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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně  
životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Jevíčko může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra  
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 10,66 t. Na každého obyvatele tak 
připadá 3,81 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skle-

níkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část 
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které 
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých 
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 127,21 tun. Víte 
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 49 ks
Nebylo nutné vytěžit 6 249,59 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spo-
třeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 234 krát.
Došlo také k úspoře 64 334,55 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili 
cyklus myčky nádobí 64335 krát.
Podařilo se recyklovat 6 131,76 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo mož-
né použít pro výrobu 252 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 216,43 kg mědi, což by postačilo pro raž-
bu 38476 1€ mincí, nebo 267,36 kg hliníku, který by stačil na výrobu 17824 plechovek  
o objemu 0,33 l. ve spolupráci s Elektrowin a. s. Mgr. Miroslav Šafář

Fotoaktuality

Proběhla demolice garáží hasičské 
zbrojnice

Během dvou let vyroste na Třebovské 
ulici sběrný dvůr

Za ulicí Římských legií jsme vysázeli 
městský sad

Informace  

k výdeji sběrových 
nádob
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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vzájem a víme alespoň to, co jeden od 
druhého můžeme očekávat. Neděláme si 
iluze, leč zároveň platí jisté úzy, jež díky 
vrozené samospasitelnosti ctíme.  
V době zadrhnutí, v čase ne zcela prů-
hledném není proto ani snadné naplňo-
vat s předepsanou periodicitou obsah 
Jevíčského zpravodaje. Většina obvyk-
lých přispěvatelů, kteří nás pravidelně 
informují o činnostech místních organi-
zací a spolků, nemají přirozeně co sdílet.  
A jelikož se ve valné většině jedná o sluš-
né, společensky činorodé a pozitivně la-
děné lidi, neklíčí tu tedy ani sebemenší 
potřeba se k životu v době covidových 
patálií jakkoli vyjadřovat. Každý soud 
padá na hlavu člověka, a tak soudit ex-
plicitně druhé není pochopitelně ten 
nejnezbytnější šálek kávy. Ouško vám 
může lehce zůstat v ruce a horká černá 
šlamastika v klíně pak není věru potěše-
ním. V ústraní si ponadávat, to možná 
kdekdo svede, avšak vynášet bez jistoty 
abonentní místenky ve své obvyklé tří-
dě jakékoliv soudy v takovéto době, kdy 
světlo na konci tunelu může představo-
vat zplundrované nádraží, kde kýženou 
místenku na nejbližší spoj nepořídíte jen 
tak, by nebylo arci prozřetelné.  
Je tedy nejspíš dobře, že se mnohá míst-
ní periodika, podobně jako tento zpra-
vodaj, od všelikých komentářů, strašení 
lidí a dnes mnohdy i hororových výcho-
disek koronavirové krize distancují. Dost 
je toho, co je na občany sypáno sesho-
ra. Jako by v podstatě ani nezáleželo na 
tom, co se namlelo, splácalo, upeklo, 
rozdrobilo a skrze média přeselo do způ-
sobně otevřených makovic. Ale jako by 
bylo nadevše důležitější to, že se zkrát-
ka stále cosi mele. Hlava nehlava, v tuto 
chvíli a jistě do času třeba ona všestranná 
snaha zkrotit šimla koronáče. Jeden hot  
a druhý čehý! Dnes nasladko a zítra třeba 
naslano. Ostatně cíl je v dohledu vždy, za 
všech okolností. Nějaké ty volby máme 
téměř každý rok.   
„Je to blbárna,“ volal mi nedávno kama-
rád, „žihadlo do ramene a kopanec do 
pr***e, zatímco nám ti blaničtí rytíři už 
zdá se emigrovali na Aljašku.“ A neboť je 
kamarád od fochu novinářského, v jeho 
oficiálním a publikovaném komentáři  
k březnové tragické nehodě nejúspěš-
nějšího a nejmocnějšího českého inžený-
ra jsem posléze četl rezultát diametrálně 
odlišný. Učesaný a pokorný až běda. Sra-
zil pražskej pepík paty a pocukroval chle-
bodárcovo pečivo. Takže pak věřte a ne-
věřte. Důležitější však je, že jsme už léta 
dobří přátelé a že na sebe nebonzujeme. 
I kdybyste mě v kole lámali, identitu to-
hoto milého bastarda ze mne nevypáčíte. 

Pravda vlaje stejně 
jako zástava a papír 
snese ledacos. Tudíž 
i tohle moje žvanění.
                

Rudolf Beran
radní 

  

Papír snese ledacos
Tomuto faktu známému a vpravdě otře-
lému rozumíme všichni stejně. Nikdo 
jej nemůže rozporovat ani jakkoli zpo-
chybnit. Možná bychom tuto poučku 
mohli rozšířit a při dnešní postfaktické 
realitě maně parafrázovat. Například 
že monitory našich multimediálních 
přístrojů snesou víc, než je nám shůry 
dáno a podobně. Čteme, posloucháme, 
sledujeme a tu a tam se přitom nesta-
číme ošívat. Jeden častěji a druhý mini-
málně sporadicky. Záleží na prozřetel-
nosti ducha, stejně jako na míře důvěry 
a upřímné naivity. Člověk se nechává 
opít rohlíkem, nebo naopak předvídá, 
lehce pošilhávaje za roh, ba dokonce 
negativně orientovaný čtenář či poslu-
chač si může promnout ruce a holedbat 
se tím, kterak na jeho slova opět došlo. 
Dyť názory berou čím dál rychleji za 
své, a tak se jejich předem zaujatý kritik 
může mýlit vskutku výjimečně. 
Nakolik a jak skvěle stmelila koronavi-
rová pandemie naši společnost, jsme se 
mohli mazat medem po papulích loni 
touhle dobou. Přiškrcený obsah spo-
lečenského diskurzu žádal svoji náplň 
a po táhlém čase hospodářského vze-
stupu byla společenská vůle laděna ve-
skrze optimisticky. Mnozí přijímali spo-
lečenskou výluku jako šanci. Možnost 
se konečně pozastavit, zhluboka se  
v náhle osvobozené přírodě nadech-
nout a rádoby přehodnotit vlastní privi-
legia. Což však paradoxně činili ponej-
více ti, kteří se za méně muziky dočkali 
dočasně vyšších apanáží. Stádečko zod-
povědně zadupalo a přehlušilo první 
skřípoty zubů. Leč i toho jen do času.  
Po vleklém roce kapénkových oblač-
ností se může zdát, že náhledy na sou-
časnost a její východiska se tříští jako 
atomy v jádru. A tak nám zákonitě do-
chází ke změně struktury jádra, jakož  
i k přeměně jeho pohybového stavu.  
Z aktuálních výstupů našich zavede-
ných středisek empirických výzkumů 
vyplývá, že nastalou situaci jako šanci 
vnímá již méně než pětina respondentů. 
Sociolog Martin Buchtík, ředitel ústavu 
STEM, hovoří o majoritní snaze danou 
situace přečkat. Stav věcí nazývá krizí. 
„Spíš než využít otevřených příležitostí 
se v podstatě všechny skupiny obyvatel 
napříč společenskými třídami, věkem, 
vzděláním nebo bydlištěm snaží, aby 
neztratily příliš.“ Jako bychom v táhlém 
bezvětří a společenském zakuklení po-
čítali s následnou bouří či minimálně 
pěknou fujavicí, jež by mohla zákonitě 
následovat.  
Ale jelikož dobře víme, kolikrát jsme 
již počítali, až jsme se na samý konec 
přepočítali, zůstáváme obezřetní. Spo-
lečnost je díkybohu i při všech vnitř-
ních parcelacích ucelená. Známe se na-

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci květnu 2021  
oslaví významné životní jubileum 

Ladislav Komárek

Josef Heger

Helena Komárková

Vladimír Schuppler

Antonín Šimek

Zdeněk Šustr

Ladislav Hronek

Radoslav Kavan

Marie Zajíčková

Věra Kozelková

Sčítání obyvatel
Vážení občané,
Chceme vás informovat, že aktuálně 
v ČR probíhá akce Sčítání 2021. 
Ta začala rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. online  
sčítáním. Z důvodu epidemické 
situace bylo online sčítání pro-
dlouženo do 11. 5. 2021. Elektro-
nický sčítací formulář naleznete na 
webu www.scitani.cz. 
Od 17. 4. do 11. 5. bude také možno 
vyplnit a odevzdat listinný sčítací 
formulář, jehož distribuci zajišťuje 
sčítací komisař, zaměstnanec České 
pošty. Listinné formuláře si lze 
vyzvednout i na pobočce České 
pošty.
Více informací naleznete na úřední 
desce MěÚ Jevíčko.

