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DOOR TO DOOR V JEVÍČKU
Přijďte si vyzvednout nádoby na plast a papír!
Závaznou objednávku nádob si můžete vyzvednout na podatelně Městského úřadu Jevíč-
ko nebo stáhnout na webu města pod odkazem www.jevicko.cz/odpady. Tu odevzdáte 
na podatelně, následně pro Vás nachystáme Smlouvu o výpůjčce a následném darování 
sběrné nádoby a ozveme se Vám. Po podpisu smlouvy si nádobu vyzvednete v provozní 
době sběrného dvora. 

Zapůjčení nádob od města Jevíčko je zdarma a neobnáší pro  
občany žádné další poplatky.

Do systému se mohou nově zapojit také podnikatelské subjek-
ty, ať spolky, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, 
za podmínky podpisu smlouvy o zapojení do obecního systému 
odpadového hospodářství na území města Jevíčko, kdy poplatek je 40 Kč/měsíc/
nádoba na plast a 30 Kč/měsíc/nádoba na papír, jedná se o náklady na výsyp nádob. 

Fotoaktuality
Pokračují nejdůležitější projekty města 
pro letošní rok

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

JEVÍČSKÝ ZPRAVODAJ
se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Měsíčník města Jevíčka

SRPEN 2022

Vedení města Jevíčko vyzývá občany a podnikatelské subjekty, aby se zapojili v nejvyš-
ší možné míře, co nejdříve. Nádob k zapůjčení je dostatek. Děkujeme, že třídíte!

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

VLASTIVĚDNÝ ŠPACÍR  
PO BARTOLOMĚJSKÉ POUTNÍ STEZCE

Sobota 27. srpna 2022, 13.30 hod.
Komenského nám., Jevíčko 
Dne 27. srpna se uskuteční komentovaný vlastivědný špacír po připravené Bartolomějské 
poutní stezce, která spojuje Jevíčko, kostelíček sv. Bartoloměje a sanatorium u Jevíčka. 
Vede po místech, která často bez povšimnutí míjíme, aniž bychom si uvědomili, že patří 
neoddělitelně k dávné i nedávné historii Jevíčka a Malé Hané. 
Pojďte tedy s námi, lidé dobré vůle z Jevíčka a širého okolí, poprvé Bartolomějskou poutní 
cestou a svými kroky se přidejme k poutníkům míru. Zastavme se na několika zajímavých 
a pozoruhodných místech jevíčského okolí. Vžijme se do rolí dávných poutníků, kteří pu-
tovali krajinou, hledajíce svoji cestu poznání… 
Vyjdeme společně v sobotu 27. srpna ve 13.30 hod. od fortny někdejšího augustinián-
ského kláštera na Komenského náměstí. Půjdeme kolem bývalého panského dvora, Neru-
dovou ulicí na místa pochodového tábora římských legií, staneme na bývalém židovském 
hřbitově, projdeme pod mostem nedokončené Hitlerovy dálnice ke křížku a odtud zamí-
říme ke kostelíku sv. Bartoloměje. Zde se bude konat v 15.00 poutní mše. Po mši můžete 
vyslechnout stručnou historii kostelíčka, dozvědět se o nových archeologických nálezech 
v těchto místech a občerstvit tělo a údy. 
Poté se odebereme k místům jevíčských pověstí u Staré kašny. Dále povede cesta k sv. Hu-
bertovi, ke studánce Doubravka, podél úpatí Kumperku k Edenu a odtud do parku Léčeb-
ného ústavu Jevíčko. Zde u budovy bývalé nemocniční kaple začíná nově vybudovaná 
křížová cesta „Via Crucis.“ Ta nás zavede až ke staletému buku, „stromu života“, kde křížová 

cesta končí. Cestou zpět s námi můžete jít 
k Červenému kopci, památníku zemřelých 
vojáků z doby napoleonských válek a od-
tud do Jevíčka. A pokud budete mít štěstí, 
potkáte cestou i některé oživlé postavy je-
víčské historie. A možná zažijete i další pře-
kvapení. Celková délka cesty tam i zpět 
je cca 7 km.
Tož se na Vás všechny těšíme na špacíru po 

Bartolomějské cestě.
Za všechny jevíčské a malohanácké patrioty

Petr Kolisko, Ruda Beran a Mirek Šafář                   
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Společenská rubrika 

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

Jiřina Skřepská
Jana Dunaj
Jarmila Havlíčková 

toho vážíme a děkujeme za tuto podpo-
ru. Na transparentním účtu je nyní více 
jak 65 tis. Kč. Obecně tedy musím říct, 
že se nám opravu kina ASTRA podařilo 
vysoutěžit ještě v době před razantním 
nárůstem cen stavebních materiálů a za 
takovou cenu už by dnes tento projekt 
nikdo nezrealizoval, rovněž úroková saz-
ba úvěru ve výši 1,44 % potvrzuje dobře 
investované prostředky města v porov-
nání s inflací.
Další několikrát vyřčená otázka je, „kdo 
vymyslel cyklostezku prostředkem 
pole?“ Trasu cyklostezky určily územní 
plány měst Jevíčka a Velkých Opatovic již 
před několika lety. Důvod vedení cyklo-
stezky v této trase je zcela zásadní sku-
tečnost, kdy město Jevíčko i Velké Opa-
tovice využily pro vedení stezky původní 
pozemek katastrální cesty, která právě 
v této trase vede, díky čemuž obě měs-
ta využila pro stavbu cca z 90 % obecní 
pozemky, tedy výkupy či směny proběh-
ly v minimálních případech. Kdybychom 
zvolili jinou trasu, jsem si téměř jistý, že 
stavbu bychom dnes neměli ani zdaleka 
povolenou, neboť by nás čekala stov-
ka výkupů či směn kousků pozemků od 
soukromých vlastníků. Dalším z důvodů 
bylo také to, že pokud by stezka po je-
víčské části vedla na břehu Malonínské-
ho potoka, byla by stavba ohrožována 
podmáčením břehů, stála by díky tomu 
mnohem více peněz a také bychom zcela 
vytlačili přírodní faunu, která podél poto-
ka žije. V průběhu celé trasy cyklostezky 
bude několik přejezdů pro zemědělskou 
techniku, aby mohly být pole nadále  
obdělávána po obou stranách.
Také jsem se setkal několikrát s poněkud 
úsměvným sdělením, že „plánujeme 
opravu Kostelní ulice a Komenské-
ho náměstí proto, aby to měl staros-
ta před kostelem hezké“. Potvrzuji, že 
jsem věřící katolík a chodím do kostela, 
ale toto zdůvodnění mě opravdu pobavi-
lo. Myslím, že většina jevíčských občanů 
vnímá již několik let problémy Kostelní 
ulice a této části města. Stav komunikací, 
chodníků je velmi špatný, dopravní zá-
těž v ulicích neúnosná. Máme opravené 
vedlejší ulice Růžovou, Soudní, ale Kos-
telní ulice, Komenského náměstí a Hor-
ní Farní jsou nadále ve velmi špatném 
stavu. Často slýchám správnou námitku, 
že bychom měli dokončit východní část 
Palackého náměstí, nicméně naše plá-
ny jsou podloženy ještě dalšími záměry  
a požadavky třetích stran. Jedním z nich 
je skutečnost, že již mnoho let probíhají 
postupná jednání s Pardubickým krajem, 
který je vlastníkem ulice Kostelní, která je 
krajskou komunikací II. třídy. Vzhledem 
k šířkovým poměrům ulice, její pozici 
v centru města však vůbec neodpovídá 
požadavkům pro krajskou komunika-
ci II. třídy a v rámci jednání v roce 2020 
jsme získali od pana náměstka hejtmana 
Pk Michala Kortyše příslib, kdy je ocho-

