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

Fotoaktuality

Výsledky komunálních voleb 2022 v Jevíčku
Počet volených členů zastupitelstva
Voliči v seznamu

2 253

Vydané obálky

1 279

Volební účast v %

56,77

Odevzdané obálky

1 279

Platné hlasy

2. druhý zářijový víkend besedovali
radní města s našimi seniory

Otec Josef Slezák požehnal opravenou
požární zbrojnici

15

17 806

Kandidátní listina

Hlasy
absolutně

v%

Přepočtené
% platných
hlasů

Počet
mandátů

1. Jednotné Jevíčko

1 112

6,25

6,24

1

2. SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO 2022

6 810

38,25

38,24

6

3. 3PK PRO PROSPERUJÍCÍ JEVÍČKO

5 627

31,60

31,60

5

4. SPOLEČNĚ PRO JEVÍČKO

1 613

9,06

9,05

1

5. Město lidem, lidé městu

2 644

14,85

14,84

2

Zvolení členové zastupitelstva města
Kandidátní listina
číslo

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

5

5

název

Jednotné Jevíčko

SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO 2022

Kandidát
poř.
číslo

2

1

SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO 2022

10

SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO 2022

2

SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO 2022

SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO 2022

SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO 2022

3PK PRO PROSPERUJÍCÍ JEVÍČKO

3PK PRO PROSPERUJÍCÍ JEVÍČKO

3PK PRO PROSPERUJÍCÍ JEVÍČKO

3PK PRO PROSPERUJÍCÍ JEVÍČKO

3PK PRO PROSPERUJÍCÍ JEVÍČKO

4

3

5

1

8

3

2

4

SPOLEČNĚ PRO JEVÍČKO

13

Město lidem, lidé městu

2

Město lidem, lidé městu

1

příjmení, jméno, tituly

Jedlinský Petr Mgr.

věk

Navrhující
strana

33

NK

Pávek Dušan dipl. um.

43

Vykydal Pavel Ing.

48

Junková Jana Mgr.

54

Müller Roman Ing.

58

Korbel Martin DiS.

40

Václavek Ondřej

35

Huf Josef Mgr.

Šafář Miroslav Mgr.

Votroubek Petr Mgr.

Křížová Ivana MUDr.

Bidmon Josef

Pávek Martin

Pávková Aneta Ing.

Parolek Miloslav Mgr.

www.jevicko.cz

57

46
51

63

63
47

36
53

KDU-ČSL

NK

NK

KDU-ČSL

NK

Politická
příslušnost

BEZPP

KDU-ČSL

BEZPP

BEZPP

BEZPP

BEZPP

KDU-ČSL

KDU-ČSL

NK

BEZPP

NK

NK

NK

NK

NK

NK

NK

BEZPP

BEZPP

BEZPP

BEZPP

BEZPP

BEZPP

ODS

Hlasy
abs.

191

676

552

525

457

449

464

491

450

445

422

380

189

360

353

v%

Pořadí
zvolení

17,17

1

9,92

8,10

7,70

6,71

6,59

6,81

8,72

7,99

7,90

7,49

6,75

11,71

13,61

13,35

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

1

2

Zdroj: www.volby.cz
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Poděkování zastupitelům a radním Města Jevíčka
za období 2018 – 2022

Společenská rubrika

Vážení občané,
komunální volby jsou za námi. S jejich výsledkem se můžete podrobněji seznámit na titulní
straně tohoto čísla Jevíčského zpravodaje. Rádi bychom tak nově zvoleným zastupitelům
chtěli pogratulovat k získání mandátu, popřát všem mnoho úspěchů v jejich činnosti. Přejeme současně novému zastupitelstvu, aby se stalo konstruktivním a kladně naladěným
týmem, který se dokáže rozhodovat ku prospěchu města a jeho občanů.
Dále bychom rádi, vážení občané, poděkovali i Vám, neboť jste skutečně vzali komunální
volby vážně a přišli k volbám, jejichž volební účast v Jevíčku nebyla vůbec špatná, 56,77 %.
Ano, mohla by být lepší, ale např. ve srovnání s Moravskou Třebovou, kde přišlo volit jen
38,52 %, to svědčí o Vašem zájmu rozhodnout o novém vedení města.

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

Vážení občané,
chtěli bychom také především velmi poděkovat končícímu zastupitelstvu a radě města
v období 2022, které v rámci své práce zajistilo pro město velkou řadu úspěšně realizovaných projektů, které bezpochyby zlepší prostředí našeho města, organizací a především
by měly zkvalitnit všeobecné životní podmínky v Jevíčku i místních částech Zadní Arnoštov
a Mařín. Musím říct, že to nebylo lehké období, naopak se domnívám, že jsme si prošli jedním z nejtěžších období v celosvětové novodobé historii. Mám na mysli zejména covidovou
pandemii, která celou zemi opakovaně uvrhala do tzv. nouzového stavu, museli jsme čelit
dosud nezažitým postupům a rozhodnutím, které bylo nutné plnit překotně ze dne na den
a často bez dostupných prostředků, zde jste nám neskutečně pomohli Vy, občané města
zejména výrobou ochranných pomůcek, nezištné pomoci starším a nemohoucím občanům,
kteří se nemohli často postarat o základní věci sami, jak byli doposud zvyklí. O totální uzávěrce kulturního a společenského života ani nemluvím. Rovněž ekonomika většiny firem
a podniků zažila velmi těžká období a zkoušky. Ve chvíli, kdy jsme se domnívali, že je to
nejhorší za námi, se rozzuřila válka na Ukrajině. Opět situace, která znamenala řadu operativních kroků, rozhodnutí, které nás všechny velmi děsily. Rovněž i v této těžké situaci jste
velmi pomohli Vy, občané, firmy i místní spolky, zejména v oblasti humanitární a finanční
pomoci. Přesto všechno zastupitelstvo i rada města fungovaly a přijímaly řadu usnesení
a život ve městě běžel stále kupředu. Přehled těch zásadních realizovaných projektů města
si můžete prohlédnout na webu města www.jevicko.cz v sekci samospráva – projekty města.
Dovolte nám tedy za vedení města a věřím, že i za Vás občany Jevíčka, poděkovat končícím
zastupitelům, radním a v neposlední řadě všem členům odborných komisí a výborů města
za jejich spolupráci, názory, podněty a pomoc při realizaci jednotlivých projektů a aktivit
města. Současně bychom všem těmto lidem popřáli hodně úspěchů v jejich další činnosti
a především popřáli pevné zdraví a osobní pohodu.
Poděkování si rovněž zaslouží celý tým Městského úřadu Jevíčko, který pro rozhodování
zastupitelstva, rady a komisí i výborů zajišťoval úřední spolupráci a součinnost zejména
v přípravě podkladů pro jednání a jednotlivá rozhodnutí.
Dušan Pávek, dipl.um., starosta města
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta města

NOVĚ V TIC

KALENDÁŘ

JEVÍČKO A OKOLÍ Z NADHLEDU 2023
CENA 280,www.jevicko.cz

Zdeňka Macků
Josef Podlezl

Jan Kritzbach

Richard Hájek

Marie Blažková

Emilie Kubitová

Marie Sauerová

Jaroslava Smreková
Miroslav Kotík
Alois Knap

Zita Böhmová

MUDr. ZUZANA ŠEDRLOVÁ
dovolená 3.10. -14.10.2022,
sestřička přítomna 6.10., 11.10.,
13. - 14. 10. - zástup pouze
akutní stavy MUDr. Trčková
a MUDr. Křížová pouze
po telefonickém objednání

Měsíčník
města Jevíčka
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Rada města Jevíčka vyhodnotila
osobnosti roku 2021

