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Ochrana životního prostředí  
je pro naši společnost prioritou

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí našichkaždodenních činností. Elektrozařízení však obsahu-
jí množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je 
významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vyslouži-
lých elektrozařízení si naše město vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. 
Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Ja-
kým rozsahem naše město přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme 
z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpo-
vědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, 
vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho města k ochraně přírody 
v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspo-
řili 88,74 MWh elektřiny, 8.413,57 litrů ropy, 393,33 m3 vody a 5.40 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2ekv. o 22,88 tun, a produkci SO2 ekv. (který 
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 447,31 kg.

Každý kus vytříděného elek-
tra se počítá, což dokazu-
je příklad 100 vytříděných 
notebooků, které uspoří 10 
MWh elektřiny. Takové množ-
ství odpovídá 3leté spotře-
bě elektřiny rodiny žijící ve 
standardním bytu. Za 100 kg 
vytříděných elektrospotřebi-
čů se ušetří takové množství 
ropy, které by stačilo na výro-
bu benzínu pro cestu z Prahy 
do Paříže. Děkujeme všem, 
kteří pečlivě třídí odpad a při-
spívají tak k ochraně životní-
ho prostředí.

Environmentální vyúčtování 
je vypočítáváno pomocí stu-
die životního cyklu výrobku 
(tzv. LCA – LifeCycleAssess-
ment), která vypovídá o do-
padech výroby a recyklace 
jednotlivých elektrozařízení 
na životní prostředí. Studie 
zohledňuje všech 6 skupin 
elektrospotřebičů, jejichž 
zpětný odběr kolektivní sys-
tém ASEKOL zajišťuje.

Ve spolupráci s ASEKOL a. s. 
Mgr. Miroslav Šafář

Fotoaktuality

Rekonstrukce budovy kina Astra pokra-
čuje plným tempem

Druhý dubnový víkend hostilo Jevíčko 
cyklistický pohár mládeže

Přehlídka trofejí zesnulého p. Koukala 
na vyroční schůzi MS Jevíčko

ve zdraví

Rok skautingu v Jevíčku /1922–2022/ aneb Století skautingu v malohanácké metropoli
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   Město Jevíčko 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 7 962 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

88,74 MWh 
elektrické energie 

393,33 m3 

vody** 
8 413,57 l 
ropy* 

447,31 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

5,40 t 
primárních surovin 

 

22,88 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
123 680 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 5 280 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 

Vyřazené elektrospotřebiče mohou naši občané zdarma  
odevzdávat na sběrném dvoře v jeho provozní době. Zpětný  
odběr elektrospotřebičů je podmíněn jejich kompletností!  

Děkujeme, že třídíte.
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dle plánu a v závěru roku již budeme 
moct cyklostezku mezi Jevíčkem a Vel-
kými Opatovicemi využívat.

Trasa cyklostezky za dálničním mostem

Vážení občané,
držte nám tedy palce, aby obě nemalé 
investiční akce dopadly dle plánů a na-
plnily dle našeho názoru velký pozitivní 
přínos. V případě domu ASTRA v oblas-
ti kultury, spolkového a společenského 
života a v případě cyklostezky sportov-
ního využití či dopravní bezpečnosti. 

S přáním krásných  
a pohodových jarních 
dnů nejen u nás doma, 
ale i v rozbouřeném 
světě přeje 
Dušan Pávek, dipl.um., 
starosta Města Jevíčka.

 

Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci květnu 2022 
oslaví významné životní jubileum

Radoslava Kovaříková
Hana Jungová
Jiřina Foretová
Vlastimil Daněk
Gabriel Havlíček
Josef Korbel
Pavel Műller
Jana Mikulášková
Věra Kozelková

 
již řada dárců poukázala na transparentní 
účet města, za což musím všem, kteří se 
zapojili, velice poděkovat. Spuštění ost-
rého provozu domu ASTRA odhaduji až  
v první polovině roku 2023, kdy již 
předpokládáme instalace konkrétního 
vnitřního vybavení. V souvislosti s touto 
stavbou bych se chtěl velice omluvit za 
dopravní omezení stavby zejména do 
ulice Kostelní a také poděkovat za trpěli-
vost a shovívavost sousedů.

Barevnost fasády domu ASTRA

Dobrou zprávou je také zahájení vý-
stavby cyklostezky Jevíčko – Velké 
Opatovice. Po několika letech projekto-
vých příprav, řešení majetkových vztahů 
na pozemcích a dotačního řízení se tedy 
konečně dočkáme fyzické realizace. Stav-
ba byla předána společnosti EUROVIA CS 
a.s. v dubnu a bude realizována v časo-
vém horizontu od 1. 4. 2022 do 20. 10. 
2022. Společná stezka mezi oběma měs-
ty bude vybudována jako smíšená, tedy 
pro pěší a cyklisty v šířce 2,50 m v prove-
dení asfaltového povrchu a nezpevněnou 
krajnicí širokou 0,5 m. Celková délka cy-
klostezky činí 3.072,80 m. V celém úseku 
této stavby je navrženo odvodnění a cy-
klostezku přetínají přejezdová místa pro 
zemědělskou techniku. Na hranici obou 
katastrů je plánováno odpočívadlo. V po-
lovině roku 2021 byla Výborem Státního 
fondu dopravní infrastruktury schválena 
žádost obou měst k dotační podpoře ve 
výši 85% uznatelných nákladů. Cena díla 
činí 23,2 mil. Kč bez DPH. Jak Jevíčko, 
tak Velké Opatovice budou hradit úsek 
na svém katastru, většinu však pokryje 
dotace. Pozitivem financování je, že po 
úhradě povinných vlastních zdrojů a ne-
uznatelných nákladů akce budou faktury 
zhotovitele propláceny přímo poskyto-
vatelem dotace SFDI, což enormně ne-
zatíží rozpočty obou měst. Na základě 
rozhodnutí zastupitelstva jsme uskuteč-
nili změnu v realizaci veřejného osvětlení 
cyklostezky, které bylo původně napro-
jektováno od začátku stezky na ulici Pi-
onýrská v Jevíčku po dálniční most R 43, 
aby byla tato příměstská část osvětlena. 
Po diskusi jsme se však rozhodli ušetřit 
část nákladů na realizaci osvětlení ve 
výši cca 1,5 mil. Kč a vybudovat veřejné 
osvětlení pouze v začátku stezky podél 
areálu ČSAD. Na rozhodnutí měly jistě 
vliv i skutečnosti, zejména zvyšování cen 
elektrické energie a dále respektování 
přírodních podmínek v otevřené krajině. 
Pevně tedy doufám, že stavba proběhne 

Vážení občané,
srdečně Vás zdravím nyní v květnu,  
v jednom z nejkrásnějších měsíců v roce, 
kdy už je zima definitivně za námi a pří-
roda rozkvetla všechny sady a vybar-
vila se těmi nejsvěžejšími barvami, jen 
doufejme, že vláhy bude letos dostatek  
a doplní se deficit z předjarního sucha.
Rád bych ve svém příspěvku zmínil 
aktuální vývoj dvou letošních investic 
a akcí, tak jak s nimi počítáme v plánu 
města.
Nejprve bych Vás rád informoval o prů-
běhu stavebních prací v rámci rekon-
strukce budovy kina ASTRA, která je 
v běhu již od července 2021 a dalo by 
se říct, že spěje do své druhé realizač-
ní části. Společnost PTÁČEK - pozemní 
stavby s.r.o., Kojetín, která stavbu rea-
lizuje se v tuto chvíli drží schváleného 
harmonogramu, který stanovuje termín 
dokončení stavební části akce do konce 
listopadu 2022. Firma by ráda dokončila 
stavbu i dříve, ale bohužel stav na trhu 
se stavebními materiály není jednodu-
chý a na řadu věcí se musí čekat, díky 
tomu ve spolupráci se stavebním dozo-
rem a autorem projektu řešíme materi-
álové změny či úpravy tak, aby neměly 
vliv na kvalitu či výsledné provedení  
a funkčnost stavby. V tuto chvíli jsou již 
u konce veškeré bourací práce starých 
konstrukcí a na řadě míst budovy jsou 
již v plném proudu výstavby konstrukcí 
nových. V současnosti probíhají uvnitř 
budovy instalace elektrorozvodů, vy-
tápění, rozvody vody, kanalizace, jsou 
dokončeny betonáže vnitřních schodišť 
a založeny příčky nových místností, kte-
ré se budou postupně dokončovat ve 
vazbě na právě dokončující jednotlivé 
instalace rozvodů. Venkovní plášť je  
z velké části zateplen, a to včetně 
střech, které jsou již také provedeny 
v novém kabátě. Ve výrobě jsou okna 
a další otvorové prvky a ve spoluprá-
ci s autory hlukové a akustické studie 
jsou řešeny detaily navržených materi-
álů pro ideální provedení akustických 
obkladů sálu. Na základě schváleného 
projektu odborem památkové péče 
jsou  také vybrány povrchové mate-
riály fasády, viz. foto. Ekonomicky se 
stavba rovněž vyvíjí dle předpokladů, 
kdy v současnosti, a to i přes razantní 
nárůsty některých stavebních materiá-
lů, nedochází k navýšení ceny zakázky, 
která dle smlouvy o dílo činí 37,3 mil. 
Kč bez DPH. V nejbližší době bychom 
chtěli zahájit kroky pro výběr dodavate-
le části vnitřního vybavení, a to zejmé-
na teleskopické tribuny se sedadly sálu  
a dalšího vnitřního vybavení, na které 
bychom rádi žádali o dotační podporu 
a také použili prostředky z darů, které 

Okénko radních
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 42. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
42.  zasedání  Zastupitelstva města Jevíč- 
ka, 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: 16. 05. 2022 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  14. 04. 2022

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

 

Cyklistická sezona 2022 v Jevíčku odstartovala  
v sobotu 9. dubna časovkou jednotlivců na trase  