Dezinformace vládnou světem, šíří 
se i u nás
Vážení občané,
srdečně Vás zdravím v srpnovém 
okénku, pro jehož téma jsem si vybral 
téma dezinformací, které dnes bohužel  
obsazují snad všechny mediální kanály 
a bohužel se čím dál více šíří mezi lid-
mi. Někdy se jedná o neúmyslné sdě-
lení, které se mediálním prostorem po-
stupně mění, až je závěrem zcela něco 
jiného. Často jsou však dezinformace 
používány záměrně s cílem škodit či 
ovlivňovat názory lidí podle potřeb je-
jich autora.
Čím dál více se setkávám i s dezinfor-
macemi na naší místní úrovni, které 
se ke mně dostávají z různých směrů  
a zdrojů, proto bych alespoň ty nejčas-
tější „zaručené informace a zprávy“ rád 
vyvrátil a sdělil Vám, jak se věci skuteč-
ně mají.
Několik lidí mi nezávisle na sobě sdě-
lilo, že slyšeli od známých, že „město 
zkrachuje, protože opravuje kino 
ASTRA, což stojí moc peněz, město 
si na to muselo půjčit, a tak na nic 
jiného nebudou peníze“. V reak-
ci na tuto dezinformaci mohu s klid-
ným svědomím sdělit, že nic takové-
ho Jevíčku nehrozí. Rozpočet města je 
zcela veřejná věc a tento si může ka-
ždý ověřit na webu města, kde je ce-
loročně zveřejněn. Plánovaný příjem 
města dle rozpočtu roku 2022, kte-
rý zastupitelé schválili na konci roku 
2021, činí pro letošek 101 827 640,- Kč 
a tento se bude ještě v průběhu roku 
navyšovat díky zlepšenému příjmu 
daní. Pravdou však je, že hodnotu 
peněz sráží vysoká inflace. Nicméně 
město si na realizaci opravy kina vza-
lo úvěr od Komerční banky ve výši 30 
mil. Kč s dobou splácení 18 let. Úroková 
sazba úvěru činí pouhých 1,44 % p.a.  
a je fixovaná po celou dobu splácení 
úvěru. Město v úvěru neručí žádným 
majetkem. Roční splátka úvěru činí  
1,67 mil. Kč. Pro porovnání tedy město 
vydá ze svého ročního příjmu cca 1,6 
% na splátku úvěru rekonstrukce kina  
ASTRA, což je stejné, jako kdyby člo-
věk ze svého měsíčního platu ve výši  
35.000,- Kč splácel měsíční splátku  
560,- Kč. Stavební náklady na rekon-
strukci kina činí  cca 37 mil. Kč bez DPH 
a v příštím roce máme v plánu k tomu 
investovat 3–4 mil. Kč do vybavení kul-
turního domu ASTRA za předpokladu 
dotační podpory prostřednictvím MAS 
MTJ v očekávané výši dotace přesahu-
jící 2 mil. Kč. Také musím poděkovat 
všem dárcům, kteří přispěli darem na 
transparentní účet města, který je zří-
zen právě na pořízení vybavení, moc si 

Okénko radních

ten Pardubický kraj zafinancovat opravu 
komunikace a následně by ji převedl do 
majetku města. Dalším argumentem pro 
přípravu projektové dokumentace oprav 
v této lokalitě je záměr společnosti ČEZ, 
která plánuje v letech 2024–2025 opra-
vu kabelového vedení od křižovatky 
Svitavské ulice přes Komenského ná-
městí, Horní Farní do trafostanice v ulici 
Dolní Farní. Chtěli bychom tedy připra-
vit projekt komplexní rekonstrukce ulic  
a Komenského náměstí, využít návrhu  
investice Pardubického kraje i společnos-
ti ČEZ a tuto historickou část města uvést 
do nového a pěkného kabátu. S tímto 
cílem nechalo město zpracovat architek-
tonickou studii, s jejímž návrhem jste se 
mohli v průběhu června seznámit a také 
jej připomínkovat. Vám, kteří jste se vy-
jádřili moc děkuji a budeme Vaše návrhy 
pečlivě zvažovat a pokud to bude možné 
i necháme zapracovat do vyšších stup-
ňů projektové dokumentace. Tedy fakt, 
že starosta chodí či nechodí do kostela, 
nemá na záměr opravy žádný vliv 😊. 
Velmi nepříjemný a palčivý problém, kte-
rý nás nyní trápí, je autobusová dopra-
va. Tento problém vznikl díky povinnosti 
kraje 1 x za 10 let provést výběrové řízení 
na autobusového dopravce. Vítězem to-
hoto řízení, které realizoval Pardubický 
kraj, je nová dopravní společnost BusLine  
Pardubicko s.r.o., která začala v našem 
území jezdit od 12. 6. 2022. Objednate-
lem veřejné dopravy je ve všech krajích 
příslušný krajský úřad. Bohužel doposud 
provází dopravní obslužnost řada pro-
blémů, kdy firmě chybí řidiči a díky tomu 
není obsluhováno poměrně velké množ-
ství autobusových spojů. Tuto situaci 
z pozice města permanentně sledujeme, 
vznášíme dotazy a připomínky směrem 
k Pardubickému kraji, autobusovému 
dopravci, řešíme desítky stížností cestují-
cích, ale jak to vše dopadne bohužel ne-
víme a řešení není v našich rukou. Město 
nemá přímé možnosti tyto věci ovlivnit 
a problém je zejména ten, že pokud by 
stávající dopravce zde ukončil svoji čin-
nost, nestojí v pořadí žádný druhý, který 
by dopravní obslužnost jednoduše pře-
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MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 1. 8. -12. 8. 2022 
zástup pouze akutní stavy MUDr.  
Jana Trčková, MUDr. Ivana Křížová po-
předchozím telefonickém objednání. 
Požadavky na léky pište prosím přes 
aplikaci Medevio nebo sms zprávou.

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ 12. 8. - 28. 8. 2022 
Zástup pouze akutní stavy MUDr. Jana 
Trčková, MUDr. Zuzana Šedrlová po 
předchozím telefonickém objednání.

vzal. Město v této oblasti také uzavřelo smlouvu s dopravcem BusLine na zajištění služeb 
pro cestující v našem Turistickém informačním centru a vzhledem k tomu, že pracovnice TIC 
nejsou schopny jakkoliv situaci v dopravní obslužnosti změnit či zlepšit, buďte na ně prosím 
přívětiví a shovívaví, i když chápeme, že marné čekání na autobus každého rozčílí.

Mílí přátelé,
dezinformací se šíří celá řada a téměř ve všech médiích, buďte tedy vždy 
trochu nad věcí a pokud si nejste jisti, zda je ta či ona informace správná  
a pravdivá, ověřujte si ji i z jiných zdrojů. Pokud budete mít jakékoliv dotazy 
z oblastí města, městského úřadu, neváhejte se přijít zeptat přímo ke zdroji, 
ať už osobně nebo prostřednictvím mailu, telefonu atd. Jsme tu pro Vás.
Přeji Vám všem krásný zbytek léta, užijte si letošní jevíčskou i arnoštovskou 
pouť, a hlavně zůstávejte zdraví a v dobré náladě.

Zdraví Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Informace z matriky  
– vítání dětí

Město Jevíčko, Sbor pro občanské zále-
žitosti na den 18. 09. 2022 naplánovalo 
vítání nových občánků. 
V termínu do 07. 09. 2022 si mohou ro-
diče požádat o přivítání nově narozené-
ho dítěte. V případě, že mají o přivítání 
zájem, žádám, aby se dostavili na matri-
ku a vyplnili připravený formulář. Týden 
před vítáním jim bude do schránky do-
ručena pozvánka s konkrétní hodinou 
konání akce.  
Město Jevíčko i nadále vyplácí  finanč-
ní příspěvek na narozené dítě, které je 
přihlášeno k trvalému pobytu v Jevíčku. 
Je však nutné, aby se rodiče dítěte sami 
osobně dostavili (bez vyzvání matrikář-
ky) na Městský úřad Jevíčko, matriku  
a po předložení rodného listu jim bude 
příspěvek vyplacen.
Případné dotazy zodpoví pracovni-
ce matriky osobně nebo   na tel. čísle 
464 620 515.