Za všechny projevy soustrasti 

děkuje jménem zarmoucené rodiny 
MUDr. Ivo Nádeníček.
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MUDr. Ivana Křížová

NEORDINUJE 14. 5. 2021  
- druhý pátek  

a 18. 5. 2021 - dovolená  

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 30. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: sál Zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko

Doba konání: 17. 05. 2021 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 4. 2021

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

V JEVÍČKU ZAČÍNÁ DISTRIBUCE NÁDOB 
NA ODPAD

Jak jsme Vás informovali již dříve, naše město prochází zlepšením systému odpadového 
hospodářství. Novinky zatím nejsou vidět v našich ulicích, ale „za oponou“ velmi intenzivně 
pracujeme a již v květnu občané dostanou nádoby na plastový a papírový odpad. 

Stejný systém funguje několik let v Jaroměřicích, které hlásí nárůst třídění a snížení komunálního 
odpadu. Obci vznikají výrazné úspory a ušetřené peníze může lépe investovat. To stejné si 
od nového systému slibujeme i my. 

Sběrové nádoby budou na základě objednávky, které byly 
odevzdány do konce dubna, vydávány zájemcům v prostorách 
bývalého kamenosochařství Na Salajce (vstup branou od 
sběrného dvora) každý pátek v květnu, tzn. dne 7. 5., 14. 5., 21. 5. 
a 28. 5. 2021 v čase 9-12 hod. a 14-17 hod. Odpovědná osoba 
Stanislav Ducháček, tel.: 739 425 442. Zájemce je povinen při 
převzetí nádoby předložit občanský průkaz a podepsat smlouvu  
o výpůjčce s městem Jevíčko. OBNOVENÍ  

GYNEKOLOGIE  
V JEVÍČKU

Vážení občané, v dubnovém zpravodaji 
jsme Vás informovali o předpokládaném 
otevření gynekologické ambulance v Je-
víčku v měsíci květnu. V tuto chvíli se však 
připravuje podpis smluv se zdravotními 
pojišťovnami, proto uvedený termín ote-
vření ambulance nelze přesně odhadnout. 
O termínu otevření gynekologické ambu-
lance v Jevíčku Vás budeme informovat, 
jakmile to bude možné. Za odložení ter-
mínu otevření se omlouváme a sdělujeme, 
že probíhají intenzívní kroky vedoucí k je-
jímu otevření v co nejbližším termínu.

S případnými dotazy stran Vaší zdravotní 
péče se můžete obracet na paní doktorku 
Taťánu Michalinu. 
Kontakt: GynekologieTanita@gmail.com

Prodloužení příjmu závazných objednávek  
nádob k systému separovaného sběru odpadu  

„door to door“  
v Jevíčku do konce května

Vážení spoluobčané,
město Jevíčko prodlužuje termín pro příjem závazných 
objednávek nádob k systému separovaného sběru od-
padu „door to door“ v Jevíčku do konce května. For-
muláře si můžete vyzvednout na MěÚ Jevíčko nebo 
stáhnout na webu města v odkazu „Služby, potřebuji 
vyřídit - Sběrný dvůr, likvidace odpadů“. Lze také použít 
formulář z únorového zpravodaje. Vyplněné formuláře 
vhazujte nejlépe do poštovní schránky u vchodu do 
MěÚ. O termínech výdeje nádob budete informováni 
v červnovém zpravodaji.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/28Z/2021 program 28. zasedání ZM kona-

ného dne 15. 3. 2021
2/28Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Aneta Pávková, Ing. Pavel Vykydal, Ing. 
Roman Müller

5a/28Z/2021 výsledek výběrového řízení na 
„Projekční práce pro infrastrukturu 32 
RD U Kapličky“,ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala společnost BETA-PRO-
JEKT, spol. s r. o., Zadní 402/1a, 568 02 
Svitavy-Lačnov, IČ: 64257614 ve výši 
680.000 Kč bez DPH

5b/28Z/2021 uzavření smlouvy mezi Městem 
Jevíčko a společností BETA-PROJEKT, 
spol. s r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svi-
tavy-Lačnov, IČ: 64257614 na zhotovení 
projektové dokumentace a výkon au-
torského dozoru za částku 680.000 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

6a/28Z/2021 výsledek výběrového řízení na 
akci „Areál sběrného dvora Jevíčko“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku ve 
výši 14.475.236,53 Kč bez DPH podal 
účastník FORTEX STAVBY, s. r. o., Jílová 
1550/1, 787 01 Šumperk, IČ: 08516774

6b/28Z/2021 uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Areál sběrného dvora Jevíčko“ mezi 
Městem Jevíčko a společností FOR-
TEX STAVBY, s. r. o., Jílová 1550/1, 787 
01 Šumperk, IČ: 08516774 za částku 
14.475.236,53 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

6c/28Z/2021 cenovou nabídku Ing. Jana Krá-
le, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 
72899778 na výkon technického do-
zoru investora na akci „Areál sběrného 
dvora Jevíčko“ ve výši 170.000 Kč bez 
DPH

6d/28Z/2021 uzavření příkazní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Janem Krá-
lem, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 
72899778 na výkon technického do-
zoru investora na akci „Areál sběrného 
dvora Jevíčko“ za částku 170.000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem pří-
kazní smlouvy

7/28Z/2021 cenovou nabídku firmy Milan 
Chejnovský, nám. Míru 136/76, 568 02 
Svitavy-Město, IČ: 02420732 na udržo-
vací práce - výměna krytiny, podkladu 
a klempířských prvků střechy bytového 
domu M. Mikuláše 551 v Jevíčku ve výši 

Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 15. března 2021
441.601 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo

8/28Z/2021 záměr koupě části pozemku p. č. 
158/1 (o výměře cca 68 m2) v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a kupní cenu ve výši 300 
Kč/m2 od E*** Š*** Jevíčko

9/28Z/2021 prodej nemovitých věcí - pozem-
ků p. č. st. 155 (93 m2) - zastavěná plo-
cha a nádvoří, jehož součástí je dům č. 
p. 63 a p. č. 48/3 (317 m2) - zahrada, 
vše v k. ú. Zadní Arnoštov M*** H***  
a B*** H*** Z***, Dlouhá Loučka *** za 
cenu 650.000 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a M*** H***  
a B*** H*** Z*** na prodej pozemků p. 
č. st. 155, jehož součástí je dům č. p. 63, 
a p. č. 48/3, vše v k. ú. Zadní Arnoštov 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

10/28Z/2021 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 143/2 (13 m2) - ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčkopředměstí J*** S***  
a B*** S*** Jevíčko za cenu 11.500 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a J*** S*** a B*** S*** 

Rada města Jevíčko schvaluje
1/60R/2021 program 60. schůze rady města 

dne 8. 3. 2021
2/60R/2021 dar pro Záchrannou stanici Zelené 

Vendolí ve výši 3.000 Kč
3d/60R/2021 nákup materiálu a provedení 

údržbových prací objektu ubytovny do 
60.000 Kč dle návrhu správce ubytovny

3f/60R/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení 
práva stavby a následné koupi nemovi-
tých věcí mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností Konstrukta - stavby, s. r. o., Za 
Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov 
a pověřuje starostu podpisem dodatku 
č. 1

