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Srdečně zvou pořadatelé 

TICHÁ VZPOMÍNKA NA VÝJIMEČNÉHO ČLOVĚKA
Dne 31. 10. 2020 si připomeneme smutné výročí úmrtí bratra Františka Ple-
cha. Bratr František Plech byl jmenován in memoriam čestným členem 98. 
oddílu oldskautů Jevíčko. Tento oddíl byl při svém vzniku 1. 11. 2019 po bra-
tru Plechovi pojmenován. Přemýšlel jsem, jak si tohoto významného občana 
našeho města připomenout. Napadla mě myšlenka oslovit někoho jiného. 
Někoho, kdo není z Jevíčka a okolí, a komu byl František Plech také blízký. Myšlenka padla 
na bratra Jana Horu, vůdce 84. oddílu skautů Kolín, který jezdí tábořit do nedalekého Zad-
ního Arnoštova. Zde jsou jeho slova:
„Ve své životopisné knize napsal papež Jan Pavel II., že „stáří je poklad národa“. Hluboká 
myšlenka, zahrnující vše, čím každý starý člověk je. Staří lidé mají za sebou řadu životních 
zkušeností, byli svědky událostí, o kterých další generace jenom čtou. Jsou nositelé poznání.  
Všichni budeme jednou tím „pokladem“ a pokud budeme mít štěstí, někdo přijde a vše vzácné 
v nás najde.
Mám před sebou v pracovním deníku poznámku, že k datu 1. listopadu se váže v Jevíčku při-
pomenutí založení skautského oddílu dospělých, který nese jméno Františka Plecha.
Do Zadního Arnoštova jezdíme na letní skautské tábory již několik let. Máme rádi tento kraj, 
cítíme se zde velmi dobře a Jevíčko je nám obzvláště milé. Tak, jak jsme se postupem let  
v Jevíčku „zabydlovali“, pronikali jsme hlouběji do městského života a seznamovali s jeho las-
kavými obyvateli.  Jevíčská věž je zajímavým turistickým místem a kluky láká dobrodružství 
výstupu k ochozu. Sehrála i roli v jedné epizodě táborové hry, kdy se proměnila ve zvonici  
s Janem Tleskačem. Věřím, že některý z kluků, až bude dospělý a bude mít svoje děti, přije-
de, vezme je na věž a bude vzpomínat co zde prožíval a jak třeba tajně plivnul z ochozu na 
kamaráda čekajícího dole na chodníku. Budu rád, když tam někde, mezi spoustou informací  
o věži a její historii, objeví fotografii pana Plecha, a bude moct říct, že „toho pána jsem znal 
a mluvil jsem s ním“. 
Pana Františka Plecha jsme vídali během pobytu v Zadním Arnoštově každý rok. Byl u nás na 
táboře, potkali jsme se opakovaně v Jevíčku. Jeho encyklopedické znalosti o městě a okolí byly 
neobvyklé. Vyprávěl nám o Zadním Arnoštově tak, jako by tam byl zrovna včera, když vesnice 
žila ještě plným životem. Znal nejenom každou chalupu, ale dokázal vylovit v paměti jména  
i osudy lidí, kteří tam v minulosti žili. Rád jsem poslouchal jeho vyprávění, které bylo plné las-
kavosti a pochopení pro původní obyvatele, které stihnul tragický válečný a poválečný osud. 
Pana Plecha jsem občas navštívil i doma, čekal jsem na něj na chodbě a po chvilce slyšel, jak 
šouravým krokem přichází. Pravidelně měl pro mě připravenou hromádku písemností, které 
sepsal, a ještě mě zahrnul spoustou dalších informací. Byl k nezastavení a já vždy spěchal…
chyba! 
V roce 2019 jsme se s panem Františkem Plechem viděli v Jevíčku naposledy. Zdraví mu již 
tolik nesloužilo, ale domluvili jsme se na nedělním setkání. Plánovali jsme, že se kluci budou 
vracet z nedělní mše přes koupaliště v Chornicích a potom se společně sejdeme na zbytku 
tělesa nedostavěné dálnice. Měl pro nás nachystané plány a fotografie ze stavby i pracovního 
tábora.  
Během tábora nám nepršelo, ale v momentě, kdy jsme vyšli z Jevíčka směr koupaliště, ob-
jevily se těžké mraky a my se rychle vrátili do tábora. S panem Františkem Plechem jsme se 
domluvili na příští rok. 
Letos jsme „poklad stáří“ v Jevíčku na lavičce před infocentrem již nenašli. S panem Fran-
tiškem Plechem odešla z našeho skautského života v Jevíčku velká legenda, poklad napl-

něný moudrostí, laskavostí a trpělivostí ke 
klukům, kteří sice naslouchali vyprávění, 
ale toužebně pokukovali přes náměstí na 
zmrzlináře na druhé straně náměstí. 
Jan Hora – Džon   84. oddíl skautů Kolín“
Děkuji bratru Džonovi za jeho slova.  
Věnujte Františku Plechovi v sobotu 31. 10. 
2020 tichou vzpomínku a popřípadě za-
palte svíčku. Byl to výjimečný člověk, kte-
rých je na světě opravdu málo. Čest jeho 
památce!

Pavel Vykydal - vůdce 98. oddílu  
oldskautů Františka Plecha
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Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci listopadu 2020  
oslaví významné životní jubileum 

Karla Peková 
Miroslav Hebelka
Anežka Hájková
Marie Sedláková 
Božena Sedlářová
Bohumila Pohlová

 
tou nám svobodně vyplula na povrch. Co 
bylo všeobecně uvítáno, je nabíledni. 
Jasně, nic však nelze do důsledku pauša-
lizovat. A všichni ti, kteří zjevné přesku-
pení aktivit či útlum zbytných činností 
pocítili hmatatelně v hloubi vlastní kapsy, 
od posledního párkaře na Jevíčské pou-
ti až po nevím koho, by mě zajisté hna-
li. Nicméně pohlížet na věci jinak, než 
se ve skutečnosti mají, by bylo bláhové. 
Zejména z nadhledu pozic na městské 
radnici. Leda že by její okna měla růžové 
vitráže!      
V nastalém čase se jako obvykle dohadu-
jeme nad podobou městského rozpočtu 
pro rok příští. Státní pokladna letos z ob-
jektivních důvodů zaznamenává poklesy 
příjmů, což bude mít nepochybně dopad 
na finanční disponibility měst. A toto 
musíme už nyní s rozumem v hrsti re-
spektovat. Tedy ve výhledu upřednostnit 
realizace těch záměrů, jež považuje valná 
většina občanů města Jevíčka za důležité 
či přímo nezbytné. Pokud nevíte, které 
výzvy mám na mysli – starosta města Du-
šan Pávek se jimi zevrubněji a s nejvyšší 
rozvahou zaobíral na řádcích této rubriky 
v předešlém čísle Jevíčského zpravodaje.   
Archeologické a antropology probáda-
né nálezy, které jsou k vidění v brněn-
ském Pavilonu Anthropos, svědčí údajně  
i o tom, že člověk už v gravettienu, nám 
známé době lovců mamutů, míval zaru-
čené priority. V prvé řadě se zabezpečit 
potravou a v rámci možností mít roze-
stláno v co nejútulnějším hnízdečku.  
A teprve potom všechno ostatní. Pročež 
se není co divit, že i pro většinu součas-
níků je jednoznačně důležitější perspek-
tiva nového supermarketu LIDL v našem 
městě, nežli by bylo například zamýšlené 
rozšíření Městského muzea do uvolně-
ných prostor v přízemí původní prelatury 
v objektech bývalého kláštera. Inu dvě 
věci, frapantní protiklady hodny respektu 
v unikátně rozdílných perspektivách, jež 
spolu absolutně nijak nesouvisejí, nic-
méně na miskách společenské decimálky 
mají o věcech veřejných tu nejlépe vypo-
vídající hodnotu.
Dovolím si opovážlivost. V časech co-
vidu-19 překroutit hojně skloňované 
pravidlo 3R, nosit roušky, mýt si ruce  
a dodržovat dostatečné rozestupy, na 
prvobytní a stále jedinečně platnou po-
ptávku 3B, tedy pohodlně bydlet a v za-
ručeném bezpečí si pak ve vlastním sou-
kromí užívat vydobytého blahobytu.  Ale 
o tom bydlení zase až příště. 

Dny nám ukusuje 
podzimní smrákání.  
I toho však do času. 
Hlavy vzhůru, souse-
dé!  

Rudolf Beran
radní 

Zlatý mamut versus 3B
V pondělí 21. září se v brněnském Pavi-
lonu Anthropos uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení a předání prestižního ocenění 
Zlatý mamut za rok 2019, ceny bosko-
vického rodáka a významné postavy ev-
ropské archeologie první poloviny 20. 
století profesora Karla Absolona. Tato 
pocta je společným projektem tří vý-
znamných institucí – Archeologického 
ústavu AV ČR, Moravského zemského 
muzea a Ústavu archeologie a muzeo-
logie FF MU. 
Mezi nominovanými projekty na udě-
lení této nevšední ceny byl tentokrát  
i projekt Města Jevíčka: Jevíčkovění 
2019 v rámci Roku římsko-germán-
ských válek na Malé Hané, které pro-
běhlo na začátku loňského července. A 
třebaže jsme z Anthroposu Zlatého ma-
muta nakonec do Jevíčka nepřivezli, už 
jen nominace a účast na této prestižní 
akci jsou samy o sobě jistou satisfakcí. 
Stejně jako důstojné místo, jež jsme ve 
stálé expozici Anthroposu pro letošek 
zaujali na jednom z výstavních panelů 
uprostřed relevantní konkurence napříč 
celou ČR. 
Zlatý mamut jako impozantní třešnič-
ka na náš dvoupatrový dort upečený 
z krajských triumfů v soutěžích Histo-
rické město a Památka roku 2019 tedy 
nakonec nevystoupil, nicméně nám ke 
cti alespoň zadupal. A pln díků zatrou-
bil za rozvoj vzdělávacích, kreativních 
a popularizačních aktivit akcentujících 
nezastupitelnost a společenský přínos 
kultury ve spojení s historií.   
I mohli bychom se holedbat, že když 
ne ceny kryté finančním bonusem  
a provázené mediální podporou v ná-
rodním měřítku, nuž se nám dosta-
lo alespoň znamenité pochvaly a pro 
utužení městského věhlasu se též cosi 
upeklo.  Nicméně je tu pro jakékoliv 
famfrnění vůbec nějaké místo, jestliže 
jsme si velmi dobře vědomi toho, že 
většinu těchto našich rádoby prestiž-
ních aktivit vnímá jevíčská majorita jako 
činnosti naprosto zbytné či přímo zby-
tečné? A tak z hrušky dolů! 
Opatření související s koronavirovou 
pandemií nám nepročistila pouze 
městská centra, některé toky či nesní-
žila emise škodlivin v ovzduší, nýbrž 
zrovna tak před většinu společnosti 
postavila zrcadlo odrážející občanské 
priority. Lidé se rázem lépe a více než 
kdy jindy mohli dobrat toho, co pro ně 
má skutečně význam. A že tento fakt 
již dále nemusejí až tolik zastírat naoko 
kolektivním uvědoměním. Mnohá rea-
lita dosud zatížena samozvanou osvě-

Okénko radních

Poděkování ze Zadního  
Arnoštova

Když jsem brzy na jaře, né moc v dobré 
době, dávala na město žádost o novou ku-
chyňskou linku a kuchyňský sporák na tope-
ní v kulturním domě v Zadním Arnoštově, 
byla jsem překvapena, jak brzy byla naše věc 
vyřízena. Ještě i přímotopy do sálu. Tím bych 
chtěla panu starostovi Dušanu Pávkovi a celé 
radě města moc poděkovat. Poděkování pa-
tří také všem, kdo nás v srpnu navštívil na 
naši pouti, kterou nám ani krátký déšť ne-
pokazil. Také za všechny děkuji panu Petru 
Šejnohovi, který nám umožnil brigádu na 
švestkách. Mladá paní Šejnohová navařila 
teplý čaj až do sadu. Příjemné pohoštění na 
závěr nás moc potěšilo.