  Jaroslava Jeřábková

Rada města Jevíčko schvaluje
1/91R/2022 program 91. schůze rady města 

dne 30.05.2022
2a/91R/2022 poskytnutí finanční dotace ve 

výši 14.000 Kč Svazu skautů a skautek 
ČR, z. s., oddíly Jevíčko na krytí části ná-
kladů na účast 12 dětí + 2 vedoucích z 
Ukrajiny na dvou letních táborech skau-
tů na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

2b/91R/2022 spoluúčast města Jevíčko na 
úhradě nájemného za využívání neby-
tových prostor pro SH ČMS SDH Jevíč-
ko v roce 2022 částkou 15.460 Kč z dů-
vodu rekonstrukce Domu hasičů

2c/91R/2022 cenovou nabídku firmy NETVOIP, 
s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko, IČ: 28850581 
k realizaci umístění dohledové kamery 
za částku 35.880 Kč bez DPH

3c/91R/2022 pronájem párty stanu pro orga-
nizátory příměstských táborů v areálu 
Žlíbka: "Prázdninová dílna s knihou" 
a "Letní tenisový kemp" na termín od 
11.–22.07.2022

3d/91R/2022 nájemní smlouvu o pronájmu 
areálu v Panském dvoře žadateli dle 
zápisu na rodinnou oslavu konanou ve 
dnech 21.-22.05.2022 za cenu 2.000 Kč 
vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

4/91R/2022 dotaci ve výši 4.500 Kč na pořá-
dání příměstského tábora "Prázdninová 
dílna s knihou", dotaci ve výši 7.000 Kč 
na pořádání příměstského tábora "Vše-
uměl", oba v termínu 11.–15.07.2022 
pořádané MAS Moravskotřebovsko  
a Jevíčsko, o. p. s.

6a/91R/2022 cenovou nabídku firmy Luděk 
Trunečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 
02 Svitavy, IČ: 88599205 na služby ko-
ordinátora BOZP v rámci akce "Příprava 
území a infrastruktura pro průmyslovou 
zónu v Jevíčku" ve výši 49.800 Kč (není 
plátce DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem příkazní smlouvy

7c/91R/2022 bezúplatný pronájem městské 
chaty Základní umělecké škole Jevíčko 
v termínu 03.-05.06.2022

7d/91R/2022 záměr pronájmu části budovy 
bez č. p./č. e., která je součástí pozemku 
p. č. st. 143 v k. ú. Jevíčko-město

8c/91R/2022 žádost nájemce bytu č. 8 na ad-
rese M. Mikuláše 551 v Jevíčku o ukon-
čení nájemní smlouvy o nájmu bytu do-
hodou, a to ke dni 30.06.2022

8f/91R/2022 finanční limit ve výši 80.000 Kč 
pro oddělení správy bytového a neby-
tového fondu pro případ operativního 
řešení běžných oprav a údržby v bytech 
a nebytových prostorách či řešení ha-
varijních stavů bez nutnosti schvalování 
RM

8g/91R/2022 výměnu plynového kotle v BJ 
č. 2 na adrese Komenského nám. 167  
v Jevíčku firmou Instalatérství Bidmon, 
s. r. o., Třebovská 421, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 28821068 za částku 50.900 Kč bez 
DPH z důvodu havarijního stavu zaří-
zení

8i/91R/2022 uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu bytu č. 13 na adrese K. Čapka 783  
v Jevíčku s žadatelem dle návrhu komi-
se bytové a sociální

9a/91R/2022 účetní závěrku příspěvkové  
organizace Základní umělecké školy 
Jevíčko za rok 2021 dle předložených 
dokladů a sepsaný protokol o schválení 
účetní závěrky

9b/91R/2022 účetní závěrku příspěvkové  
organizace Základní školy Jevíčko za 
rok 2021 dle předložených dokladů  
a sepsaný protokol o schválení účetní 
závěrky

9c/91R/2022 účetní závěrku příspěvkové  
organizace Mateřské školy Jevíčko za 
rok 2021 dle předložených dokladů  
a sepsaný protokol o schválení účetní 
závěrky

9d/91R/2022 hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace Základní umělecké 
školy Jevíčko za rok 2021 dle předlo-
žených dokladů ve výši 10.901,27 Kč  
a jeho převedení do rezervního fondu

9e/91R/2022 hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace Základní školy Jevíčko 
za rok 2021 dle předložených dokladů 
ve výši 6.389,06 Kč a jeho převedení do 
rezervního fondu

9f/91R/2022 hospodářský výsledek příspěvko-
vé organizace Mateřské školy Jevíčko za 
rok 2021 dle předložených dokladů ve 
výši 0 Kč

Rada města Jevíčko pověřuje
3a/91R/2022 strážníky MP Jevíčko provede-

ním místního šetření a řešením parko-
vání vozidel v Zadním Arnoštově před 
domy č. p. 66 a 67 a na pozemku p. č. 
24/6 v k. ú. Zadní Arnoštov

8d/91R/2022 správce SBF k jednání s nájem-
cem bytu č. 8 na adrese M. Mikuláše 
551, Jevíčko ohledně předání bytu zpět 
pronajímateli

8h/91R/2022 starostu jednáním s nájemníky 
domu č. p. 56 v ul. Soudní o koupi by-
tových jednotek

Rada města Jevíčko uděluje
3b/91R/2022 souhlasné stanovisko k pro-

jektové dokumentaci DUR pro stavbu 
"Modernizace silnice II/366 Chornice – 
Jevíčko", kde je investorem Pardubický 
kraj

6c/91R/2022 souhlas společnosti TheBüro  
/ architekti Brno, Tučkova 24a, 602 00 

Usnesení 91. schůze Rady města Jevíčko konané 
dne 30. května 2022

Brno, IČ: 07733209 s rozebráním chod-
níku, odpojením stávajícího dešťového 
svodu od jednotné kanalizace a ulo-
žení nové dešťové kanalizace podél 
základu domu na pozemcích vlastně-
ných městem Jevíčko, p. č. 96/4, 96/21 
a 96/23 v k. ú. Jevíčko-město za pod-
mínky, že chodník a dotčené pozemky 
budou uvedeny do původního stavu  
a protokolárně předány zpět městu 
Jevíčko

Rada města Jevíčko souhlasí
5a/91R/2022 s ukončením pracovního po-

měru dohodou pracovníka technic-
kých služeb města dle zápisu ke dni 
12.10.2022 na základě vlastní žádosti 
z důvodu plánovaného odchodu do 
předčasného starobního důchodu

5b/91R/2022 s plánovanými personálními 
změnami předložené starostou dle zá-
pisu
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/92R/2022 program 92. schůze rady města 

dne 06.06.2022
2a/92R/2022 bezplatný pronájem prostoru 

Panského dvora k uspořádání kulturní-
ho programu pro účastníky a návštěv-
níky 47. ročníku "Závodu míru nejmlad-
ších 2023", který se uskuteční ve dnech 
05.–07.05.2023 pořádaného T. J. Cyklo-
klubem Jevíčko ve spolupráci s městem 
Jevíčko

3a/92R/2022 výsledek zadávacího řízení na 
dodávku multifunkčního vozidla pro 
údržbu města včetně příslušenství, kdy 
nejvýhodnější nabídku podala společ-
nost Traktorservis-ML, s. r. o., Silůvky  
č. ev. 87, 664 46 Silůvky, IČ: 29264413 za 
nabídkovou cenu 2.898.000 Kč bez DPH 
(3.506.580 Kč vč. DPH) a doporučuje za-
stupitelstvu schválit kupní smlouvu

3c/92R/2022 objednávku na sledování a úpra-
vu vody ve vodní nádrži Žlíbka v roce 
2022 u společnosti Baktoma, spol.  
s r. o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice,  
IČ: 27815188 za částku do 50.000 Kč 
vč. DPH a pověřuje starostu zajištěním 
objednávky

3d/92R/2022 příkazní smlouvu mezi městem 
Jevíčko a firmou WebSport & Consul-
ting service, s. r. o., Dr. Svěráka 13, 680 
01 Boskovice na realizaci výběrových 
řízení pro vybavení kulturního domu 
ASTRA, teleskopické tribuny, židlí a sto-
lů dle cenové nabídky ve výši 60.000 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

3f/92R/2022 komisi pro hodnocení nabídek 
výběrových řízení na dodávku vybavení 
pro kulturní dům ASTRA, teleskopické 

tribuny, stolů a židlí ve složení dle zá-
pisu

4a/92R/2022 plán rozvoje sportu města Jevíč-
ko na období 2022 – 2025

4b/92R/2022 cenovou nabídku firmy Metali,  
s. r. o., Útěchov 45, IČ: 62024655 na 
výrobu a montáž pojezdové brány na 
Dům hasičů za částku 79.614 Kč bez 
DPH, kdy betonáž a výroba krytu poho-
nu není součástí cenového návrhu