Jevíčko Březina a zpět
Do Jevíčka se sjeli mladí cyklisté z celé České republiky, aby zde závodili o body do Českého 
poháru mládeže a žen. I přes velmi nepříznivé podmínky (zima 3 °C, sníh, déšť, vítr), se na 
trasu časovky vydalo 297 účastníků. Mezi nimi 79 děvčat a žen. Závod měl vysokou úroveň. 
Pro kategorii kadetů byl 
závod nominací na účast 
ve 46. ročníku ZMN. Mezi 
startujícími bylo 24  cyklistů 
ze Slovenska a  jeden z Ma-
ďarska.
Velký dík patří všem pořa-
datelům kteří v tomto po-
časí vydrželi devět hodin na 
svých místech, policii z ob-
vodního oddělení Moravská 
Třebová, městské policii 
Jevíčko. Občanům Jevíčka  
a Bělé za dodržení omezení 
s uzavřením trasy časovky.
Ceny nejlepším předali sta-
rosta města Dušan Pávek  
a místostarosta Miroslav 
Šafář. Antonín Dostál

MUDr. IVANA KŘÍŽOVÁ

NEORDINUJE
OD 9. – 20. KVĚTNA 2022

ZÁSTUP MUDr. J. TRČKOVÁ
 MUDr. Z. ŠEDRLOVÁ

POUZE AKUTNÍ STAVY 
PO OBJEDNÁNÍ

     Přehled vítězů
kategorie jméno tým 
žáci mladší: Jakub Záchenský CyS - Akadémia Petra Sagana
žáci starší: Vítek Bradna LAWI junior team
kadeti: Pavel Šumpík Jaroslav Kulhavý Cycling Team
junioři: Jan Lukeš Willebrord Wil Vooruit     NL
žákyně mladší: Eliška Králová Akademie cyklistických sportů
žákyně starší: Antonie Cermanová  CK Příbram Fany Gastro
kadetky: Nela Kaňkovská Mapei Merida Kaňkovský
juniorky: Eliška Kvasničková Sport Races Cycling Team

Léčba v Jevíčku
Po operaci nás sanitka přivezla do Odborného léčebného ústavu, který se nachází v Pardu-
bickém kraji a poskytuje služby vysoké úrovně s celorepublikovou působností. 
Ústav byl vybudován uprostřed krásné přírody asi tři kilometry od města Jevíčka a skládá 
se z komplexu léčebných pavilonů a provozních budov, které jsou obklopeny arboretem, 
lesoparkem o rozloze téměř sedmdesáti hektarů. 
Léčebná rehabilitace se týká pacientů s poruchami pohybového systému a navazuje na sta-
vy po operacích, zejména kloubních náhrad. Lůžková část čítá 81 lůžek v pavilonu „N“. Re-
habilitační provoz tvoří cvičebny pro individuální tělocvik pod vedením zkušených fyziote-
rapeutů. Doplňkem je vodoléčba s bazénem, podvodními masážemi, vířivkami, elektroléčba 
vybavená ultrazvukem a laserem. Samostatná cvičení pacientů probíhají pod dohledem 
nad rotopedy, motodlahami, ale i nad dalšími doplňky procedur. 
Poděkování za vzornou péči patří primářce MUDr. Radmile Binarové, výborné terapeutce 
Olze Kučerové, DIS., pracovitému kolektivu lékařů a sester ve III. poschodí, také všem pra-
covníkům, kteří se starají o stravování, úklid, údržbu či další služby. 
Přejeme všem, kteří zabezpečují zdárný chod OLÚ Jevíčko, hodně zdraví, úspěchů, pohody 
na těle i na duchu v každodenní práci s pacienty, a to nejen v probouzejícím se jaru, ale 
napořád. 

PhDr. Alena Šimková, CSc., korespondenční autor
MUDr. Alena Krásová

Přepsala: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D., MU Brno
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/87R/2022 program 87. schůze rady města 

dne 21. 3. 2022
2b/87R/2022 finanční dar na provoz pro Zá-

chranou stanici volně žijících živočichů 
- Zelené Vendolí ve výši 2.000 Kč

3a/87R/2022 prodloužení nájemní smlouvy na 
byt č. 2 na adrese Kobližná 125 v Je-
víčku na dobu určitou, a to do 30. 6. 
2022. Smlouva nebude dále prodlužo-
vána a nájemce je povinen předat byt 
zpět pronajímateli v souladu s nájemní 

smlouvou
3d/87R/2022 financování kulturní-
ho programu "Karneval s mimoni" 
v rámci pořádání "Dětského dne", 
který proběhne 4. 6. 2022 (sobota) 
v areálu Panského dvora v Jevíčku ve 
výši 15.000 Kč bez DPH
4a/87R/2022 konání akce "Digitální 
laboratoř na kolech", která proběh-
ne ve spolupráci s MAS MTJ dne 9. 
5. 2022 (pondělí) a bezplatný proná-
jem určeného prostoru na Palacké-
ho náměstí
4b/87R/2022 smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace Pardubického kra-
je na podporu sociálních služeb č. 
OSV/22/20619 pro Středisko pečo-
vatelské služby Jevíčko a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy
5/87R/2022 nákup šatních 
skříní IPS pro JSDH Jevíč-
ko za cenu 97.321 Kč vč. DPH  
s úhradou z plánovaného rozpočtu 
na PO pro rok 2022
7a/87R/2022 pronájem spolu-
vlastnického podílu o velikos-
ti id. 8/9 k celku pozemku p. č. 
154/12 (57 m2) - ostatní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí spolku 
Tělovýchovná jednota Jevíčko, z. s., 
Okružní I 637, 569 43 Jevíčko, ná-

jemné ve výši 253 Kč/rok a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7b/87R/2022 znění Dohody o úhradě zálohy 
kupní ceny ve výši 50.000 Kč k úhradě 
zálohy na koupi pozemku pro výstav-
bu rodinného domu v Jevíčku v lokalitě  
"U Kapličky" vč. schválení nevratné-
ho administrativního poplatku ve výši 
5.000 Kč

7c/87R/2022 systém výběru stavebních po-
zemků v lokalitě U Kapličky v pořadí dle 
data podání žádostí zájemci

Rada města Jevíčko odvolává
2a/87R/2022 paní Mgr. Radku Jelínkovou  

z členství v komisi pro výchovu a vzdě-
lávání, mládeže a sportu na základě po-
dané písemné žádosti

Rada města Jevíčko souhlasí
3b/87R/2022 s ukončením datové infrastruk-

tury (vedení optických sítí) v majetku 
Pardubického kraje formou uzamyka-
telné přípojné skříně v některém z ob-
jektů v majetku města na trase opravo-
vané ulice Třebovská s tím, že v úvahu 
připadá např. areál sběrného dvora za 
předpokladu, že bude vše projektově 
vyřešeno

8/87R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy 
o nájmu bytu č. 5 na adrese Barvířská 
560, Jevíčko dle předloženého návr-
hu za předpokladu, že budou splněny 
další podmínky stanovené minister-
stvem pro místní rozvoj ČR a stanovené  
Integrovaným regionálním operačním 
programem ve studii proveditelnosti  
z roku 2018

Usnesení 87. schůze Rady města Jevíčko konané dne 21. března 2022

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/40Z/2022 program 40. zasedání ZM kona-

ného dne 14. 3. 2022
2/40Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

František Bušina, Ing. Aneta Pávková, 
Ing. Roman Müller

4/40Z/2022 uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo na akci "Zvýšení odolnosti 
požární zbrojnice Jevíčko" mezi Měs-
tem Jevíčko a společností LETOSTAV, 
s. r. o., Nádražní 12, 679 61 Letovi-
ce, IČ: 16343794 na vícepráce ve výši 
456.407,14 Kč bez DPH (552.252,64 Kč 
vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č. 1

5/40Z/2022 návrh obsahu změny č. 3 územní-
ho plánu Jevíčko zpracovaný Ing. arch. 
Pavlem Mudruňkou ke dni 13. 3. 2022

6/40Z/2022 kupní smlouvu č. 
1000016522/40002437 mezi Městem 
Jevíčko jako prodávajícím a společnos-
tí GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
zastoupené na základě plné moci spo-
lečností GasNet, s. r. o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 
27935311 jako kupujícím na úplatný 
převod plynárenského zařízení včetně 
všech jeho součástí a příslušenství, kte-
ré je ve vlastnictví prodávajícího a které 
bylo realizováno v rámci stavby „Areál 
technických služeb a sběrného dvora, 
Jevíčko“ se stanovenou kupní cenou 
dohodou obou stran ve výši 222.391 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy

7a/40Z/2022 bezúplatný převod pozemků  
p. č. 1751/114 a p. č. 1751/120, oba 

Usnesení 40. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 14. března 2022

ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
do majetku Pardubického kraje

7b/40Z/2022 bezúplatný převod pozemků p. č. 
1737/12, p. č. 1737/13, p. č. 1737/14, p. 
č. 1737/15, p. č. 1751/56, p. č. 1751/115, 
p. č. 1751/116, p. č. 1751/117, p. č. 
1751/118 a p. č. 1751/119, vše ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí do ma-
jetku města Jevíčko

8a/40Z/2022 nachystání podkroví ve 3. NP 
budovy bývalého kina ASTRA v Jevíčku 
pro byt i dva apartmány, kdy budoucí 
účel bude rozhodnut v budoucnu

8b/40Z/2022 znění dohody mezi Městem 
Jevíčko a společností SUPERSEKTOR,  
s. r. o., Lesní 696, 679 63 Velké Opa-
tovice s rozšířením podnikatelského 
záměru na pozemcích p. č. 222/5 a p. 
č. 3073/3, oba zahrada v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem Dohody o rozšíření podnikatelské-
ho záměru

8d/40Z/2022 předložený časový plán pro-
vádění opatření programu zlepšování 
kvality ovzduší

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/40Z/2022 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Janu Junkovou a Bc. Jana Finsterleho

Zastupitelstvo města Jevíčko uděluje
8c/40Z/2022 souhlas společnosti SUPERSEK-

TOR, s. r. o., Lesní 696, 679 63 Velké 
Opatovice s rozšířením podnikatelské-
ho záměru na pozemcích p. č. 222/5  
a p. č. 3073/3, oba zahrada v k. ú. Je-
víčko - předměstí  o záměr vybudovat 

samoobslužnou myčku aut na pozem-
ku p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za podmínek uvedených v Dohodě o 
rozšíření podnikatelského záměru

Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje
8e/40Z/2022 poskytnutí finanční podpory z 

prostředků obce na instalaci akumulač-
ních nádob

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 38. a 39. za-
sedání ZM, 83., 84., 85. a 86. schůze RM bez 
zásadních připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci ve 
městě Jevíčku za rok 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
změnové listy č. 1 a č. 2 na akci "Zvýšení odol-
nosti požární zbrojnice Jevíčko"
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
doplnění návrhu změny územního plánu Jevíč-
ko č. 3 dle zápisu na základě připomínek týka-
jící se ploch RI - rekreace individuální
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu o uplatňování odpočtu DPH při rekon-
strukci bývalého kina Astra
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce února 2022

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/88R/2022 program 88. schůze rady města 

dne 04.04.2022
2/88R/2022 výpůjčku atletického hřiště  

u gymnázia pro Svaz skautů a skautek 
ČR, z. s., oddíly Jevíčko k uspořádání 
atletického dvojboje "Memoriál Josefa 
Koliska", který se bude konat v sobotu 
21.05.2022 od 08:00 h

3a/88R/2022 navýšení ceny za zpracová-
ní projektové dokumentace a získání 
stavebního povolení na stavbu ko-
pané studny v areálu koupaliště v Je-
víčku společností AZ STUDNY, s. r. o., 
Na Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk,  
IČ: 25908308 z původní nabídkové ceny 
19.118 Kč vč. DPH na konečnou cenu 
21.959 Kč vč. DPH

3b/88R/2022 úhradu členského příspěvku 
svazku obcí Region Moravskotřebov-
ska a Jevíčska, nám. T. G. Masaryka 29, 
571 01 Moravská Třebová, IČ: 69834458 
za Město Jevíčko pro rok 2022 ve výši 
68.700 Kč

3c/88R/2022 pronájem kulturního domu 
v Zadním Arnoštově na období od 
01.06.2022 do 31.08.2022 za účelem 
konání místních akcí a setkání ob-
čanů žadateli dle zápisu za poplatek 
1.000 Kč/měsíc vč. spotřebované vody  
a energií

3e/88R/2022 zpracování změn v projektové 
dokumentaci elektro pro akci "Přístav-
ba a stavební úpravy bývalého kina 
ASTRA, Kostelní 41, 569 43 Jevíčko" 
projekční kanceláří Ing. Kateřina Svobo-
dová, Nesovice 12, 683 33 Nesovice, IČ: 
72392452 za částku 17.000 Kč bez DPH

3f/88R/2022 vyřazení z majetku města piana 
Scholze umístěného v sále bývalého 
kina ASTRA z důvodu jeho špatného 
technického stavu a jeho prodej pro-
střednictvím inzerce

4a/88R/2022 rozhodnutí o výběru ekonomicky 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabíd-
ka účastníka zadávacího řízení Agrostav 
Pardubice a. s., Hostovická 231, Černá 
za Bory, 533 01 Pardubice, IČ: 46506063 
za nabídkovou cenu 15.637.915,40 Kč 
bez DPH (18.921.877,63 Kč vč. DPH) na 
základě výsledku jednání hodnotící ko-
mise k veřejné zakázce "Podnikatelský 
park Jevíčko – příprava ZTI pro průmys-
lovou zónu ulice Třebovská (2)"

4d/88R/2022 fakturaci společnosti KROV-
SERVIS, 687 74 Žítková 29, IČ: 11848791 
za provedení chemické ochrany krovu 
věže proti dřevokazným škůdcům za 
částku 26.000 Kč (není plátce DPH)

5a/88R/2022 vnitřní předpis tajemníka MěÚ 
Jevíčko pro evidenci smluv a dokumen-
tů v elektronické podobě

5e/88R/2022 zajištění personálního obsazení 
u technických pracovníků města při-
jetím pracovníka na dobu určitou od 
1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 dle zápisu,  
a to vzhledem k neschválení žádného  
z opakujících se sezonních pracovníků  
z evidence úřadu práce a dlouhodobým 
pracovním neschopnostem dvou klíčo-
vých technických pracovníků města

5f/88R/2022 dodatek č. 2 mezi Městem Je-
víčko a firmou Martin Heger, DiS.,  
Mackerleho 865, Jevíčko, IČ: 04856686 
ke smlouvě o poskytování služeb ze 
dne 1. 3. 2016 s platností od 1. 6. 2022 
s podmínkami dle zápisu

6d/88R/2022 výzvu k podání nabídky a zadá-
vací dokumentaci na veřejnou zakázku 
malého rozsahu v rámci akce "Rekon-
strukce vnitřního vodovodu ZŠ Jevíčko 
I. etapa", seznam firem k obeslání, slo-
žení hodnotící komise a pověřuje inves-
tičního technika zajištěním výběrového 
řízení

7a/88R/2022 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2023863/SOBS VB/01 mezi Městem Je-
víčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene na pozemcích p. č. 
5178, p. č. 5401 a p. č. 1696/1, vše v k. 
ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové 
náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7c/88R/2022 podání žádosti o pokácení  
2 x borovice a 1 x jírovec na pozemku p. 
č. 5146/1 v k. ú. Jevíčkopředměstí, pro-
vedení ořezu dřevin v okolí sběrného 
dvora a provedení monitoringu dřevin 
před hřbitovem po dobu vegetačního 
období roku 2022 na základě doporu-
čení komise ŽP

Rada města Jevíčko pověřuje
3d/88R/2022 právního zástupce města zpra-

cováním reakce na skutečnosti uve-
dené v protokolu z jednání před sou-
dem prvního stupně Okresního soudu 
ve Svitavách vedeného pod č. j. 10 C 
27/2019 vč. návrhu písemných důkazů 
a návrhů na svědky

5d/88R/2022 paní Romanu Václavkovou pod-
pisem smluv za město při vydání nádob 
občanům v rámci v projektu "Zavedení 
systému door to door v Jevíčku" s účin-
ností dnem schválení

8/88R/2022 na základě provedené revize ná-
jemních smluv právní oddělení ve spo-
lupráci s referentem SBF vypracováním 
nové smlouvy u případů, kde ujednání 
neodpovídají aktuální právní úpravě

Rada města Jevíčko uděluje
3g/88R/2022 výjimku z OZV Města Jevíčko č. 

4/2017, o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky ze zákazu specifikova-
ného v článku 2 odst. 1 této vyhlášky 
k uspořádání pyrotechnických efektů  
v rámci rodinné oslavy u budovy zá-
mečku dne 23.04.2022 v nočních hodi-
nách žadateli dle zápisu za podmínky, 
že zábavní pyrotechnika bude užita  
v době do 22:00 h, nikoli po této hodině 
v tzv. nočním klidu a za dodržení veške-
rých protipožárních a bezpečnostních 
opatření, aby nedošlo ke hmotným 
škodám a k závažným zraněním a v dél-
ce max. do 5 minut včetně úklidu místa 
od veškerých zbytků pyrotechniky

6a/88R/2022 souhlas se zásahem do chod-
níku na pozemku p. č. 1751/19 a p. č. 

1751/70, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
před domem č. p. 215 na ulici Okružní 
III v Jevíčku z důvodu rekonstrukce ka-
nalizační a vodovodní přípojky za pod-
mínek uvedení chodníku do původního 
stavu a protokolárního předání zpět 
městu žadatelům dle zápisu

6b/88R/2022 souhlas ve věcech souvisejících 
s projektovou dokumentací, projed-
náním a povolením novostavby RD  
s garáží na pozemku p. č. 518/57  
a p. č. 4202/3, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí na ul. Slunečná v Jevíčku

6c/88R/2022 souhlas s vydáním územního 
souhlasu pro stavbu "Jevíčko, Okružní 
I 276, knn" firmě GTT, a. s., Pobřežní 
95/74, 186 00 Praha 8, IČ: 63080605  
a pověřuje starostu podpisem stanovis-
ka, ve kterém budou uvedeny kontakty 
na správce sítí VO a kanalizace (elektro 
- plošiny Schreiber, VHOS, a. s., Morav-
ská Třebová) v majetku města Jevíčko 
za účelem požádání si o vydání vyjád-
ření o jejich existenci

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
4b/88R/2022 schválit výsledek VŘ a hodnocení 

nabídek v rámci veřejné zakázky "Pod-
nikatelský park Jevíčko - příprava ZTI 
pro průmyslovou zónu ulice Třebovská 
(2)", kde nejvýhodnější nabídku podala 
firma Agrostav Pardubice, a. s., Hos-
tovická 231, Černá za Bory, Pardubice,  
IČ: 46506063 za částku 15.637.915,40 
Kč bez DPH (18.921.877,63 Kč vč. DPH)

4c/88R/2022 schválit smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností CETIN, a. s., Čes-
komoravská 2510/19, Libeň, 190 00 
Praha 9, IČ: 04084063 o realizaci pře-
kládky sítě elektronických komunikací 
č. HK 2022_0024 v souvislosti s po-
kračováním zainvestování průmyslové 
zóny Třebovská

Rada města Jevíčko odvolává
4e/88R/2022 Ing. Lenku Bojanovskou z komi-

se životního prostředí na vlastní žádost  
s účinností ode dne schválení

Rada města Jevíčko doporučuje
5b/88R/2022 každému odboru a odpovědné 

osobě zapracovat do aplikace Manažer 
smluv a dokumentů veškeré otevřené 
smlouvy uzavřené s Městem Jevíčko

Rada města Jevíčko ruší
5c/88R/2022 část usnesení RM č. 4e/64R/2021 

ze dne 26. 4. 2021, týkající se pověření 
pana Stanislava Ducháčka podpisem 
smluv za město při vydání nádob obča-
nům v rámci v projektu "Zavedení sys-
tému door to door v Jevíčku"

