les 2018

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc srpen 2018                              

Knihovna je dočasně přestěhovaná do před-
ní části budovy Základní školy Jaroměřice.  
Půjčovní doba je v průběhu prázdnin za-
chovalá, nová půjčovní doba od měsíce září 
bude včas oznámena.

Ve dnech 6. - 15. 8. bude knihovna z důvo-
du DOVOLENÉ UZAVŘENA. V pátek 17. 8. 
bude probíhat normální půjčovní odpoled-
ne od 13ti do 18ti hodin. 

30. 7. pondělí  - 3. 8. pátek,  VS, popř. v ple-
néru LETNÍ ŠKOLA KRESLENÍ s Britt-Marie 
Pazdírek, pro děti dopoledne 9-12 hodin, pro 
dospělé 15 -18 h, týdenní kurzovné 500,- Kč, 
předběžný zájem nahlaste, prosím, v knihovně 
(778 086 380)

31. 7. a 4. 8. sobota, ZÁJEZD do Jaromě-
řic nad Rokytnou a Třebíče s průvodcem 
Janem Valíčkem, Odjezd autobusu: Biskupi-
ce  5.55 h, Jaroměřice 6.00 h, Jevíčko  6.10 h,  
V. Opatovice 6.15 h, předpokládaný návrat cca 
ve 21.00 h, cena 300,- Kč, přijímají se místa  
náhradníků, kontakt v knihovně

17. 8. pátek, 20.00 h,  OŽIVLÉ POVĚSTI JA-
ROMĚŘIC, sraz dětí i dospělých před Centrem 
života a podnikání, tajemné noční putování  
s vypravěčem Mgr. M. Schusterem, divadel-
ní a šermířskou společností GONFANON  
a místními ochotníky, po místech pověstí naší 
obce.

PŘIPRAVUJEME:                                               

Od září nastupuje do funkce knihovnice 
Obecní knihovny Jaroměřice EVA CENDE-
LÍNOVÁ.
Přejeme jí snadnou orientaci a zapracování 
mezi 7 500 knihami a 280ti čtenáři, spoko-
jenost v knihovně i v mateřské škole, pře-
devším ale zdraví a „pohodové zázemí“.

23. 10. úterý, Zájezd do Moravského divadla 
v Olomouci na muzikál dle románu G. Che-
valliera ZVONOKOSY, začátek představení  
v 19.00 h, cena vstupenky 370,- Kč + jízdné 
85,- Kč = 455,- Kč, zájem potvrďte v knihovně 
do 14. září 2018.

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                                          

Masáže s fyzioterapeut-
kou Dis. Kamilou Zapleta-
lovou, v poschodí CŽP 
pondělky, objednání přímo u fyzioterapeutky  
tel.:  774 226 595

Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP, Út, Tchai-chi St, Čt vždy od 16.30 hodin 
do počátku nastávajících stavebních úprav, 
které budou s předstihem oznámeny.

Nově nabízí služby Kosmetické studio  
LUCIE VISAGE, v poschodí CŽP, úterky objed-
nání přímo u kosmetičky Lucie Plocrové, 
tel.: 732 133 501

Případné změny budou oznámeny,  
kontakt OK - 778 086 380  
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
http://jaromerice.cz

devším byl Pohádkový les uskutečněn. Sponzorství Obce, Pardubic-
kého kraje, pojišťovny Generali a ostatních drobných firem je velkou 
podporou, za což jménem všech děkujeme.

SRPŠS, SPOZ a OK Jaroměřice
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Hledám 5 žen do svého týmu, které mají chuť pra-
covat s produkty pro krásu a zdraví, min. 1 hodinu 
denně, chtějí si vydělat 10 tis. Kč a více, a to za 
opravdu krátkou dobu, chtějí pracovat z pohodlí 
domova on-line nebo v živém světě. Model spo-
lupráce je nový, netradiční, žádné běhání s balíčky 
ani objednávání z katalogů. Vše vás ráda naučím. 
Tel.: 774 765 437.

P R O N Á J E M   bytu 2 + 1 a 3 + 1 
v Jevíčku. Tel.: 602 751 543.

Sháním chalupu nebo starší domek či zemědělskou 
usedlost se zahradou, pozemky v okolí do 30 km 

od Mor. Třebové, Březové, Jevíčka, Svitav. 
Může být i horší stav. Tel.: 773 463 891.

Povinné ručení od všech pojišťoven za ceny nižší 
než na online sjednávačích. 

Lubomír Kaderka, Jevíčko, 777 872 356, 
lubomir.kaderka@okklient.cz

Hledáte muziku na vaši oslavu? 
Neváhejte a volejte 739 237 983. 