4c/92R/2022 smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem z Podprogramu 3 – Podpora 
památkové péče v Pardubickém kra-
ji na rok 2022 č. OKSCR/22/23035 na 
částku 40.000 Kč určenou na realizaci 
akce: "Jevíčko – Zadní Arnoštov, obnova 
kamenného kříže" a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5/92R/2022 přijetí dotace od MPSV ze státní-
ho rozpočtu pro město Jevíčko na vý-
kon sociální práce ve výši 228.154 Kč

7b/92R/2022 bezúplatný pronájem městské 
chaty a tábořiště pro SRPS ZŠ Jevíčko 
na Smolenském údolí k uspořádání let-
ního táboru pro děti I. stupně ve dnech 
31.07.–06.08.2022

8/92R/2022 pronájem nebytových prostor  
k podnikání firmě Libor Vyklický – 
obuvnictví a zámečnictví, Třebovská 
71, Jevíčko za cenu dohodou 2.910 Kč 
měsíčně

Rada města Jevíčko doporučuje
2b/92R/2022 organizátorům "Závodu míru 

nejmladších 2023", aby při parková-
ní obytných vozů (karavanů) v ulicích 
města, byla zachována jejich průjezd-
nost pro místní obyvatele a zejména 
pro složky IZS

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
3b/92R/2022 schválit uzavření kupní smlouvy 

na dodávku multifunkčního vozidla pro 
údržbu města včetně příslušenství mezi 
městem Jevíčko a společností Traktor-
servis-ML, s. r. o., Silůvky č. ev. 87, 664 
46 Silůvky, IČ: 29264413 za nabídkovou 
cenu 2.898.000 Kč bez DPH (3.506.580 
Kč vč. DPH)

7d/92R/2022 schválit prodej pozemku p. č. st. 
584 za cenu 800 Kč za m2 Společenství 
vlastníků domu M. Mikuláše č. p. 552, 
Jevíčko

Rada města Jevíčko vyhlašuje
3e/92R/2022 výběrová řízení na dodávku vy-

bavení pro kulturní dům ASTRA, tele-
skopické tribuny, stolů a židlí

Rada města Jevíčko neschvaluje
6/92R/2022 uložení podorniční zeminy z po-

zemku p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-před-
městí na pozemky města žadateli dle 
zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
7a/92R/2022 vedoucího organizačního odbo-

ru projednáním s žadatelem redukova-
né varianty možného prodeje pozemku 
p. č. 2604 – orná půda a části pozemku 
p. č. 2601 – trvalý travní porost, oba  
v k. ú. Zadní Arnoštov

Rada města Jevíčko uděluje
7c/92R/2022 souhlas s konáním křtu dne 

17.06.2022 na Finsterlově hlubině žada-
teli dle stanovených podmínek v zápisu

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

Usnesení 92. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. června 2022

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/43Z/2022 program 43. zasedání ZM kona-

ného dne 13.06.2022
2/43Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Roman Müller, Mgr. Jana Junková, Mgr. 
Rudolf Beran

4/43Z/2022 celoroční hospodaření města 
Jevíčko a závěrečný účet za rok 2021 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2021 bez výhrad

5/43Z/2022 účetní závěrku města Jevíčko za 
rok 2021

6/43Z/2022 - prodej spoluvlastnického po-
dílu o velikosti id. 1568/10000 k celku 

Usnesení 43. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 13. června 2022

pozemku p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí B*** B*** Jevíčko za cenu 
26.216,96 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 789/10000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
L*** C*** Jevíčko za cenu 13.192,08 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 935/10000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Z*** F*** Jevíčko za cenu 15.633,20 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 187/2000 k celku pozemku p. 

č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí M*** 
H*** Jevíčko za cenu 15.633,20 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 789/10000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
H*** H*** Jevíčko za cenu 13.192,08 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 779/10000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí Ing. R*** K*** a S*** K*** Jevíčko za 
cenu 13.024,88 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 789/20000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
6b/91R/2022 schválit cenovou nabídku firmy 

Instalatérství Tříska, s. r. o., Zadní Arnoš-
tov 67, 569 43 Jevíčko, IČ: 07740794 za 
práce v rámci akce: "Rekonstrukce vnitř-
ního vodovodu ZŠ Jevíčko 1. etapa"  
v nabídkové ceně 776.736,39 Kč bez 
DPH a schválit uzavření smlouvy o dílo 
mezi městem Jevíčko a firmou Instala-
térství Tříska, s. r. o., Zadní Arnoštov 67, 
569 43 Jevíčko, IČ: 07740794

6d/91R/2022 schválit cenovou nabídku spo-
lečnosti BETA – PROJEKT, s. r. o., Zadní 
402/1a, 568 02 Svitavy, IČ: 64257614 
ve výši 161.000 Kč bez DPH za zpraco-
vání projektové dokumentace v rámci 
akce: "Zpracování projektové doku-
mentace na akci oprava komunikace  
v místní části Mařín, Jevíčko" a schvá-
lení uzavření smlouvy na zhotovení 
projektové dokumentace mezi městem 

Jevíčko a společností BETA – PROJEKT,  
s. r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČ: 
64257614

9g/91R/2022 schválit celoroční hospodaření 
města a závěrečný účet za rok 2021 
včetně zprávy o výsledku hospodaření 
za rok 2021 bez výhrad

9h/91R/2022 schválit účetní závěrku města Je-
víčko za rok 2021

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupi-
telstvu města
7a/91R/2022 schválit záměr prodeje části po-

zemku p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

7b/91R/2022 schválit záměr prodeje pozemku 
p. č. 170/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko nesouhlasí
8a/91R/2022 s udělením souhlasu firmě 

PODA, a. s. s připojením bytových domů  
K. Čapka č. p. 782 a 783 a bytového 
domu M. Mikuláše č. p. 551 na pláno-

vanou optickou síť pro jejich nepotřeb-
nost

Rada města Jevíčko vyzývá
8b/91R/2022 žadatele firmu PODA, a. s., aby 

žádost o souhlasné stanovisko k při-
pojení bytového domu na plánovanou 
optickou síť předložila k projednání 
Společenství vlastníků domu č. p. 529 
na ul. Nerudova v Jevíčku a s výsledkem 
opětovně seznámila radu města, která 
se na základě výsledku bude rozho-
dovat s možností udělení souhlasného 
stanoviska

Rada města Jevíčko ruší
8e/91R/2022 usnesení RM č. 5e/14R/2019 ze 

dne 6. 5. 2019 týkající se stanovení fi-
nančního limitu ve výši 50.000 Kč pro 
oddělení správy bytového a nebytové-
ho fondu

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 44. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
44.  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: 08.08.2022 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  15.07.2022

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

 

K*** L*** Jevíčko za cenu 6.596,04 Kč
 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-

likosti id. 789/20000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
R*** M*** Jevíčko za cenu 6.596,04 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 779/10000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
B*** M*** Jevíčko za cenu 13.024,88 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 779/10000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
V*** Š*** a L*** Š*** Jevíčko za cenu 
13.024,88 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 923/10000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Z*** V*** a R*** V*** Jevíčko za cenu 
15.432,56 Kč

 - prodej spoluvlastnického podílu o ve-
likosti id. 935/10000 k celku pozemku 
p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
R*** V*** Jevíčko za cenu 15.633,20 Kč 
+ úhradu kupní ceny na 17 měsíčních 
splátek + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi 
městem Jevíčko a B*** B***, L*** C***, 
Z*** F***, M*** H***, H*** H***, Ing. R*** 
K***, S*** K***, K*** L***, R*** M***,B*** 
M***, V*** Š***, L*** Š***, Z*** V***, 
R*** V*** a R*** V*** na prodej pozem-
ku p. č. st. 584 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7a/43Z/2022 cenovou nabídku firmy Instala-
térství Tříska, s. r. o., Zadní Arnoštov 67, 
569 43 Jevíčko, IČ: 07740794 za práce 
v rámci akce: "Rekonstrukce vnitřního 
vodovodu ZŠ Jevíčko 1. etapa" v nabíd-
kové ceně 776.736,39 Kč bez DPH

7b/43Z/2022 smlouvu o dílo mezi městem 
Jevíčko a firmou Instalatérství Tříska,  
s. r. o., Zadní Arnoštov 67, 569 43 Jevíč-
ko, IČ: 07740794 na práce v rámci akce: 
"Rekonstrukce vnitřního vodovodu ZŠ 
Jevíčko 1. etapa" za částku 776.736,39 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