4b/60R/2021 uzavření smlouvy mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem  
č. OSV/21/70928 o poskytnutí účelové 
dotace v dotačním řízení na podporu 
sociálních služeb na částku 596.000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4c/60R/2021 smlouvu o zřízení služebnosti 
mezi Městem Jevíčko a CETIN, a. s. pro 
uložení komunikačního vedení - meta-
lických kabelů na pozemcích p. č. 3188, 
5199, 1494/2, 1495/2, 5198/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

4d/60R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a CETIN, a. s. o umístění veřejné komu-
nikační sítě na pozemku p. č. 5198/1  
v k. ú. Jevíčko-předměstí - přípojky 
sběrného dvora

5a/60R/2021 nákup dýchacího přístroje AUER 
včetně příslušenství a dvou tlakových 
lahví pro JSDH Jevíčko za cenu 63.041 
Kč vč. DPH pro potřeby JSDH Jevíčko  
s úhradou plánovaného rozpočtu na 
PO v roce 2021

5b/60R/2021 smlouvu o centralizovaném za-
dávání uzavřenou mezi Městem Jevíčko 

a Českou republikou - Ministerstvem 
financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, 
IČ: 00006947 k provedení centralizova-
ného zadávání veřejné zakázky v rámci 
společného nákupu ICT komodit pro 
Město Jevíčko a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

6a/60R/2021 záměr prodeje pozemku p. č. st. 
173/1 - zastavěná plocha a nádvoří, je-
hož součástí je dům č. p. 364, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

6b/60R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2022187/VB/1 mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene na pozemcích p. č. 
4240 a p. č. 4241/1, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí, výši jednorázové náhrady 
3.900 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6c/60R/2021 provedení pokácení stromů  
a úklid lokality v Zadním Arnoštově pa-
nem Petrem Krejčím bezplatně, pouze 
za odběr vytěženého dřeva za pod-
mínky dohledu při provádění kácení 
odborně způsobilou osobou v oboru  
a za dodržení veškerých bezpečnost-
ních opatření v rámci BOZP

6d/60R/2021 pronájem pozemku p. č. st. 65  
a budovy bez č. p./č. e. na ní stojící, vše 
v k. ú. Zadní Arnoštov žadateli dle zá-
pisu na dobu neurčitou s půlroční vý-
povědní lhůtou, nájemné ve výši 12.502 
Kč/rok a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7/60R/2021 inventarizační zprávu o provede-
né fyzické a dokladové inventarizaci  
k 31. 12. 2020

Usnesení 60. schůze Rady města Jevíčko konané dne 8. března 2021

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
3a/60R/2021 schválit záměr koupě části po-

zemku p. č. 158/1 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 od 
vlastníka pozemku

3e/60R/2021 schválit veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 100.000 Kč společnosti Gynekolo-
gie Tanita, s. r. o., Opletalova 95, 563 
01 Lanškroun na vybavení nově zřízené 
gynekologické ambulance v Jevíčku ve 
zdravotním středisku na ulici Okružní II 
261

Rada města Jevíčko ruší
3b/60R/2021 usnesení RM č. 5g/45R/2020 

ze dne 24. 8. 2020 týkající se vyhlášení 
výběrového řízení na výběr zhotovite-
le stavebních prací na akci: „Přístavba  
a stavební úpravy kina Astra na ul. Kos-
telní 41, Jevíčko“

Rada města Jevíčko pověřuje
3c/60R/2021 ředitelku MŠ a ředitele ZŠ za-

jištěním průzkumu o možném využití 
pověřené školy pro umístění dětí pro 
potřeby zaměstnanců vybraných profe-
sí uvedených v nařízení vlády s otevíra-
cí dobou 06:00 - 16:00 h, ve věkovém 
rozmezí od 3 do 10 let, se zahájením 
provozu od čtvrtka 11. 3. 2021 s dopo-
ručením provedení antigenních testů  
u dětí na covid-19 z důvodu ochrany 
dozorujících pedagogů

4a/60R/2021 místostarostu projednat podnět 
občana ke stavu vozovky na ul. Třebov-
ská se SÚS Pk

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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na prodej nově zaměřeného pozemku 
p. č. 143/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11/28Z/2021 návrh předsedy Pracovní sku-
piny pro regeneraci MPZ Jevíčko na 
realizaci akce v rámci Programu rege-
nerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón  
v roce 2021 - Obnova hradebního tělesa  
v úseku „E“ č. p. 310, Okružní IV

12a/28Z/2021 veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí finančního příspěvku ve výši 
100.000 Kč společnosti Gynekologie 
Tanita, s. r. o., Opletalova 95, 563 01 
Lanškroun na vybavení nově zřízené 
gynekologické ambulance v Jevíčku ve 
zdravotním středisku na ulici Okružní II 
261

12b/28Z/2021 cenovou nabídku firmy Tlamka, 
s. r. o., zahradní technika, Chrudichrom-
ská 1B, 680 01 Boskovice, IČ: 02413752 
na zakoupení zahradního traktoru - se-
kačky Seco StarJet P5 za cenu 128.708 
Kč vč. DPH

12c/28Z/2021 jednací řád Zastupitelstva měs-
ta Jevíčko s účinností ode dne schválení

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/28Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

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

Zastupitelstvo města Jevíčko přiděluje
4/28Z/2021 mimořádnou odměnu uvolněným 

funkcionářům - starostovi a místosta-
rostovi města ve výši dle přílohy zápisu 
za dlouhodobé vykonávání činnosti nad 
rámec svých vlastních pracovních po-
vinností spočívající v zajištění investiční 
agendy města po dobu dlouhodobé 
absence investičního technika

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 27. zasedání 
ZM, 59. a 60. schůze RM bez zásadních při-
pomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Jevíčko za rok 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
rozhodnutí RM o podání žádosti o povolení 
pokácení stromů (2 x smrk, 2 x bříza, 1 x olše, 
1 x modřín) v Zadním Arnoštově u vodárny na 
pozemcích p. č. 1311/1 a p. č. 2679, oba v k. ú. 
Zadní Arnoštov
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce února 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci starosty o zrušení VŘ na kino ASTRA 
a přípravě na vyhlášení nového VŘ
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci starosty o zahájení očkování proti 
onemocnění covid-19 vakcínou MODERNA 
Odborným léčebným ústavem v Jevíčku od  
15. 3. 2021, o pomoci s registrací k očkování 
seniorům pracovnicemi TIC Jevíčko a o po-
skytnutí služby odvozu seniorů na toto očko-
vání pracovnicemi pečovatelské služby

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/61R/2021 program 61. schůze rady města 

dne 22. 3. 2021
3c/61R/2021 bezplatný pronájem prostoru 

Panského dvora k uspořádání kulturní-
ho programu pro účastníky a návštěvní-
ky jubilejního 45. ročníku „Závodu míru 
nejmladších 2021“, který se uskuteční 
ve dnech 25. - 27. 6. 2021 pořádaného 
T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci 
s Městem Jevíčko

4a/61R/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě mezi 
Městem Jevíčko a společností INRECO, 
s. r. o., Škroupova 441/9, 500 02 Hra-
dec Králové na projekt havarijní opravy 
věžového krovu městské věže Jevíčko 
(průzkumy, DSP, DPS), kterým se termín 
předání mění na 31. 5. 2021 a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1

4b/61R/2021 cenovou nabídku firmy Luděk 
Trunečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 
02 Svitavy, IČ: 88599205 na činnosti 
koordinátora BOZP v rámci akce „Areál 
sběrného dvora Jevíčko“ ve výši 67.600 
Kč (není plátce DPH), uzavření příkazní 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a výše 
uvedenou firmou a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