Vážení občané,
obdobně jako v předchozích letech, tak i v roce 2022 rada města
vyhodnotila osobnosti města za rok 2021. Nominace vzešly z veřejné ankety občanů a návrhů rady města. Celkem jsme se v kolektivu
rady města shodli na počtu šesti oceněných, z nichž se v jednom
případě jednalo o kolektiv v oblasti spolkového života, kde byl oceněn 98. oddíl Oldskautů Františka Plecha, pod vedením vedoucího oddílu Ing. Pavla
Vykydala. Oddíl oldskautů čítá celkem 11
členů a vznikl na počest Františka Plecha,
historika, kronikáře
a čestného občana
našeho města, který
zemřel v roce 2019.
Dalšími
oceněnými byli jednotlivci.
V oblasti spolkového
života byla oceněna Mgr. Alena Votroubková za dlouholetou
a přínosnou činnost jevíčskému oddílu skautek. Paní Votroubková
se dlouhodobě věnovala vedení skautské mládeže, jak v rámci celoroční činnosti tak pořádání letních táborů, z nichž 15 vedla.
Další čtveřice oceněných zaujímá oblast zdravotnictví, kde
rada města ocenila lékaře, kteří se po celou dobu své profesní činnosti věnovali a věnují
péči o zdraví našich občanů.
Za významnou, vysoce odbornou a starostlivou péči jsme
předali ocenění paní prim.
MUDr. Heleně Blažkové, lékařce Odborného léčebného
ústavu Jevíčko, která se vždy
s velkou laskavostí a vstřícností
věnuje všem pacientům s různými zdravotními problémy.
Dále jsme ocenili pana prim.
MUDr. Pavla Bartoně, lékaře, specialistu v oboru pneumologie Odborného léčebného ústavu Jevíčko, velmi přátelského
a slušného člověka s ochotou pomáhat lidem, kteří trpí vážnými
plicními obtížemi. Dalšími oceněnými lékaři se stala paní MUDr.
Jana Melková, která v 90. letech 20. století v Jevíčku založila velmi úspěšnou chirurgickou lékařskou praxi včetně rentgenového
a ultrazvukového pracoviště, nyní rozšířenou o laserovou medicínu
zaměřenou na hojení ran po různých poraněních a chirurgických
zákrocích. Další oceněnou lékařkou se stala paní MUDr. Alena Jagošová, která v Jevíčku společně se svým manželem MUDr. Tomášem Jagošem dlouhodobě působila jako zubní lékařka. Svoji přízeň
si získávala vždy vysoce odborným a přátelským přístupem k pacientům i dětem.
Radní Města Jevíčka veřejně poděkovali oceněným osobnostem za
jejich přínosnou a záslužnost činnost v rámci slavnostního zahájení
oslav 100 let skautingu v Jevíčku v sobotu 17. září v Panském dvoře v Jevíčku. Udělení ocenění byli kromě zástupců města a Skautů
přítomni také poslanec Parlamentu ČR pan Mgr. Marek Výborný,
dále senátor a 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pan Michal Kortyš.

PRANOSTIKY
NA ŘÍJEN
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje,
tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Teplé září - říjen se mračí.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá,
není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů
bude i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Studený říjen - zelený leden.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

Vážení občané,
za radu města ještě jednou oceněným osobnostem velmi gratulujeme, jejich činnosti i práce si nesmírně vážíme a přejeme jim zejména pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
Za kolektiv Rady Města Jevíčka, Dušan Pávek, dipl.um.,
starosta Města Jevíčka

www.jevicko.cz
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Usnesení 44. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 8. srpna 2022
Rada města Jevíčko schvaluje
1/44Z/2022 program 44. zasedání ZM konaného dne 08.08.2022
2/44Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Ing.
Aneta Pávková, Mgr. Petr Jedlinský,
Mgr. Petr Votroubek
4/44Z/2022 prodej bytové jednotky č. 56/1,
spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 1170/3528 na společných částech
domu č. p. 56 a spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1170/3528 na pozemcích p. č. st. 102/1, p. č. st. 1474, p. č.
51/1, p. č. 51/2, p. č. 51/3, p. č. 51/4, p.
č. 51/5, p. č. 51/6, p. č. 51/7, p. č. 3217/1,
p. č. 3217/2 a p. č. 3217/3, vše v k. ú.
Jevíčkopředměstí P*** D*** a R*** D***
Jevíčko za cenu 1.400.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími
+ kupní smlouvu mezi městem Jevíčko
a P*** D*** a R*** D*** na prodej bytové
jednotky č. 56/1, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1170/3528 na společných částech domu č. p. 56 a spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1170/3528
na pozemcích p. č. st. 102/1, p. č. st.
1474, p. č. 51/1, p. č. 51/2, p. č. 51/3, p.
č. 51/4, p. č. 51/5, p. č. 51/6, p. č. 51/7,
p. č. 3217/1, p. č. 3217/2 a p. č. 3217/3,
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
5/44Z/2022 prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4238/10 (30 m2) – orná půda
v k. ú. Jevíčko-předměstí M*** K***
a P***K***, Jevíčko za cenu 14.000 Kč
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč
kupujícími + kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a M***K*** a P*** K***na
prodej nově zaměřeného pozemku
p. č. 4238/10 v k. ú. Jevíčko-předměstí
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
6/44Z/2022 směnu nově zaměřených pozemků p. č. 538/72, p. č. 538/95, p. č.
538/96, p. č. 538/97, p. č. 538/98 a p. č.
538/99, vše orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku města Jevíčko za
nově zaměřené pozemky p. č. 538/24,
p. č. 538/83 a p. č. 538/94, vše ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí
v majetku společnosti Plemenáři Brno,
a. s., Optátova 708/37, Brno + směnou
smlouvu mezi městem Jevíčko a společností Plemenáři Brno, a. s. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
7/44Z/2022 koupi pozemků p. č. 3094/2 (26
m2) a p. č. 3128/2 (25 m2), oba orná
půda v k. ú. Jevíčkopředměstí za cenu
2.040 Kč od společnosti Hanácká ze-

mědělská společnost Jevíčko, a. s.,
IČ: 48173053, Třebovská 713, 569 43
Jevíčko + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000
Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi
městem Jevíčko a společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s.
na koupi pozemků p. č. 3094/2 a p. č.
3128/2, oba orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8/44Z/2022 znění kupní smlouvy a znění
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
prodej stavebních pozemků v lokalitě
U Kapličky
9/44Z/2022 cenovou nabídku a smlouvu
o dílo mezi městem Jevíčko a Správou
a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice,
IČ: 00085031 na opravu místní komunikace č. 36c ulice Dr. Klimeše v Jevíčku
ve výši 235.510 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
10a/44Z/2022 objednávku posouzení odlehčovacích komor a kanalizace v ul.
Okružní IV dle cenové nabídky u provozovatele kanalizace a vodovodu v Jevíčku, společnosti VHOS, a. s., Nádražní 6,
571 01 Moravská Třebová za nabídkovou cenu 298.000 Kč bez DPH
11a/44Z/2022 výsledek výběrového řízení
akce „Kulturní dům ASTRA – dodávka
stolů a židlí“, kde nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč RADA NÁBYTEK s.
r. o., Palackého třída 924/105, 612 00
Brno, IČ: 26904128 za nabídkovou cenu
537.999 Kč bez DPH
11b/44Z/2022 uzavření kupní smlouvy mezi
městem Jevíčko a společností RADA
NÁBYTEK s. r. o., Palackého třída
924/105, 612 00 Brno, IČ: 26904128 na
dodávku stolů a židlí pro Kulturní dům
ASTRA za nabídkovou cenu 537.999 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
11c/44Z/2022 výsledek výběrového řízení
akce „Kulturní dům ASTRA – dodávka
teleskopické tribuny“, kde nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč Kovostal,
s. r. o., Pivovarská 457, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 15530507 za nabídkovou
cenu 2.087.500 Kč bez DPH
11d/44Z/2022 uzavření kupní smlouvy mezi
městem Jevíčko a společností Kovostal,
s. r. o., Pivovarská 457, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 15530507 na dodávku teleskopické tribuny pro Kulturní dům
ASTRA za nabídkovou cenu 2.087.500

Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
12/44Z/2022 úpravu rozpočtu města Jevíčko
na rok 2022 č. 2
13a/44Z/2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi městem Jevíčko a společností LETOSTAV, spol. s r. o., Nádražní 12,
679 61 Letovice, IČ: 16343794 na akci
"Revitalizace domu hasičů v Jevíčku",
kdy jsou předmětem vícepráce ve výši
142.435 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem dodatku
13b/44Z/2022 uzavření dodatku č. 1 ke stávající platné smlouvě o dílo na zajišťování
provozu, údržby a správy VO, které je
v majetku města Jevíčko včetně místní
části Zadní Arnoštov a Mařín uzavřené
dne 20.02.2019 mezi městem Jevíčko a společností ELEKTRO – PLOŠINY
Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42
Chornice, IČ: 88620387 a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/44Z/2022 zapisovatelkou zasedání Petru
Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr.
Miloslava Parolka a Ing. Jaroslava Zezulu
Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
10b/44Z/2022 starostu jednáním s firmou
VHOS, a. s. o finanční spoluúčasti na
posouzení odlehčovacích komor a kanalizace v ul. Okružní IV a zapracováním do posouzení garance účinnosti
navrženého technického řešení
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
předložené zápisy a usnesení ze 43. zasedání
ZM, 93. a 94. schůze RM bez zásadních připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
zprávu o činnosti MěP Jevíčko za období duben až červen 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
aktuální informace místostarosty k veřejnému
projednání změny č. 3 územního plánu Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci
měsíce července 2022
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 96. schůze Rady města Jevíčko konané dne 22. srpna 2022
Rada města Jevíčko schvaluje
1/96R/2022 program 96. schůze rady města
dne 22.08.2022
2a/96R/2022 bezplatný pronájem tělocvičen
ZŠ Jevíčko a bezplatné pronajmutí
dvou městských party stanů pro Skautské oddíly Jevíčko v rámci pořádání
oslav 100 let skautingu v Jevíčku, které
se uskuteční v termínu 17. - 18.09.2022
v prostorách Panského dvora
2b/96R/2022 bezplatný pronájem Panského
dvora včetně WC, instalaci dvou městských stanů a lavic se stoly k uspořádání akce "Rozloučení s prázdninami
2022", kterou pořádá T. J. SK Jevíčko,
z. s. - oddíl kopané v sobotu 27.08.2022
od 15:00 h