S pozdravem
Jiřina Foretová, Zadní Arnoštov

Informace pro občany
Nová provozní doba České pošty, a. s.  

v Jevíčku od 1. 10. 2020
Je stanoven nový systém otevíracích hodin 

na pobočkách České pošty, s. p.
V Jevíčku se mění provozní doba  

od 1. 10. 2020 takto:

Pondělí  10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Úterý  08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Středa 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 

Pátek  08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
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„Minulost je součástí  
naší budoucnosti“  

– výstava k historii výroby čepelek  
v Jevíčku

Vážení čtenáři zpravodaje,
8. 10. 2020 proběhla v synagoze komorní vernisáž výstavy  
k dvojitému výročí výroby čepelek v Jevíčku – tedy 70 let od 
zahájení jejich výroby v n. p. Diu a 15 let od převzetí výroby 
uhlíkatých čepelek firmou CZECH BLADES s. r. o. Výstava byla 
připravena Městským muzeem Jevíčko ve spolupráci s Ing. Mi-
lanem Mášou, jednatelem společnosti CZECH BLADES s. r. o., 
který poskytl cenné archivní materiály a tiskoviny vztahující se 
‚k vývoji, výrobě, prodeji a propagaci čepelek z Jevíčka. Podle 
platných opatření vlády byla výstava od 12. 10. 2020 až do od-
volání pro veřejnost uzavřena. Následně bude výstava prodlou-
žena dle možností, zájmu veřejnosti a vývoje epidemiologic-
kých omezení. 
Pořadatelé výstavy věří, že přízeň zájemců o historii i součas-
nosti výroby čepelek v Jevíčku bude zachována a její opětovné 
otevření svou účastí podpoří. Děkujeme. Fotografie z výstavy si 
zatím můžete prohlédnout na webu města v sekci fotogalerie. 

Za Městské muzeum Jevíčko Mgr. Helena Ulčová

Kovovýroba v Jevíčku
Jsou výročí, na která se těšíme a rádi si připomínáme to podstatné. Ti, kteří připravovali tuto 
výstavu k výročí sedmdesáti let od založení tehdy n.p. Diu, měli nelehký úkol. Připomenout pa-
mětníkům někdy i jejich celoživotní spojení s tímto podnikem a těm, kteří znají cokoliv o n.p. Diu 
jen z vyprávění, ukázat a říct něco o jeho historii.

Kde byl počátek?

Můžeme připomenout, že některá rozhodnutí z konce 40 a počátku 50. let byla pro zdejší kraj  
a především pro město Jevíčko celkem šťastná. Tehdejší Ministerstvo průmyslu zvažovalo my-
šlenku - sdružit výrobu čepelek  - rozhodnutí znělo... v Jevíčku  bude zřízena výroba holicích 
čepelek.

Psal se rok 1948 - a na kraji města Jevíčka  byla zahájena výstavba objektů vhodných pro kovo-
výrobu. Následně se započalo  se  soustřeďováním dosud roztroušené výroby holicích čepelek  
z celé ČSR do nově vzniklého závodu.

V roce 1950 v měsíci březnu je zahájena výroba s denní kapacitou 50 tis. kusů čepelek. Výrobní 
program byl stanoven, ale potřební pracovníci neměli s touto prací zkušenosti a tak se museli zaškolovat za provozu. Od počátku 
výroby pracovali na zastaralých a nevyhovujících strojích. Nový provoz se potýkal s nedostatkem čepelkové oceli, dalšího zá-
kladního jednicového materiálu, jakými byly brusné kotouče, lapovací pasty ale i s potížemi při zajišťování devizových prostředků 
nezbytných k zajištění vstupních materiálů a to do doby než byly vyvinuty tuzemské technologie a zdroje. 

To, že tu dnes vzpomínáme tak významné výročí od vzniku výroby čepelek v Jevíčku je dokladem toho jak vytrvalí, vynalézaví  
a obětaví byli lidé, kteří denně nastupovali do svých dílem, skladů a kanceláří. 

Na druhou stranu pod „ochrannými křídly“ podniku tu byly pro zaměstnance a rodinné příslušníky jisté bonusy. Například podni-
ková chata ve Zlatých Horách, letní tábory pro děti, tematické zájezdy, kulturní pořady, výstavy a plesy v místním Jednotném klubu 
pracujících a hotelu nyní Morava (kdysi Stalingrad), nebo divadelní představení v Brně a Praze.

Spolupráce podniku byla i se školou – studenti našeho gymnázia (tehdy SVVŠ) chodili na praxi do n.p. Diu, podnik poskytl škole 
i finanční prostředky na první počítače. Ani sportovní sféra nebyla opomenuta. 

Počátky kovovýroby v Jevíčku nebyly lehké, měnily se názvy podniku, rovněž tak jejich vedení, měnil se sortiment - přesto tu 
vznikla krásná tradice.

Každých pět let si n.p. Diu připomínal další výročí (5, 10, 20, 25, 50 let) své existence. V almanaších vydávaných Propagačním od-
dělením n.p. Diu byly vždy shrnuty pracovní a další úspěchy, nebylo zapomenuto ani na historii podniku a často byla připomínána 
i samotná historie vzniku holících nástrojů.   

Z dnešního pohledu je třeba konstatovat, že na minulost musíme pohlížet jako na základ budoucnosti.

V roce 2005  byl málem konce výroby čepelek v Jevíčku. Společnost Procter&Gamble, která odkoupila všechny akcie společnosti 
Gillette hledala ve světě levnější pracovní sílu a přesunula výrobní technologii a tím i výrobu čepelek do Petrohradu.

Zásluhou firmy Czech Blades s.r.o. zůstala ve městě Jevíčku zachována výroba čepelek z uhlíkaté oceli – takže tradice pokračuje. 

Dalo by se snad říci, že od roku 1950 n.p. Diu utvářel město Jevíčko, ale i město Jevíčko svými postoji utvářelo tento podnik.

Ale co je potřeba především zdůraznit - za vším byli a jsou lidé.  
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Aktuality z Pardubického kraje                                                                              

Koaliční smlouva je v Pardubickém kraji podepsána 
(9.10.2020) 

Pardubice - Zástupci 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, ODS a TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a hnutí STAN v pátek pode-
psali Dohodu o politickém uspořádání Pardubického kraje ve volebním období 2020 – 2024. V této dohodě je zahrnuto obsazení 
pozic v Radě Pardubického kraje, ale také rozdělení výborů krajského zastupitelstva. Hejtmanem Pardubického kraje bude Martin 
Netolický za 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj.

Hejtman Pardubického kraje

 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D. (3PK), zodpovědný za finance  
 a hospodaření kraje.

První náměstek hejtmana Pardubického kraje 
• Michal Kortyš (ODS a TOP 09), zodpovědný za dopravu  
  a dopravní obslužnost

Náměstek hejtmana Pardubického kraje 
• Ing. Roman Línek, MBA (KPK), zodpovědný za investice  
  a kulturu.

Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje 
• Ing. Michaela Matoušková, MPA (STAN), zodpovědná za      
  zdravotnictví.

Členové Rady Pardubického kraje 
• Josef Kozel (3PK), zodpovědný za školství, 
• Miroslav Krčil, DiS. (3PK), zodpovědný za venkov, životní  
  prostředí a zemědělství 
• Ing. Alexandr Krejčíř (ODS a TOP 09), zodpovědný za majetek,     
  sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government 

• Ing. Ladislav Valtr, MBA (ODS a TOP 09), zodpovědný  
  za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace, 
• Ing. Pavel Šotola (KPK), zodpovědný za sociální péči  
  a neziskový sektor.

Zdroj: Webové stránky Pardubického kraje

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2. 10. - 3. 10. 2020

Vedení města děkuje organizátorům voleb z MěÚ a členům volebních komisí za hladký průběh voleb.
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/21Z/2020 program 21. zasedání ZM kona-

ného dne 10. 8. 2020
2/21Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Roman Müller, Mgr. Miloslav Parolek, 
Mgr. Petr Votroubek

4a/21Z/2020 dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
mezi Městem Jevíčko a společností 
František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 
43 Jevíčko, IČ: 14557053 na akci „Sta-
vební úpravy objektu Barvířská 560, Je-
víčko“, který upravuje termín dokončení 
díla do 31. 8. 2020 z důvodu archeo-
logického nálezu a řeší výčet drobných 
změn odsouhlasených v rámci kontrol-
ních dnů stavby, které nemají dopad na 
cenu díla a jeho funkčnost a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 4

4b/21Z/2020 dohodu mezi Městem Jevíčko 
a majitelkou nemovitosti č. p. 114 na 
Malém náměstí v Jevíčku ve věci opra-
vy fasády její nemovitosti v souvislosti 
s prováděním stavebních úprav objektu 
Barvířská 560 se spoluúčastí majitelky 
nemovitosti č. p. 114 ve výši 33.000 Kč 
(části C1 + C2), kdy na tuto částku bude 
vystavena faktura ze strany města, kte-
rá bude splatná ve třech splátkách, kdy 
celkové plnění bude uhrazeno nejpoz-
ději do 20. 12. 2020 a její dofinancování 
ze strany města ve výši 128.853 Kč vč. 
DPH na základě CN společnosti Franti-
šek Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Je-
víčko, IČ: 14557053

5a/21Z/2020 záměr prodeje pozemku p. č. st. 
77 (228 m²) - zastavěná plocha a ná-
dvoří a pozemku p. č. 92 - zahrada (121 
m²), oba v k. ú. Jevíčko-město

6a/21Z/2020 záměr prodeje pozemku p. č. st. 
228 (215 m²) - zastavěná plocha a ná-
dvoří v k. ú. Jevíčkopředměstí

7/21Z/2020 zpracování a objednání studie pro 
vybudování biotopu Žlíbka Ing. Arch. 
Romanem Svojanovským, náměstí Míru 
62/39, 568 02 Svitavy za nabídkovou 
cenu 123.318 Kč bez DPH