Rada města Jevíčko neschvaluje
7b/88R/2022 provedení ořezu stromů v oko-

lí BD č. p. 743 dle žádosti společnosti 
PODA, a. s. na základě doporučení ko-
mise ŽP

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

Usnesení 88. schůze Rady města Jevíčko konané dne 4. dubna 2022

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
3c/87R/2022 schválit navýšení ceny stočné-

ho od 1. 5. 2022 na částku 51,40 Kč vč. 
DPH na základě jednání se společností 
VHOS, a. s., Moravská Třebová vzhle-
dem k nárůstu cen za el. energie 

Rada města Jevíčko uděluje
6/87R/2022 souhlas k vydání územního sou-

hlasu pro stavbu: "IV-12-2023863 Je-
víčko parc. č. 147, smyčka+SS201" 
žadateli Energomontáže Votroubek,  
s. r. o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou, IČ: 28791274 a pověřuje 
starostu podpisem souhlasného stano-
viska

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ - obyvatelstvo je v případě hrozby 
nebo vzniku mimořádné události varováno prostřednictvím varov-
ného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát 
po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu násle-
duje mluvená varovná informace, kterou se sdělují obyvatelstvu 
prvotní údaje o charakteru hrozícího nebezpečí. K poskytování va-
rovné informace se využívají elektronické koncové prvky varování, 
které jsou schopné mluvenou informaci reprodukovat. Obyvatel-
stvu mohou být následně předány podrobnější tísňové informace 
o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. Při prová-
dění varování má Hasičský záchranný sbor České republiky prá-
vo vstoupit do hromadných sdělovacích prostředků a informovat 
obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu. Tísňové informa-
ce je možné předat obyvatelstvu také koncovými prvky varování, 
které umožňují přímý hlasový vstup, vozidly složek integrovaného 
záchranného systému nebo jiným vhodným způsobem.

 

Závěrem dnešního článku přeji všem, aby nikdy v životě pomoc 
hasičů nepotřebovali, a pokud ano, aby jim byla poskytnuta včas  
a kvalifikovaně, o což se výjezdová jednotka jevíčských hasičů sna-
ží.

Stanislav Ducháček, velitel JPO města Jevíčka

Siréna houká, hasiči jedou …
Tímto způsobem to i u nás v Jevíčku fungovalo v nedávných 
časech. Ale spousta věcí se neustále mění a mnoho se jich zá-
vratným tempem vyvíjí. Požární poplach pro jevíčské hasiče byl 
vyhlašován rotačními sirénami na hasičárně a na městské věži. 
K odpojení těchto koncových prvků jednotného svolávacího 
systému došlo v prosinci 2019 z důvodu přeložky elektrického 
vedení na ulici Svitavská do země. V březnu tohoto roku byla 
na základě podnětů občanů, dále pak s přihlédnutím ke stále 
se zvyšujícímu počtu výjezdů jevíčské jednotky požární ochrany 
a v neposlední řadě v souvislosti s mezinárodní situací podá-
na žádost o odpojení akustického signálu „POŽÁRNÍ POPLACH“  
z místního informačního systému – bezdrátového rozhlasu. Ten 
byl odpojen 1. 4. 2022 a požární poplach je od této doby vy-
hlašován pro členy JPO pouze AMDS a SMS zprávami na jejich 
mobilní telefony.
Místní informační systém – bezdrátový rozhlas v naší obci dále 
slouží nejen k nejrůznějším hlášením, ale hlavně pro varování 
obyvatelstva v případě mimořádné situace. Zde zůstávají v plat-
nosti dva akustické signály. 
„ZKOUŠKA SIRÉN“ - zpravidla každou  první středu v měsí-
ci probíhá na celém území České republiky akustická zkouška 
jejich provozuschopnosti. V 12:00 se sirény rozezní zkušebním 
nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Elektronické kon-
cové prvky upozorní občany před začátkem zkoušky hlasově.
 

Zprávy z DM
V březnu a dubnu jsme studentům na DM nabídli opět spoustu 
aktivit. K těm osvědčeným patřilo zábavné odpoledne s hlavolamy, 
rébusy a hádankami organizované p. Vafkovou. Po dvouleté pauze 
p. Gnipová uspořádala výstup na městskou věž v Jevíčku s odbor-
ným výkladem prof. Davida Plecha. 
Velkému zájmu se na DM tradičně těší cestovatelské besedy.  

P. Machorková pozva-
la cestovatele Jiřího Při-
chystala, aby vyprávěl  
o svých zážitcích z Ukrajiny. 
Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavého mimo jiné  
o Zakarpatské Ukrajině, 
Kyjevu, Černobylu a Pri-
pjati. Tato akce proběhla 
formou komunitního se-
tkání, které bylo určeno 
nejen pro studenty, ale  
i pro širokou veřejnost.  
S p. Machorkovou jsme 
přivítali jaro zhotovením 
věnce z přírodních mate-
riálů a s velkým ohlasem 
se setkalo i malování ka-
mínků. Hotové výrobky 
si můžete prohlédnout  
v hale domova mládeže. 
Sl. de Lucca nabídla stu-
dentům možnost vyrobit 

si a ozdobit papírové kraslice, mnoho studentů zapojila i do zábav-
ných psychotestů zaměřených na různé stránky osobnosti. 

Mgr. Darina Gnipová 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Co nového u Kapříků
Protože jsme si celý týden povídali o zvířátkách a jejích mláďatech, 
vydali jsme se v úterý 29. 3. na návštěvu k panu B. Schmidtovi. Děti 
si pohladily králíčky, štěňátko a viděly slepice i kohouta. Pro většinu 
z nich to byl velký zážitek, protože žádné zvířátko doma nemají. 
Už při odchodu se děti ptaly, kdy se půjdeme podívat zase. Tímto 
bych chtěla poděkovat Panu Schmidtovi i jeho dceři za vřelé přijetí.
                                                            Za „Kapříky“ Dita Mlčochová

JAK TŘÍDA KAPŘÍKŮ ZAHÁNĚLA ZIMU
V pondělí po tzv. Smrtné neděli, která letos připadla na 3. dubna, 
se v rámci tématu SVÁTKY JARA, vydala třída předškolních dětí vy-
nášet Moranu.
Od rána si každé z dětí vyrábělo vlastní malou „bábu zimu či Mora-
nu nebo také Mařenu“, s níž jsme se po svačince vydali k Jevíčské-
mu potoku na můstek mezi Penny marketem a Czech Blade.
Zimu jsme zaháněli říkankou „Moranu dnes vyneseme“ a odho-
zením všech malých „Moranek“ po proudu potoka. Tonoucím se 
nešťastnicím dělaly doprovod divoké kačenky.

Zima se své nadvlády ne-
chtěla jen tak lehce vzdát. 
Celou cestu tam i zpět 
sněžilo, foukal silný vítr  
a bylo velmi chladno.
Snad jsme udělali všechno 
pro to, abychom zimu za-
hnali a nové jaro přivolali.

Mgr. Alena Faltýnková

Velikonoce v Mateřské škole
Týden před Velikonocemi jsme začali v naší třídě Berušek tradič-
ními velikonočními přípravami. Učili jsme se tematické básničky, 
písničky, pohybové hry.
Děti tvořily z papíru různé velikonoční výrobky, jako jsou například 
slepičky, které drží děti v ruce. Měly radost z toho, jak se jim to 
povedlo.     

 Za třídu Berušek Mgr. Eva Štěpánková, Anežka Podlezlová 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JEVÍČKO

Krajská kola soutěží ZUŠ
Ve středu 23. března se v Pardubicích konalo krajské kolo soutěže 
v sólovém a komorním zpěvu. Natálie Dokoupilová získala v II. ka-
tegorii 2. místo a Klára Nárožná získala v III. kategorii také 2. místo 
(uč. Kateřina Konečná).
Ve čtvrtek 24. března 2022 se v Poličce 
konalo okresní kolo soutěže v tanečním 
oboru. Naše tanečnice se zúčastnily ve 
čtyřech choreografiích. II. kategorie 
choreografie - Auťák - bronzové pás-
mo, IV. kategorie choreografie - Ha-
llelujah – stříbrné pásmo s cenou za 
pohybovou souhru, IV. kategorie cho-
reografie – Alfa a Omega – stříbrné 
pásmo s cenou za vyjádření tématu, IV. 
kategorie choreografie – V mysli (Mi-
chaela Němcová) bronzové pásmo. 
(uč. Gloria Hanusová, Radka Heise-
rová).
Ve dnech 6. a 7. dubna se konalo 
krajské kolo soutěže ve hře na de-
chové žesťové nástroje ve Vysokém 
Mýtě. David Alexa získal ve IV. ka-
tegorii ve hře na trombon 2. mís-
to (uč. Kateřina Pávková), Vojtěch 
Podlezl získal v VIII. kategorii ve 
hře na saxofon 2. místo (uč. Ond-
řej Čada) a Jakub Staněk získal v XI. 
kategorii ve hře na trubku 3. místo 
(uč. Jan Kozelek). 
Všem soutěžícím moc gratuluji. Po-
děkování patří vyučujícím hlavních 
oborů za přípravu – Kateřině Konečné, Glorii Hanusové, Radce 
Heiserové, Kateřině Pávkové a Janu Kozelkovi. Děkuji také Martinu 
Kouřilovi a Ivaně Svojanovské za klavírní doprovody soutěžících.

Mgr. art. Ondřej Čada, ředitel ZUŠ Jevíčko

Úspěch výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko
Kamila Hrouzková byla oceněna jako nejlepší z Pardubického kra-
je v soutěži YGS. Odborná porota vybírala z 291 soutěžních prací, 
které přišly z 42 Základních uměleckých škol z dvanácti krajů naší 
republiky. Vybrané práce se stanou předlohou realizace ve sklářské 
huti.
Osobní záštitu nad YGS 2022 (Dětským sklářským sympoziem) pře-
vzal ministr školství Mgr. Petr Gazdík a hejtman Libereckého kraje 
pan Martin Půta.
Děkuji Kamile a paní učitelce Renatě Štindlové za reprezentaci školy.