2c/96R/2022 nájemní smlouvu o pronájmu
areálu v Panském dvoře včetně WC
pro sdružení "Město lidem, lidé městu"
k předvolebnímu posezení s kandidáty
u kávy a malým programem pro děti,
které se uskuteční v neděli 18.09.2022
v odpoledních hodinách s ukončením
do 18:00 h za cenu 1.000 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
3a/96R/2022 poskytnutí finančního daru na
činnost Jezdeckému klubu Osada Lípa,
z. s., Zadní Arnoštov se sídlem Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko ve výši
8.000 Kč
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3b/96R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko
a Českou republikou – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na
Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice,
IČ: 72050250 o bezúplatném převodu
vlastnictví movité věci - převod vozidla
Škoda Octavia II Combi 1,8 – 118 kW,
VIN: TMBHK61Z1B2137453, registrační
značka 3E5 4732 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
4a/96R/2022 dotaci 4.800 Kč AVZO Biskupice
na konání tábora „Kelt“ v Trhonicích
u Jimramova
4b/96R/2022 podání žádosti v Podprogramu subjektů činných v oblasti kultury
a památkové péče v Pardubickém kraji

Měsíčník
města Jevíčka
									
na rok 2022 na stabilizaci a chemickou
ochranu městské věže
4c/96R/2022 vydání bedekru "Bartolomějská
stezka" pro prezentační účely města dle
zápisu

5/96R/2022 záměr prodeje pozemku p. č.
4660 - trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje vedoucího
organizačního odboru předáním informace o umístění pozemku v územním
plánu

Říjen 2022
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6/96R/2022 přílohu č. 10 ke směrnici o cestovních náhradách dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky MPSV č.
511/2021, 116/2022 a 237/2022
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 97. schůze Rady města Jevíčko konané dne 5. září 2022
Rada města Jevíčko schvaluje
1/97R/2022 program 97. schůze rady města
dne 05.09.2022
3/97R/2022 zápis do kroniky města za rok
2021
4c/97R/2022 dodání klíčů a zámků do hasičské
zbrojnice firmou Zamknuto.eu Lizna,
s. r. o., Kpt. Jaroše 50/8, 680 01 Boskovice, IČ: 09043179 za částku 11.512 Kč vč.
DPH s úhradou z plánovaného rozpočtu na požární ochranu 2022
4d/97R/2022 úhradu částky 28.725 Kč vč. DPH
za dodání a montáž slaboproudých datových rozvodů do hasičské zbrojnice,
která byla realizována firmou AV SAT
electronic, Ing. Vítězslav Kyselý, Moravská Třebová, IČ: 13173782 s úhradou
z plánovaného rozpočtu na požární
ochranu 2022
4e/97R/2022 úhradu částky 66.410 Kč vč. DPH
za dodání a montáž zabezpečovacího
zařízení do hasičské zbrojnice, která
byla realizována firmou AV SAT electronic, Ing. Vítězslav Kyselý, Moravská Třebová, IČ: 13173782 s úhradou z plánovaného rozpočtu na požární ochranu
2022
6b/97R/2022 záměr prodeje pozemku p. č.
2604 – orná půda a části pozemku p. č.
2601 – trvalý travní porost, oba v k. ú.
Zadní Arnoštov
6c/97R/2022 zřízení věcného břemene mezi
městem Jevíčko a společností RABBIT
Trhový Štěpánov, a. s., Sokolská 302,
257 63 Trhový Štěpánov na zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č.
3061/3 a p. č. 3052, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí ve prospěch města Jevíčka

a zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3051 v k. ú. Jevíčko-předměstí
ve prospěch společnosti RABBIT Trhový
Štěpánov, a. s.
7b/97R/2022 odpuštění úhrady tří měsíčních
nájmů nájemci bytu č. 9 na adrese Komenského nám. č. p. 167, Jevíčko na
základě havarijního stavu střechy a zatečení do bytu
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
2/97R/2022 pověřit radu města do doby ustavujícího zasedání nového zastupitelstva k provádění a schvalování veškerých úkonů vztahujících se k realizaci
investičních akcí města a rozpočtových
opatření: "Přístavba a stavební úpravy
kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko";
"Areál sběrného dvora Jevíčko"; "Výstavba společné stezky Jevíčko – Velké
Opatovice" z důvodu nutnosti jejich
odpovědného řízení a vazby na dotační
spolufinancování
4b/97R/2022 odvolat na vlastní žádost ze
zdravotních důvodů z funkce dočasného vedení Městské policie Jevíčko
Františka Juriše, do které byl pověřen
zastupitelstvem města usnesením č.
11h/19Z/2020 dne 25.05.2020 a jmenovat do této funkce Martina Němce,
který již nyní vykonává částečně jeho
komplexní zastupování
5/97R/2022 schválit cenovou nabídku společnosti Akvamont Svitavy, s. r. o., Hlavní
426/4, 568 02 Svitavy IČ: 15035221 na
realizaci zadláždění chodníku ul. Brněnská včetně výměny obrub v úseku od
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lékárny po křižovatku s ul. Okružní
III za částku 722.228,46 Kč bez DPH
a etapizaci plateb za provedené práce do jara 2023
6a/97R/2022 schválit nabídku vlastníků
pozemků p. č. 4513 – ovocný sad
a p. č. 4514 – trvalý travní porost, oba
v k. ú. Jevíčko-předměstí o celkové
výměře 933 m2 na jejich koupi za
cenu 32.655 Kč
Rada města Jevíčko odvolává
4a/97R/2022 Františka Juriše z funkce člena komise pro mimořádné události
a z funkce člena komise pro dopravu,
dopravní obslužnost a bezpečnost
na základě podané vlastní žádosti ze
zdravotních důvodů s účinností ode
dne schválení
Rada města Jevíčko souhlasí
7a/97R/2022 s uzavřením splátkového kalendáře s žadatelem k úhradě dluhu
na nájemném za byt na ul. Barvířská
560, Jevíčko tak, aby vzniklý dluh byl
uhrazen nejpozději do 31.10.2022,
a to ve dvou měsíčních splátkách
a pověřuje správce SBF vyřízením náležitostí
7c/97R/2022 s osazením lokálního topidla
v bytě žadatelů na ul. Třebovská 71
v Jevíčku a zbudování komínu v případě splnění podmínek daných stavebním úřadem a povinnosti osazení
bytu čidlem CO ke zvýšení bezpečnosti uživatelů bytu, a to vše bez finanční účasti pronajímatele
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Začal nám další školní rok a s ním přichází
i změny a zážitky pro děti.
Malé děti u „Koťátek“ si postupně zvykají
na odloučení od maminek, na paní učitelky a nové kamarády.
Starší děti v ostatních třídách již čekaly
první akce.
V pondělí 12. 9. navštívili „Kapříci“, „Berušky“ a „Sluníčka“ výstavu loutek v synagoze, kde byli k vidění čerti, král s královnou,
čaroděj, netopýři a další loutky v nápaditých dekoracích. Dětem se výstava velice
líbila. Tímto bych chtěla moc poděkovat
paní Ulčové za vřelé přijetí a milé povídání.
V úterý 13. 9. „Kapříci“ vystoupali na
městskou věž. Některé děti se bály, ale
překonaly strach a z výhledu byly nadšené. Hned začaly plánovat další návštěvu
i s rodiči. Děkuji paní Monice Braunerové,
která nás na věž doprovázela.
Za MŠ Dita Mlčochová

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL
SVITAVY 2022

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště
Svitavy pořádá za účasti středních škol
okresu Svitavy a vybraných středních
škol z jiných regionů Přehlídku středních škol 2022.

Akcese koná ve čtvrtek 20. října 2022, pro veřejnost v době
od 9.00 do 17.00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Multifunkční centrum Fabrika).

Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné poradce a všechny, kteří chtějí získat přehled o nabídce
vzdělávání v našem regionu.
Bc. Barbora Kabátová, ÚP ČR,
Kontaktní pracoviště Svitavy

Seniorky Palouček
- plán na říjen 2022

Náštěva Městské věže

Dne 16. 9. 2022 jsme s třídou Berušek navštívili městskou věž. Děti byly odvážné
a všichni jsme to zvládli na jedničku. Na
děti čekal diplom a sladká medaile za statečnost.
Anežka Mackerlová, Mgr. Eva Štěpánková

DEN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
		
10. 09. 2022
Životní prostředí nám není lhostejné!

5. 10.

hrátky

12. 10.

cvičme v rytme

19. 10.

první pomoc - Maruška

26. 10.

překvapení

Účastníci sobotní akce

Výrobní závod v Jevíčku se nechal inspirovat Světovým dnem úklidu a tak se vydal na dobrovolný úklid města. Sběr odpadu proběhl
v sobotu 10. září 2022. Této akce se zúčastnilo celkem 18 zaměstnanců včetně jejich rodinných příslušníků. Uklizena byla rychlostní
silnice R43, podél tzv. autostrády. Celkem bylo posbíráno 70 kg
odpadu. Z tohoto množství bylo separováno 11 kg plastů a 59 kg
ostatního odpadu.
Tato akce je dokladem toho, že firma REHAU se zaměřuje na dlouhodobý horizont a myslí na budoucí generace. Odpovědné využívání zdrojů, trvanlivé a inovativní produkty, udržitelné investice
jsou pro nás zásadním pilířem a proto jsme také udržitelnost pevně zakotvili do naší firemní strategie.
REHAU JEVÍČKO
Výsledek sběru
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Měsíčník
města Jevíčka
									

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V TWIRLINGU 2022

O víkendu 3. a 4. září poskytla sportovní hala TJ Slavia v Hradci
Králové zázemí pro konání nejvyšší národní twirlingové soutěže. Tento rok jsem soutěžila v rytmickém tanečním sóle, X-strutu
a nově v sóle s 1 hůlkou. Tato disciplína spočívá v tom, že soutěžící
cvičí na ploše 5x5m. Hodnotí se správná technika práce s hůlkou
a těla. Hudba je pro všechny každý rok stejná a každý soutěžící
má svojí vlastní sestavu. V sobotu dopoledne proběhli prostorové
zkoušky a poté následovala samotná soutěž. Jako první mě čekalo 1. kolo v sólo 1 hůlka. Z něj jsem postoupila do finálové top
6. Ještě před finálovým
startem 1 hůlky proběhl
X-strut. Nedělní program
se zaměřil na rytmická
taneční sóla. Opět proběhlo 1. kolo, ze kterého
jsem postoupila do finálové top 6. Celý program
zakončil taneční národní
twirlingový tým exhibičním vystoupením, který
bude reprezentovat Českou republiku na ME. Do
tohoto týmu mě vybrali
na základě konkurzu. Ve
všech třech disciplínách
jsem získala titul I. Vicemistr ČR a postupy na
ME, které se uskuteční
o Velikonocích příštího
roku v Lignanu Sabbiadoro v Itálii.
Natálie Zikmundová

www.jevicko.cz
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Město Jevíčko

Jak šel čas s realizací projektu „Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko“
Investor:
Město Jevíčko
Zhotovitel:
Letostav spol. s r. o. Letovice
Celkové náklady na stavební práce: 11,3 mil. Kč vč. DPH
Spolufinancováno EU ve výši 90% způsobilých výdajů

Původní stav

Průběh výstavby

www.jevicko.cz
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AVZO TSČ ČR - ZO JEVÍČKO

Tel: +420 464 620 222

e-mail : avzo@avzojevicko.cz

POZVÁNKA
NA
DEN S AVZO JEVÍČKO
Pátek 14. října od 16:00 do 18:00 hod.
V BUDOVĚ AVZO
NÁMĚSTÍ PALACKÉHO 15

Zveme všechny děti a jejich rodiče, seznamte se s
našimi kroužky
letecko modelářský kroužek, střelecký, minibike
Zapojte se i vy do naší činnosti a staňte se našimi členy
Srdečně zvou členové organizace

RC PALOUČEK
POŘÁDÁ
ASPV Jevíčko pořádá

VŠEOBECNOU

BAZÁREK

SPORTOVNÍ

DĚTSKÉHO A KOJENECKÉHO OBLEČENÍ

PRŮPRAVU

19.10.2022 16,30- 19,00
20.10.2022 10-18
22.10.2022 10-11

Pro děti od 4 do 8 let
(děti do 3 let v doprovodu rodičů)
Cvičit budeme každé

Kde : synagoga

úterý od 17 do 18 hodin

v malé tělocvičně ZŠ Jevíčko.
Cvičení bude zaměřené na rozvoj základní pohybové
motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.
Začínáme

4. října 2022

Těší se na vás Jitka Budigová a Alena Popelková
Kontakt: jitka.skrebska@seznam.cz

Příjem a prodej zboží
Prodej zboží
Výdej neprodaného zboží

Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro podzimní a zimní
sezónu do velikosti 176, případně XS, těhotenské oblečení, dále
zimní sportovní vybavení,po dohodě je možné prodávat i dětské
kočárky.
Z kapacitních důvodů přijímáme od každého prodávajícího
jednu krabici (od banánů nebo jinou odpovídající velikosti)
drobného oblečení (trika, kalhoty, mikiny, punčocháče atd.),
Bundy a boty zabalte zvlášť.
Manipulační poplatek je 10% z utržené částky.

K prodeji potřebujete pořadové číslo.
Kontakt : Máša Bubeníková
773 693 020 ( volat po 16 hodině )
masa.kovarova@seznam.cz

www.jevicko.cz
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Navštivte
NOVĚ OTEVŘENOU
Benu Lékárnu.

Říjen 2022

Dárek

Jevíčko, Palackého náměstí 35

při založení karty

BeNU PLUS.

7:30 - 16:30
tel.: 770 600 056

Ilustrační foto. Doplňky stravy.

V případě Vaší osobní registrace jako nového člena zákaznického programu BENU PLUS v nově otevřené BENU Lékárně na adrese Palackého náměstí 35, Jevíčko (“Lékárna“) a získáte jeden z vybraných produktů značky LIVSANE (vybrané produkty: LIVSANE Šumivé tablety Hořčík černý rybíz
20 ks - doplněk stravy, LIVSANE Balzám na rty Sensitive, 4,8 g – dermokosmetika, LIVSANE Bonbóny Hroznový cukr rolka jahoda, 44 g - doplněk stravy), dle Vaší volby, jako dárek. Upozorňujeme, že doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Uchovávejte je
mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Tato akční nabídka platí pouze od 1. 5. do 30. 6. 2022 nebo do vydání/vyprodání zásob. Akční nabídky nelze využít jinde než v Lékárně, nelze ji ani využít opakovaně. Jakékoliv změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

www.jevicko.cz
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Máte dům nebo větší byt a náklady
už neutáhnete? My hledáme bydlení.
M. Třebová, Jevíčko, V. Opatovice a okolí,
do 20 km max. Tel.: 774 765 437.

Jsem investor a koupím byt M. Třebová,
Jevíčko, V. Opatovice a okolí. Družstevní nebo
osobní vlastnictví, nevadí ani původní stav.
Poprosím info 607 470 805.

www.jevicko.cz

Měsíčník
města Jevíčka
									

Co se nevešlo do Iniciál

Slovo editora

Povídku Ona mě miluje mi autor řady humoristických limeriků či
epigramů a dvou dílů Jevíčských humoresek Josef Skácel poslal již
před dvěma roky. Založil jsem ji tehdy do archívu pro nejlepší příležitost. A ta nyní přichází. A s ní i upřímné poděkování tomuto skvělému příteli a zejména učiteli, legendě školního pozemku jevíčské ZŠ,
který si s naší lotrovinou uměl za všech okolností poradit. Moudrý to
chlapík. Věděl, že věčná škoda každé ťafky, která mine plantážníka.
A stejně tak by bylo věčnou škodou, kdyby tato roztomilá povídka
o přivandrované kočičce zpráchnivěla v mém šuplíku.
Díky, pane učiteli! Váš Ruda Beran