8a/43Z/2022 cenovou nabídku společnosti 
BETA – PROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 
568 02 Svitavy, IČ: 64257614 ve výši 
161.000 Kč bez DPH za zpracování 
projektové dokumentace v rámci akce: 
"Zpracování projektové dokumentace 
na akci oprava komunikace v místní 
části Mařín, Jevíčko"

8b/43Z/2022 smlouvu o dílo mezi městem 
Jevíčko a společností BETA – PROJEKT,  
s. r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČ: 
64257614 na zhotovení projektové do-
kumentace v rámci akce: "Zpracování 
projektové dokumentace na akci opra-
va komunikace v místní části Mařín, 
Jevíčko" a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

9/43Z/2022 kupní smlouvu na dodávku mul-
tifunkčního vozidla pro údržbu města 
včetně příslušenství mezi městem Je-
víčko a společností Traktorservis-ML, 
s. r. o., Silůvky č. ev. 87, 664 46 Silův-
ky, IČ: 29264413 za nabídkovou cenu 
2.898.000 Kč bez DPH (3.506.580 Kč 
vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

11a/43Z/2022 plán rozvoje sportu města Je-
víčko na období 2022 – 2025

11b/43Z/2022 investiční záměr "Rekonstruk-
ce povrchů tenisových kurtů č. 1, 2 a 3  
v areálu Žlíbek, vč. závlahy", jehož nosi-

telem je Tenis – Club Jevíčko, z. s.
11e/43Z/2022 investiční záměr "Rekonstrukce 

hracích ploch a zázemí fotbalového od-
dílu", jehož nositelem je T. J. SK Jevíčko, 
z. s.

11h/43Z/2022 program Jevíčské pouti v termí-
nu 13.–14.08.2022 a pověřuje starostu 
podpisem smluv s účinkujícími a zajiš-
těním technických a provozních záleži-
tostí programu

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/43Z/2022 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Pavla Vykydala a Marka Káňu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
10/43Z/2022 radu města ve spolupráci a ko-

ordinaci s Pardubickým krajem realizací 
výběrového řízení na projektanta pro 
zpracování PD pro DUR, DSP a DPS 
dle "Urbanistické studie Kostelní, Hor-
ní Farní a Komenského nám., Jevíčko" 
pro modernizaci vodovodu, kanalizace, 
veřejného osvětlení a finálních povr-
chů komunikací, chodníků, parkovacích 
míst a zeleně v uvedené lokalitě

Zastupitelstvo města Jevíčko vyjadřuje
11c/43Z/2022 souhlas s předložením žádosti  

o dotaci k projektu "Rekonstrukce 
povrchů tenisových kurtů č. 1, 2 a 3  
v areálu Žlíbek, vč. závlahy", jehož no-
sitelem je Tenis – Club Jevíčko, z. s. –  
v rámci programu č. 16252 – Regionální 
sportovní infrastruktura 2020–2024, vý-
zvě: REGIONY 2022, Národní sportovní 
agentury

11d/43Z/2022 souhlas se zajištěním spolufi-
nancování projektu "Rekonstrukce po-
vrchů tenisových kurtů č. 1, 2 a 3 v are-
álu Žlíbek, vč. závlahy", předkládaného 
v rámci programu č. 16252 – Regionální 
sportovní infrastruktura 2020–2024, vý-
zvě: REGIONY 2022, Národní sportovní 
agentury, kdy město Jevíčko zajistí spo-
lufinancování uvedené akce ze svého 
rozpočtu, a to v minimální výši 30 %  
z celkových prokazatelně vynaložených 
nákladů projektu

11f/43Z/2022 souhlas s předložením žádosti  
o dotaci k projektu "Rekonstrukce hra-
cích ploch a zázemí fotbalového oddí-
lu", jehož nositelem je T. J. SK Jevíčko, 
z. s. – v rámci programu č. 16252 – Re-
gionální sportovní infrastruktura 2020–
2024, výzvě: REGIONY 2022, Národní 
sportovní agentury

11g/43Z/2022 souhlas se zajištěním spolu-
financování projektu "Rekonstrukce 
hracích ploch a zázemí fotbalového od-
dílu", předkládaného v rámci programu 
č. 16252 – Regionální sportovní infra-
struktura 2020–2024, výzvě: REGIONY 
2022, Národní sportovní agentury, kdy 
město Jevíčko zajistí spolufinancování 
uvedené akce ze svého rozpočtu, a to  
v minimální výši 30 % z celkových pro-
kazatelně vynaložených nákladů pro-
jektu

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 ze 42. zasedání 
ZM, 91. a 92. schůze RM bez zásadních při-
pomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
"Urbanistickou studii Kostelní, Horní Farní  
a Komenského nám., Jevíčko", zpracovanou 
Ing. et Ing. arch. Janem Vrbkou, Ing. arch. Ji-
řím Jurenkou, Ing. Danielem Matějkou a Ing. 
Tomášem Hrubanem
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce května 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze finančního výboru konané dne 
18.05.2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí informaci starosty o realizaci nového vo-
dovodního řadu na sídlišti K. Čapka a části ul.  
A. K. Vitáka v Jevíčku, kdy veškeré investice 
bude hradit Svazek obcí skupinového vodovo-
du Malá Haná
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o řádné dovolené starosty, kterou 
bude čerpat v termínu od 11. – 24. 07. 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí informaci starosty týkající se úpravy vody 
ve Žlíbkách společností Baktoma, spol. s r. o. 
speciální bakteriální směsí, která způsobuje 
rozklad organického bahna na vodu a oxid 
uhličitý
Výsledky projednávání, které byly zamítnu-
ty
Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje 
záměr prodeje části pozemku p. č. st. 263/1  
v k. ú. Jevíčkopředměstí
Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. 170/1 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/93R/2022 program 93. schůze rady města 

dne 27.06.2022
2a/93R/2022 výměnu nájemního bytu v ul. 

Soudní 56 za byt v ul. Růžová 83 žada-
telům dle zápisu

2c/93R/2022 změnu pracovního úvazku  
z doby určité na dobu neurčitou pro 
pracovnici pečovatelské služby s účin-
ností od 01.07.2022

2d/93R/2022 finanční dar pro T. J. Sokol Jevíč-
ko ve výši 8.000 Kč v rámci oslav 90 let 
založení areálu Žlíbka, které se uskuteč-
ní v sobotu 23.07.2022

2f/93R/2022 aktualizaci ubytovacího řádu 
Městské ubytovny v Jevíčku a ceník 
ubytovacích služeb s účinností od 
01.07.2022

3a/93R/2022 navýšení cen balíčku pro jubilan-
ty na částku 400 Kč a kytky na 300 Kč

3c/93R/2022 bezplatné uveřejnění článku "Ci-
mrmanofikace města" v srpnovém vy-
dání zpravodaje s podmínkou doplnění 
textu o poděkování městu Jevíčko za 
zveřejnění příspěvku a za dlouhodobou 
mediální a hmotnou podporu Divadla 
Járy Cimrmana po celou dobu působe-
ní divadla ve městě

4a/93R/2022 smlouvu o poskytování pora-
denských služeb mezi městem Jevíčko  
a agenturou Ing. Lucie Žurková, Krakov-
ská 1085/4, 700 30 Ostrava – Hrabův-
ka, IČ: 88170136 k zpracování žádosti  
o dotaci na akci "Rekonstrukce povr-
chu tenisových kurtů č. 1, 2 a 3 v areálu 
Žlíbek, vč. závlahy" za částku 32.500 Kč 
bez DPH s následnou odměnou 35.500 
Kč bez DPH v případě schválení dotace 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4b/93R/2022 smlouvu o poskytování pora-
denských služeb mezi městem Jevíčko 
a agenturou Ing. Lucie Žurková, Krakov-
ská 1085/4, 700 30 Ostrava – Hrabův-
ka, IČ: 88170136 k zpracování žádosti  
o dotaci na akci "Rekonstrukce hracích 
ploch a zázemí fotbalového oddílu" za 
částku 32.500 Kč bez DPH s následnou 
odměnou 35.500 Kč bez DPH v případě 
schválení dotace a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

4c/93R/2022 přijetí pracovníka na pozici 
"technický pracovník sběrného dvora 
Jevíčko" s nástupem od 01.10.2022 na 
dobu neurčitou s pracovním úvazkem 
40 h týdně, který bude samostatně řešit 
agendu odpadů ve městě dle náplně 
práce