Mgr. art. Ondřej Čada, ředitel ZUŠ Jevíčko

Koncert ve Svitavách
Krajská hospodářská komora PK, oblast Svitavy 
ve spolupráci s Českomoravskou asociací podni-

katelek a manažerek 
RK Svitavy pořádaly 
v kongresovém sále 
Fabrika Svitavy ve 
čtvrtek 31. 3. 2022 
koncert s názvem - Po 
viru ve víru hudby. Na 

tomto koncertě vystoupili studenti a absolventi lokálních ZUŠ. Za 
naši školu vystoupili Jakub Staněk, Vojtěch Podlezl a Natálie Zik-
mundová. Moc jim děkujeme za reprezentaci ZUŠ Jevíčko. 

Mgr. art. Ondřej Čada, ředitel ZUŠ Jevíčko
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ROZHOVOR
smatického, kudrnatého sympaťáka a úžasného společníka Josífka 
Maršálka. Přestože jsem nebyla vybraná do top dvanáctky, nako-
nec jsem podepsala smlouvu jako první náhradnice na natáčení, 
protože typově stejnou účastnici v naší věkové kategorii už měli 
vybranou. Všechno bylo, jak mělo být, a co se má stát, se stane.  
S Josífkem jsem se potkala ještě na dvou kurzech pečení. Souzním 
s krédem jeho babičky: „Jaká šla, takové potkala.“

Nedávno jsi také opustila své dlouholeté zaměstnání a naplno 
ses vrhla do podnikání v oboru, který Tě, jak je vidět, nesmírně 
baví. Určitě tomu předcházelo mnoho bezesných nocí. Bylo to 
těžké rozhodování?
Rozhodování těžké nebylo. Dávno mi všichni říkali: „Ty ses minula 
povoláním, proč se pečením neživíš?“ V zaměstnání jsem neby-
la spokojená a šťastná, práce už mne nenaplňovala, nebyla jsem 
motivovaná. Nesnáším lež, přetvářku a pokrytectví. Lidsky ani pro-
fesně jsem si vedení firmy už nemohla vážit. I časově už to bylo 
náročné, takže od března mám to štěstí, že se můj koníček povýšil 
na práci snů, naplňuje mne a moc baví. Vzdělávám se na kurzech, 
potkávám úžasné lidi na stejné vlně. Díky pečení mám nové přáte-
le. Ale hlavně mám podporu své rodiny a přátel. Touto cestou jim 
srdečně děkuji.

Máš pro všechny hospodyňky nějakou radu nebo vychytávku, 
která se týká pečení?
Používat kvalitní suroviny a vše tvořit s láskou.

Podělíš se s námi osvůj oblíbený dort, dezert, prostě „sladkou 
pohodu“, která Tě vystihuje?
Osudové pro mne bylo setkání s makronkami. Zamilovala jsem si 
je a jejich tvoření. Stojí za hřích a potvrzují mi to i krásné recenze 
na mém facebookovém profilu, naživo labužnický pohled. (Pozn. 
– pozor na makronky z Lidlu, ty s těmi pravými nemají nic společ-
ného!) „Sladkou pohodu“ tvořím s láskou ostatním. Jsem šťastná, 
že moje dorty a dobroty chutnají dokonce i těm, co sladké nemusí, 
možná proto, že zbytečně nepřeslazuji.

Jaké jsou Tvé další zájmy a koníčky?
Mým koníčkem je sborové zpívání, ke kterému jsem se vrátila před 
12 lety. Sbor „Cantilo“ (což znamená prozpěvovat si) je bezvadná 
parta kamarádů a vzájemně si dobíjíme baterky. Ráda jezdím na 
koncerty a do divadla. Taky mne vždy bavily ruční práce, tvoření 
dekorací a interiérový design. To zase můžu uplatnit při tvoření 
sladkých barů a jiných činnostech. Těším se na další výzvy.
Na shledanou.

Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu spokojených zákazníků!
TIC Jevíčko

Milí čtenáři, tentokrát poškádlíme naše chuťové pohárky 
v rozhovoru, který bude plný Pečené pohody. Mnozí již 

tušíte, že jsme o rozhovor požádaly paní Andreu Haderovou.
Pečená pohoda – Andrea Haderová

Ahoj, Andrejko, děkujeme, že jsi svolila k našemu rozhovoru. 
Mohla by ses našim čtenářům představit?
Přeji krásný den. Děkuji za příležitost představit sebe a svůj splně-
ný sen. Strávila jsem celý život v Jevíčku, vystudovala jsem místní 
gymnázium a potom potravinářskou průmyslovku. Pracovala jsem 
jako účetní, mistrová a kvalitářka. Celou tu dobu, už od základní 
školy, mne provází pečení. Může za to láska ke sladkému a po-
cit naplnění sladkým tvořením. Mám tu čest tvořit pro významné 
slavnostní chvíle, narozeniny, svatby, svátky nebo pro posezení  
u kávičky.

Zajímavé je, že obor cukrářství jsi vystudovala až nedávno.  
Co Tě k tomu přivedlo?
Uvědomila jsem si, jaký 
jsem dostala talent, že 
cukrařina je moje život-
ní cesta a moje poslání  
v tomto životě. V ten mo-
ment se začnou dít zázra-
ky. Dostala jsem kontakt 
na mistrovou cukrářku na 
„Štursovce“ v Olomou-
ci, přihlásila se ke studiu  
a po ročních individuál-
ních konzultacích jsem 
absolvovala všechny pro-
fesní a závěrečné zkouš-
ky, a získala tak výuční list  
v oboru cukrář. Brzy se našel i vhodný prostor pro provozovnu na 
Palackého náměstí 27. Po jeho rekonstrukci přišlo na řadu vybavení 
dle požadavků hygieny a musela jsem si vyřídit vázanou živnost.

Také máš osobní zkušenost s jedním televizním pořadem, kte-
rý se věnuje pečení. Naše čtenáře by jistě zajímalo víc.
V roce 2018 jsem narazila na upoutávku k nové soutěži „Peče celá 
Země“, kterou tehdy chystala Česká televize, a přihlásila jsem se. 
Byla jsem pozvaná na 1. kolo castingu, měla jsem za úkol si doma 
připravit nějaké dobroty, takže jsem napekla a vyrazili jsme do Pra-
hy. Postoupila jsem do 2. kola, společně se skvělou Petrou Buria-
novou a Aničkou Klápšťovou a dalšími účastníky, se kterými jsem 
byla na konkurzu, a dodnes jsem s nimi v kontaktu. Všichni vytvá-
řeli skvělou atmosféru a celý štáb byl prostě úžasný, včetně chari-

30. 5. - 3. 6. 2022
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Více informací na

www.ekolamp.cz
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Pelety
EN Plus A1

V sá cích nebo
voln  ložené

cisternou

Dřevěné
brikety
V plastové fólii 
nebo v kartonové 
krabici

+420 778 700 776
obchod@waldera.cz

Jistota stabilních
dodávek paliva

Dřevěná
paliva 
ke kotli

Objednávejte na

www.waldera.cz
zadejte vaše PS  a uvidíte 
kone nou cenu!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JEVÍČKO, z. s.

VÁS ZVE V SOBOTU
14. KVĚTNA 2022 od 11:00 do 16:00 hod.

do areálu chovatelů 
na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku na

ZVĚŘINOVÉ
SPECIALITY

Vstup volný
TOČENÉ PIVO A LIMO
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JEVÍČKO, Kostelní 40

605 445 913
774 030 607

lama-reklama.czwww LAMA REKLAMAlama@lama-reklama.cz

REKLAMA 

&TISK

www.lama-reklama.cz

PÁTEK 13. 5.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KAŽDÝ 

NÁVŠTĚVNÍK 

DOSTANE 

MALÝ DÁREK

Muž 75 let se rád seznámí se ženou přiměřeného věku. 
Ozvi se ať nejsme sami! Telefon 776 314 061.

Lucie Němečková, DiS.
diplomovaná specialistka na zahradní 

a krajinnou tvorbu 
s více jak 20letou praxí v oboru

776 072 645,  LucieNemeckova.Dis@seznam.cz

nabízí

• Projekci a realizaci zahrad, veřejných prostranství
• Jarní i celoroční údržbu soukromých i firemních areálů  

a rodinných zahrad
• Výsadby stromů, keřů, květinových záhonů
• Péči o travní porosty
• Výrobu celoroční floristické vazby

ve e k v v   Jevíčko  
a k p  propa ač í  
p ed  a p ka í
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GLASS
that WORKS
SINCE 1827

Pro více informací se obracejte na:
Pavla Sekaninová | M +420 605 838 654
E pavla.sekaninova@sklomoravia.com

DO VÝROBY HLEDÁME

• zajímavé fi nanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
•  +7 dní volna navíc pro pracovníky 

v nepřetržitém provozu 
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na dovolenou (10 000 Kč)
•  příspěvek na penzijní pojištění

(až 1 090 Kč)
• home off ice u vybraných pozic
• příspěvky na stravování
•  zvýhodněné simkarty 

pro zaměstnance a jejich rodiny
• odměny za pracovní výročí
•  odměny za výsledky 

hospodaření společnosti
•  možnost školení, zvyšování 

kvalifi kace  a odborného 
růstu v rámci společnosti

PRACUJTE
PRO CELÝ SVĚT

www.sklomoravia.com

• Mistr formárny a strojní dílny /         
• Technolog sklářské výroby 
 – junior /
• Pracovník s elektro vzděláním
• Pracovník formárny
• Kmenař – řidič VZV
• Dělník sklářské výroby

ranní
směny

ranní
směny
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Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko
ve spolupráci s Městem Jevíčko

 Vás srdečně zve 
v neděli 8. května 2022 

na mši svatou u příležitosti 
svátku Sv. Floriána,

 patrona hasičů
a pietní akt k 77. výročí konce 

2. světové války
Program:

09.15  průvod od domu hasičů v Jevíčku  
 do kostela na mši Svatou 
09.30  mše Svatá
10.30  kladení věnců u pomníku padlých  
 za druhé světové války v parku u fary
11.00  průvod k domu hasičů

 

Slavnost doprovodí hudbou  
dechový orchestr a čestnou  
stráží Skautské oddíly Jevíčko.
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Společenská rubrika

Úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, úhra-
da poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle OZV v roce 2022 je stanoven 
ve výši 600,-Kč/poplatníka. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ (v úřední dny úterý středa, stře-
da) nebo na účet č. 1283423349/0800. 
Pokud se rozhodnete pro platbu přes 
účet jako VS uveďte číslo domu. Občané 
Zálesí uvedou před číslo domu 99  (např. 
Zálesí  1 - VS 991). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa  - 
sazba  poplatku za jednoho psa činí 150,- 
Kč/rok, za druhého a každého dalšího 
psa činí poplatek 200,-Kč/rok. 
Osvobození a úlevy od poplatku jsou 
uvedeny v OZV, které jsou zveřejněny na 
webu obce, případně jsou k nahlédnutí 
na OÚ Biskupice.