8b/21Z/2020 prodloužení lhůty dokončení 
staveb garáže v lokalitě za Židovským 
hřbitovem v k. ú. Jevíčkopředměstí o 
jeden rok L*** H***, I*** H***, O*** H***, 
J*** K***, H*** K*** a R*** H***

8d/21Z/2020 prodej pozemků p. č. 4241/38 
(24 m²) a p. č. 4241/49 (4 m²), oba 
orná půda v k. ú. Jevíčkopředměstí A*** 
S*** Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a A*** S*** na prodej pozemků 
p. č. 4241/38 a p. č. 4241/49, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

8e/21Z/2020 prodej nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 80/2 (106 m²) - zahrada v k. ú. 
Zadní Arnoštov R*** Ch*** Brno za cenu 
21.950 Kč bez DPH + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a R*** Ch*** na 
prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
80/2 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

8f/21Z/2020 směnu pozemku p. č. 4128/1 
(3912 m²) - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí v majetku Města Jevíčko za 
pozemek p. č. 5224 (1655 m²) - trvalý 

travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí  
v majetku F*** N***, Šubířov *** + 
úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč Měs-
tem Jevíčko + směnnou smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a F*** N*** a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

8g/21Z/2020 prodej spoluvlastnického po-
dílu o velikosti id. ½ k celku pozemku 
p. č. 5255 (6420 m²) - orná půda v k. 
ú. Jevíčko-předměstí do vlastnictví SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Je-
víčko, Svitavská 466, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 64210693 za cenu 1.557 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím  
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Jevíčko na prodej spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. ½ k celku pozem-
ku p. č. 5255 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
za podmínky doplnění ustanovení do 
smlouvy, pokud nebude směna realizo-
vána, bude spoluvlastnický podíl navrá-
cen Městu Jevíčko

8h/21Z/2020 obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Jevíčko č. 2/2020, o stanovení pod-
mínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných kulturních pod-
niků ve venkovních prostorech v roz-
sahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku s účinností od 2. 9. 2020

8i/21Z/2020 prodej rozvodů kabelové televize 
ve městě Jevíčko společnosti KABELO-
VÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 
Praha 10, IČ: 48150029 za nabídkovou 
cenu 3.260.500 Kč bez DPH

8k/21Z/2020 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
na rok 2020 č. 2

8l/21Z/2020 zařazení území města Jevíčko do 
území působnosti MAS Moravskotře-
bovsko a Jevíčsko, o. p. s. na programo-
vé období 2021 - 2027

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/21Z/2020 zapisovatelku zasedání Jaroslavu 

Jeřábkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Jiřího Janečka a Mgr. Petra Jedlinského

Zastupitelstvo města Jevíčko uděluje
8c/21Z/2020 souhlas J*** B***, Velké Opatovi-

ce s převodem vlastnických práv k po-
zemku p. č. 4238/5 v k. ú. Jevíčko-před-
městí včetně rozestavěné stavby

Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje
8a/21Z/2020 vyhovět žádosti o převod vlast-

nických práv stavebního pozemku 
pro garáž v lokalitě ul. Římských legií 
 v Jevíčku dle článku VII., odst. 7. kupní 
smlouvy žadateli dle zápisu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
5b/21Z/2020 radu města zajištěním znalec-

kého posudku a realizací výběrového 
řízení prodeje pozemku p. č. st. 77 (228 
m²) - zastavěná plocha a nádvoří a po-
zemku p. č. 92 - zahrada (121 m²), oba 
v k. ú. Jevíčko-město

6b/21Z/2020 radu města zajištěním znalecké-
ho posudku a realizací výběrového ří-
zení prodeje pozemku p. č. st. 228 (215 
m²) - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Jevíčko předměstí

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 
konané dne 10. srpna 2020

8j/21Z/2020 radu města přípravou a realizací 
výběrového řízení na projekt „Přístavba 
a stavební úpravy kina ASTRA, Kostelní 
41, 569 43 Jevíčko“ - varianta s realizací 
a dokončením do dvou let po podpisu 
smlouvy o dílo a předání staveniště

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
předložené zápisy a usnesení z 20. zasedání 
ZM, 42., 43. a 44. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
souhrnnou zprávu o činnosti strážníků MP Je-
víčko za 2. čtvrtletí roku 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu o hospodaření města k 30. 6. 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce července 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci místostarosty o havárii městských 
hradeb v úseku dvora č. p. 310 ul. Okružní IV 
v Jevíčku
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
informaci o masivním zatečení do vnitřních 
prostor MŠ Jevíčko vlivem nedostatečného 
zajištění střechy ze strany realizační firmy TO-
MERO, s. r. o., Vyškov a předání podkladů Mgr. 
Vlastimilu Křesálkovi, právnímu zástupci Města 
Jevíčko, pro řešení celé situace právní cestou
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
informaci starosty o zahájení opravy komu-
nikace Arnoštov - Křenov od 17. 8. 2020, kdy 
investorem akce je Pardubický kraj a zhotovi-
telem společnost M-SILNICE, a. s.

Výsledky projednávání, které byly zamítnu-
ty
Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. st. 77 (228 m²) - 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p. č. 92 
- zahrada (121 m²), oba v k. ú. Jevíčko-město

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

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 24. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
24. zasedání Zastupitelstva města Jevíč-
ka, svolaného starostou města Dušanem 
Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 
zákona o obcích.

Místo konání: Dům hasičů  
    Svitavská 466, Jevíčko 
Doba konání: 9. 11. 2020 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce
V Jevíčku dne  16. 10. 2020

  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
starosta města Jevíčka
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/22Z/2020 program 22. zasedání ZM kona-

ného dne 14. 9. 2020
2/22Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Jaroslav Zezula, Mgr. Petr Jedlinský, Bc. 
Jan Finsterle

5a/22Z/2020 cenovou nabídku firmy Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 na prove-
dení výměny plynových kotlů v budově 
zámečku ve výši 138.529 Kč bez DPH

5b/22Z/2020 přijetí finančních prostředků  
z EFRR ve výši 10.179.613,60 Kč na re-
alizaci projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_0
55/0003686 „Zvýšení odolnosti požární 
zbrojnice Jevíčko“ s předpokládanými 
aktuálními rozpočtovými náklady 13,3 
mil. Kč vč. DPH

5c/22Z/2020 cenovou nabídku Regionální 
rozvojové agentury Východní Moravy, 
Třída T. Bati 5146, 760 01 Zlín ve výši 
75.000 Kč bez DPH (90.750 Kč vč. DPH) 
na zajištění administrace výběrového 
řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení 
odolnosti požární zbrojnice Jevíčko“ vč. 
realizačního managementu akce

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/22Z/2020 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Miloslava Parolka a Mgr. Janu Junkovou

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
4/22Z/2020 starostu města jednáním se spo-

lečností Plemenáři Brno, a. s., Optátova 
708/37, Brno, týkající se možností pro-
deje pozemků místo plánované směny 
části pozemku p. č. 538/22 - orná půda 
za část pozemku p. č. 538/24 - ostatní 
plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí

5d/22Z/2020 radu města provedením výběro-
vého řízení na veřejnou zakázku „Zvýše-
ní odolnosti požární zbrojnice Jevíčko“

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 21. zasedání 
ZM, 45. a 46. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
moznámení o záměru společnosti Lidl Česká 

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 14. září 2020
republika, v. o. s. na vybudování prodejny po-
travin vč. zpevněných ploch v ulici Na Rybníku 
bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědom 
informaci o potřebě uvedení stávajících ploch 
drobné výroby a skladování - VD na jižním 
okraji města do souladu s jejich současným 
a budoucím využíváním při nejbližší změně 
územního plánu města Jevíčko, a to jejich za-
tříděním mezi plochy smíšené obytné komerč-
ní - SK
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědom 
návrh budoucí směny části pozemku p. č. 
538/22 - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
v majetku Města Jevíčko za část pozemku p. č. 
538/24 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-před-
městí v majetku společnosti Plemenáři Brno,  
a. s., Optátova 708/37, Brno + návrh smlouvy  
o budoucí smlouvě směnné mezi Městem Je-
víčko a společností Plemenáři Brno, a. s.
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědom-
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce srpna 2020

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/47R/2020 program 47. schůze rady města 

dne 21. 9. 2020
2e/47R/2020 upravený odpisový plán majetku 

MŠ Jevíčko na rok 2020 s úpravou od  
1. 10. 2020 dle zápisu

3b/47R/2020 podání žádosti o dotaci na pro-
jekt „Přístavba a stavební úpravy kina 
Astra, Kostelní 41, 569 43 Jevíčko“ na 

MMR, kdy nejvýhodnější nabídku po-
dala společnost INPROJECTS, Alexan-
der Ivanov, IČ: 02008726, Dukelská 
1052/1, 779 00 Olomouc za nabídko-
vou cenu 12.000 Kč bez DPH za zpraco-
vání a podání žádosti o dotaci a odmě-
nou za úspěšnost ve výši 13.000 Kč bez 

Usnesení 47. schůze Rady města Jevíčko konané dne 21. září 2020
DPH s podmínkou doložení pojištění 
odpovědnosti

3c/47R/2020 podání žádosti o dotaci na 
projekt „Příprava ZTI a technické  
infrastruktury pro průmyslovou zónu 
ulice Třebovská, Jevíčko“ na MPO, kdy 
nejvýhodnější nabídku podala společ-
nost INPROJECTS, Alexander Ivanov, 
IČ: 02008726, Dukelská 1052/1, 779 00 

Rada města Jevíčko schvaluje
1/46R/2020 program 46. schůze rady města 

dne 7. 9. 2020
2/46R/2020 zpracovaný plán výsadby firmou 

Petr Dokoupil, Borotín 5 v rámci navr-
žených akcí dle doporučení komise ži-
votního prostředí

3a/46R/2020 pronájem sálu budovy zámeč-
ku na školní rok 2020/2021 na kaž-
dé pondělí v době od 18.00 - 21.15 h 
za účelem skupinového cvičení jogy  
v maximálním počtu 12 lidí na skupinu, 
žadatelce dle zápisu za částku 150 Kč 
vč. DPH/h

3c/46R/2020 bezplatný pronájem městské 
chaty na rok 2021 pro potřeby Univer-
zity Hradec Králové, Katedra archeolo-
gie FF, Rokitanského 62, Hradec Králové  
k ubytování studentů archeologie, kte-
ří přinášení velké přínosy pro město 
Jevíčko díky archeologickým nálezům  
v blízkosti města

4a/46R/2020 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o poskytnutí do-
tace ve výši 6.970 Kč z programu „Pod-
pora činnosti a provozu turistických 
informačních center v Pardubickém 
kraji“ k poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtových prostředků Pk 
na „činnost a provoz turistického infor-
mačního centra v Jevíčku“

4b/46R/2020 podání žádosti o dotaci do výzvy 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko,  
o. p. s. v rámci Programu rozvoje ven-
kova na projekt „Vybavení kulturního 

domu v Zadním Arnoštově“ do celkové 
výše projektu 250.000 Kč v termínu do 
21. 9. 2020