4c/61R/2021 nabídku společnosti Ecological 
Consulting, a. s., Olomouc, IČ: 25873962 
na zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP 
pro změnu č. 3 ÚP ve výši 51.425 Kč vč. 
DPH v souvislosti se záměrem žadatele 
LIDL ČR, v. o. s. s podmínkou následné 
úhrady ceny žadatelem

4d/61R/2021 cenovou nabídku Agentury re-
gionálního rozvoje ČR, MOLATRADE, 
s. r. o. na zajištění kompletní dotační 
administrace projektu „Rekonstrukce 
objektu DPS Kobližná 125“ vč. organi-
zace VŘ za částku 80.000 Kč vč. DPH, 
uzavření příkazní smlouvy s uvedenou 
společností a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

5/61R/2021 dodatek č. 1 licenční smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a firmou Mgr. Mi-

roslav Pizur, Nové Sady, Zikova 606/10, 
779 00 Olomouc, IČ: 07895607 „k uží-
vání softwarové aplikace pro tvorbu  
a evidenci usnesení zastupitelstva  
a rady obce“ a smlouvu o zpracování 
osobních údajů uzavřenou ve smyslu 
čl. 28 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679, obecné naříze-
ní o ochraně osobních údajů a pově-
řuje starostu podpisem dodatku č. 1  
a smlouvy o ochraně osobních údajů

6/61R/2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu 
části nemovitosti č. 19079A ze dne 18. 
7. 2005 mezi Městem Jevíčko a společ-
ností Vantage Towers, s. r. o., Závišova 
502/5, 140 00 Praha 4 pro provoz te-
lekomunikačního zařízení a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7b/61R/2021 zajištění administrace výběro-
vého řízení na akci rekonstrukce bytu 
č. 3, Třebovská 71, Jevíčko firmou Jus-
titia Consulting Partners, s. r. o., Půtova 
1219/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČ: 04549431 za částku 23 000 Kč (není 
plátce DPH)

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
2/61R/2021 schválit kupní cenu za pozemky p. 

č. 4464 a 4465 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
ve výši 150 Kč/m2

Rada města Jevíčko uděluje
3a/61R/2021 souhlas s umístěním vjezdu 

na pozemku ve vlastnictví města, 
k připojení pozemku na místní 
komunikaci před RD č. p. 739 na 
ul. Okružní II žadatelům dle zápisu  
s podmínkou vyžádání nezbyt-
ných souhlasů SÚS Pk a odboru 
dopravy MěÚ Moravská Třebová

Usnesení 61. schůze Rady města Jevíčko konané dne 22. března 2021

Rada města Jevíčko ruší
3b/61R/2021 usnesení RM č. 2a/43R/2020 ze 

dne 20. 7. 2020 týkající se jubilejního 
45. ročníku „Závodu míru nejmladších 
2021“, který se měl konat ve dnech  
7. - 9. 5. 2021

Rada města Jevíčko stanovuje
7a/61R/2021 postup přidělování městských 

bytů v Jevíčku žadatelům o městský 
byt následovně: Městské byty v Jevíčku 
budou po jejich uvolnění přidělovány 
uchazečům po projednání bytovou ko-
misí, která podle aktuálního seznamu 
uchazečů o městský byt provede hlaso-
váním výběr uchazečů a návrh předloží 
radě města k projednání. Rada města 
Jevíčko následně na své schůzi schva-
luje přidělení bytu žadateli s přihléd-
nutím na doporučení bytové komise. 
Výše nájemného v městských bytech 
je stanovena usnesením rady města 
č. 8b/21R/2019 s aktualizací schvá-
lenou usnesením rady města pod č. 
5a/39R/2020. V případě zvláštního zře-
tele (celková rekonstrukce, zhodnocení 
bytu jiným způsobem) bude cena sta-
novena individuálně usnesením Rady 
města Jevíčko před uzavřením nájemní 
smlouvy

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/62R/2021 program 62. schůze rady města 

dne 29. 3. 2021
2/62R/2021 výsledek výběrového řízení na 

pozici referent investičního oddělení 
MěÚ Jevíčko (investiční technik) a uza-
vření pracovní smlouvy na dobu neu-
rčitou s vybraným uchazečem, kterým 

je Miroslav Spáčil z Jevíčka a pověřuje 
tajemníka úřadu zajištěním veškerých 
personálních náležitostí

3/62R/2021 podmínky výzvy a zadávací doku-
mentace pro VŘ „Rekonstrukce bytu č. 
3 Třebovská č. p. 71, Jevíčko“, seznam 
firem k obeslání a členy hodnotící ko-
mise dle zápisu

Usnesení 62. schůze Rady města Jevíčko konané dne 29. března 2021

4/62R/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o zajiš-
tění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů mezi Městem Jevíčko a společ-
ností EKO-KOM, a. s. a pověřuje staros-
tu podpisem dodatku č. 1

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/63R/2021 program 63. schůze rady města 

dne 7. 4. 2021
3a/63R/2021 příkazní smlouvu mezi Městem 

Jevíčko a společností JUSTITIA CON-
SULTING PARTNERS, s. r. o., Půtova 
1219/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČ: 04549431 na zajištění výběrového 
řízení na zhotovitele stavebních prací 
na akci: „Přístavba a stavební úpravy 
kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko“ 
za cenu 32.000 Kč (není plátce DPH)  
a pověřuje starostu podpisem příkazní 
smlouvy

3b/63R/2021 zadávací podmínky včetně pří-
loh a hodnotící komisi dle zápisu na 
zajištění výběrového řízení na výběr 
zhotovitele stavebních prací na akci: 

„Přístavba a stavební úpravy kina Astra 
na ul. Kostelní 41, Jevíčko“ a pověřuje 
starostu vyhlášením výběrového řízení 
na uvedenou akci

5a/63R/2021 investiční záměr rekonstrukce 
bytu č. 3 na adrese Třebovská 71, Je-
víčko

5b/63R/2021 podání žádosti o dotaci z pro-
gramu 298D2230 - Podpora výstavby, 
obnovy a provozování komunální infra-
struktury na rekonstrukci bytu č. 3 na 
adrese Třebovská 71, Jevíčko

Rada města Jevíčko pověřuje
2/63R/2021 referenta SBF zpracováním zprávy 

o technickém stavu hasičky na pozem-
ku p. č. st. 65 v k. ú. Zadní Arnoštov vč. 

Usnesení 63. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. dubna 2021

fotodokumentace Rada města Jevíčko 
doporučuje zastupitelstvu města

4a/63R/2021 schválit prodej pozemků p. č. 
4464 a p. č. 4465, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí žadatelkám uvedených dle 
zápisu za cenu 150 Kč/m2 doporučenou 
radou města usnesením č. 2/61R/2021 
ze dne 22. 3. 2021

Rada města Jevíčko uděluje
4b/63R/2021 souhlas s umístěním technolo-

gie společnosti CETIN, a. s. do prostoru 
pod zvonicí v budově bez č. p./č. e. na 
pozemku p. č. st. 143 v k. ú. Jevíčko-
-město

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Letní tábor „Hvězdná brána“
SRPS ZŠ Jevíčko pořádá, jako každý rok, letní tábor na Smolenské přehradě pro děti I. stupně základní školy v termí-
nu 1. 8. 2021 – 7. 8. 2021. Cena tábora 1600,- Kč. Pro děti je zajištěn celodenní program, ubytování ve stanech, strava  
5 x denně, pojištění. Poslední volná místa. Pokud máte zájem své dítě umístit na tábor, volejte hlavní vedoucí tábora 
tel: 604 785 402.

                                                         Petra Spáčilová, hlavní vedoucí
                                                                    

     

Jevíčkovění 2021
Město Jevíčko vás zve na jubilejní desátý  

ročník tradičního multižánrového festivalu  
ve dnech 3. a 4. června 2021

V „Roce osobností malohanácké metropole“ 
proběhne v synagoze křest nové knihy  

PhDr. Oldřicha Koudelky

Festival doprovodí putovní výstava zapůjčená 
spolkem Města Otakarova z. s.