Dalibor Šebek, starosta obce

Obec Biskupice

Z našich řad odešli:

Bedřich Pazdírek
Ladislav Přikryl
Rodinám vyslovujeme upřímnou 
soustrast

Nově narození občánci:

Patrik Faltýnek
Blahopřejeme rodičům i dětem

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘ ADU

Pomoc Ukrajině
Rád bych poděkoval občanům za rychlou  
a obětavou pomoc při organizování huma-
nitární sbírky pro uprchlíky z Ukrajiny. Spo-
lečně s SDH Jaroměřice a SDH Jevíčko jsme 
vypravili celkem dva transporty potřebné-
ho materiálu do centrálního překladiště 
v České Třebové, zřízeného Pardubickým 
krajem.
Samozřejmě poděkování patří i vám, kdo 
jste přispěli finanční částkou na účty k tomu 
určené. Jedno přísloví říká „Nemůžeme po-
moci každému, ale každý může pomoci ně-
komu." Myslím si, že naše obec toto přísloví 
naplnila. Ještě jednou děkuji za každičký 
dar.

Filip Procházka, místostarosta obce

Velikonoční dílna
V sobotu 13. dubna uspořádala SPOZ ve spolupráci s Irenou Havlíčkovou  
v prostorách Technického zázemí obce pro děti i dospělé již tradiční velikonoční dílnu  
s vajíčkovým rautíkem.
Každý návštěvník dílny si mohl vyrobit 
mrskačku, velikonoční vajíčko, veliko-
noční ozdůbku, nebo se přišel jen tak 
podívat. Dílničku obohatila živá cim-
bálová hudba v podání členů cimbá-
lovky Ječmínek paní Šmídové a pana 
Boudného.
Pro děti byla opět přichystána soutěž 
v hledání velikonočních vajíček a také 
nechyběl velikonoční rautík, který při-
chystala Lucie Antlová a Verča Seker-
ková.

Chtěl bych všem organizátorům, členům
SPOZ a všem dětem a návštěvníkům velikonoční dílny poděkovat, že nám pomáhají udr-
žovat velikonoční tradice a zvyky.

 Filip Procházka, místostarosta obce

Hrkání
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Mateřská škola Biskupice
Zimní období je u konce a všichni se už netrpělivě těšíme na pří-
chod jara, teplé počasí a sluníčko. Vánoce jsme s dětmi prožili v pří-
jemné atmosféře, pod stromečkem bylo spoustu krásných dárků. 
Díky sponzorům – panu Nečekalovi a panu Lamplotovi, jsme mohli 
dětem pořídit velké plastové kostky „Esda“, s kterými si děti moc 
rády hrají, za což bych chtěla oběma touto cestou velice podě-
kovat.V lednu jsme měli ve školce Muzikodrama „Výlet na severní 
pól“. Žili jsme také Olympiádou a sami si některé disciplíny vyzkou-
šeli. Únor byl ve znamení karnevalu, což se ani u nás neobešlo bez 
karnevalového veselí, kdy děti přišly do školky v krásných maskách.  
Celé dopoledne se tančilo, soutěžilo a veselilo. Moc jsme si to užily! 
V březnu – měsíci knihy, jsme navštívili knihovnu v Jaroměřicích, 
kde nás mile přivítala paní Machálková. Ukázala nám prostředí 
nové knihovny, přečetla příběh „O krtečkovi“ a děti si samozřejmě 
mohly prohlédnout celou řadu krásných knih. Zábavnou formou 
jsme se také seznámily s první pomocí, kterou nám přijela předvést 
paní Krausová. Děti obvazovaly zraněného kamaráda, vyzkoušely 
si přímou masáž srdce a další důležité úkony pro záchranu lidského 
života. Do konce školního roku nám zbývají ještě tři měsíce, máme 
pro děti připravené další zajímavé aktivity. Zapojíme se do úklido-
vé akce "Ukliďme Česko“, čekají nás dva školní výlety, divadélka 

v MŠ a samozřejmě tradiční rozloučení s předškoláky spojené se 
spaním ve školce.  Přeji všem krásné jarní dny. 

Lenka Brabcová, zastupující ředitelka MŠ

POZVÁNKA            
CANTILO Jevíčko  

- opět v Biskupicích
Na neděli 15. května 2022 připravujeme ve 
spolupráci s obecním úřadem Biskupice vy-
stoupení smíšeného pěveckého sboru CAN-
TILO Jevíčko. Koncert se uskuteční v místním 
kostele sv. Petra a Pavla v 15:00 hod. Vystou-
pí také děti z naší mateřské školky. Dále se 
můžete těšit na vystoupení: Petr Dvořáček 
(Jaroměřice) – klarinet, Ivetka Sekerková (Bis-
kupice) – harmonika, Alička Navrátilová (Bis-
kupice) – flétna. Vstupné je dobrovolné, bude 
použito k výzdobě našeho kostela sv. Petra  
a Pavla. Určitě si přijďte koncert poslechnout, 
slibujeme krásný kulturní zážitek.                                                    

   Helena Neuerová

POZVÁNKA 
Přátelské posezení  

s důchodci
V neděli 8. května 2022 pořádá ČČK Biskupi-
ce za finančního přispění obce "Besedu pro 
důchodce". Setkání se uskuteční v 15.00 hod 
v kulturní místnosti. I letos se můžete těšit na 
vystoupení dětí z místní MŠ. Přednášku na 
téma „Poznávání  Švédska“ si pro Vás připra-
vila paní Mgr. Marcela Švancarová (připraví si  
i ochutnávku typického občerstvení pro Švéd-
sko). Pozvání také přijal starosta obce pan Da-
libor Šebek, který Vás seznámí s plánovanými 
úpravami obce. Na oba hosty si můžete při-
pravit různé otázky, dotazy, připomínky atd. 
Občerstvení a příjemné posezení je zajištěno. 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.              

Helena Neuerová, ČČK
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Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
květnu:

 Marta Navrátilová
 František Markus
 František Smítal
 Ivan Továrek
 Marie Cábová
 Věra Kopková
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Obec Chornice
M A T E Ř S K Á  Š K O L A  C H O R N I C E

Velikonoční tvoření
Po delší době jsme si dopřáli společné chvilky prožité s mamin-
kami v naší školce. V předvelikonočním období jsme se sešli, aby-
chom si vytvořili dekoraci pro výzdobu dětských pokojíčků a do-
movů. S pomocí rodičů děti vyráběly dřevěné zajíce. Každý ušák 
byl jiný a přesto všichni krásní.    Hana Němcová, MŠ

Zajíček a kuřátko
V rámci projektového dne jsme 6. 4. 2022  navštívili Ekocentrum Stolístek v Linharticích  
s programem Zajíček a kuřátko.
Děti se formou rozhovorů a her seznámily s dávnými, ale i současnými zvyky a tradicemi 
velikonočních svátků. Na závěr  si vyrobily velikonoční dekoraci.
Dětem se velikonoční tvořivé dopoledne líbilo, do školky se vracely s novými informacemi 
a zážitky.

Melková Ivana, MŠ

Z Á K L A D N Í   Š K O L A  C H O R N I C E

Velikonoční dílny
V návaznosti na tradici z předchozích ročníků se i letošní jaro na naší škole neslo v duchu 
velikonočních dílen. Jednotlivé třídy se ve čtvrtek 7. 4. 2022 spolu se svými učiteli zapojily 

do tvoření velikonočních výrobků, které byly ná-
sledně vystaveny v místním kulturním centru.
Výstava se konala v pondělí 11. 4. 2022 od 13:00 
hodin. Žáci, rodiče, prarodiče, zkrátka kdokoli, kdo 
měl zájem a čas, si mohli vystavené výtvory ne-
jen prohlédnout, ale také za dobrovolný finanční 
příspěvek ponechat. Vybraná částka za velikonoční 
výrobky, ve výši 7000 Kč, byla věnována na pomoc 

válkou postižené Ukrajině. Za finanční příspěvek a ochotu pomoci velice děkujeme. 
Mgr. Radka Bidmonová, DiS, ZŠ

Recitační soutěž na 1. stupni 
Opět jsme po roce uspořádali tradiční recitační soutěž 
na naší škole. Předcházela jí pečlivá příprava básniček  
v jednotlivých třídách, kde si děti vyzkoušely přednes 
před spolužáky. Musíme ocenit vhodný výběr textů, které 
byly vtipné a přiměřené věku dětí. Nejlepší recitátoři byli 
za svůj výkon odměněni pamětní medailí a diplomem.
Recitační soutěž má svůj velký význam jednak při pro-
cvičování paměti, ale hlavně pro překonání trémy a osty-

chu při vystoupení před ostatními diváky. Děti se na letošní soutěž svědomitě připravily,  
a proto si zaslouží velkou pochvalu.