Ona mě miluje
Josef Skácel

Je mladá, krásná, štíhlá, ohebná jako proutek. Ráda se mazlí a hlavně jí nevadí, že je mezi námi tak veliký věkový rozdíl. Chtěla by se
mnou spát každou noc, ale to bych se vůbec nevyspal. A to nejdůležitější: manželka si na její stálou přítomnost zvykla a dokonce se
spolu kamarádí.
Musím napsat, jak jsem k ní přišel. Seděl jsem jednoho krásného,
hřejivého májového dne ve starém křesle na našem dvorku a pozoroval,jak mi na záhoně roste česnek. Sýkorky poletovaly z keře
na keř, z vysokého ořešáku nade mnou se mi posmívaly hrdličky.
Prostě nádherná pohoda. Vtom mi pod koleny zvolna prošlo nějaké chlupaté zvíře. Lasička to nebyla, ta je velmi štíhlá.Kuna, která
nám občas řádí na půdě našeho domku, také ne.Tak co by to mohlo být? Jsem bývalý učitel přírodopisu, tak bych to měl poznat!!
Tchoř! Ale že je tak krotký? Opravdu, byla to fretka (kastrovaný
a ochočený tchoř) jedné paní, která ho ještě ten den plačky hledala.
Za chvíli se na našem dvorku objevilo kotě. Prošlo asi dva metry
přede mnou a hodilo po mně očkem. Pak se obrátilo, prošlo přede
mnou, abych si ho mohl prohlédnout, a pak se mi dokonce zlehka
otřelo o nohavice. Aha, ty máš asi hlad, napadlo mě a došel jsem

Učitelské paměti A. K. Vítáka
a Jakuba Lolka – 120 let

V roce 1902 vyšly v Praze učitelské paměti Antonína Konstantina
Vítáka, učitele 4. třídy farní školy v Jevíčku (1861– 1865). Jimi dal
Víták Jevíčku, kde jako mladý učitel strávil důležitá čtyři léta počátků své učitelské dráhy i šťastného manželství a rodinného života,
dar, jakého se dostalo jen málu míst v Čechách, na Moravě či ve
Slezsku: podrobný popis dění ve škole a ve společenském životě
městečka v první polovině šedesátých let 19. stol.
Vydáváním pedagogického časopisu „Pěstoun moravský“ v Jevíčku
pak své působiště Víták zvěčnil jako místo hlubokého odborného
zájmu a péče na poli všeobecného vzdělávání dětí a mládeže.
Význam výše řečeného ještě vzroste, uvědomíme-li si, že vzpomínkových textů, jako jsou Paměti starého učitele vlastence, persekucí
postiženého A. K. Vítáka, nevyšlo u nás tiskem mnoho. Konkrétně
pro Moravu bychom si při jejich výčtu vystačili s prsty jedné ruky.
Vzhledem k této skutečnosti by mohlo jevíčskou veřejnost zaujmout sdělení, že v současnosti vycházejí tiskem učitelské paměti
Vítákova souputníka Jakuba Lolka, působícího v letech 1864–1905
na venkovských školách na nedalekém Konicku a Zábřežsku,
v nichž lze nalézt i jevíčské stopy.
Zájemci tak nyní mohou srovnat dva prameny informací o minulosti kraje a místa, v němž žijí: výtisk Vítákových pamětí je uložen
v Městském muzeu v Jevíčku, v muzeu pak lze nahlédnout i do
prvních dvou svazků Lolkových Pamětí z mého života, jež si lze také
zapůjčit v Městské knihovně a v knihovně jevíčské farnosti.
Jaroslava Čajová
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mu pro konzervu našeho starého kocoura a část jí vybral do misky
nahoře na skřínce. Kotě se nenechalo dlouho pobízet a misku vylízalo. Když spořádalo i přídavek, důstojně odkráčelo. Ale večer stálo
u misky znovu. Tak jsme se seznámili.
Jednou, když pršelo a já dlouho nešel, stálo za oknem. Postupně
se odvážilo do pokoje a pak mi huplo i do teplé postele a stočilo se
spokojeně do klubíčka. Když nastal sychravý podzim, neměl jsem
to srdce je na noc vyhazovat, a tak spalo se mnou. Stulilo se mi pod
krkem, spokojeně předlo. I já jsem lépe usínal. Přikoupil jsem ještě
jeden kočičí záchod, a tak jsme přežili zimu.
Na jaře začala kočička toužit po koťatech! Náš starý kocour nejevil
zájem a občas ji leda prohnal nebo jí napohlavkoval. Pak kočičce
napadlo, že by mohla mít ta koťátka se mnou. Vyskočila mně na
psací stůl, nastavovala mi před obličej zadeček a zvedala ocásek.
Když jsem to líčil manželce, odnesla ji ihned k paní zvěrolékařce
a nechala ji vykastrovat. Ten zákrok snad nebyl nutný kvůli mně,
ale sousedé chovají krásné mladé kocoury a manželka prý by se
z koťat naší kočičky
zbláznila.
Když se kočička v košíku
trochu zotavila, přišla
si postěžovat za mnou
a manželce se nějakou
dobu vyhýbala. Teď
přes léto jí dávám kočičí
baštu do misky za okno
a i když spí přes den v
obýváku v křesle, nebo
u televize manželce na
klíně, večer jí pouštím
na dvorek. Má tam pod
střechou měkce vystlanou bedničku. Letos
o mě na měsíc ztratila
zájem a já si mohl odpočinout. Začali se o ni
ucházet dva na chlup
stejně vybarvení kocouři – krasavci. Oba celí
černí, jen tlapky mají
bílé. Vyhrál to ten menší. Oddaně lehával na skříňce vedle bedničky naší kočičky, nechal
se ode mne pohladit, ale v noci nemohla sousedka spát kvůli kočičímu naříkání. Kdo to nezná, kočky při milování vydávají zvuk, jako
když dítě pláče. Teď už se naše kočička přátelí zase jenom se mnou
a nosí mi oddaně všechny ulovené myšky, což je u koček důkaz
lásky největší.

Městská knihovna v Jevíčku
Vás srdečně zve

Čtvrtek 13. října 2022 v 17.30 - sál zámečku

Slatina v průběhu staletí

Zajímá vás historie našeho regionu? Na přednášce pojedná
historik Michal Schuster o vývoji Slatiny
od nejstarších zmínek, popíše mimo jiné soužití místního
českého a německého obyvatelstva ukončené po druhé
světové válce a přinese také základní údaje
o historii připojené a dnes již zaniklé obce Březinka.

Čtvrtek 20. října v 17.30 - sál zámečku

LiStOVáNí slaví 20 let!

- účinkují: Věra Hollá, Lukáš Hejlík, Pavel Oubram,
Alan Novotný. Vstupné 50,- Kč

www.jevicko.cz
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Obec

Společenská rubrika
Naši jubilanti
v měsíci září:

Přichystal Václav
Foret Jan
Přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.

Informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů:

26. 10.

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

Svoz TDO v říjnu:

12. 10., 26. 10.

Biskupice

Tábor KELT 2022 - Trhonice u Jimramova

Pod záštitou AVZO Biskupice jsme uspořádali ve dnech 26.7. - 6.8. 2022 letní dětský tábor
pod názvem KELT. Děti byly na táboře rozděleny do třech skupin - žlutá, červená, modrá.
Při pobytu na táboře se děti učily Morseovu abecedu, vázání uzlů, sekání dříví. Také každá družina měla za úkol uvařit bramborový guláš v kotlíku na ohni. Během celého tábora
družiny mezi sebou soutěžily v různých hrách a dovednostech. V celotáborové hře první místo obsadila družina modrá pod vedením Karla a Kačky, druhé místo družina červená,
které veleli Vanes a Jirka a na "krásném" třetím místě skončila družina žlutá pod vedením
Aničky, Lucky a Honzy. O naše plná bříška a uspokojení chuťových buněk se po celou
dobu starala paní Jituška Pavelková - díky.
Dvanáct dní v malebné přírodě na Vysočině uteklo jako voda. Děti zažily spoustu legrace, zábavy,
navázaly nová přátelství. Čekalo je koupání v nedalekém rybníku "Bahňák", zpívání u ohně s harmonikářkou Terezkou a Brendym, pěší výlet ke
skalám Babka a Dědek. Také jsme navštívili městys Jimramov - rodiště spisovatele Jana Karafiáta
(autor Broučků) a zároveň i rodiště bratří Aloise
a Viléma Mrštíků (autoři Maryši). Na výlet do Jimramova děti obdržely barevná trička podle
umístnění ve družině. Při návštěvě Jimramova jsme si dali všichni v místní cukrárně výbornou zmrzlinu. Oslovili jsme náhodně kolemjdoucí paní, zda by nás všechny společně vyfotila a ejhle, měli jsme velké štěstí, z paní se vyklubala profesionální fotografka. V okolí tábora byly na různých, viditelných místech rozmístěny krásné barevně malované kamínky
s keltskými znaky, které pro nás ručně namalovala Helenka Podlezlová. Tato hra byla
vymyšlena tak, že během táborového pobytu každý účastník sám našel kamínek, který si
mohl nechat na památku. Za různé pozitivní aktivity děti dostávaly "denáry", za které si
mohly vždy v "táborové kantýně" nakoupit různé cukrovinky, bločky, propisky, klíčenky,
hračky a jiné drobnosti. Letos jsme měli na táboře novinku - rozvěšené hamaky v lese.
Umožnili jsme táborníkům spaní přes noc v hamakách, což si velmi pochvalovali.
V těsné blízkosti tábora se nachází nově zrekonstruovaný mlýn. Nejstarší zmínka o trhonickém mlýně je z roku 1552. Od roku 1740 se mlýn zveleboval a rozšiřoval o technické zařízení. Trhonický mlýn je jediný ve střední Evropě, který vlastní jednolistou pilu na motorový pohon, lisovnu lněného oleje a mlýn na mletí obilí. Tento objekt je možné navštívit,
paní majitelka Gábina Horčíková zasvěceně povypráví a provede celým mlýnem.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o uskutečnění tohoto tábora
a také za sponzorské dary do táborové kantýny.
Helena Neuerová - hlavní vedoucí tábora

POZVÁNKA - STEZKA ODVAHY 2022

UPOZORNĚNÍ
NA UZAVÍRKU

V sobotu 1. října od
11:00 hod do 12:15 hod.
bude pro veškerou dopravu uzavřena silnice
na Zálesí od čp. 3
(Sekerkovi) po čp. 68
(Julínek) z důvodu
závodu kol v rámci
kaléšku.
Děkujeme za pochopení.