„PŘEMYSL OTAKAR II. – KRÁL, RYTÍŘ,  
ZAKLADATEL“

Srdečně zvou pořadatelé, podrobný program 
v příštím čísle zpravodaje.
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O významných osobnostech, mezi 
něž bezesporu náleží i první pre-
zident ČSR T. G. Masaryk, se mů-
žeme seznámit třeba i v nových 
poznatcích či studiích z archívů,  
v klasických materiálech nebo  
v moderních médiích. Bohužel, ne-
jsou již mezi námi přímí účastníci 
ani pamětníci i těch ne zcela dáv-
ných událostí.  
Návštěva prvního prezidenta Čes-
koslovenské republiky T. G. Masa-
ryka v našem městě dne 16. 6. 1929 
byla zajisté tou nejvíce očekáva-
nou a připravovanou záležitostí roku. Poodhalme alespoň trochu 
„roušku“ příprav. Podle kroniky bývalého reálného gymnázia bylo 
středoškolskému profesoru M. Polákovi uděleno mimořádné volno 
na zpracování projektu výzdoby a přípravu výzdoby města. Ta spo-
čívala ve výstavbě slavobrán v místech, kterými měl prezident pro-
jíždět. Na dobových fotografiích je vše zdokumentováno ( jednalo 
se o ulice Masarykovu, Havlíčkovu a Wilsonovu). Bohužel se v Měst-
ském muzeu nezachovaly noviny z této doby, proto se pro „osvě-
žení paměti“ začteme 
do „Pamětní knihy“ 
města Jevíčka, kde 
je návštěva prvního 
československého 
prezidenta zazname-
nána. Ve skutečnos-
ti byl pan prezident 
v Židlochovicích na 
ozdravném poby-
tu, přesto nezahálel  
a postupně navštívil několik moravských krajů a měst. Tak se i stalo, 
že přijal pozvání městských rad Boskovic a Jevíčka a dále Moravské-
ho zemského výboru za Zemskou plicní léčebnu.

Významné osobnosti na návštěvě v Jevíčku

1. díl / Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1929
Dopolední příjezd automobilu s panem prezidentem a jeho dopro-
vodem oznámily občanům fanfáry z věže. Na Palackého náměstí 
vlály prapory z oken měšťanských domů, shromáždilo se tu oby-
vatelstvo jak z města, tak okolních obcí a školní mládež. Zaznělo 
zde několik proslovů místních politiků a vojenská hudební kapela 
zahrála státní hymnu. Pan prezident na přednesené projevy odpo-
věděl: „Předně vám děkuji za laskavé uvítání. Pokud se týká na-
šich politických ideálů a cílů, jistě jak také pánové mluvili za 
samosprávu – v demokracii není státem jeden, nýbrž my všichni 
bez rozdílu jsme stát a ostatně povinnost nás všech, každého 
občana o stát se starat, jak se stará o své záležitosti. Jsem jist, 
že nové zřízení, zvláště zde na Moravě, bude prospívat, začátky 
jsou dobré. Přeji vám, abyste mnoho vykonali v zájmu svého 
užšího okresu, města, země a celého státního celku.“

K zástupci němec-
kých členů okresního 
zastupitelstva pan 
prezident pak hovo-
řil německy „Prosím, 
abyste svým kraja-
nům tlumočil srdeč-
né moje pozdravy“. 
Sestoupil z tribuny  
a přijal hlášení velitele 
čestné roty legionářů. 

Z náměstí pak odjel do Zemské plicní léčebny. Zde byl opět přiví-
tán, prohlédl si objekt léčebny, poobědval, zapsal se do pamětních 
knih a kronik a odcestoval ve 14 hodin přes Chornice a Trnávku na 
Bouzov, dále přes Litovel, Prostějov a Vyškov zpět do Židlochovic.   

Z uvedených zdrojů zpracovala Mgr. Helena Ulčová

Prezidentův podpis v Pamětní knize města Jevíčka založené v roce 
1921 učitelem Emilem Tutschem.

Odešla skvělá dětská lékařka MUDr. Jana Nádeníčková

Vážení spoluobčané,
dovolte mi za Město Jevíčko i spoustu rodičů, 
kteří navštěvovali se svými dětmi lékařskou praxi 
paní doktorky Nádeníčkové, vyjádřit srdečné   
a vřelé poděkování za její péči, kterou věnovala 
těm nejmenším pacientům nejen v Jevíčku, ale 
také v obcích našeho regionu. 
Paní doktorka Nádeníčková zahájila svoji lékařskou 
praxi v našem regionu v roce 1983 jako lékařka na 
dětském oddělení Nemocnice  Moravská Třebová, 
kdy se společně s manželem, rovněž lékařem 
MUDr. Ivo Nádeníčkem, přestěhovali téhož roku 
z Brna do Jevíčka a zde také vychovali svoje dvě 
dcery, Barboru a Olgu. V roce 1990 zahájila paní 
doktorka pod moravskotřebovskou nemocnicí 
činnost na lékařském obvodě v Jevíčku jako dětská lékařka  
a následně založila v Jevíčku v roce 1993 svoji soukromou 
lékařskou praxi, ve které působila až do současnosti. Kromě 
Jevíčka jezdila společně se svojí zdravotní sestřičkou ordinovat 

také do obce Březina, kde rovněž zajišťovala lékařskou 
péči pro místní  i okolní děti.
Na paní doktorku budu vzpomínat jako na velmi 
usměvavého a ochotného člověka, který se vždy snažil 
za pomoci své zdravotní sestřičky v ordinaci zajistit 
maximální lékařskou péči a děti ji měly rády právě pro 
její milou a citlivou povahu.
Bohužel život paní doktorky Jany Nádeníčkové 
ukončila vážná nemoc v pondělí 12. dubna 2021 ve 
věku nedožitých 63 let. Za Město Jevíčko vyjadřuji 
rodině upřímnou soustrast s odchodem paní Jany 
Nádeníčkové. Věnujte tedy prosím rovněž osobní 
vzpomínku či modlitbu paní doktorce jako poděkování 
za její celoživotní lékařskou činnost, do které naštěstí 
stihla zasvětit i dceru Olgu. Je nám tedy velkým štěstím, 

že v dnešní době akutního nedostatku lékařů bude v praxi dětské 
lékařky v Jevíčku pokračovat v odkazu své maminky MUDr. Olga 
Nádeníčková.

Dušan Pávek, dipl. um., starosta Města Jevíčka
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Společnost REHAU se rozhodla investovat v České republice stovky 
milionů korun do výstavby moderní lakovny a současně reorganizo-

vat existující závody v Moravské Třebové a Jevíčku. Moderní lakovací 
linka, která by měla vzniknout v Moravské Třebové do roku 2023, 
umožní lépe reagovat na potřeby zákazníků. Doposud byla výroba 
finálních exteriérových dílů závislá na jiných lakovnách, především  
v sesterských závodech. S výstavbou vlastní lakovny se tak pře-

devším dosáhne uzavření celého výrobního cyklu vyráběných dílů  
v závodě Moravská Třebová, a tím i výrazně rychlejší schopnosti re-

agovat na požadavky zákazníků. Současně se tímto krokem poda-

ří výrazně snížit uhlíkovou stopu produktů, které v současné době 
putují v rámci výrobního cyklu do lakoven v zahraničí. Vyšší přidaná 
hodnota a posílení know-how v kombinaci s nižšími výrobními ná-

klady jsou klíčem k úspěchu dalšího rozvoje REHAU v České repub-

lice.

Nová lakovací linka, splňující nejpřísnější ekologické a bezpečnostní 
limity, bude z velké části automatizovaná a vybavená robotickým 

zařízením. Vzniknou tak nová kvalifikovaná pracovní místa zamě-

řená na oblast technologie a analýz laků, robotizaci, seřizování  
a údržbu automatických zařízení. 