Učitelky 1. stupně ZŠ

Ovoce do škol – projektová hodina
I v letošním školním roce proběhla na druhém stupni oblíbená ochutnávka exotického  
a prémiového ovoce a zeleniny od firmy BOVYS. Díky tomuto doprovodnému programu 
se žáci seznamují s méně obvyklými chutěmi a plody ovoce a zeleniny z celého světa.  
V nabídce bylo zasláno avokádo a mango. Žáci vyhledali informace o původu, pěstová-

ní, nutričním složení a kuchyňském využití těchto 
druhů.
Z avokáda vyrobili pomazánku, která se setkala 
s úspěchem. Ještě větší ohlas měl nápoj z manga 
tzv. lassi – indický jogurtový nápoj. Většina žáků si 
poznamenala ingredience nutné k výrobě nápoje, 
který si zkusí namixovat doma.
  Mgr. Ludmila Faltýnková, ZŠ

V květnu vzpomeneme první  
smutné výročí úmrtí manžela, 

otce, dědečka, 
pana

Josefa 
Krče

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Věra, synové Pavel,

Josef a Patrik s rodinou

Zápis dětí 
do mateřské školy 

Chornice 
na školní rok 2022/23 se uskuteční

v úterý 3. 5. 2022 od 12.30 do 
14.30 hod.

v budově mateřské školy  
– ul. Sluneční č. 231

Žádáme rodiče, aby se dostavili se 
svým dítětem a přinesli jeho  

rodný list.
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KOBRY CHORNICE
Kobry Chornice slaví šipkařský úspěch, 
probojovaly se ze 30 družstev kategorie 
C+ (2. liga a nižší) z Pardubického kraje  
a dostaly se mezi 3 postupující do repub-
likového finále ligového poháru UŠOČP 
(Unie šipkových organizací, Český pohár) 
ve Žďáru nad Sázavou. Republikové zápa-
sy je čekají v neděli 8. 5. 2022, kdy o titul 
budou bojovat Kobry: 
kapitán Zdeněk Eliáš, Jana Wolfová, Hank František, Tomáš 
Vykydal a  Vladimír Vykydal.
Šipky mají v Chornicích dlouholetou tradici. Šipkařský tým byl za-

ložen roku 2002. No ale jak 
už to bývá, někteří odešli, 
jiní přišli a během let se 
naši šipkaři účastnili mnoha 
turnajů. Největšího úspě-
chu dosáhli v roce 2016, 
kdy získali titul vicemistrů 
republiky družstev v dané 
kategorii. 
Kobry by chtěly touto ces-
tou poděkovat obsluze Po-
hostinství u Kostela v Chor-
nicích za poskytnuté zázemí 
a ochotnou spolupráci s šip-
kařským klubem.

Za KOBRY CHORNICE  
Vladimír Vykydal
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 Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Fotbalové okénko
Vstup do sezóny po zimě, byl po dvou letech více, jak komfortní. Šest přátelských utkání 
se odehrálo dle plánu. Únorový fotbalový ples proběhl, v tělocvičně a na hřišti nás nikdo 
neomezoval opatřením, takže na konec března,respektive na první mistrovské utkání to-
hoto roku jsme se více jak těšili. Zimní přípravu (i když letos bez soustředění) řadím mezi 
ty vydařenější. Jak docházkou,tak elánem a vlastně hlavně tím elánem a dobrou náladou. 
O tom to v týmu je a tímhle směrem to chceme ubírat dál.Část týmu máme přes týden 
po půl republice, jak pracovně,tak studentsky,ale je vidět snaha vždy v pátek stihnout  
a sejít se v co největším počtu na trénink. Toho si od kluků cením nejvíc a trénovaní  
a hraní mě tím pádem naplňuje na maximum. V kádru máme 14-15 stabilních hráčů, co ma 
jí chuť hrát a velmi dobrou podporu ze strany trenérů dorostu doplněním 2-3 kvalitními 

hráči v případě nutnosti. Zbývajících 11 
jarních kol, chceme nasbírat zkušenosti 
pořád již v nové rozkoukávající soutě-
ži. Samozřejmě se tam chceme udržet  
a v neposlední řadě zápasy si užívat. Je-
diné, co mě na téhle změně trošku chybí 
a myslím i vícero divákům,tak samozřej-
mě super ‚‚adrenalinové” zápasy proti 
SK Jevíčku. Derby já osobně měl hrozně 
rád. Děkujeme všem, kteří nás podpo-
rují a budeme rádi, když budete chodit 
fandit v co největším počtu.

Daniel Švec

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
13. duben nebyl v jaroměřické škole obyčejným dnem, byl to den zápisu dětí do 1. třídy. 
Krátce po poledni se k nám začali scházet budoucí žáčci, kteří byli v přízemí školy uvítáni 
žáky devátých tříd. Následně se budoucí školáci společně s rodiči přesunuli do přísluš-
ných tříd, kde předvedli své znalosti a dovednosti. Zápisu se zúčastnilo 24 dětí a všechny 

si odnesly pamětní list a taštičku plnou překva-
pení. Tímto bychom chtěli poděkovat našemu 
sponzoru, panu Ladislavu Sekaninovi z firmy  
S-cart, který dětem věnoval krásný balíček po-
třeb pro prvňáčky. Budoucím žáčkům přejeme 
ještě spoustu her ve školce, pak krásné prázdniny  
a 1. září 2022 se na ně budeme těšit u nás ve škole.

Mgr. Kateřina Továrková, třídní učitelka budoucí 
1. třídy

Obec Jaroměřice

V měsíci květnu své významné narozeniny 
oslaví:

LUDMILA VÁGNEROVÁ
LUDVÍK DAMBORSKÝ
Jubilantům přejeme pevné zdraví, elán  
a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

VĚRA JÍLKOVÁ
JOSEF ZAVORAL
BOŘIVOJ KOHOUTEK
BŘETISLAV VESELÝ
Vyslovujeme upřímnou 
soustrast pozůstalým rodinám.

Ukliďme Česko
Žáci a učitelé ze Základní školy a mateř-
ské školy v Jaroměřicích se zapojili do ce-
lorepublikového projektu Ukliďme Česko. 
V pátek 8. dubna 2022 si oblékli pracovní 
oblečení, nasadili rukavice, vzali pytle a vy-
razili uklízet jednotlivé části obce. Byla to 
práce nelehká a žáci si při sběru odpad-
ků uvědomovali, jak neohleduplně se lidé 
chovají k prostranství obce a k přírodě. 
Kromě drobných papírků, obalového ma-
teriálu, cigaretových nedopalků, roušek, 
PET lahví a plechovek našli mnoho uni-
kátních věcí, nad kterými zůstává rozum 
stát – jednalo se například o vyhozenou 
protézu, obracečku, boty, koberce a cáry 
igelitů až po obrovskou rezavou tyč, kte-
rou vylovili z potoka Úsobrnky.
Děkujeme všem žákům a učitelům, že se  
s tak vysokým nasazením pustili do úklidu 
a podíleli se na zkrášlení naší obce. Přeje-
me si, aby uklizená obec vydržela co nej-
déle. Mgr. Věra Grimmerová
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PROGRAM AKCÍ V JAROMĚŘICÍCH V KVĚTNU 2022
                             

Beseda a tvořivá dílnička s paní 
spisovatelkou 
Andreou Popprovou
V rámci akce - Březen měsíc čte-
nářů – jsme u nás s družinou dne 
28.3.2022 přivítali  spisovatelku 
Andreu Popprovou s jejími kou-
zelnými knížkami. Paní Popprová 
nám prozradila jak taková kníž-
ka vzniká a kde se 
jí samotné nejlépe 
tvoří - a to je doma 
v koupelně. Bylo to 
moc pěkné povídání 
a všem se jistě líbilo. 
Děti dostaly od paní 
spisovatelky časopis 
PUNTÍK na památku 
a nakoupily si ně-
jaké její knížky na 
doma. Odpoledne 
jsme si ještě společ-
ně vytvořili kelímky 
eláhopy, bubáčky  
a voňavé pytlíčky. 
Bylo to vše moc pri-
ma, tak zas někdy na 
viděnou v naší krás-
né knihovně.

Danka Machálková

 

Úspěšní čtenáři z třetí třídy
Žáci třetí třídy celý rok pilně pracovali na plnění úkolů v projektu 
Celé Česko čte dětem a již dvakrát se jim podařilo vyhrát v soutěži 
Knihorej. Součástí projektu je předčítání dětem různými osob-
nostmi, ať už jsou to maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, 
paní starostka, paní ředitelka, či známé tváře z řad umělců. Pokud 
máte chuť se k nám připojit, rádi Vás u nás ve škole při společném 
čtení uvidíme. 
To, že žáci třetí třídy čtou opravdu rádi, dokládá i jejich zapojení 
do dobročinného projektu Čtení pomáhá. Stanovený cíl, vybrat 
po padesátikoruně za každou přečtenou knihu celkovou částku 
10 000 Kč během druhého pololetí, už mají třeťáci téměř nadosah, 
protože již nyní získali 8 350 Kč, které budou věnovány na dobro-
činné účely. 

Mgr. Marcela Švancarová

Jedenáctá nejlepší základní škola
Základní škola v Jaroměřicích byla 6. dubna 2022 oceněna v ABC 
Klubu Pardubice jako 11. nejlepší škola z celkového počtu 167 
škol z pěti krajů (Pardubického, Královéhradeckého, Středočeské-
ho, Libereckého a Kraje Vysočina) v soutěži Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR. Součet dosažených bodů našich tří žáků, 
Adriany Pudíkové, Kristýny Jakubcové a Jiřího Beneše, ve druhém 
a třetím kole soutěže vynesl naši školu na vynikající pomyslnou 
příčku. Adriana Pudíková, která postoupila do finále, vybojovala 
krásné 21. místo z celkového počtu 6171 soutěžících. Velmi nás 
potěšilo, že se na naší škole rozvíjí tito nadějní mladí chemici, 
a budeme jim držet pěsti, aby je nadšení neopustilo a věnovali se 
tomuto oboru i nadále. Mgr. Věra Grimmerová
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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. 

Koupím: 
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa
- německé helmy z 2. světové války i bez vnitřku
- tropické korkové helmy, pískové nebo zelené
Tel.: 732 532 866.



sobota 7. 5. 
VELKÉ OPATOVICE 

3. ETAPA
Mládežnická ul., START v 9.45 h., CÍL v 10.15 h.

JEVÍČKO ul. K. H. Borovského 

13.00 h.   Odpoledne s Mattelem 
15.00 h.  Start diváckého peletonu   

NA KOLE S CZECH BLADES  
k trase 4. etapy do Úsobrna, cíl cca v 17.45 h.