4d/93R/2022 cenovou nabídku společnosti 
JRK Česká republika, s. r. o., Bolzanova 
1, Praha 1, IČ: 24853640 na zavedení 
elektronické evidence odpadů ode-
vzdaných na sběrném dvoře v systému 
ECONIT za částku 45.450 Kč bez DPH

4e/93R/2022 cenovou nabídku fotografa Ja-
roslava Horáka na realizaci 200 ks ná-

stěnného kalendáře pro rok 2023 s fo-
tografiemi Jevíčka a okolí formátu A3 
za celkovou částku 38.600 Kč bez DPH

5a/93R/2022 kupní smlouvu mezi městem 
Jevíčko a firmou AUTOCONT, a. s., Vi-
nohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, 
IČ: 04308697 na dodávku výpočetní 
techniky, která zvítězila v rámci veřejné 
zakázky „Dynamický nákupní systém 
na prostředky ICT v resortu Minister-
stva financí – Výzva 1-2022“ (společný 
nákup stolních PC) za částku 76.710 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

6a/93R/2022 realizaci odvodnění komunikace 
mezi řadovými garážemi na pozemku 
p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
v lokalitě u bývalého Židovského hřbi-
tova dle navrženého řešení investičního 
technika

7a/93R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2022960/VB/1 mezi 
městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemku p. č. 3052  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou 
náhradu za zřízení výše popsaných práv 
odpovídajících věcnému břemeni ve 
výši 2.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

7b/93R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2022829/VB/1 mezi 
městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemcích p. č. 538/74 a p. 
č. 550/69, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
jednorázovou náhradu za zřízení výše 
popsaných práv odpovídajících věcné-
mu břemeni ve výši 2.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/93R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. 9900102159_2/VB mezi měs-
tem Jevíčko a společností GasNet, s. r. 
o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem na zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemku p. č. 5198/1  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou 
náhradu za zřízení výše popsaných práv 
odpovídajících věcnému břemeni ve 
výši 500 Kč bez DPH a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

7d/93R/2022 pronájem pozemku p. č. 1428 
– ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov  
o výměře 337 m2 žadatelce dle zápisu, 
nájemné ve výši 674 Kč/rok a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7g/93R/2022 vyhotovení geometrického plá-
nu na dělení stavebních pozemků pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě  
U Kapličky společností Geodézie Svita-
vy, Ing. Martin Dědourek, CSc., Wolke-
rova alej 14a, Svitavy za cenu 7.840 Kč 
bez DPH za stavební pozemek

7h/93R/2022 záměr pronájmu ne-
bytového prostoru v budově bez č. 
p./č. e. na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. 
Jevíčko-město
8/93R/2022 výměnu nájemního 
bytu v ul. Křivánkova 98 za byt  
v DPS na ul. Kobližná 125 nájemci 
dle zápisu
9/93R/2022 přílohu č. 9 ke směrnici 
o cestovních náhradách dle zákoní-
ku práce č. 262/2006 Sb., a vyhlášky 
MPSV č. 511/2021 a č. 116/2022
Rada města Jevíčko přiděluje
2b/93R/2022 odměnu ředitelce MŠ 
Jevíčko z prostředků přidělených  

z KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu
2g/93R/2022 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko  

z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve 
výši dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko ruší
2e/93R/2022 usnesení RM č. 4a/27R/2019 ze 

dne 02.12.2019 týkající se ceníku uby-
tovacích služeb Městské ubytovny v Je-
víčku od 01.01.2020

Rada města Jevíčko uděluje
3b/93R/2022 souhlas firmě PODA, a. s., 28. 

října 1168/102, 702 00 Ostrava, IČ: 
25816179 s připojením bytových domů 
na ul. K. Čapka č. p. 782 a 783, na ul. 
M. Mikuláše č. p. 551, na ul. Nerudova 
č. p. 529 na plánovanou optickou síť  
s jednorázovou náhradou za umožnění 
instalace ve shora uvedených objektech 
města Jevíčko ve výši 2.000 Kč za každý 
vchod do bytového domu, kdy investor 
je povinen technickou specifikaci ko-
munikačních rozvodů sítě vypracovat  
v souladu s požadavky vlastníka objek-
tu a nebude-li tato technická specifika-
ce komunikačního vedení vlastníkem 
odsouhlasena, souhlas s umístěním 
vnitřního a venkovního vedení a zaříze-
ní veřejné komunikační sítě zaniká

Rada města Jevíčko pověřuje
5b/93R/2022 investičního technika zajištěním 

cenových nabídek na výspravu spár  
v komunikacích na ul. K. Čapka a Dr. 
Klimeše

5c/93R/2022 investičního technika zajištěním 
stanoviska dopravního inženýra Policie 
ČR DI Svitavy a odboru dopravy MěÚ 
Moravská Třebová k umístění červených 
směrových sloupků Z11g na výjezd  
z místní komunikace na silnici II/366 (za 
areálem HZS Jevíčko)

5d/93R/2022 investičního technika zajištěním 
cenové nabídky k osazení betonových 
svodidel CITY BLOK (s vodící stěnou)  
u RD č. p. 334 na ul. Brněnská s žádostí  
o spolufinancování SÚS Pk

5e/93R/2022 vedoucího organizačního odbo-
ru zasláním výzvy vlastníkovi nemovi-
tosti č. p. 374 na ul. Na Střelnici v Je-
víčku k ořezání živého plotu a stanovit 
mu lhůtu na splnění 14 dnů jinak ořez 
provede město a náklady bude poža-
dovat k uhrazení

6b/93R/2022 investičního technika svolat ko-
ordinační schůzku s vlastníky garáží  
v lokalitě u bývalého Židovského hřbi-
tova k projednání možné spoluúčasti 
na podporu realizace odvodnění ko-
munikace mezi řadovými garážemi na 
pozemku p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
7e/93R/2022 schválit prodej bytové jednotky 

č. 56/1 na ul. Soudní v Jevíčku sou-
časným nájemníkům za kupní cenu 
1.400.000 Kč

Rada města Jevíčko nesouhlasí
7f/93R/2022 se zatížením věcným břemenem 

všech dotčených pozemků v celé jejich 
výměře a požaduje od společnosti KA-
BELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., Praha 10, 
předložit soupis dotčených pozemků  
v majetku města s doplněním jejich vý-
měry a délky podzemního vedení ko-
munikační sítě kabelové televize

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

Usnesení 93. schůze Rady města Jevíčko konané dne 27. června 2022
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Laskavárna oslavila 10. narozeniny
Obecně prospěšná společnost - Naproti, o.p.s. byla založena 
 v r. 2011 s cílem zaměstnávání osob zdravotně  znevýhodněných,  
poskytování další podpory těmto osobám v oblasti rozvoje do-
vedností a znevýhodněným na trhu práce. Je samostatným ekono-
mickým subjektem se svou organizační strukturou a ekonomikou. 
Pilotním projektem této společnosti je terapeutická kavárna „Las-
kavárna“, která byla vybudována v prostorách Řeholního domu 
menších bratří v Mor. Třebové, na ul. Svitavská. Projekt byl finan-
cován z Evropských fondů a státního rozpočtu po dobu dvou let  
2012 – 2014. 
Kavárna dostala název „Laskavárna“ pro laskavý přístup k zákaz-
níkovi a je prvním počinem tohoto druhu sociálního podnikání  
v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. 
Laskavárna je kavárna s tváří, zkouší nové věci a zároveň se drží 
starého poctivého přístupu.
V současné době zaměstnáváme 17 zaměstnanců, z nichž 15 za-
městnanců je zdravotně znevýhodněných s různými druhy posti-
žení.  
Nabízíme své vlastní produkty – domácí zákusky i slané pochutiny, 
různé druhy nápojů, svačinky do škol a zaměřujeme se na zdravý 
životní styl. Nově nabízíme i bezlepkové výrobky - mezi oblíbené 
patří „Míša dort“, „Sachr dort“, „Meruňko-broskvový dortík s ko-
kosem“, Tiramisu s malinami“ aj. Naše vlastní produkty je možné  
i objednat „ na zakázku“ 
Do  nabídky patří i dárkové poukázky, které jistě potěší jak stávající 
příznivce naší kavárny, ale mohou být i malým doplněním „benefi-
tů“ zaměstnancům podnikatelské sféry .
Vybudováním venkovní dřevěné pergoly v areálu zadního traktu 
kláštera se navýšila kapacita míst k sezení, díky jejímu zasklení 