Stávající výrobní závod Jevíčko se postupně promění v logistické 
centrum. Existující montážní linky budou postupně přemístěny do 
Moravské Třebové. Stávající produkce na extruzních linkách a s ní 
související montáže budou zachovány do roku 2035. Všem zaměst-
nancům závodu Jevíčko budou v souvislosti s přemístěním projektů 
nabídnuta adekvátní pracovní místa.

REHAU je rodinnou firmou specializující se na zpracování po-
lymerů v oblastech, jako je stavebnictví, průmysl nebo auto-
mobilový průmysl. Ve více než 170 lokalitách po celém světě 
má REHAU okolo 20 tisíc zaměstnanců. V České republice, kde 
je velká část aktivit zaměřena na oblast automobilovému prů-
myslu, zaměstnává ve svých pobočkách v Moravské Třebové, 
Jevíčku, Praze a Mladé Boleslavi přes 1 100 zaměstnanců. 

REHAU investuje 
do výstavby  
lakovny

Moravská Třebová/Jevíčko – Firma REHAU za více než 25 roků svého působení v regionu Moravskotřebovsko-Jevíč-
sko investovala značné prostředky do výstavby a rozvoje svých výrobních závodů. Nemalou měrou tak dlouhodobě 
pozitivně ovlivňuje zaměstnanost v regionu. Aktuálně vedení skupiny REHAU rozhodlo o dalším rozvoji a posílení 
pozice v České republice a investuje do výstavby moderní lakovny. 
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Co všechno vám může nabídnout chytře 
komunikující město 

Město Jevíčko zvažuje zapojení se do informačního systému Mobilní Rozhlas jako nástroje pro chytrou a efektivní komunikaci 
s občany. Zajímá nás váš zájem o komunikaci touto moderní a chytrou formou, proto vám níže přiblížíme, co vše vám Mobilní 
Rozhlas může nabídnout.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického městského rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje 
možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv, e-mailů a zpráv do mobilní aplikace, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi 
městským úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilního Rozhlasu 
navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reago-
vat. SMS zprávami a hlasovými zprávami by vám město zasílalo především krizové informace.

Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může město Mobilní Rozhlas v 
budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat 
některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas do skupiny chytrých, tedy SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komunikující město?
• Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na dovolené
• Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
• Máte možnost se zapojit do dění ve městě a jednoduše sdělit vedení svůj názor
• Máte šanci nahlašovat problémy ve městě, jako je nepořádek nebo vandalismus, jednoduše 

přes aplikaci v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí platformy Mobilní Rozhlas
• Můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při hledání ztracených věcí nebo zatoulaných 

zvířat
• Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení městské komunikace
• Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou vazbu
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Máte jakékoliv připomínky k informování občanů? 

  Zde napište krátkou odpověď (nepovinné) 

Bydlím v 

¨	A. Jevíčku

¨	B. Zadním Arnoštově

¨	C. Maříně

¨	D. jinde

Jaké informační kanály o dění ve městě aktuálně využíváte? 

¨	A. webové stránky www.jevicko.cz

¨	B. Jevíčský zpravodaj 

¨	C. facebookové stránky TIC Jevíčko 

¨	D. hlášení rozhlasu 

¨	E. úřední deska 

¨	F. infokanál kabelové televize

Uvítali byste komunikaci od města přímo do vašich telefonů 
či e-mailových schránek formou Mobilního Rozhlasu? 
Odkaz na video představení Mobilního Rozhlasu:  
https://www.youtube.com/watch?v=5MXIENCFUMg 

¨	A. určitě ano

¨	B. spíše ano 

¨	C. nevím

¨	D. spíše ne

¨	E. určitě ne

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svým městem se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference 
toho, jaké informace chcete od své obce získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Regist-
rovat se po spuštění budete moci online na webu jevicko.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného 
formuláře na svém městském úřadu nebo informačním centru. Registrace bude spuštěna až na základě vyhodnocení ankety a 
rozhodnutí rady města, o čemž budete informováni.

Díky zapojení do systému budete moci od města dostávat důležitá upozornění, přičemž starostové mají možnost cílit zprávy i 
třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon. 
Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní 
Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Město může občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat 
zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče. 

Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřej-
něním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze strany občana. 

"

Chceme vás tedy požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže s rozhodnutím, zda se 
máme do informačního systému Mobilní Rozhlas zapojit a zda máte o tento informační systém zájem. 
Prosíme o účast v anketě v co největším počtu. Anketu můžete vyplnit elektronicky, odkaz naleznete  
na www.jevicko.cz/anketa nebo písemně, kdy odevzdáte níže uvedený formulář. Tištěné formuláře ode-
vzdávejte, prosím, do schránky TIC Jevíčko, která je umístěná vlevo vedle vstupu do TIC Jevíčko.
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Koupím dům v M. Třebové, Jevíčku, 
V. Opatovicích, Jaroměřicích a okolí. 

Se zahradou, pozemky. Platba hotově. 
Děkuji. Tel.: 774 765 437. 

Helena Zbořilová, Kadeřnictví Velké Opatovice,  
ulice Dlouhá 283 pronajme křeslo kadeřnici. 

Zájemkyně pošlete krátký životopis a kontakt  
na e-mail: zborilovahelena@seznam.cz.

Přijmeme prodavačku/če na zkrácený úvazek.
Může být i důchodce i invalidní důchodce.  

Bližší informace na tel.: 774 999 773. Životopis  
pošlete na e-mail L.Sekanina@seznam.cz.

Nabídka  
urnových hrobů 

na hřbitově 
v Jevíčku

Vážení občané, 
na hřbitově v Jevíč-

ku byly vybudovány 
zemní urnové hroby. 
Pronájem hrobového místa je možný dohodnout na Městském 
úřadě v Jevíčku u paní Ing. Zuzany Mlčochové. Město Jevíčko 
umožnilo zpracovateli Kamenoprůmysl Komárek s. r. o., Letovi-
ce 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 hrobo-

vá místa. Vedení Města Jevíčka
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Historické čtení na pokračování

MĚSTO JEVÍČKO V LETECH 1938 - 1940
instituce, kulturní zařízení, živnosti a zemědělci v Jevíčku                                                                       1.  díl
Ing. Jaroslav Zezula st.

Sledujeme-li články zabývající se městem Jevíčkem, tak zjistíme, 
že v jejich velké většině se uvádí, že město Jevíčko je přirozeným 
centrem okolní krajiny - Malé Hané. Je známou skutečností, že 
patří mezi nejstarší města v Česku a že městská práva dostalo již  
v r. 1258 od krále Přemysla Otakara II. Do podřízenosti pak dosta-
lo třináct okolních vesnic (Chornice, Bělá, Přední Arnoštov, Zadní 
Arnoštov, Derflík - Víska, Vražné, Hartinkov, Bezděčí, Unerázka, 
Vranová Lhota, Stará Roveň a dnes již neexistující Dolní Unerázka   
a Ursedel). Současně dostalo Jevíčko do vínku i další práva. Stalo se 
tak centrem i z vůle krále.

č.p.
souč.

předmět 
podnikání podnikatel

Palackého náměstí - západ
č. 1 133 m  textil Engel Samuel Ž
č. 2 132 m smíšené zboží Svojanovská Emilie 
č. 3 131 m řeznictví Filip František
č. 3 131 m trafika, sklad 

Abalda
Hamorský Antonín

č. 4 130 m advokát JUDr. Novotný Alois
č. 6 127 m, 128 

m
zvěrolékař MVDr. Adamec Rafael

č. 6 127 m, 128 
m

smíšené zboží Krčmář  Alois

č. 8 125 m kloboučnictví,
prodej čepic, 
obuvi

Häckl  Ferdinand

č. 9 124 m praktický lékař MUDr. Spiegel Pavel Ž

Palackého náměstí - jih
č. 10 97 m textil, skleně-

né a
porcelán. zboží

Macek Vladimír
MUDr.Bareš J., PhM.
Till K.