5/46R/2020 podmínky uzavřené výzvy a zadá-
vací dokumentace pro VŘ na dodava-
tele sběrových nádob v rámci projektu 
„Zavedení systému door to door v Je-
víčku“, seznam firem k obeslání a členů 
hodnotící komise dle zápisu

6a/46R/2020 cenovou nabídku firmy Ing. Pa-
vel Ščudla, 679 39 Úsobrno 112, IČ: 
09275924, na vypracování PD na akci 
„Vybudování městského muzea v bu-
dově č. p.51 ul. Soudní, Jevíčko“ za na-
bídkovou cenu ve výši 96.750 Kč (není 
plátce DPH)

6c/46R/2020 cenovou nabídku firmy Ing. 
Pavel Ščudla, 679 39 Úsobrno 112,  
IČ: 09275924 na vypracování PD na akci 
„Zateplení půdy budovy zámečku č. p. 
451, Jevíčko“ za nabídkovou cenu ve 
výši 34.500 Kč (není plátce DPH)

7b/46R/2020 záměr prodeje části pozemku 
5201/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7c/46R/2020 provedení vyvětvení borovice na 
pozemku p. č. 1757/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje
7a/46R/2020 referenta správy bytového a ne-

bytového fondu řešením úklidu dvorní-
ho traktu u RD č. p. 364 na ul. Biskupic-
ká v Jevíčku

7d/46R/2020 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištění CN na provedení ošetření 

Usnesení 46. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. září 2020
stromů vybraných z hlediska průzkumu 
jejich bezpečnosti dle doporučení Ing. 
Kolaříka

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
6b/46R/2020 schválit cenovou nabídku na 

provedení výměny kotlů v budově zá-
mečku od firmy Instalatérství Bidmon, 
s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 28821068 ve výši 138.529 Kč bez 
DPH

Rada města Jevíčko uděluje
3b/46R/2020 souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí 

účelově určeného finančního daru od 
společnosti Women for Women, o. p. s., 
v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro 
rok 2020 ve výši 24.700 Kč a pro rok 
2021 ve výši 37.700 Kč a pověřuje ře-
ditele ZŠ Jevíčko podpisem darovacích 
smluv

4c/46R/2020 souhlas s odnětím půdy ze ze-
mědělského půdního fondu (ZPF) na 
pozemku p. č. 538/22 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí pro společnost Konstrukta 
stavby, s. r. o., Za Brněnskou ulicí 4292, 
796 01 Prostějov, IČ: 28319401 pro vy-
dání stavebního povolení na výstavbu 
dvou nových bytových domů a osmi 
řadových domů na ul. K. Čapka

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Olomouc za nabídkovou cenu 20.000 
Kč bez DPH za zpracování a podání žá-
dosti o dotaci s odměnou za úspěšnost 
ve výši 30.000 Kč bez DPH s podmínkou 
doložení pojištění odpovědnosti

4a/47R/2020 uzavření darovacích smluv  
s Oblastní charitou Polička, Charitou 
Svitavy a spol. Naproti, o. p. s. v celko-
vé výši 15.000 Kč na veřejně prospěšné 
projekty dle zápisu a pověřuje starostu 
podpisem darovacích smluv

4b/47R/2020 dotaci ve výši 5.500 Kč na pořá-
dání letního tábora Suté Břehy pořáda-
ného Spolkem rodičů, přátel a sponzo-
rů ZŠ v Jevíčku v termínu 14. 8. – 23. 
8. 2020

5a/47R/2020 výběrovou komisi pro hodnoce-
ní uchazečů na pozici strážník/strážnice 
MP Jevíčko ve složení dle zápisu a pro-
vedení pohovorů s žadateli v úterý dne 
29. 9. 2020

7a/47R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 
4241/35 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7b/47R/2020 bezúplatný pronájem městské 
chaty pro výtvarný obor ZUŠ Jevíčko  
v termínu 23. - 25. 10. 2020

7d/47R/2020 smlouvu o poskytnutí finanč-
ní podpory na hospodaření v le-
sích z rozpočtu Pardubického kraje  
č. OŽPZ/20/23934 na částku 8.910 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7f/47R/2020 nejnižší nabídkovou cenu za kou-
pi pozemků p. č. st. 77 a p. č. 92, oba 
v k. ú. Jevíčko-město (ul. Kobližná) ve 

výši 2.050.000 Kč a nejnižší nabídkovou 
cenu za koupi pozemku p. č. st. 228  
v k. ú. Jevíčko-předměstí (ul. Okružní I) 
ve výši 730.000 Kč

7g/47R/2020 komisi pro otevírání obálek  
a hodnocení nabídek v rámci prode-
je pozemků p. č. st. 77 a p. č. 92, oba  
v k. ú. Jevíčko-město (ul. Kobližná)  
a p. č. st. 228 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
(ul. Okružní I) dle zápisu

Rada města Jevíčko souhlasí
2a/47R/2020 s realizací vzdělávací akce pro 

pedagogy dne 6. 10. 2020 od 12:30 h 
do 17:00 h v prostorách budovy ZŠ Je-
víčko prostřednictvím MAS Moravsko-
třebovsko a Jevíčsko, o. p. s.

Rada města Jevíčko pověřuje
2b/47R/2020 starostu města jednáním s ža-

datelem o spolufinancování opravy pří-
jezdové cesty k zahrádkám, která je na 
pozemcích p. č. 1721/14 a p. č. 1721/12, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí

2c/47R/2020 investičního technika místním 
šetřením a stanovením ceny materiálu 
 k vybudování příjezdové komunikace 
ke krytému garážovému stání, které 
je na pozemku p. č. 1356 v k. ú. Jevíč-
kopředměstí

6/47R/2020 starostu města jednáním s firmou 
KONSTRUKTA - STAVBY, s. r. o., Prostě-
jov o spolupodílení se na financování 
zpracování PD na opravu celé komuni-

kace v rámci projektu „Výstavba na ul. 
Nerudova Jevíčko – developerský pro-
jekt“

7c/47R/2020 investičního technika posouze-
ním míry poškození příjezdové cesty ke 
garáži u RD č. p. 584 na ul. A. K. Vitáka 
v Jevíčku

Rada města Jevíčko ruší
2d/47R/2020 bod usnesení RM č. 2b/45R/2020 

ze dne 24. 8. 2020 týkající se schválení 
upraveného odpisového plánu MŠ Je-
víčko na rok 2020

3a/47R/2020 usnesení RM č. 4b/46R/2020 ze 
dne 7. 9. 2020 týkající se podání žádos-
ti o dotaci do výzvy MAS Moravsko-
třebovsko a Jevíčsko, o. p. s. v rámci 
Programu rozvoje venkova na projekt 
„Vybavení kulturního domu v Zadním 
Arnoštově“

Rada města Jevíčko jmenuje
5b/47R/2020 Františka Juriše, pověřeného ve-

dením MP Jevíčko, členem komise pro 
dopravu, dopravní obslužnost a bez-
pečnost s účinností ode dne schválení 

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupi-
telstvu města
7e/47R/2020 schválit záměr nabytí pozemku 

p. č. 5223 v k. ú. Jevíčko-předměstí
Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/48R/2020 program 48. schůze rady města 

dne 5. 10. 2020
2a/48R/2020 uzavření smlouvy mezi Městem 

Jevíčko a MAS Moravskotřebovsko  
a Jevíčsko, o. p. s. Palackého nám. 1, 569 
43 Jevíčko na poskytnutí účelového pří-
spěvku na obnovu nátěru dřevěné zvo-
nice na Maříně s biocidním ošetřením  
s příspěvkem ve výši 25.320 Kč a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

3a/48R/2020 poskytnutí dotace na úhradu 
cestovních nákladů ve výši 1.042 Kč 18. 
oddílu skautek „Veronica“ Jevíčko, z. s.  
a cestovních nákladů ve výši 30.000 Kč 
T. J. SK Jevíčko, z. s.

3b/48R/2020 podmínky uzavřené výzvy a za-
dávací dokumentace pro VŘ na doda-
vatele sběrových nádob v rámci pro-
jektu „Zavedení systému door to door  
v Jevíčku - OPŽP“, seznam firem k obe-
slání a členů hodnotící komise dle zá-
pisu

4a/48R/2020 výsledek VŘ na pozici strážník/
strážnice MP Jevíčko a uzavření pracov-
ní smlouvy na dobu neurčitou s vybra-
ným uchazečem dle zápisu

5/48R/2020 zadávací podmínky včetně příloh 
a navržené firmy pro obeslání k podání 
CN na akci „KLUBOVNA SKAUTSKÝCH 
ODDÍLŮ“ a pověřuje starostu vyhláše-
ním výběrového řízení na uvedenou 

akci
6b/48R/2020 provedení ořezu vybrané zeleně 

firmou Petr Dokoupil, 679 37 Borotín 5 
za částku 80.500 Kč bez DPH

6c/48R/2020 provedení výsadby aleje na ul. 
Svitavská firmou Petr Dokoupil, 679 37 
Borotín 5 za částku 72.322 Kč bez DPH

6d/48R/2020 výsadbu sadu na ul. Vrchlického 
firmou Petr Dokoupil, 679 37 Borotín 5 
za částku 26.790 Kč bez DPH

7d/48R/2020 rozpočítávání energií a vody na 
nové budově úřadu po zrušení PBH 
dle přílohy zápisu s účinností ode dne 
schválení

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
2b/48R/2020 pověřit radu města zajištěním 

znaleckých posudků u nemovitostí 
města doporučených k prodeji dle zá-
pisu

Rada města Jevíčko pověřuje
3c/48R/2020 místostarostu města průzkumem 

území a lokalit pro možnost umístění 
kontejnerů 1.100 litrů u bytových domů 
v rámci projektu „Zavedení systému 
door to door v Jevíčku - OPŽP“

4b/48R/2020 investičního technika posou-
dit prostorové dispozice projektantem  
k vybudování parkoviště na ul. Dr. Kli-
meše na pozemcích p. č. 1506/24 a p. č. 
1506/23 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Usnesení 48. schůze Rady města Jevíčko konané dne 5. října 2020

Rada města Jevíčko neschvaluje
6a/48R/2020 udělit souhlas k vybudování 

zpevněného stání na pozemku p. č. 
5440 v k. ú. Jevíčko-předměstí žadateli 
dle zápisu

Rada města Jevíčko souhlasí
7a/48R/2020 s uzavřením nájemní smlouvy  

o nájmu bytu na ul. Barvířská 560 v 
Jevíčku dle předloženého návrhu za 
předpokladu, že budou splněny další 
podmínky stanovené Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR a stanovené In-
tegrovaným regionálním operačním 
programem ve studii proveditelnosti  
z roku 2018

7b/48R/2020 s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem kanceláře o velikosti 12,80 
m² na adrese Palackého nám. 1, Jevíčko 
pro komerční využití za částku 1.300 Kč/
měsíc + úhradu podílu na spotřebova-
né el. energii a podíl na plynu (topení) 
žadateli dle zápisu

Rada města Jevíčko ruší
7c/48R/2020 usnesení RM č. 19/43 ze dne 14. 