jsme získali prostor, který je možné 
využít téměř celoročně. 
Naší společenskou nadstavbou je 
rovněž poskytnutí příležitosti nejen 
regionálním umělcům prezentovat 
svá díla, ať již výtvarná, literární, či 
keramická. Věříme, že jednou z našich klíčových aktivit je zvýšení 
návštěvnosti a prestiže Laskavárny i na poli uměleckém.
Období posledních dvou let poznamenaných vládními opatřeními 
a restrikcemi v souvislosti s pandemií  COVID 19 nebylo ani pro naši 
obecně prospěšnou společnost obdobím jednoduchým. Díky do-
tačním vládním programům, a také všem našim příznivcům, pod-
porovatelům, dobrodincům a kolektivu zaměstnanců se podařilo 
provoz kavárny udržet.
To, že jsme mohli oslavit 10 let od otevření Laskavárny veřejnosti, je 
zásluhou mnoha zúčastněných.  
Patří mezi ně ti, co prvotní myšlenku – nápad uvedli v život, ti co 
se podíleli na samotné realizaci, všichni ti, kdo prošli a procházejí 
provozem kavárny a zanechávají zde své stopy. Dále naši donátoři 
a podporovatelé, dobrodinci a samozřejmě naši zákazníci, kteří se 
k nám rádi vracejí. Těm všem patří velké poděkování.
Pokud jste ještě naši Laskavárnu nenavštívili, přijměte naše laskavé 
pozvání. Rádi vás obsloužíme a věříme, že si z naší nabídky vybe-
rete. 
Těší se na vás kolektiv zaměstnanců Laskavárny.
Touto formou děkujeme Městu Jevíčko za finanční podporu 
našich projektů v rámci Burzy filantropie.

Dagmar Krhlová
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na sklářské huti 
a to přímo ru-
kou mistra Jiřího 
Pačinka, který se 
na práci na plas-
tikách už moc tě-
šil. V pátek ráno 
jsme se vypra-
vily do sklárny, 
kde nás čekalo  
srdečné přivítání 
celého týmu díl-

ny. Na huti už byl vystaven náš vítězný 
návrh i se jménem autorky. V tu chvíli 
nám všem došlo, o jak velkou událost 
jde. To vše umocnila stálá přítomnost 
médií a pozornost, kterou mladým 
umělkyním všichni věnovali. Práce na 
realizaci plastik byla fascinující, byly 
jsme u zrodu uměleckého předmětu 
ohromné řemeslné hodnoty podle 
návrhů z naší výuky! Hotové plastiky 
předčily naše očekávání. Celá kolekce 
patnácti objektů podle návrhů žáků 
základních uměleckých škol je nyní 

vystavena v Liberci v Severočeském muzeu a bude postupně pu-
tovat do dalších krajů. Zájemci je tedy budou moci vidět i v našem 
kraji. Zážitky ze sympozia jsou velkou odměnou za naši práci, dou-
fám, že za tři roky opět uspějeme a na sever Čech se vrátíme.

MgA. Renata Štindlová

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Každoročně se loučíme s mnoha dětmi a většina rodi-
čů se s námi také rozloučí a poděkuje. Je to tak každý rok, někdo 
odejde, jiný přijde. Letos jsme ale dostali jako poděkování krásný 
dopis, který není určený jen učitelkám, ale všem zaměstnancům 
MŠ. Všechny nás moc potěšil, a dokonce jsme i slzičku zamáčkli. 
Nedá mi to a ráda se s vámi o něj podělím:
Děkujeme za všechnu tu laskavou péči, úsměvy, ochotu a zájem. 
Děkujeme za všechny výrobky a obrázky. Taky za akce pro děti 
(i rodiče), výlety, písničky, zapletené vlásky. Děkujeme za dobré 
obědy a svačiny. Děkujeme za dobře uklizenou školu. Děkujeme 
za všechnu práci kolem školky, za iglú, posekanou trávu a za ty 
kopretiny.
No řekněte, může být hezčí ocenění práce celého kolektivu za-
městnanců MŠ?    I my moc děkujeme a budeme na vás vzpomínat.

  Za MŠ Dita Mlčochová

Cesta za pokladem u Sluníček
Všechny třídy na konci školního roku čekal výlet, proto jsme ani 
naše nejmladší děti ze Sluníčkové třídy nemohli o nějaké to dobro-
družství připravit. V září se nově příchozí děti skamarádily s maňás-
kem Šášou, který jim zpříjemňoval adaptaci v MŠ. Tento Šáša jim 
poslední červnový týden zanechal v šatně vzkaz, ve kterém stálo, 
ať ho hledají i s pokladem. Děti šly po stopách barevných fáborků, 
u kterých plnily různé úkoly. Na konci výpravy našly Šášu i s pokla-
dem a na památku dostaly diplom za úspěšné zvládnutí celé cesty. 
Všichni jsme si to náramně užili.

 Za MŠ Denisa Jeřábková, Bc. Martina Zatloukalová

Návštěva mateřské školy v ZUŠ Jevíčko
Ve středu 29. 6. 
navštívily naše děti 
Základní umělec-
kou školu v Jevíčku. 
Mohli jsme zhléd-
nout taneční vy-
stoupení nejmen-
ších dětí v podobě 
malých mraveneč-
ků, ale zatancovali 
nám i starší děti. 
Poslechli jsme si 
dechové nástroje 

a hádali písničky z pohádek. Na rozloučenou si děti za doprovodu 
klavíru i zazpívaly. Obě vystoupení byla od nás oceněna velkým 
potleskem. Děkujeme za pozvání a budeme rádi, když se stane ka-
ždoroční tradicí.

                     Za MŠ Denisa Jeřábková, Bc. Martina Zatloukalová

KÁČKO JEVÍČKO

Prázdninová dílna  
s knihou U 19 loutek

11. – 15. července 2022 jsme si po-
hrávali  s víčky, tvořili jsme různé 
obrazce k Jevíčku, seznámili jsme 
se na výstavě v synagoze s loutka-
mi a sami jsme se je snažili vytvořit. 
K práci nás inspirovaly knihy Milana 
Valenty, Vítězslava Nezvala, bás-
ničky Shela Silversteina a limeriky 
různých autorů. Dny jsme si užívali 
rozmanitě. Pozorovali jsme Jevíč-
ko a okolí, popisovali, tvořili loutky  
a dramatizovali. Stali jsme se samot-
nými  autory příběhu s loutkami. 
Loutky jsme oživili rozhovory a pří-
běhy. V poledne jsme si pochutnali 
na obědě v Hotelu Morava. Dobrá 
nálada nás i naše nové loutkové ka-
marády provázela až do pátku. V pá-
tek jsme rodiče a další hosty vtáhli 
do našeho světa krátkým představe-
ním, pozvali je na výstavku a sladké 
občerstvení. Při čtení našich limeriků 
a zhlédnutí loutkového divadélka se 
stali pozornými posluchači a diváky.        
Příměstský tábor byl částečně pod-
pořen z dotačních prostředků OPZ 
prostřednictvím projektu MAS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s. 

Finančně akci podpořili rodiče i Město Jevíčko. Děkujeme všem za 
výbornou spolupráci. Fotografie či film z akce můžete zhlédnout na 
www.klubkacko.wordpress.com.    