č. 12 94 m, 95 m hotel Záložna Záložna Jevíčko
divadelní sál nájemce Jakubec 

Rudolf
č. 12 94 m, 95 m peněžní ústav Záložna Jevíčko
č. 12 94 m, 95 m notářství Kundera Albert
č. 12 94 m, 95 m zubní dentista Mahrová Anna 
č. 13 93 m hotel, benzinka Machorek František
č. 14 86 m lékárna u Bílého 

anděla
náj.PhMrDr. Bochořák 
Stanislav

č. 14 86 m hodinářství, 
klenotnictví

Jež Josef N

č. 15 84 m, 85 m instalatérství,
klempířství, 
benzinka

Žák Karel

č. 15 84 m, 85 m elektrotechnic-
ký závod

Žák František

č. 15 84 m, 85 m praktický lékař MUDr. Bareš Josef
č. 16 83 m hostinec Křivohlávek Josef
č. 16 83 m výsek masa Novák Karel 
č. 17 82 m klempířství Kritzbach Jan

Přehled institucí, kulturních zařízení a živností:
č. 17 82 m fotograf Šabart Josef
č. 18 81 m chudinský dům farní úřad Římskokat. 

církev

Palackého náměstí - východ
č. 19 80 m cestmistrovství Dostál Antonín
č. 19 80 m mateřská školka
č. 19 80 m knihovna čtenářsko - pěvecký 

soubor Ctibor
č. 20 79 m stavební firma Ing.Arch. Mackerle 

Jaroslav
Ing. Mackerle Karel

č. 21 78 m hostinec Kašparides Peregrin N
č. 22 77 m hostinec, 

řeznictví
Rovner František

č. 638 23, 76 m drogerie Bubeník Gustav
č. 638 24, 75 m čalounictví Horák Stanislav, 

Horáková Emilie
č. 638 25, 74 m umělé květiny Pospíšilová Terezie
č. 638 26, 73 m smíšené zboží, 

benzinka
Kritzbach František

Palackého náměstí - sever
č. 27 23 m zámečnictví, 

prodej kol
a šicích strojů

Šteffan Eduard

č. 28 22 m cukrárna Hájek Ladislav
č. 29 21 m obuv, 

kožené zboží
Baťa  Jan

č. 30 20 m holičství, 
kadeřnictví

 Vojtěchová Heřma

č. 31 19 m cukrárna Mareček Antonín
č. 31 19 m voskařství Steiger  Gustav
č. 32 18 m hostinec Kozelek Ferdinand
č. 33 15 m drogerie, 

benzinka
Kozák Josef

č. 33 15 m akademický 
malíř

Jadrníček Ludvík

č. 34 14 m kavárna Šponer Jaroslav
č. 35 13 m smíš.zboží Klug Ma Ž
č. 35 13 m textil Stamf Vítězslav Ž
č. 35 13 m výsek masa Bock Emil Ž
č. 37 11 m železářství Worlová Marie  

č. 38 10 m modiství, 
módní závod

Hauserová Julie

Pokračování příště

Ži
do
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ký

N
ěm
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Během staletí Jevíčko zůstávalo i nadále centrem Malé Hané, i když 
jeho význam kolísal a ve vývoji a významu ho později předstihla 
okolní města - Moravská Třebová, Svitavy a Boskovice. Průmys-
lová revoluce se Jevíčku vyhnula a o stagnaci svědčí i vývoj počtu 
obyvatelstva. V r. 1850 mělo Jevíčko 3521 obyvatel, v r.1930  2766,  
v r. 1950  2609,  v r. 1970  2377,  v pololetí  2007  2773 obyvatel.
Tento článek zachycuje, jak vypadalo Jevíčko v letech 1938 -  1940, 
tedy na konci období, které nazval Jan Vrbický dobou národního, 
hospodářského a kulturního probuzení Jevíčka. Je to období, kdy 
se ještě  neprojevil vliv 2. svět. války, vliv znárodňování a direktiv-
ního rozhodování po únoru 1948 a kdy ve městě žili ještě židovští 
spoluobčané.
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Obec Biskupice

Vzpomínka
Dne 30. 5. 2021 tomu bude 5 let, 
kdy nás opustila naše milovaná 

maminka a babička
paní 

Věra Vykydalová. 

S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami.

Informace z kanceláře OÚ

 Úřední hodiny obecního úřadu:  

 Út a St       8.00 – 11.30
                12.30 – 15.15

Svoz plastových pytlů: 
20. 5.

Pytle musí být označeny štítkem  
s kódem, jinak nebudou vyvezeny!!

Svoz TDO v květnu: 
 12. a 26.     

Platby za TDO a psa  
do 30. dubna 2021 

na OÚ nebo převodem na účet 
1283423349/0800 , VS = číslo popisné, 
občané Zálesí VS = 99+číslo popisné

PLÁNOVANÉ AKCE OBCE V ROCE 2021
I když jsme omezeni různými vládními opatřeními, připravujeme i v letošním roce několik 
akcí, které by měly přispět k dalšímu zvelebení naší obce.

První akcí, která bude realizována již v květnu, bude výměna části vodovodu na Zálesí od 
kapličky po čp. 8. Předpoklad zahájení prací je 17.5. dokončení do 30.5., náklady budou 
ve výši 300 tis.Kč a budou hrazeny Svazkem vodovodu Malá Haná, jehož je obec členem.
Začátkem prázdnin proběhne „Modernizace školní zahrady v MŠ Biskupice“, kdy budou 
osazeny nové herní prvky za 182 492,-Kč, kdy se podařilo prostřednictvím Místní akční 
skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko zajistit z Programu rozvoje venkova ČR se Státním 
zemědělským intervenčním fondem dotaci ve výši 151 976,-Kč.
Poté budou následovat finančně nejnáročnější akce, kterými budou obnovy dalších míst-
ních komunikací, a to prioritně „Obnova místní komunikace 18d v obci Biskupice, místní 
část Zálesí (od čp. 31 po čp. 2)“ v předpokládané částce 1 126 082.77,-Kč, která bude 
hrazena z rozpočtu obce.
Další komunikací by měla být „Obnova místní komunikace v obci Biskupice – 8c“ ( jed-
ná se o komunikaci mezi zámeckým parkem a technickým zázemím obce) za částku  
1 004 462.91,-Kč vč. DPH, kterou budeme realizovat pouze za předpokladu získání dotace  
z Ministerstva pro místní rozvoj, kde máme požádáno o 695 tis.Kč.
Tyto akce si samozřejmě vyžádají při realizaci i částečná omezení v dané části obce,  
o kterých ale budou občané včas informováni.

Dále by měla být realizována v technickém zázemí obce akce „Vybudování místa pro 
předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice“ za cca 1 032 tis.Kč, kdy opět má obec schvá-
lenu Státním fondem životního prostředí ČR dotaci ve výši 870 tis.Kč.
Poslední letošní třešničkou na dortu v částce cca 750 tis.Kč by mělo být pořízení traktoru 
pro komunální údržbu v obci za přispění dotace z podpůrného a garančního rolnického  
a lesnického fondu, kdy dotace by měla činit 375 tis.Kč.
Jak je vidět z výše uvedených předpokládaných nákladů bude i tento rok pro obecní 
rozpočet náročný, ale pěvně věříme, že se nám i přes nelehkou omezující situaci v zemi 
podaří všechny plánované letošní akce zrealizovat. 

Dalibor Šebek, starosta obce

PRANOSTIKY NA KVĚTEN

Mokrý máj – ve stodole ráj

Svatá Žofie políčka často zalije

Na mokrý květen přichází suchý 
červen.

Jestli v máji neprší,  
červen to dovrší.

V květnu-li hrom se ozývá,  
v červnu zřídka mrholívá.