5. 2012, týkající se fakturace energií bý-
valého Podniku bytového hospodářství 
města Jevíčka

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

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/23Z/2020 program 23. zasedání ZM kona-

ného dne 12. 10. 2020
2/23Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Pavel Vykydal, Mgr. Jiří Janeček a Marek 
Káňa

4/23Z/2020 budoucí směnu části pozemku  
p. č. 538/22 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí v majetku Města Jevíčko za 
část pozemku p. č. 538/24 - ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku 

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 12. října 2020
společnosti Plemenáři Brno, a. s., Optá-
tova 708/37, Brno + smlouvu o budoucí 
smlouvě směnné mezi Městem Jevíčko 
a společností Plemenáři Brno, a. s. a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy
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Recyklace – mysleme  
na budoucnost

O odpovědném přístupu k přírodě kolem 
nás, ochraně planety Země i o nevytváře-
ní zbytečných odpadů už slyšel nebo četl 
snad každý z nás. Dnes a denně na nás  
z médií i sociálních sítí útočí spousty člán-
ků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným 
chováním přírodě způsobuje. 
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou 
součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, 
kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou 
součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které od-
nášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, 
kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení. 
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak 
se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například v loňském roce 
se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat a ná-
sledně recyklovat 706 tun vysloužilých světelných zdrojů, 587 tun 
malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra. 
Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů  
a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. Zís-
kané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický ma-
teriál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění 
přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky  
z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod. 
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční elektrozařízení zdarma 
odevzdávat ve sběrném dvoře v ulici Na Salajce nebo v elektro 
obchodě při nákupu nových. 
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od 
ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektro-
zařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma. 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat 
k recyklaci prostřednictvím více než 4500 sběrných míst, která 
společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila. Sběrná mís-
ta jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou 
elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recy-
klaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz. 

5/23Z/2020 plán společných zařízení v rám-
ci Komplexních pozemkových úprav 
v k. ú. Jaroměřice

6/23Z/2020 budoucí prodej části pozemků 
p. č. 5199, p. č. 5200/4 a p. č. 5201/5, 
vše orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
P*** Z*** Jevíčko + smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

7/23Z/2020 prodej pozemku p. č. 5224 (1655 
m2) - trvalý travní porost v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí do vlastnictví SH ČMS 
- Sbor dobrovolných hasičů Jevíč-
ko, Svitavská 466, 569 43 Jevíčko, IČ: 
64210693 za cenu 1.655 Kč vč. DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Jevíčko na prodej pozemku p. č. 
5224 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

8/23Z/2020 prodej pozemku p. č. 42 (435 m2) 
- ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov 
M*** S*** Kuřim za cenu 43.500 Kč bez 

DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč 
kupujícím + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a M*** S*** na prodej po-
zemku p. č. 42 v k. ú. Zadní Arnoštov 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9/23Z/2020 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2020 č. 3

10a/23Z/2020 záměr směny pozemků p. č. 
2600/1, p. č. 2600/2, p. č. 2600/3, p. č. 
167 a p. č. 168, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/23Z/2020 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Petra Votroubka a Ing. Romana Müllera

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
10b/23Z/2020 radu města zajištěním znalec-

kých posudků u nemovitostí města do-
poručených k prodeji dle zápisu

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 MP Jevíčko za období srpen 
- září 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
předložené zápisy a usnesení z 22. zasedání 
ZM, 47. a 48. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce září 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o právním posouzení OZV č. 2/2020 
MV ČR odborem veřejné správy, dozoru  
a kontroly, která nebyla shledána v rozporu se 
zákonem
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
seznam investičních akcí na rok 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu starosty města a správce bytového fon-
du z jednání s nájemníky vybraných bytových 
domů města o záměru prodeje těchto nemo-
vitost

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

Kultura v druhé vlně koronaviru 

Vážení občané,
bohužel nás opět zkouší koronavirus ve své druhé vlně a já tedy 
hned úvodem přeji nám všem pevné zdraví a hlavně dostatek du-
ševních sil a optimismu a pevně věřím, že tento stav zvládneme. Je 
třeba, aby se každý z nás zaměřil na vlastní ochranu formou roušky 
či respirátoru, mytí rukou, případně desinfekcí při setkávání v rámci 
zaměstnání, nákupů a příležitostí při kontaktu s dalšími lidmi. Vůbec 
nechci tímto nabádat k tomu, aby jste se vzájemně nestýkali, nikam 
nechodili nebo s nikým nemluvili, to v žádném případě není správné 
a každý člověk naopak potřebuje v těch nejtěžších chvílích někoho, 
s kým může promluvit a sdílet své radostné i neradostné okamžiky, 
proto se prosím nenechejte zlomit a naopak se věnujte více Vašim 
blízkým, rodinám nebo koníčkům, pokud je samozřejmě lze v rámci 
opatření provozovat. Za Město Jevíčko a městské organizace se bu-
deme opět maximálně snažit, abychom všem občanům v této době 
nabídli pomoc, pokud to bude nutné a zajistili základní potřeby ze-
jména seniorům prostřednictvím pečovatelské služby.
Co se však v této době bohužel nedá plánovat a realizovat, je živá 
kultura. Proto bych Vás chtěl informovat o tom, že jsme nyní upustili 
od plánování kulturních akcí ve městě minimálně do konce letošní-
ho roku, protože zkrátka nemáme zatím jasný výhled kdy a co bude 
možné v rámci situace uskutečnit. Je před námi období adventu  
a spousty předvánočních akcí, které se každoročně konají, avšak 
nyní jejich plánování necháváme stranou a budeme vyčkávat, jaké 
budou postupně přicházet možnosti k jejich pořádání. Rozhodně 
dojde k rozsvícení vánočního stromu a Betléma na Palackého ná-
městí v Jevíčku v termínu první neděle adventní 29. listopadu, ale 
akce zřejmě proběhne bez účasti veřejnosti a Vy si tak v rámci své 
procházky budete moci večerní atmosféru jevíčského náměstí vy-
chutnat individuálně. Obdobné to pravděpodobně bude i s dalšími 
adventními nedělemi. Pokud se situace obrátí k lepšímu a vládní 
pravidla umožní pořádání určitých akcí, budeme Vás o jejich konání 
operativně informovat prostřednictvím webu, facebooku a dalších 
informačních kanálů města.
Vážení občané, závěrem Vám všem předem děkuji za vzájemnou 
soudržnost a za nabídnutou pomoc při zvládání obtížnějších situ-
ací, jak městu tak Vašim bližním. Tou soudržností můžeme myslet 
například i to, že budeme v maximální míře podporovat nákupem 
či využitím služeb stravovacích služeb formou výdejového okénka 
zejména místní podniky, na které toto těžké období ekonomicky 
velmi tvrdě dopadá.
Přeji Vám krásný vstup do adventního času.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka
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Bezpečné chování - uzamykejte svá obydlí.
Pocit bezpečí je bezpochyby pro každého z nás velmi důležitý. Co 
vše můžeme učinit pro to, abychom podstatně snížili riziko vloupání 
do našich příbytků, či jiných prostor? Jednou z věcí, jak snížit rizi-
ko, abychom se nestali terčem nezvaných návštěvníků, je prevence. 
Obecně může bezpečnost domů či bytů každý z nás ovlivnit tím, 
že bude dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, kte-
rá nevyžadují žádné finanční náklady. Měli bychom znát užitečná 
pravidla a osvojit si dobré návyky, které budeme pečlivě dodržovat. 
Když odcházíte z domu, bytu nebo z prostoru, kde jsou umístěny 
společné věci nájemníků, ať již krátkodobě, vždy zavírejte a uzamy-
kejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do 
květináče. Nepouštějte do domu lidi, kteří na Vás zvoní a na návště-
vu jdou k sousedům. Všímejte si neznámých lidí v domě. Na sociál-
ních sítích nesdělujte, kam vyrážíte a na jak dlouho.

Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vy-
kraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte zbrkle do objektu. Po-
kud vejdete, ničeho se nedotýkejte a pohledem zkontrolujte situ-
aci. Zavolejte ihned PČR tel. číslo 158 a vyčkejte příjezdu hlídky.  
V objektu může být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo 
ve stresu použít i zbraň, aby se vyhnul dopadení. Nikdy na nic ne-
sahejte. Neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou 
být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou 
maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.

Str. František Juriš
MP Jevíčko

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO  
Aktuality z Pardubického kraje 

Historické město Jevíčko se představilo 
zástupcům kultury v kraji 

21. 9. 2020

Chrudim – Letošní diskuzní setkání v kultuře se konalo kvůli 
epidemiologické situaci na venkovních terasách Muzea lout-
kářských kultur v Chrudimi. Oficiálně tu bylo oceněno i krajské 
historické město, kterým se za loňský rok stalo Jevíčko. Sym-
bolický šek na 100 tisíc korun převzal od 1. náměstka hejtmana 
Romana Línka místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář, který pří-
tomné seznámil s tím, jak při obnově památek postupují.

Město Jevíčko je centrem takzvané Malé Hané a je připomínáno už 
od 13. století. Bylo 
významným krá-
lovským městem. V 
současné době tu 
žijí necelé tři tisí-
covky obyvatel. Na 
poměrně malém 
území je v rámci 
městské památkové 
zóny 16 kulturních 
památek, které jsou 
od 90. let systema-
ticky obnovovány.

V roce 2019 v rámci programu regenerace Městské památkové 
zóny s 1,5 milionovým příspěvkem Ministerstva kultury uskutečnili 
v Jevíčku devět investičních akcí. „Příspěvky Pardubického kraje pak 
navíc pomohly zejména při rekonstrukci památek umístěných mimo 
památkovou zónu. Díky tomu například město obnovilo nástěnné 
malby v kapličce v Zadním Arnoštově, která se poté stala ve své kate-
gorii památkou roku, a nechalo opravit několik křížků v dalších čás-
tech města,“ řekl 1. náměstek hejtmana kraje Roman Línek.

„Odměnu za titul krajského historického města jsme na učet dostali 
už v pololetí a využili jsme ji na to, aby jevíčská synagoga po takřka 
osmdesáti letech dostala zpět na průčelí svůj původní symbol. U ka-
menosochařské firmy Petra a Štěpána Hemzalových z Konice jsme 
nechali vyrobit kopii původních desek desatera. Tradiční hebrejský 
symbol tak nedávno nahradil nepůvodní teracový kříž s kalichem. 
Vzhledem k tomu, že se nikdo z deportovaných židovských obyva-
tel po 2. světové válce nevrátil, sloužila synagoga po roce 1945 jako 
modlitebna Čsl. církve husitské,“ řekl Miroslav Šafář. Dnes je před 
synagogou upravené prostranství s památníkem a budovu využívá 
město pro kulturní účely.