Dalibor Šebek, starosta obce

V sobotu 15. října 2022 přijďte všichni, kteří se rádi bojíte, (anebo nebojíte, ale toužíte
po dobrodružství) v 18.30 hod před obecní úřad v Biskupicích. Odtud budete hromadně
odvedeni na začátek trasy "Stezky odvahy". Letos se bude konat již 16-tý ročník. Na začátku cesty plné dobrodružství bude připraveno něco dobrého na posilnění i na zahřátí.
Pro všechny, kteří zdárně dokončí cestu plnou strašidel, hejkalů, trpaslíků a bludiček bude
připraveno vydatné občerstvení. Baterky, lampičky, svítilny, lucerničky, svíčky atd. nechte
doma, nebudete je potřebovat.
Vstupné na trasu je pro každého účastníka 10,- Kč.
Těšíme se na všechny statečné odvážlivce, malé i velké.
Helena Neuerová, ČČK Biskupice
®

sobota 1. října 2022

informace na www.biskupice.cz
www.biskupice.cz

Měsíčník
města Jevíčka
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Celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2022

Ve středu 31. srpna jsme přivítali třináctičlennou hodnotící komisi,
která v naší obci strávila čtyři hodiny. V této vymezené době jsme
komisi seznámili s tím hlavním, co v obci máme, děláme a v budoucnu plánujeme. Začali jsme prohlídkou návsi, knihovny, poté
jsme se vydali na okružní cestu po obci, kdy jsme postupně navštívili mateřskou školku, místní část Zálesí, na kterém si občané Zálesí
připravili scénku kácení máje, Bob Kudláček předvedl výrobu bičů
a práci s nimi, tesařství Pavel Berka práci s dřevem, dále zde komise
shlédla výstavku z historie. Následoval areál „Střelnice“, kde si členové mohli zazávodit v branném závodě, hasičárna s ukázkou od
myslivců a seznámení s likvidací odpadů v obci. Při prohlídce palírny měla komise možnost soutěžit v poznávání vzorků slivovice.
Z palírny jsme pokračovali k švestkovému sadu Janky Václavkové.
Na cestě si komise vysadila v nové plánované aleji k vlakové zastávce kadlátku, poté si prohlédla opravený mlýn a nové rybníky pana
Maňáka. Zbylý čas jsme strávili v technickém zázemí obce, kde byla
komise uchvácena vystoupením z průřezu společenského života
v obci, kterým je provedla paní Jaroslava Živná pod vedením reži-

sérky Romany Sloukové. Scénář pro toto vystoupení napsala Jana
Václavková ve spolupráci s paní Živnou. Dále zde komise shlédla prezentaci obce, měla možnost seznámit se s prací chovatelů,
myslivců a kynologů. Následovala krátká prohlídka muzea Martina
Vašíčka a pak už zbyl pouze prostor pro rozloučení se s komisí.
Následně jsme netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže, které se uskutečnilo v Luhačovicích v sobotu
17. 9. 2022. Obec na vyhlášení vypravila dva autobusy, aby si občané mohli užít jak jarmark s prezentací všech 13 vítězných obcí,
tak samotnou atmosféru vlastního vyhlášení výsledků. Náš stánek,
který byl dle ohlasů jeden z nejlepších nejen díky slivovici a vynikajícím koláčkům od paní Neubauerové, Frumoltové a Zechové, ale
také prezentací obce nejen ve stánku, ale také na podiu z ukázkou
již zmíněného představení společenského života a vystoupením
Ivetky Sekerkové ve hře na akordeon. A pak již přišlo očekávané
vyhlášení výsledků. Přestože jsme se tedy nakonec neumístili na
bedně, tak musím všem přítomným poděkovat za vytvoření perfektní podpory. Myslím, že si všichni tento den užili a v pořádku se
nakonec vrátili plni zážitků domů. Za to musím velice poděkovat
Romče Sloukové, že se ujala vedení zájezdu.
Ještě jednou všem veliký dík, dík, dík.
A jak bylo při vyhlašování řečeno, komise měla velice těžké rozhodování, uznání si zaslouží všechny přihlášené obce a obrovská
gratulace patří všem finalistům.
Letošní ocenění nakonec získaly obce: Koláčová cena - Zašová
(Zlínský kraj), Cena veřejnosti - Třeštice (Kraj Vysočina), 3. místo - Poniklá (Liberecký kraj), 2. místo - Třeštice (Kraj Vysočina)
a 1. místo - Kostelní Lhota (Středočeský kraj). Gratulujeme.
Dalibor Šebek, starosta obce

!UPOZORNĚNÍ!

Vzpomínka

Upozorňujeme občany, že dne 11. října
2022 (úterý) se v naší obci uskuteční
mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Dne 29. 9. 2022 uplynulo 10 let,
kdy od nás navždy odešla

paní Helena Bomberová.

Časový harmonogram:

S láskou vzpomínají rodina a kamarádi.

15:15 – 16:15 hod. stanoviště Biskupice u
hasičárny
Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.

www.biskupice.cz

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.
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Obec
Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci
říjnu:

Jiří Konečný
František Smítal
Radek Pilař
Ivo Krajíček
Miroslav Horníček

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice:

Lily Seidlová

Blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a radosti.

Chornice
Sraz osmičkářů 2022

V sobotu 3. 9. 2022 se konal již 17. ročník Srazu osmičkářů. Do naší obce se sjel rekordní
počet družstev. Celkem 21 družstev mužů, žen a veteránů. Družstva si poměřila síly ve
dvou pokusech požárních útoků s ps 8. V letošním ročníku si na našich závodech hlavní
rozhodčí všimnul, že na startu jsme měli požární stříkačku z roku 1950, která i přes svůj
letopočet dokázala svým výkonem soupeřit s podstatně mladšími stroji.
Soutěž zahájily požární útoky žen. Na 1. místě se umístily ženy z Městečka Trnávky,
2. místo patřilo ženám z Březinek a 3. místo obsadily ženy ze Šubířova.
Poté následovaly požární útoky veteránů, kde
se na 1. místě usadili veteráni z Moravskotřebovska (tým členů Moravskotřebovska byl složen z veteránů z Chornic, Rozstání, Radkova,
Gruny, Pacova). 2. místo získali veteráni z Gruny
a 3. místo obsadili veteráni z Chornic.
Poslední kategorií soutěže byla kategorie
mužů, kde se na 1. místě umístili muži z Gruny
(29,35), 2. místo patřilo domácímu týmu z Chornic (29,39) a 3. místo si odvezl Dzbel (30,12).
Avšak úplným vítězem s rekordem dráhy a naprostou raritou závodů se stal právě již zmiňovaný tým veteránů z Moravskotřebovska s časem 29,16. Tím pokořili rekord dráhy, který byl
29,20.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě závodů.
Za SDH Chornice Andrea Pohanková

První den ve škole
Prvního září opět ožily školní třídy a chodby po dvouměsíční prázdninové pauze.
Také do školních lavic v první třídě zasedlo devět nových prvňáčků.
Všichni jsme se těšili na nové tváře a prvňáčci snad také přicházeli
do školy s elánem.
Třídní učitelka dětem předala papírový parník a zapsala jména nových žáčků, plavčíků, do společné lodě. Plavba první třídou tak byla
započata.
Následovala krátká básnička, kterou si všichni společně zarecitovali.
Po úvodním seznámení si děti prohlížely nové barvy, pastelky a jiné
školní potřeby, které dostaly jako pozornost od školy. Také Pardu-

bický kraj děti potěšil zářivě žlutými taškami s drobnými dárečky.
Pak už malé školáky čekalo sladké pohoštění ve školní družině,
kam si je odvedla paní vychovatelka Eva Kočí.
Rodiče mezitím ještě zůstali ve třídě, aby s paní učitelkou probrali
obsah školního řádu a organizační záležitosti.
Naším cílem bude vytvořit takové školní klima, ve kterém se budou děti cítit příjemně, a vyučování je začne bavit.
Nezbývá, než nám všem popřát hodně trpělivosti, výdrže a radosti
při vzdělávání v naší škole.
Mgr. Milena Truhlářová, ZŠ

www.obecchornice.cz

Měsíčník
města Jevíčka
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Další putování s Jirkou Kolbabou