15.30 h.  Tvůrčí dílna - malování na sklo

18.30 h.   ETIEN BAND
20.00 h.  3 Generace  
 DJ M. Friedl & DJ Micio

ÚSOBRNO 
4. ETAPA
START v 16.00 h. v Úsobrně,  
CÍL v 18.00 h. v Jevíčku na ul. K. H. Borovského

6. - 8. 5. 2022

46. ROČNÍK  
MEZINÁRODNÍHO  
ETAPOVÉHO  
CYKLISTICKÉHO  
ZÁVODU 

Memoriál Zdeňka Sendlera

JEVÍČKO

Město Jevíčko

Moravská Třebová Velké Opatovice

Lama
R E K L A M AÚsobrnoBiskupice

Sleduj závod  
v mobilu

přímý přenos na stránkách 
www.roadcycling.cz

ZÁVOD MÍRU 
NEJMLADŠÍCH

TJ Cykloklub Jevíčko, Město Jevíčko a TJ Favorit Brno pořádají 

pod záštitou Alexandra Krejčíře, radního Pardubického kraje
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•   JEVÍČKO  

•

80 km

76 km

23 km
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pátek 6. 5. 
JEVÍČKO
- slavnostní zahájení v 9.50 h. v Jevíčku, 
před domem Hasičů, Svitavská ul. 

1. ETAPA - časovka   
START v 10.00 h. na Svitavské ul.
17.00 h.  Malování dětí na vozovku  
na Palackého nám. v Jevíčku - předškolní a školní děti 

18.00 h. CÍL 2. etapy na Palackého nám. 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
16.00 h. Slavnostní zahájení na nám. T.G.M.

2. ETAPA 
LINHARTICE (REHAU)
START v 16.15 h. před firmou REHAU, 
CÍL v 18.00 h. na Palackého nám. 
v Jevíčku

neděle 8. 5.
JEVÍČKO  
5. ETAPA - časovka 
START v 9.00 h. na ul. A. K. Vitáka 
(sídliště) Jevíčko - Březina a zpět

JEVÍČKO Panský dvůr

12.30 h.  Závod škol start 
13.00 h. Vyhlášení závodu škol

13.15 h.   Panský dvůr - Vyhlášení 
Výsledků 46. ročníku ZMN 2022
 Vystoupení dětí z MŠ

tjcykloklubjevicko.cz

Ozvučení zajišťuje:

Občerstvení zajišťuje: Catering Morava



Jevíčko - v pátek 6. května bude ulice 
Svitavská v době od 8:00 do 12:00 hodin 
uzavřena. 
Uzavírka bude od křižovatky s ulicemi Okružní až po 
eurocestu. Objížďka bude vedena ulicemi Okružní IV,  
A. K. Vitáka směr Smolno a po eurocestě na silnici 
II/366, oběma směry. Zastávky BUS Jevíčko Svitavská  
a Dětský domov budou v této době zrušeny. 

START

CÍL

Jevíčko

Moravská Třebová nám.TGM 16:00:00
START       REHAU 16:15:00 0
Mor.Třebová 16:15:30 0,6
Linhartice   křiž. 16:20:00 3,2
Rozstání 16:23:00 5,1
vrchařská prémie 16:26:15 7,4
Mor.Třebová 16:30:45 10
Útěchov 16:33:45 12,4
Dlouhá Loučka 16:37:45 15,1
Křenov  16:43:15 18,7
vrchařská prémie 16:46:15 20,7
Zadní Arnoštov 16:48:45 22,3
Jevíčko náměstí RP 16:57:00 28
Biskupice   17:03:00 31,7
Chornice                           limit 17:11:00 37,2
Unerázka 17:16:30 40,5
Petrůvka   17:19:15 42,7
Pěčíkov RP 17:22:00 44,2
Vranová Lhota 17:27:00 47,6
Hartinkov  vrchařská prémie 17:36:30 53,3
Březinky                         limit 17:41:15 56,5
Šubířov  Chobyně rozc. 17:50:30 63,1
Chobyně 17:52:00 64
Śubířov    vrchařská prémie 17:55:00 66
Jaroměřice 18:04:30 72,3
Jevíčko náměstí    CÍL 18:09:00 75,8

Jevíčko - odpoledne v době od 16:45 do 17:00 hod, při 2.etapě, přijedou 
cyklisté do Jevíčka od Smolna a projedou ulicemi A. K. Vitáka, Okružní IV, 
Brněnská, Palackého nám.,Třebovská, Okružní II, Biskupická do Biskupic.  
Do cíle na Palackého náměstí přijedou v době 18:00 - 18:30 hod. ulicemi Bis-
kupická, Třebovská. Žádáme občany, aby zde po dobu průjezdu závodu nepar-
kovali svá vozidla.

Průjezd Biskupicemi, v pátek 6. května v době od 16:50 do 17:10 
hod přijedou cyklisté od Jevíčka a zabočí na Nectavu. Žádáme občany, aby zde 
po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do vozovky 
během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Průjezd Jaroměřicemi, v pátek 6. května v době od 18:00 do 18:30 
hod přijedou cyklisté od Šubířova a pojedou na Biskupice. Žádáme občany, aby 
zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do vozovky 
během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Průjezd Chornicemi, v pátek 6. května v době od 17:10 do17:15 hod 
přijedou cyklisté od Nectavy a zabočí na Unerázku. Žádáme občany, aby zde 
po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do vozovky 
během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Vážení občané, děkujeme Vám za Vaši pomoc při zajištění bezpečnosti mladých cyklistů 
tím, že budete dbát pokynů policie a pořadatelů.

pátek 6. května        2. etapa

pátek 6. května       1. etapa

UZAVÍRKA

Jevíčko - Svitavská ul. - start 1. etapy - časovky v 10:00 hod. 

Pro za tění ez ečnost  kl stů ot e u e e o adatele star í 16t  let.                                                     Od ěna 100kč za od nu. Zá e  laste se od 25. du na v n o entru Jevíčko.  
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Časovka                                                                        Obrátka                                                                                                
Jednotlivců                                                                  v Březině 

Velké Opatovice - Jevíčko - Uhřice

V sobotu 7. května  v době od 9:00 
do 10:30 hod, 
budou silnice II/372 do Velkých Opatovic a silnice II/374 
do Uhřic uzavřeny. Objížďka do Velkých Opatovic 
přes Smolno oběma směry.
Do Uhřic přes Jaroměřice. 
Příjezd k Penny bude ulicemi Brněnská a M.Mikuláše.

Odpoledne v době od 17:45 do 18:30 hod, při 4.etapě 
přijedou cyklisté po silnici II/374 od Uhřic. Pojedou ulicemi M. Mikuláše,  
A. K. Vitáka, K. H. Borovského do cíle u Panského dvora.
Žádáme občany, aby zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla.

V neděli 8. května v době od 8:00 do 
12:00 hod, 
bude silnice Jevíčko, Smolná, Bělá, Březina uzavřena pro 
veškerý ostatní provoz. Objížďka přes V. Opatovice, Brťov, 
Slatinu do Březin.
Do Bělé bude příjezd možný z Vel. Opatovic přes Smolno. 
Linkový BUS pojede přes V. Opatovice. 
Budou zrušeny zastávky rozc.k OLÚ, přehrada.

3. etapa        sobota 7. května

4. etapa        sobota 7. května

5. etapa       neděle 8. května

UZAVÍRKA

UZAVÍRKA

Velké Opatovice - Mládežnická ul. - start 3. etapy v 9:50 hod., cíl 10:20 hod.

Jevíčko - ul. A. K. Vitáka - start 5. etapy - časovky v 9:00 hod.

Pro za tění ez ečnost  kl stů ot e u e e o adatele star í 16t  let.                                                     Od ěna 100kč za od nu. Zá e  laste se od 25. du na v n o entru Jevíčko.  

Úsobrno   START 16:00:00 0
Nové Sady křiž. - vlevo  16:07:30 4,8
Skřípov vrch. prémie  16:14:00 9
Konice  - vpravo  16:22:00 14,2
Březsko křiž. rovně  16:26:00 17,5
Hvozd  16:29:00 19,2
Ludmírov 16:35:00 23,5
Dětkovice 16:36:15 24,5
Kladky  16:38.00 25,3
Vysoká 16:44.30 29,3
Březinky 16:46:15 31
Chobyně 16:59:00 39
Šubířov - vrch. prémie 17:03:00 41,3
Skřípov 17:06:45 43,7
Nové Sady - vpravo 17:13:30 47,9
Úsobrno  rychl. prémie 17:22:15 53,6
Nové Dvory 17:24:00 55
!!! Křižovatka  - vpravo       17:27:00 56,9
Šubířov - vrch. prémie 17:34:00 61,8
Skřípov - křiž. vpravo 17:38:15 64,2
Nové Sady - křiž. vpravo 17:45:00 69
Úsobrno   17:53:30 74
Úsobrno - křiž. - vlevo !!!   17:56:00 75,5
křiž. na Uhřice - vpravo 17:59:45 77,8
Jevíčko CÍL ul. K. H. Borovského 18:03:15 81,2



Odpoledne

so ota . května 2022 
Panský dvůr  Jevíčko  
1 00 - 18 00

s Mattelem

13:00  Zahájení akce
13:00 – 13:50 Workshopy pro veřejnost, škola ježdění
14:00 – 14:10 HOT WHEELS PUMPTRACK SHOW
14:10 – 14:30 Soutěže pro diváky o ceny
14:30 – 15:20 Workshopy pro veřejnost, škola ježdění
15:30 – 15:40 HOT WHEELS PUMPTRACK SHOW
15:40 – 16:00 Soutěže pro diváky o ceny
16:00 – 16:50 Workshopy pro veřejnost, škola ježdění
17:00 – 17:10 HOT WHEELS PUMPTRACK SHOW
17:10 – 18:00 Workshopy pro veřejnost, škola ježdění
18:00  Ukončení programu