Zdroj: webové stránky Pardubického kraje

Sportovní akce na ZŠ Jevíčko
My jsme děti z Jevíčka, sportovní máme srdíčka!
Dne 16. září 2020 se slavnostního otevření nového hřiště zúčastnili 
žáci a učitelé ZŠ Jevíčko. Podpořit závodníky přišli i zastupitelé měs-
ta a zástupci gymnázia. Během dne děti z prvního stupně soutěžily  
v 10 sportovních disciplínách. Nejšikovnější kluci a holky byli za své 
výkony odměněni diplomy a medailemi. Na závěr sportovního dne 

odběhli žáci prvního i druhé-
ho stupně štafetu. Celý den 
provázela týmová a sportovní 
atmosféra, hudba, sportovní 
komentář a usměvavé tváře 
dětí i učitelů...
Sportovní akce probíhala 
také v rámci Evropských škol-
ních sportovních dnů (ESSD)  
a byla tak zapojena do sou-
těží o krásné ceny, ve kterých 
se ZŠ Jevíčko podařilo zvítě-
zit v kategorii ,,Největší počet 
zúčastněných dětí“. Bylo jich 
347 a předběhly tak všechny 
ostatní školy v České repub-

lice. Odměnou za 
účast, škola zís-
kala stůl na stolní 
tenis v hodnotě 
6.999 Kč.

Ivana Blchová
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Pečovatelská služba informuje

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020, kterým 
vyhlásila nouzový stav, byla přijata některá krizová opatření. Dotklo 
se to i našeho provozu a prosíme proto, aby je naši uživatelé, jejich 
rodinní příslušníci a případní žadatelé o sociální službu dodržova-
li. Vláda nařídila poskytovatelům sociálních služeb přerušit posky-
tování služeb s výjimkou základních činností, které jsou nezbytné 
pro zajištění ochrany života a zdraví osob. To v překladu zname-
ná, že Středisko pečovatelské služby omezí poskytované služby na 
základní činnosti. V platnosti zůstávají úkony osobní hygieny  
v domácnosti i na Středisku pečovatelské služby, zajištění odvo-
zu a dovozu k lékařům, nákupy a obstarání léků. Prosíme uživa-
tele i zájemce, aby vždy dobře zvážili, zda je nezbytná jejich návštěva 
města či obchodů. Pečovatelky vám rády nákup zajistí, vyzvednou 
léky z lékárny a případně zajistí i další pochůzky. Nákupy budou 
uživatelům předávány v místě jejich bydliště za podmínky nasa-
zení ochrany dýchacích cest obou stran. Omezeny budou činnosti 
jako je běžný a velký úklid domácnosti. Současně sdělujeme, že je 
v platnosti nařízení, které stanovuje povinnost nosit ochranné 
prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, 
ústenka, šátek, šál aj. při činnostech poskytovaných pečovatelkami. 
Výjimky tvoří uživatelé, kteří z oprávněných důvodů pomůcky mít 
nemohou, neboť by to narušilo možnost poskytnutí služby. Sou-
časně platí povinnost oznámit poskytovateli výskyt klinických 
příznaků COVID-19, nebo nařízenou karanténu, a to neprodle-
ně po jejich zjištění. Středisko pečovatelské služby nabízí také 
seniorům či osobám zdravotně znevýhodněným (mimo naše 
pravidelné uživatele) zajištění služeb nákupu, donášky léků aj. 
Vše s platností dle aktuálního Ceníku Střediska pečovatelské služby. 
Tuto službu již mnozí znají z jara letošního roku, kdy byly nákupy re-
alizovány ve spolupráci s místními Skauty. Věříme, že i přes součas-
ný nepříznivý vývoj společnými silami vše zvládneme. Kromě osob-
ní hygieny a ochrany fyzického zdraví mysleme na ohleduplnost, 
vstřícnost a toleranci. Ty jsou v této nelehké době nezbytné pro 
uchování duševního zdraví a značně omezených sociálních vazeb. 

Přehlednější soupis:
- Zůstávají základní činnosti (osobní hygiena, kontrola léků, pomoc 

při podávání jídla a pití, nákupy, přeprava po Jevíčku a přilehlých 
obcích)

- Rozšiřujeme služby pro další zájemce z řad seniorů a zdravotně 
znevýhodněných

- Platí povinnost nosit roušku v prostorách kanceláří Střediska pe-
čovatelské služby i v domácnostech při výkonu poskytovaných 
služeb, a to jak pro pečovatelky, tak pro uživatele 

- Pokud je v domácnosti zjištěna nákaza COVID-19 nebo nařízena 
karanténa, musí být okamžitě informována vedoucí služby (Mgr. 
Miroslava Čepová, tel.: 703 145 731)

Závěrem sděluji, že pokud by ve vaší rodině chyběly šité roušky, lze 
je u nás zdarma vyzvednout.

Za tým Střediska pečovatelské služby přejeme všem pevné zdraví  
a v případě dalších dotazů neváhejte a obracejte se na nás. 

Za Středisko PS Miroslava Čepová

Obnovení diabetologie v Jevíčku

Vážení občané,
do 5. 11. 2020 se v Jevíčku po delší době opět obnoví provoz Dia-
betologické ambulance, jejíž činnost ukončil v Jevíčku v roce 2018 
pan doktor Pol. 

Jsem velmi rád, že se podařilo obnovení diabetologické ambulan-
ce v Jevíčku zajistit a rád bych poděkoval za pomoc paní magistře 
Šárce Glocové, majitelce Lékárny u Bílého Anděla v Jevíčku a společ-
nosti Czech Blades s.r.o. za vstřícné jednání při zajišťování provozu 
ordinace.
Přeji panu doktoru Žákovi, aby byla diabetologická ambulance  
v Jevíčku bezproblémovým pracovištěm a sloužila nejen občanům 
města, ale také pacientům z regionu co nejdéle.

Dušan Pávek, dipl.um, starosta Města Jevíčka

Diabetologická ambulance bude provozová-
na v ordinaci společnosti Czech Blades s.r.o., 

Brněnská 559, 569 43 Jevíčko.
 

Název ambulance je Ordiza s.r.o, 
lékařem je MUDr. Petr Žák Ph.D. 

Ordinační doba bude v úterý a čtvrtek  16 - 19 
hodin. 

Pacienti se však musí objednat předem telefonicky 
na tel. čísle 733 418 175, prosím volat na uvedené číslo 
za účelem objednání v pracovních dnech od 13 do 17 

hodin, pokud se nedovoláte, zavoláme zpět.

MUDr. Nádeníčková

Veškeré aktuální informace naleznete  
na webu:

www.pediatr-jevicko.cz
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K a ž d ý  m á m e  n a d á n í
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I přes původní nejistotu a obavy jevíčských skautů 
se v červenci uskutečnil tradiční chlapecký tábor  
v Trhonicích. Co se týče počtu účastníků, tak tento 
rok byly obsazeny všechny stany a zaznamenán re-
kord 45 táborníků. Ač neplánovaně museli skauti če-

lit nepřízni přírody v podobě deštivého tábora a mokrých ponožek. 
Promočené oblečení si našlo své místo nad kamny v kuchyni, která 
posléze vypadala i jako malý skautský butique. Ale i přes tyto ne-
snáze dokázal tým vedoucích z Jevíčka a Moravské Třebové přenést 
děti do dalekých Himalájí, kde ve fiktivním státě vládl obávaný des-
pota utlačující svůj lid. Mladí skauti i vlčata se pomocí skautských 
dovedností a odvahy vydali na záchranu bájné země. Sláva Kyratu! 
Sláva Zlaté stezce! 
Na cestě za svobodou nás čekala řada úskalí. Noční vý-
sadky i 20 kilometrů od tábora, dvoudenní výpravy, silo-
vé soutěže, topografické závody s mapou a kompasem, 
ale i rukodělné práce a skautské dovednostní. Zkoušky 
byly na denním pořádku. Program byl doplněn i o hu-
dební vložky u večerních ohňů a neskutečně vynikajícím 
jídlem od našich skautských kuchařů.
Během čtrnácti dnů se z nezkušených, mnohdy jen 8le-
tých dětí, stala skutečná vlčata. Protože když mají tak-
to malí kluci stačit 15letým skautům, musí si nejednou 
sáhnout do svých posledních sil. Ale ani starším nebylo 
umožněno poflakovat se a nudit. Mimo táborové povin-
nosti jako vaření v kuchyni a starání se o dostatek dřeva 
měli na starosti i noční hlídky. 
Skvělým zážitkem letošního tábora bylo, že každý účast-
ník obdržel HAMAKU a mohl si tak vyzkoušet přespání  

Dívčí skautský tábor 
Přes potíže s COVIDem se nakonec i letos uskutečnil 
dívčí skautský tábor v Trhonicích u Jimramova. 
Tentokrát nás provázela pohádková etapová hra 
Malý princ, s ním světlušky a skautky putovaly ce-
lých 11 dní a společně uzdravovaly planety napade-

né zlým hadem. Kromě etapové hry holky skládaly i jiné zkoušky  
a odborky. Odvážné světlušky například plnily 3 KAPKY ROSY, které 
spočívají ve splnění tří úkolů: 1) v noci se vypravit na neznámé mís-
to a přinést zpět do tábora důkaz, že na místo došly 2) podél poto-
ka jít na určité místo, zakreslit trasu, poznávat rostliny a živočichy, 
složit báseň nebo píseň a vyrobit figurku z přírodnin 3) být 6 hodin 
mimo tábor a zapisovat, co se v něm děje, aniž by je někdo viděl. 
Jsou to opravdu těžké úkoly, ale všechny světlušky, jež se do plnění 
pustily, to zvládly. Další zkouškou, tentokrát pro starší skautky, jsou 
3 ORLÍ PERA, což je silnější odvar 3 kapek rosy. Skautky nesmí 24 
hodin jíst, 24 hodin mluvit a 24 hodit být mimo tábor, musí zapi-
sovat, co se v okolí děje a opět je nikdo nesmí vidět. Je to opravdu 
náročná zkouška, ale po jejím splnění je naplní velmi dobrý pocit, 
že dokázaly překonat sebe sama. Také letos proběhl jeden svět-

luškovský slib, který je 
nejen o samotném obřa-
du, předávání zkušeností 
a krásné atmosféře, ale 
i zvršením dlouhodobé 
práce na sobě. 
Nakonec bych za všechny 
skautky a světlušky řekla, 
že jsme si tábor moc uži-
ly, nabraly nové zážitky,  
a troufnu si říct, že na ně-
které budeme vzpomínat 
ještě dlouho!

Apolena Parolková

v lese na hamace zavěšené mezi stromy – jako v opravdové džungli!
Mimořádně povedený ročník a stoupající členská základna sebou 
nese spoustu změn do dalšího roku. Kdy bude náš chlapecký tábor 
rozdělen na dva běhy, klasický stanový tábor pořádaný se zamě-
řením na mladší účastníky, kteří se do našich oddílů hlásí stále ve 
větších počtech a tábor putovní pro starší skauty. Rostoucí zájem 
o skauting nás nesmírně těší a budeme i nadále dělat vše proto, 
abyste o našich táborech slyšeli.
Tímto chci poděkovat celému týmu organizátorů jak z Jevíčka, tak  
i z Moravské Třebové.   