Obec Chornice zve všechny na další zajímavé setkání se známým cestovatelem rádia IMPULS,
který k nám tentokrát přijede s pořadem

NORSKO – OSLAVA PŘÍRODY.
Akce se uskuteční v pátek 11. listopadu
v kulturním domě v Chornicích.
Zahájení bude v 18,00 hodin
a vstupné činí 170,- Kč.
Vstupenky je možno zakoupit
v předprodeji v kanceláři obecního úřadu,
tel: 461 327 807. Pokud nebude úplně
vyprodáno, budou vstupenky i na místě.
Všichni jsou srdečně zváni.

www.obecchornice.cz
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Obec
Rubrika Sboru
pro občanské záležitosti
V měsíci říjnu své významné narozeniny oslaví:

LAMBERT PAZDÍREK
ANTONÍN KREJČÍ
ALŽBĚTA HLOUŠKOVÁ
VLASTA KOSTÍKOVÁ

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým občanům se přiřazuje:

ANDĚLA ŠOBÁŇOVÁ

Holčičce i rodičům přejeme
pevné zdraví a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil:

ŠTEFAN TILLER

Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé
rodině.

Adaptační pobyt žáků
5. třídy

V pátek 9. 9. 2022 proběhlo na naší škole
adaptační odpoledne žáků 5. třídy zaměřené na posílení vzájemných vztahů a navození příjemného klimatu ve třídě. Noví
i stávající žáci se aktivně zapojovali do
všech činností pod vedením školní metodičky prevence Mgr. Kateřiny Továrkové
a třídní učitelky 5. třídy Ing. Lenky Bojanovské. Po skončení programu následovalo večerní opékání párků v zahradě školy.
Mgr. Kateřina Továrková

Jaroměřice

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím

Komunální volby jsou za námi, katry jsou rozdány a já mohu s čistou hlavou i svědomím
zhodnotit uplynulé volební období, aniž by to někdo mohl považovat za předvolební
agitaci.
V úvodu mi dovolte poděkovat končícímu zastupitelstvu za čtyřletou, z mého pohledu
dobrou spolupráci. Všichni pracovali obětavě a s plným nasazení. A i když se naše představy ne vždy shodovaly, zastupitelé napnuli společně všechny síly k dosažení odsouhlaseného záměru. Díky tomu se podařilo naplnit velké množství úkolů z Rozvojového
plánu obce.
Došlo k výměně kanalizačního řadu na páteřní stoce od čistírny odpadních vod, přes
křižovatku u kostela a autobusovou zastávku, centrem obce až bezmála k „Husímu plácku“ a posledního úseku staré kanalizace od vodojemu ve Třešínkách v délce cca 200 m.
Celková délka opravených stok činí 1,5 km. Ve stejných úsecích byl vyměněn i vodovodní
řad, navíc byl opraven i havarijní úsek na sídlišti Nadevsí v délce cca 100 m. Celkově jde
tedy o 1,6 km vodovodního řadu.
V délce téměř 1 km byly opraveny místní komunikace včetně podkladních vrstev (u kostela, v lokalitě Za Tvrzí I, od křižovatky pod zámkem do Třešínek k čp. 39), opraveno nebo
nově zbudováno bylo 400 m chodníků (na Jevíčské, na Kalvárii, v Dolním koutě a část na
nádraží) a cca 400 m2 odstavné plochy u hřiště. Zbudováno bylo nové zázemí pro obecní
knihovnu a 10 bytů z bývalého statku Rovnerových.
Pro výstavbu nových rodinných domků byla připravena a zainvestována lokalita Za Tvrzí
II, na které dnes vyrůstá nebo je již dokonce zkolaudováno celkem 13 nových domů.
Uskutečnily se 3 etapy restaurování fasády zámku v Jaroměřicích, je před dokončením
modernizace školní kuchyně, jídelny a podlah ve třech kmenových třídách v základní
škole, školní zahrada v mateřské škole byla vybavena novými herními prvky a na hlavních
tazích obcí (na Jevíčko, Biskupice, Boskovice a Úsobrno) byla vyměněna svítidla veřejného osvětlení za úsporná LED světla.
Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů se podařilo získat nový dopravní automobil
Ford Transit, od profesionální jednotky z Hluboké nad Vltavou jsme koupili zásahové
vozidlo CAS TATRA T815, které nahradilo původní TATRU, a dále hasiči získali jeden ze
čtyř vozíků v Pardubickém kraji, který je určen pro logistickou podporu jednotek při náročných zásazích.
Dále byla zpracována projektová dokumentace do stavu vydaného stavebního povolení
na zbudování parkoviště naproti Hanácké Krčmě a místní komunikace, která by umožnila
přístup do zahrad u čp. 200. V této souvislosti byla připravena studie bytových domů
v místě stávající stodoly u čp. 200 (dříve statek Rovnerových) a v přilehlých zahradách.
Připraven k realizaci včetně dokončeného výběrového řízení na zhotovitele je také projekt obnovy místní komunikace na návsi – obnovu asfaltového povrchu včetně podkladových vrstev, výměnu obrub, zřízení zpomalovacího prahu, opravu parkovací plochy
a pěší zóny v místech, kde byl opraven kanalizační a vodovodní řad. Obnova bude provedena v první polovině příštího roku.
Dále je dokončen projekt nástavby severního křídla ZŠ a podána žádost o dotaci do
programu IROP.
V odpadovém hospodářství obce byl uveden do života systém „door to door“, kdy všechny domácnosti mohou třídit papír, plast a bioodpad do nádob přímo v pohodlí domova,
navíc bylo po obci rozmístěno 300 ks kompostérů.
Nevyhnuly se nám ani nepříjemné události. Část obecních lesů padla za oběť kůrovcové
kalamitě. Dnes jsou všechny napadené lokality nově osazeny a pravidelně ošetřovány.
Na většinu výše uvedených projektů se podařilo získat dotace v celkové výši 10.153.132,Kč.
Myslím, že za všechnu výše uvedenou činnost patří zastupitelstvu obce právem poděkování. Poděkovat je třeba také všem zaměstnancům obce, protože díky jejich práci
a přičinění je v obci pořádek a obyvatelům jsou poskytovány různorodé služby. Doufám,
že i nadcházející době, která pro nás všechny nebude asi jednoduchá, budou obecní
zaměstnanci stále držet nastavenou pomyslnou „laťku“ v péči o obec a její občany. Zaměstnancům ZŠ bych ráda poděkovala za velmi dobrou reprezentaci naší obce. Do školy
nám totiž nechodí jen děti ze spádových obcí, ale i ze širokého okolí a to je známka
dobré pověsti školy a také dobře odvedené práce. V neposlední řadě bych ráda ocenila
i práci všech spolků a Sboru pro občanské záležitosti spolupracujícího s knihovnou. Jste
to právě vy, kteří se snažíte vyplnit volný čas všem občanům napříč věkovým spektrem,
a všichni víme, že to není vždy úplně jednoduché. Tedy ještě jednou Vám všem děkuji.
Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

www.jaromerice.cz
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Obec Jaroměřice nabízí k pronájmu byt 2+KK
na čp. 200. Bližší informace na tel. 461 327 813.