Svátek práce  
(1. května)

Den vítězství  
(8. května)

Květnové povstání  
českého lidu  

(5. května)

Den rodin  
(15. května)
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!UPOZORNĚNÍ!
Upozorňujeme občany, že dne 17. května 
2021 (pondělí) se v naší obci uskuteční 
mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:
14:00 – 15:00 hod. stanoviště Biskupice u 
hasičárny
Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.

PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob

ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.

Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a 
destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev,
rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů,
veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co 
obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady,
agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, 
čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a
hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně 
upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot,
asfaltové odpady, azbestové krytiny zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové 

hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku 
s ropnými látkami. 

UUpozorněníU: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, počítače, 
monitory, el. zařízení, ledničky. Velkoobjemové a ostatní odpady též ne !!!

UVýběr pneumatik – výběr je zpoplatněn 20,-Kč/kus

U ELEKTROODPAD JE VYBÍRÁN OBCÍ

! UPOZORNĚNÍ !

Oznamujeme občanům, že v pátek 21. května 2021 bude do naší obce 
přistaven kontejner na velkoobjemný směsný komunální odpad. 

Kontejner bude přistaven k čistírně odpadních vod 
a uložení velkoobjemového odpadu bude možné 

pouze za přítomnosti pracovníků obce a to:

v pátek 21. května 2021 od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 22. května 2021 od 8:00 do 12:00 hod. 
a od 13:00 do 17:00 hod.

Co je objemný odpad ?

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené 
kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, 
matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak 
neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární 
zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní 
hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů a střešní 
krytina, ale ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných
materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.

UUpozorněníU: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory,

počítače a monitory, ledničky, el. zařízení, pneumatiky a

nebezpečné odpady !!!

NOVÁ SLUŽBA V OBCI
Sdělujeme občanům, že se do obce podařilo zajistit novou službu, 
kterou je instalace výdejního a odesílacího Z-BOXU firmy Zásilkov-
na. Výhodou tohoto boxu je nonstop příjem a výdej zásilek, který 
je omezen pouze velikostí zásilky (nelze přijímat a vydávat zásilky 
velkých rozměrů).
 
Z - BOX je umístěn na návsi u hasičské zbrojnice.

Dalibor Šebek, starosta obce

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete 

vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete  

aplikaci Zásilkovna. Telefon se pomocí bluetooth spáruje se Z-BOXem  
a otevře schránku s vaší zásilkou.

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní 
výdejové místo, na které si můžete nechat doručit své zásilky.  
Výdejní místo, které má podobu samoobslužního boxu, jsme pro vás 
zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností ZÁSILKOVNA.
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
květnu: 

 Miroslav Kouba
 Danuše Ševčíková
 Eva Gošová

 Luboš Machatý
 Pavel Kopka

 Jindřiška Vykydalová
 Petr Novosád
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Eliška Písková
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Distanční vzdělávání předškoláků
Přestože byly mateřské školy uzavřeny, děti se i nadále vzdělávaly za pomoci svých rodi-
čů. Malí předškoláci svědomitě plnili připravené úkoly. O výsledky se s námi vždy podělili. 
Pochvalu si zaslouží nejen děti, ale i rodiče za vzornou spolupráci a zpětnou vazbu, kte-
rou nám průběžně poskytovali v podobě komentářů, zaslaných fotografií a videozázna-
mů. Tímto bych chtěla všem poděkovat.
        Za MŠ Hana Němcová

Úklid přírody

Milí spoluobčané,
druhý dubnový týden byl zasvěcen tradičnímu úklidu přírody v Chornicích a v přilehlém okolí. Za naši obec bych tímto rád všem zúčast-
něným vyjádřil velké díky za spoluúčast na této akci. Opět jsme se přesvědčili o tom, že pouhý rok stačí k zajištění práce na celý týden  
i pro tak četnou skupinu, jakou se nám podařilo vytvořit. Do akce se zapojili nejen jednotlivci, ale i děti ze Základní školy Chornice nebo 
například členové Mysliveckého spolku Jezevec. Rád bych vyzdvihl především děti, které se práce nebály a šly do toho s plnou vervou. 
Je hezké vidět, že lidem v našem kraji na přírodě stále záleží a vedou k tomu i ty nejmladší z nás. Věřím, že společnými silami dokážeme 
udržovat přírodu i do budoucna minimálně v tak dobrém stavu, v jakém se nachází nyní, a zajistíme si tak zdravý, kvalitní život nejen pro 
naši generaci.

Za komisi životního prostředí Chornice Tomáš Kraus
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Zápis do mateřské školy 
na školní rok 2021/2022

se uskuteční dne 3. 5. 2021 v době od 12.30 do 14.30 hodin  
v budově mateřské školy bez přítomnosti dětí. Bude probíhat za 
přísných hygienických opatření (individuální vstup, dezinfekce, re-

spirátor, rozestupy).

K zápisu rodiče přinesou:
• Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
• Potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno. Děti, které 

k 31. 8. 2021 dovrší 5 let (děti s povinnou předškolní docház-

kou), potvrzení o očkování dokládat nemusí.
• Kopii rodného listu dítěte.

V případě, že se zákonní zástupci dítěte nebudou moci dostavit k zápisu v uvedený termín, 
mohou si dohodnout individuální schůzku na telefonním čísle 605 511 967 nebo mohou pří-
slušné dokumenty do 12. 5. 2021 doručit také následujícími způsoby: 
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
Dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách zschornice.cz.



Jevíčský zpravodaj

www.jaromerice.cz

18 /  Květen 2021 

10. - 14. května 2021

v  prostorách
výstavní  s íně

v  pů jčovní
době  kn ihovny

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci květnu své významné narozeniny 
oslaví:

LUDVÍK DAMBORSKÝ
BOŽENA HLOUŠKOVÁ

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

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka:

BERTA PAŘILOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví a radost 
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

JIŘÍ KYNCL
JAROSLAV RÉDA
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým rodinám.

OBECNÍ  KNIHOVNA JAROMĚŘ ICE  

10. - 14. května 2021

pro  Diakoni i  Broumov

na určeném místě ve stodole

AKTUALITY Z OBCE
- 6. dubna započala rekonstrukce komunika-
ce II/371 Jaroměřice – Jevíčko. Realizace je 
rozdělena do dvou etap. V 1. etapě se opra-
vuje úsek od křižovatky v Jaroměřicích po ko-
leje a souběžně s tím i most na nádraží. Proto 
zde muselo vzniknout provizorní přemostění 
vodního toku.  
Od křižovatky až po koleje je vyfrézovaná 
svrchní část vozovky a připravují se podklad-
ní vrstvy pro pokládku nového asfaltového 
koberce. Zároveň s tím se připravují nové 
chodníky.

- Na návsi pokračuje výměna kanalizace. Je 
uložena a napojena nová odlehčovací komo-
ra s výpustní stokou a do poloviny května by 
mělo být celé dílo hotové.
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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.

Přijďte si k nám vybrat produkty z nabídky ověřených výrobců: 
Bohumil Jukl, Vlčí mák, Grešík, Energy, Mgr. Podhorná,  
Serafín, Zdraví z přírody, Alagenex life, Svět kamenů …
Máme pro Vás otevřeno od 9-12h. - 13-16 hod.  
v sobotu 9-11 hod. Objednávky vyřizujeme i na tel. 725 638 750,  
na emailu: harkom@seznam.cz nebo na FB Bylinářství Harmonie. 
Po domluvě zajistíme i dopravu k Vám domů.
20 let se aktivně vzděláváme a zároveň i praktikujeme poradenství  
a diagnostiku v oblasti psychosomatiky, celostní  
medicíny a alternativních řešení zdravotních  
problémů, včetně homeopatie AKH, měření EAV  
a dalších metod. I tyto služby můžete využít.
Pevné zdraví a vždy dobrou náladu přejí
Vlastik a Věrka Komoňovi z Bylinářství

Bylinářství Harmonie Jevíčko