Petr Janíček
Fotky z našich táborů se nachází na FB: Skautské oddíly Jevíčko

Boj o svobodu a suchý stan

DOD na Gymnáziu Jevíčko letos on-line
Dny otevřených dveří se řadu let odehrávaly přímo ve školách. 
Letošní situace nás ale nutí uspořádat den otevřených dveří 
pro zájemce i veřejnost zcela jinak. V sobotu 14. 11. 2020 se 
tedy nepotkáme ve škole, ale na školních sociálních sítích 
na DOD ON-LINE, ale i tak zažijete spoustu neočekávaných 
zážitků, uvidíte fyzikální, chemické a další pokusy, popovídáte 
si s učiteli či žáky formou, která pro vás bude nejpřijatelnější,  
a dozvíte se vše, co vás bude zajímat. Těšíme se na vás na 
webu www.gymjev.cz, školním facebooku a instagramu. 

Nabídka urnových hrobů na hřbitově 
v Jevíčku

Vážení občané,
na hřbitově v Jevíčku byly 
vybudovány zemní urnové 
hroby. Pronájem hrobové-
ho místa je možný dohod-
nout na Městském úřadě  
v Jevíčku u paní Ing. Zuzany 
Mlčochové. Město Jevíčko 

umožnilo zpracovateli Kamenoprůmysl Komárek s. r. o., Leto-
vice umístit na urnové hroby kamenné obložky, jejichž odkup 
je možný dohodnout se zástupci uvedené firmy, kontakty viz  
www.kameno-komarek.cz.
K dispozici jsou jak kamenem neobložená, tak obložená hrobová 
místa.

Vedení Města Jevíčka



www.jevicko.cz

                 Listopad 2020   / 13Měsíčník města Jevíčka

Nabízíme komplexní lesnické práce – těžbu a přibližování 
dřeva, po dohodě koupíme dříví na stojato.  

Tel.: 728 625 708.

VOS zemědělců, a. s. zahájilo 
prodej jablek k uskladnění i konzumu. 

Kde: vrátnice na středisku ve V. Opatovicích
Kdy: denně včetně sobot a nedělí 08:00–17:00 h

Cena: 16 Kč/kg

!!TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo 
 štípané měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100 cm, 

sypané 25-50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 

e-mail: zouharhonza@email.cz.
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Hledám domek se zahradou v okolí Jevíčka,  
tak do 10 km, nejlépe se zahradou.

Děkuji za nabídku, tel.: 731 808 298.

Prodej přebytků z domácího chovu
Od 6. 11. 2020 každý pátek prodej domácích 

přebytků v Biskupickém mlýně - pstruh duhový,  
husa a jiné. Tel.: 605 987 220, 777 854 456. 
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Chovatelské ohlédnutí 
Milí čtenáři,
jarní výstavu jsme bohužel nemohli uspořádat a to kvůli jarním re-
strikcím. Ale podařila se nám na poslední chvíli výstava podzimní 
a to dne 26. 9 – 27. 9. 2020. I když též za určitých opatření a to ve 
vnitřních prostorách v rouškách, ale přesto byla hojně navštívená. 
Proto moc děkuji všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit. Na 
výstavě jste si mohli prohlédnout zástupce drůbeže a mnoho ple-
men králíků. Vystavujících bylo 30 a to jak z blízkého okolí, ale i ze 
vzdálenějších míst například z Vyškovska.  Chtěla bych poděkovat 
městu Jevíčku za technickou pomoc, členům spolku a jejich rodin-
ným příslušníkům za pomoc při organizaci. Dále bych Vám ráda 
sdělila, že máme mezi námi velice úspěšného mladého chovatele  
a to Davida Šebka, který se věnuje chovu králíků, převážně plemenu 
Vídeňský modrý, Vídeňský černý. Tento mladý chovatel se zúčastnil 
v srpnu krajské soutěžní výstavy Pardubického kraje, kde získal titul 
Šampion Pardubického kraje. V září zabodoval na celostátní výstavě 
v Přerově, odkud si dovezl titul Šampion České republiky a Mistr 
České republiky. Za sebe: „Davide, jen tak dál!“ A za náš spolek Ti 
přeji mnoho dalších nasbíraných pohárů a ocenění.         

Za chovatele Alena Macounová.

Poznámka k reprodukované publikaci  
- J. Mackerle: Osvobozené Jevíčko

Dle pamětnice první výbuchy na náměstí v Jevíčku v květnu 1945 
zazněly již 8. května 1945. Pamětnice, která tehdy bydlela hned za 
rohem náměstí, v ulici Barvířské, uvádí, že ještě nespala, když zazně-
ly první výbuchy. Této informaci odpovídá i zápis v matrice města 
Jevíčka, kde je uvedeno, že podplukovník Max von Groll zemřel dne 
8. 5. 1945. 
V již osvobozeném Jevíčku pak uložili tělo podplukovníka do rak-
ve místní Němci, čehož jsem byl svědkem. Pohřben byl na místním 
hřbitově dne 10. 5. 1945, jak si lze přečíst na torzu jeho pomníku. 
Jeho hrob je již prázdný, jeho ostatky byly exhumovány.

             Ing. Jaroslav Zezula st.
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Společenská rubrika
říjen 2020

Naši jubilanti: 

František  
Svojanovský

Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci:

Štěpán Kořenovský 
Blahopřejeme  
rodičům i dětem

Obec Biskupice

ODPADY
Vážení spoluobčané,
opět jsme byli svozovou firmou upozorněni, že sběrná 
místa na separovaný sběr jsou zneužívána některými 
občany, kteří si je pletou se skládkou čehokoliv, kdy 
např. do nádoby na olej dávají kdejaký odpad – viz. foto. 
Proto, tak jak jsme již dříve avizovali, bude u sběr-
ného místa na návsi umístěna kamera a prostor 
bude monitorován.  Na nepoctivce pak čekají velice 
tučné pokuty. Bohužel nám nezbývá žádné jiné řešení.
Současně se omlouváme občanům, kteří třídění po-
chopili a odpady podle nastaveného systému třídí, ale 
bohužel musíme kvůli některým nezodpovědným spo-
luobčanům přistoupit k výše uvedeným opatřením. Dě-
kujeme za pochopení.

Dalibor Šebek, starosta obce

Sv. Mikuláš 
- upozornění

Milé maminky, tatínkové, babičky a dě-
dečkové. V sobotu 5. prosince ve večer-
ních hodinách přijede do naší krásné 
vesničky sv. Mikuláš s andělem a spous-
tou čertů a také s plnou nůší krásných 
balíčků.  Pokud máte zájem, aby sv. 
Mikuláš se svým doprovodem navštívil  
i Vaše ( jistě nejhodnější) děti i s balíčky, 
tak nahlaste jména dětí v místní prodej-
ně. Děvčata z prodejny tento seznam 
panu Mikulášovi zašlou, ony jediné to-
tiž znají adresu na pana Mikuláše. Jo  
a Covid-19 na nebeské bytosti nepůso-
bí, takže se nemáte čeho bát.
                                                                           

Helena Neuerová, ČČK

Co se děje s použitým olejem

Toto je nádoba na olej - prostě hnus, co tam někdo dává
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OPRAVDU UPŘÍMNĚ  
DĚKUJI ZA PODPORU

Toto slovo říká všechno. Opravdu upřímně si vážím 
obrovské podpory našemu novému projektu, kde 
jsou zastoupeni nejen sociální demokraté, ale také 
úspěšné nezávislé osobnosti a komunální politici.  
I přesto se trochu rozepíši.
DĚKUJI ZA TO, ŽE: 
- v Pardubickém kraji nezvítězil bezbřehý popu-

lismus,
- strany a hnutí stávající krajské koalice získaly  

v součtu téměř 50% odevzdaných hlasů,
- zvítězila krajská témata a regionální osobnosti  

a nebylo to jen o celostátní politice,
- voliči v našem kraji dali šanci projektu 3PK - Pro 

prosperující Pardubický kraj, který se stává ne-
dílnou součástí politické reprezentace v Pardu-
bický kraj,

- občané našeho kraje mi přidělili obrovský počet 
6777 preferenčních hlasů, který mě překvapil  
a velmi potěšil, práce přináší koláče (není to jen 
přísloví), 

- jsme získali obrovskou důvěru v regionu napříč 
krajem,

- Třebováci téměř 42% podpořili Třebováka. 
Budu dělat maximum, abychom Vaši důvěru ne-
zklamali.

S úctou a respektem Váš Martin Netolický

 

K tomuto poděkování se připojuji i já a děkuji 
všem občanům, kteří se voleb zúčastnili a podpo-
řili jak kandidátku 3Pk, tak mě osobně preferenč-
ními hlasy.

Dalibor Šebek, starosta obce

Výsledky voleb do Pardubického kraje 2020  
v obci Biskupice

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

381 166 43,57 166 164 98,8
  

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název  v %
5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 0 0
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 1,21
8 Trikolóra a Strana soukr. ČR 3 1,82
11 ODS a TOP 09 18 10,97
13 Strana zelených 0 0
15 VÝCHODOČEŠI 0 0
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 7 4,26
17 Koalice pro Pardubický kraj 14 8,53
19 Česká pirátská strana 9 5,48
22 Moravané 0 0
30 3PK-Pro prosperující Pard. kr. 98 59,75
34 Zdraví Sport Prosperita 0 0
36 DSSS - STOP KRIMIGRANTŮM! 0 0
50 ANO 2011 7 4,26
63 Komunistická str.Čech a Moravy 4 2,43
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,6
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 0 0
83 Mladí pro Pardubický kraj 1 0,6

Kompletní výsledky voleb v Pardubickém kraji najdete na:  
https://volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=8

Poděkování volební komisi v obci
Tímto bych chtěl velice poděkovat volební komisi v naší obci, která pracovala ve 
složení - Eva Smékalová, Johanka Smékalová, Eva Pinkavová, Petr Navrátil, Aneta 
Navrátil Kalitová, Kristýna Mlčochová. Pro většinu z nich byly tyto volby coby členy 
komise premiérové. V dnešní těžké době se ale svého úkolu zhostili na výbornou  
a volby zvládli jako zkušení matadoři, za což jim patří ještě jednou veliký dík.

Dalibor Šebek, starosta obce

Slavnostní rozsvícení  
vánočního stromečku 

a posílání přání Ježíškovi
v sobotu 28. listopadu 2020  

od 15 hodin na návsi před OÚ
Můžete se těšit na zpívání vánočních písní 
dětí z MŠ Biskupice, vánoční požehnání, 

taneční vystoupení ZUŠ Jevíčko.
V 16.00 hodin slavnostně vypustíme 

balónky s přáním Ježíškovi, v 16.30 hodin 
rozsvítíme vánoční stromeček a pak se 

můžete těšit na ohňovou show.

Akce se uskuteční v případě  
ukončení nouzového stavu.
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
listopadu: 

 Ladislav Blažek
 Eva Haikerová
 Stanislava Vičarová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Viktorie Bubeníková
 Tadeáš Kraus

 Pavel Pokorný
Blahopřejeme a přejeme  
hodně zdraví a radosti.