Setkání krajkářek v Jaroměřicích

Centrum života a podnikání v Jaroměřicích u Jevíčka po roce opět
hostilo krajkářky nejen místní, ale také z blízkého a vzdálenějšího
okolí, a to v době od 30. 7. do 6. 8. 2022. Cinkání krajkářských
paliček se střídalo s cinkáním a vyzváněním kostelních zvonů
a nutno podotknout, že obojí bylo uším velmi příjemné.
Ptáte se, co vede krajkářky k tomuto setkávání? Odpověď je velmi jednoduchá. Schází se proto, aby: a) upaličkovaly společné dílo
(každá určitou část) b) vyměnily si zkušenosti c) po roce se viděly
a navzájem se pochlubily svými upaličkovanými výtvory.
Všechny přítomné krajkářky jsou ryzí amatérky, ale bez jakéhokoliv přehánění musím napsat, že nad některými díly a dílky
zůstává až rozum stát. Je vůbec možné takovou krásu vytvořit?
I profi krajkářky by mohly závidět! Týden paličkování v Jaroměřicích vždy uteče jako voda, a to proto, že tři starostlivé místní
krajkářky (Ilona Pešová, Jarka Hloušková a Irena Štaffová) se nám
každodenně staraly o to, abychom se do paliček nezamotaly
a věnovaly se také jiné zábavě. Připravena byla velmi zajímavá
beseda s místní kronikářkou Šárkou Vávrovou, u opékání vuřtíků nám bývalá knihovnice paní Helena Vykydalová pověděla celou historii knihovny, u mini kvízu jsme se snažily uhádnout, ve
kterém filmu zazněla ta která hláška, jedno odpoledne krajkářky
podnikly zájezd do Letovic, kde navštívily nově vytvořené muzeum v podniku Tylex a následně velmi známou a jedinečnou barokní lékárnu v letovickém klášteře. A jak je známo, nejen prací
živ je člověk, jedno dopoledne bylo věnováno návštěvě Loštic.
A když se řekne Loštice, okamžitě každému naskočí „tvarůžky“. Tak
neváhejte – návštěva stojí za to. A kdybyste měli potřebu vidět, co
vlastně krajkářky upaličkovaly a vytvořily, sledujte webové stránky
obce a FB jaroměřické knihovny. Určitě tam časem najdete pozvánku na nějakou krajkářskou výstavu či další setkání.
Za krajkářky Eva Sáňková, Doubravice nad Svitavou
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PROGRAM AKCÍ V JAROMĚŘICÍCH V ŘÍJNU 2022
2. 10. - PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, 9-14 h, VS
3. 10. – 7. 10. TÝDEN KNIHOVEN, registrace nových čtenářů zdarma
12. 9. – 21. 10. VÝSTAVA - OSOBNOST A DÍLO Doc. RNDr. FRANTIŠKA SOŠKY, významného jaroměřického rodáka a patriota, VS, výstava je přístupná v otevírací době knihovny
9. 10. BESEDA s panem Mgr. Michalem Schusterem o tomto rodákovi, neděle,
od 15. hodin, VS, srdečně jste všichni zváni. Proběhne tu losování 4 výherců naší
čtenářské ankety, konané v září
10. 10. – 21. 10. BURZA KNIH, příjem a výběr knih probíhá ve výpůjční době
knihovny, prostřednictvím burzy můžete poslat do světa knihy, které udělají radost
ještě někde jinde. Manipulační poplatek za nákup 1 knihy z burzy je 10 Kč.
17. 10. – 21. 10. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
21.10. PŘEDNÁŠKA - LAICKÁ PRVNÍ POMOC V PRAXI s Mudr. IVANOU KANTŮRKOVOU, předsedkyně MS ČČK Moravská Třebová, pátek, VS, 17. hodin, dozvíme se důležité informace o zdravotnických službách ve vaší oblasti a o tísňových
linkách. Dále probereme akutní stavy, jak se zachovat v případě nouze a bude čas
i na Vaše dotazy. Přednáška je zdarma.
25. 10. PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VAZEB U KNIHOVNY, úterý, 13. – 16. hodin,
ZAHRADNICTVÍ JURKA a FRANTIŠEK CHLUP, fotky vazeb jsou k nahlédnutí v Obecní knihovně do 21.10.
25. 10. SVĚTELNÝ PRŮVOD, úterý, sraz v 17:30 u Obecní knihovny, lampiony
s sebou, v 18:00 vychází průvod, čeká nás soutěž vydlabaných dýni, občerstvení
zajištěno, těšíme se na vás 😊
KURZ KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ - SUCHÝ PASTEL – ZÁTIŠÍ – buď 26. 10., nebo
2. 11. od 16. – 20.00 h. Cena je 600 Kč. Lektorka je paní Eva Hanzlová. Podmínkou
pro otevření kurzu jsou alespoň 4 účastníci. Zájemci hlaste se prosím v Obecní
knihovně do 21.10.
5. 10. a 19. 10. bude knihovna uzavřena, otevřena bude 6. 10. a 20. 10. od
8. - 15. hodin
Připravujeme:
Dne 23. 11. pořádá Obecní knihovna zájezd na divadelní komedii: MILUJI TĚ,
TAK SE MĚJ. Brilantní komedie z divadelního prostředí, kde všechny postavy hrají
pouze dva herci. Richard, herec a režisér, bohém se zálibou v alkoholu připravuje premiéru. Jeho herecké partnerky před ním utíkají jedna za druhou. Poslední
záchranou je Lies, Richardova dávná kolegyně a láska. Na jevišti jim to klape, ovšem mimo něj …. V komedii je vše, co k dobré hře patří: humor, láska, sentiment
a skvělé herecké výkony. Hrají: Ljuba Krbová a Adrian Jastraban Odjezd autobusu
do Fabriky Svitavy: Biskupice 17:30, Jaroměřice 17:40, V. Opatovice - Horní
+ Sokolovna 17:50, Jevíčko 18:00 Cena zájezdu je 550 Kč. Zájemce prosíme
uhradit zájezd do 4.11. v Obecní knihovně
Je zájem o zájmový kroužek pletení přes zimu? Kdo má zájem, nahlaste se prosím
v knihovně
Knihovna je otevřena: úterý od 8.00 do 11.30 a 12.00 do 15.30,
středa od 8.00 do 11.30 a 12.00 do 15.00 a pátek od 8.00 do 11.00 a 12.00 do 17.00.
Kontakt: Danka Machálková, https://www.jaromerice.cz/knihovna.html
tel: 778 086 380, knihovnajaromerice@centrum.cz, na FB: Knihovna Jaroměřice

Kurz kreslení pro dospělé SUCHÝ PASTEL - ZÁTIŠÍ
„Neumím kreslit.“ Tuto větu slýchám velmi často a to hlavně proto, že si sami o sobě
myslíte, (nebo Vám někdo v dětství řekl), že nemáte talent. Kreslení je ale z velké
části o technice nikoli o talentu a tak už to raději nikdy nezkusíte a obíráte se tak
o radost z tvorby. Pojďme to zkusit spolu...
Kdy? Kurz bude probíhat buď 26. října, nebo 2.listopadu od 16:00 do 20:00
Kde? V Obecní knihovně v Jaroměřicích
Pro koho je kurz vhodný?
Pro každého ve věku 13 až 100 let, kdo udrží tužku a zaostří zrak…
Pro ty, kdo mají zájem naučit se pracovat se suchým pastelem...
Pro úplné začátečníky bez jakýchkoli zkušeností, i pro ty, co už kreslí a chtějí zkusit něco jiného… Pro ty, co se chystají na přijímačky na střední školu a chtějí mít
zvládnutou tuto techniku…. Vše záleží jen na Vaší chuti se zapojit a něco se naučit…
Vhodné i jako dárek...
Jak bude kurz probíhat?
Projdeme spolu postupně, jak na vrstvení barev a stínování, zabrousíme trochu
i do perspektivy a dalších výtvarných disciplín. Začneme jednoduchými výtvarnými
cvičeními, která Vám pomohou pochopit práci s barvou a suchým pastelem a propracujeme se od abstrakce až k jednoduchému zátiší.
Cena?
V ceně kurzu je pronájem prostor, profesionální lektor, materiál a občerstvení.
Celková cena je 600,- Podmínkou pro otevření kurzu jsou alespoň 4 účastníci.
Co s sebou?
Plastickou gumu a balení suchých pastelů obsahující alespoň 12 barev (ideálně však
více) a hlavně dobrou náladu… (Pokud nemáte možnost nebo čas si pomůcky zakoupit, za úplatu mohu zařídit.)
Kontakt: knihovnajaromerice@centrum.cz, tel. 778 086 380
(Eva Hanzlová tel. 722 071 488, eva-hanzlova@seznam.cz)
Na kurz je nutné nahlásit se předem! Pro jakékoli dotazy nás neváhejte kontaktovat.

www.jaromerice.cz
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PIVOVARSKÁ
PÁLENICE s.r.o.
JEVÍČKO

Brněnská 347
569 43 Jevíčko
tel.: 461 325 022
mob.: 777 331 075
e-mail: pivovarskapalenice@email.cz

26. 9. do 11. 11. 2022

popřípadě do naplnění kapacity

ZAHAJUJEME SBĚR JABLEK
NA SPOLEČNÉ PÁLENÍ
Těšíme se na vaši návštěvu

v prostorách pivovaru Jevíčko
Jablka přijímáme čistá, bez příměsí a nenahnilá

Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.
později dle dohody
Nezapomeňte vzít s sebou občanský průkaz
(záloha na zpracování 14 Kč/kg)

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.
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.
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