„Dravci“
V závěru uplynulého měsíce se uskuteč-
nil společný program žáků Základní školy  
a mateřské školy v Chornicích zaměřený na 
poznání dravců žijících na našem území. 
Akci vedl zkušený chovatel a sokolník z krá-
lovehradeckého letiště. Žáci se prostřednic-
tvím poutavé přednášky a praktické ukázky 
z výcviku dozvěděli spoustu zajímavostí o životě i výcviku dravců. Žáci byli rovněž sezná-
meni s historii sokolnictví a využitím dravců v dnešní době.
O zpestření programu se postarala dvojice francouzských ohařů a neposedná fretka.  
V závěru se žákům naskytl nevšední zážitek: možnost pohlazení vybraného dravce.
Setkání s „pány oblohy“ přispělo k rozšíření znalostí žáků o životě a chovu dravců v naší 
vlasti.    Ing. Ivo Vymětal
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Velká voda
Ve dnech 13.10. – 15.10. došlo z důvodu vytrvalého deště k postupnému vyhlášení tří stupňů povodňové aktivity (SPA) na řece Jevíčce. 
Třetí, nejvyšší stupeň SPA je vyhlašován po dosažení hloubky vody 180 cm v místě silničního mostu u zahradnictví. Jevíčka tam dosáhla 
v dopoledních hodinách dne 14.10 maximální hloubky 183 cm a na této úrovni setrvala s malými výkyvy až asi do 15,00 hodin. Potom 
začala voda velmi pomalu opadávat. Naštěstí se dramatická situace obešla bez většího zásahu našich hasičů, kteří přesto byli připraveni 
pomoci a patří jim za to poděkování. Nahlédneme-li zpět do doby, kdy už se provádělo měření, tak nejvyšší zaznamenaný stav vody byl 
naměřen dne 13.5.1962, kdy hladina vody dosáhla úrovně 260 cm a podle pamětníků zasahovala voda z řeky až do křižovatky na Trnávku. 
Přiložený snímek dokumentuje stav Jevíčky od mostu u zahradnictví.

                                                                                          Jiří Smékal, starosta obce 

Připravované kulturní 
akce s otazníkem

V minulém čísle zpravodaje jsme vás zvali 
na listopadovou cestovatelskou besedu 
s Jirkou Kolbabou a prosincový koncert 
legendární skupiny OLYMPIC. Bohužel 
se nám opět staví do cesty koronaviro-
vá epidemie a v tuto dobu nedokážeme 
říci, jestli avizované kulturní akce bude-
me moci, s ohledem na stále nová vládní 
opatření, zrealizovat. Proto nám nezbý-
vá, nežli situaci monitorovat a reagovat 
na aktuálně platná nařízení. O tom, jestli 
se akce budou moci uskutečnit, vás bu-
deme informovat na stránkách obce  
– www.obecchornice.cz

     Jiří Smékal, starosta obce
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Edith, vrabčák  
z předměstí

Zájezdy za divadlem se staly pravidel-
nou položkou v jaroměřickém kulturním 
kalendáři. Koronavirová pandemie tomu 
chtěla, že jsme se letos již podruhé vydali 
na derniéru. Divadla po divoké jarní sezó-
ně na podzim doháněla jarní vyprodaná 
představení a nabídka proto nebyla širo-
ká. Vsadili jsme tedy na jistotu a vybrali  
představení Edith, vrabčák z předměstí 
brněnského Národního divadla. Původní 
český kus, netradičně pojatý jako muzikál 
s tanečními pasážemi, napsal choreograf 
Libor Vaculík. Pojednává o životě šansoni-
érky Edith Piaf, jejíž vášní byli muži, víno, 
ale hlavně zpěv. Tomu podřídila celý svůj 
život a z ulic nuzného pařížského před-
městí  krok po krůčku vystoupala až na 
světová pódia. 
Světová proslulost Edith Piaf, výborné 
divadelní přepracování a skvělé výkony 
Radky Fišarové a Zdeňka Frice v hlavních 
rolích zajistily představení úspěch, který 
mu dal setrvat na českých pódiích dvacet 
let. Derniéra byla plánována na 5. října. 
Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví 

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci listopadu své významné narozeniny 
oslaví:

MARIE GLOCOVÁ
ŠTĚPÁNKA KNOLLOVÁ
ELIŠKA PAŘILOVÁ
FRANTIŠEK PŘIDAL
BOŽENA SEKANINOVÁ

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka:

NATÁLIE VRBOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví a radost 
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

HANA VALENTOVÁ
MIROSLAV HLOUŠEK
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým  
rodinám.

Memoriál Marcela Prchala 2. ročník
Dne 19.9.2020 se na našem cvičáku pořádal 2.ročník klubového závodu - Memoriál Mar-
cela Prchala. Letošní ročník byl, co se týče účasti, o něco skromnější než minulý rok, ale  
i tak byly všechny tři kategorie obsazené. Opět se pejsci a jejich páníčci utkali v kategoriích 
Junior, Sporťák a Senior, kde závodili ve cvicích poslušnosti a agility dráze. Posuzování po-
slušností se letos ujali pánové Matěj Procházka a Jan Hloušek a agility dráhu posuzovala, 
stejně jako v loňském roce, slečna Michaela Sýkorová. U všech závodníků byl vidět pokrok 
ve výcviku a za svůj výkon se nemusel nikdo stydět. Celý den provázelo pěkné počasí, bylo 
připraveno malé občerstvení, takže se někteří účastníci zdrželi i po ukončení soutěžního 
klání. Dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci závodu, přípravě občerstvení a zajiště-

ní všech potřebných věcí. 
Dále rozhodčím za spra-
vedlivé posuzování a sa-
mozřejmě všem závod-
níkům, že se zúčastnili  
a tím závod podpořili. 
Tak sportu zdar a příští 
rok se budeme těšit na 
3.ročník.

    Za KK Jaroměřice  
Eva Procházková

Akce se budou konat v závislosti na opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Aktuální informace najdete na webové stránce obce.

2. 11. KURZ ANGLIČTINY, každé pondělí, klubovna CŽP. Pro dospělé všech 
věkových kategorií s akreditací MŠMT, každé pondělí 14:30 - 16:00 (úplní 
začátečníci-nevyžaduje žádnou předchozí znalost angličtiny) a 16:00 - 17:30 
(mírně pokročilí a věční začátečníci-vyžaduje znalost základní gramatiky pro 
běžnou komunikaci, vhodné i pro učitele neangličtináře). Výuka bude probíhat  
v neformální, příjemné atmosféře pod vedením zkušené lektorky Mgr. Veroniky 
Beranové. 

25. 11. LOVCI PEREL, vyhodnocení celoroční soutěže. Možnost odevzdat poslední 
perličky do 24.11.

23. - 27. 11. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV,  zadní prostory 
dvora (stodola CŽP) Sběr oděvů, obuvi, přikrývek, lůžkovin, závěsů aj. Případné 
informace v knihovně.

Od 27. 11. PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM, do 8. 1. 2021 
Venkovní výstava betlémů v jaroměřických zákoutích, spojená se soutěží pro 
děti.
Nalaďte se na Vánoce netradiční procházkou. Plánek vystavených betlémů  
a pravidla soutěže k vyzvednutí v knihovně.

Knihovna otevřena úterý od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:30, středa od 8:00 do 
11:30 a 12:00 do 15:00 a v pátek od 8:00 do 11:00 a 12:00 do 17:00.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, tel: 778 086 380, 
knihovnajaromerice@centrum.cz

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
LISTOPAD 2020

však byla všechna zpívaná představení od půlnoci 5.10. zrušena a tak se stala 96. repríza 
tou poslední. Povinné roušky ale nijak nezmenšily úžasný zážitek, který pro nás bude bo-
hužel na nějakou dobu poslední. Věřme, že epidemie brzy ustoupí a my se budeme moci 
opět volně nadechnout v zaplněném hledišti některého z našich oblíbených divadel.

Obecní knihovna
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Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz
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Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
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: LAMA reklama tisk s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2360 ks. Jevíčský zpravodaj 
v elektronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH  
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v JZ  
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

- ÚVĚRY (hypoteční, spotřebitelské) - SPOŘENÍ (fondy, stavebko, zlato)
- POJIŠTĚNÍ (životní, majetek, auta) - ENERGIE (levnější elektřina a plyn) 

Lubomír Kaderka, mobil: 777 872 356,  
e-mail: lubomir.kaderka@okklient.cz

www.faircredit.cz

Půjčíme vám až
150 000 Kč

800 888 120 Volejte
zdarma

Oprava!Oprava!#nežřeknetešvec

140x84 skola.indd   1 19/09/2019   08:20

Hledáme ke koupi byt/RD v Letovicích 
nebo V. Opatovicích. Tel.: 731 765 248.

Česká společnost BLAUKOM, regionální špička v oboru elek-
tro, se sídlem v Jevíčku přijme do pracovního poměru na 
dobu neurčitou zaměstnance na pracovní pozici: 

ELEKTROMONTÉR/KA
Nabízíme: realizaci montáží v rámci Evropské unie, nadstan-

dardní prémiové ohodnocení, čerpání firemních benefitů, 
osobní podporu při zaškolení, rozšíření znalostí v oboru elek-
tro, zdarma získání, obnovení a rozšíření paragrafu vyhlášky 

50/1978 Sb., možnost zapojení se do výuky cizích jazyků.
V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo: 775 499 076 
nebo navštivte webovou stránku www.blaukom.cz.

Dřevovýroba GARANTO,         777139311, 777588659  
Olomoucká 774, Jevíčko 569 43  
Pila GARANTO,         582388101,  777588659 
Doloplazy 142, Doloplazy u Nezamyslic 798 26  
                                                        

www.garanto.cz

PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉ DUBOVÉ BRIKETY, tzv. PUK
buk, dub 100% dub, ɸ 8 cm, dl. +/- 7 cm

odřezky dl. 30 cm štípané dl. 30 cm

balení 15 kg

* 1 prms - prostorový metr sypaný

850,- 

1300,- Kč / 1 prms*

80,- Kč / balení
1300,- 

80,- 

850,- Kč / 1 prms*
(5333,- Kč / 1 tuna)

Rozvoz dle dohody 
1 -12 prms  

vozidly MAN, 
BOXER

Pronajmu dlouhodobě byt 2 + 1 v Jevíčku.  
Tel.: 608 481 932. 

PRODÁM GARÁŽ v Jevíčku za Židovským 
hřbitovem. Info: 603 810 932. 

Nakupte po telefonu, dovezeme až k Vám !!!
Reagujeme tímto na četné dotazy k objednávkám  
a rozvozu z Harmonie Jevíčko. 
Objednávky vyřizujeme nyní i telefonicky 
na čísle 725 638 750, nebo na mailu:  
harkom@seznam.cz i na FB Bylinářství Harmonie.
Po domluvě zajistíme dopravu k Vám domů. 

Pro osobní nákup otevřeno  
od 9-12h. - 13-16 h. v sobotu 9-11 hod.

 Přijďte nás podpořit, my podpoříme Vás 
Vlastik a Věrka Komoňovi z Bylinářství

Nabídka z Bylinářství-Komoňovi Jevíčko