Lektoři Prázdninové dílny s knihou     

Dětské sklářské sympozium
23. června jsem se svými žačkami odcestovala do Nového Boru, aby-
chom se zúčastnily Dětského sklářského sympozia a reprezentova-
ly tak náš kraj mezi vítězi z dalších krajů z celé republiky. Pardubic-
ký kraj zastupovala Kamila Hrouzková. Ještě ve čtvrtek odpoledne 
jsme se zaregistrovaly a po prohlídce Střední uměleckoprůmyslové 
školy sklářské v Kamenickém Šenově jsme byly slavnostně přivítáni 
v atriu školy. Po oficiálním zahájení sympozia jsme byli rozděleni do 
dílen podle způsobu realizace návrhů. S radostí jsme přijaly pohos-
tinnost Sklárny Pačinek, návrhy mých žaček byla vybrány k realizaci 

ZUŠ JEVÍČKO



www.jevicko.cz

              Srpen 2022  / 9Měsíčník města Jevíčka

Fotbalová sezóna  
2021/2022 a co dále

Po dvou covidových jarech se letos podařilo dohrát na Svitavsku 
i jarní část fotbalových okresních soutěží. I přes personální potíže 
si celek mužů vedl převážně úspěšně a v konečné tabulce obsadil 
pěkné šesté místo po zisku 42 bodů. V mládežnických soutěžích 
se prohloubila spolupráce s TJ Jaroměřice a sdružený celek doros-
tu vybojoval v krajské soutěži Pardubického kraje 9. místo. Starší 
žáci pod hlavičkou SK Jevíčko konečné 10. místo a mladší žáci pod 
hlavičkou TJ Jaroměřice 6. místo. Naději na zlepšení personálního 
stavu vzbuzují družstva mladší a starší přípravky, kde pod vedením 
Petra Jedlinského a Romana Sekničky trénuje a hraje své zápa-
sy více než třicet dětí ve věku od 6 do 10 let. Poděkování patří 
rodičům za to, že dokážou své ratolesti motivovat a podpořit je  
v pohybové aktivitě na čerstvém vzduchu.  

Do příští sezó-
ny, která začne 
pro muže SK 
Jevíčko pouťo-
vým zápasem 
v sobotu 13. 8. 
2022 od 10:00 
proti starono-
vému účast-
níkovi Měs-
tečku Trnávka 
a pro ostatní 
družstva až na 
konci prázd-
nin, už doufej-

me nezasáhne žádné omezení a fanoušci budou moci chodit na 
kvalitní okresní kopanou do areálu na ‚eská‘, který prochází re-
novací. Snad se podaří po získání finančních prostředků všechny 
plány uskutečnit a fotbalisté získají kvalitnější zázemí pro svou čin-
nost. Výbor fotbalového oddílu by rád touto formou poděkoval 
za podporu zastupitelům Jevíčka i Jaroměřic, kteří oddíl při snaze 
o získání dotačních peněz podporují. Členové oddílu ale nesedí  
s rukama v klíně, ale aktivně se snaží svou aktivitou při pořádání či 
spolupořádání různých společenských akcí (Dětský den, Jevíčská 
pouť, Rozloučení s prázdninami, Šibřinky atd.) oddílovou pokladnu 
plnit. Případná sponzorská podpora by samozřejmě byla velkou 
pomocí. Ale největší pomocí je plné hřiště dětí při sportovní čin-
nosti, a proto apeluji na rodiče, aby nenechali sedět děti doma  
s mobilem a dovedli je na hřiště. Kontakty na trenéry jednotlivých 
družstev najdete na www.tjskjevicko.cz nebo na fb.

Mgr. Josef Huf, jednatel oddílu

TJ SK JEVÍČKO

Tradiční noční pochod  
na HUŠÁK

Jako každý rok poslední pátek v měsíci červnu se turisté, cyklisté, ro-
diny s dětmi a všichni kdo mají rádi opékání špekáčků na ohni, dob-
rou hudbu k poslechu i tanci zúčastnili Nočního pochodu na Hušák  
a k Holubí studánce, který je letos zároveň 10. ročníkem memori-
álu našeho bratra MVDr. Jindřicha Kleibla. Pochod startoval tra-
dičně v 16:30 z Tyršovy plovárny v Jevíčku, všem známé jako Žlíbka. 
Zájemci mohli ještě před samotným začátkem navštívit Jevíčskou 
věž, která je na pochod vždy otevřena. Na startu nás přivítali hlav-
ní organizátoři ze So-
kola Jevíčko, kde bratr 
starosta Ing. František 
Bušina zahájil pochod 
klasickým „Zdrávi došli.“  
Memoriálu se letos zú-
častnilo 87 turistů, z Je-
víčka, Biskupic, Chornic, 
Vísky, Městečka Trnáv-
ky a Velkých Opatovic. 
Pamětní listy se rozdá-
valy v cíli na Žlíbkách. 
Zde si účastníci mohli 
při táboráku opéct pá-
rek, který získali za ode-
vzdání karty s razítky 
z kontrolních stanovišť. 
U 1. kontroly nedaleko 
pomníku Rudoarmějců 
hlídkovali Skauti (Matěj 
Řehoř) a na Holubí stu-
dánce rozdávali razítka 
cvičenci z Věrné gardy 
(Oldřich Loubal a Jar-
da Kuřítka). K poslechu  
a tanci nám hrála kapela 
Kázeň, která k pochodu 
neodmyslitelně patří. 
Na večerní zábavu se 
přišlo z Jevíčka podívat 
téměř sto dalších divá-
ků, které přilákala vůně 
grilovaných makrel  
a dobrot z udírny za-
káplá pivem z Poličky. 
Letošní ročník nočního 
pochodu byl za nás So-
koly po všech stránkách 
vydařený. Za pořadatele 
bych ráda poděkovala 
našim sponzorům firmě REGAM, kavárně 2. SVĚT a Aleši Ertlovi, 
dále partnerům městu Jevíčku a lesům ČR, bez kterých by nebylo 
možné takovéto pěkné přivítání prázdnin uskutečnit. Po prázdni-
nách se můžete těšit na sokolní výlet kolem Jevíčka s ukázkou no-
vých pódiových skladeb, které jsme celý rok společně se Sokoly 
z Východočeské Pippichovy župy nacvičovali na odložený celore-
publikový SokolGym 2021.

Se sokolským „NAZDAR“ Dana Musilová

TJ SOKOL JEVÍČKO

23. července 2022 proběhly oslavy 90. výročí vzniku 
Tyršovy plovárny. Vedení města přeje členům Sokola, 
Tělovýchovné jednoty a Tenis - Clubu Jevíčko do další-
ho působení v areálu hodně elánu, sportující mládeže  
a spokojených návštěvníků.
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SDH JEVÍČKO

Poděkování hasičům Jevíčko  
za pomoc při cestě z Finska

Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat Vašim hasičům a speciálně 
Honzovi Bidmonovi a Honzovi Rich-
trovi za neuvěřitelnou pomoc při naší 
strastiplné cestě z Finska.
Žiji ve Finsku již 7 let a shodou okol-
ností v místě mého pracoviště se ko-
nal mezinárodni hasičský kemp. Mi-
nulý týden jsme spolu s kamarádkou 
šly navštívit české hasiče do kempu  
a přinesly jsme dětem a dospělým 
něco na zub. Strávili jsme se skupinou 
z Jevíčka pár hodin času, bylo to milé 
setkání. Rozloučili jsme se, tím ale náš 
příběh nekončí.
V pátek 8. 7. přišli za mnou do restau-
race kluci z Jevíčka se rozloučit, jelikož 
věděli, že ten den odjíždíme do Čech, 
věděla sem že hasiči odjíždí z Helsi-
nek v neděli a že se asi na cestě ne-
potkáme.
Co se ale nestalo, naše výprava do 
Čech se změnila v opravdové dob-
rodružství.  Naše skupina čítala sed-
mičlennou posádku + pes jedna do-
dávka. Po vylodění v Estonsku jsme 
zvesela nabrali směr ČR s tím, že ve-
čer přespíme v Lotyšsku. Do Lotyšska 
jsme dojeli, ale naše auto již začalo 
vydávat podivné zvuky. No přespali 
jsme a vydali se na cestu dál a po cca 100 km auto kleklo. Začala 
panika co budeme dělat a já si vzpomněla na hasiče. Poslala jsem 
klukům zprávu v jaké jsme situaci a přišla okamžitá zpráva s nabíd-
kou pomoci, že jsou schopni nás dopravit i z bagáží do Čech. Na-
prosto úžasné gesto od lidí, které jsme sotva znali. My jsme nechali 
naše auto odvézt do Rigy do servisu stále v domnění, že je to malá 
porucha, bohužel nebyla a druhý den v neděli jsem psala klukům 
hasičům podruhé, že budeme jejich pomoc potřebovat, odpověď 
přišla bleskově: "pošlete adresu jedeme vás vyzvednout." 
My stihli ještě pronajmout menší auto, jelikož bychom se všichni 
nevešli, čekali jsme na kluky.

Ti přijeli naložili celou vý-
pravu a vyrazili jsme směr 
Česko. Cesta byla super, 
propovídali jsme ji celou. 
Myslím, že cestou vznik-
lo jedno velké přátelství. 
Tímto bych chtěla vyjádřit 
obrovské poděkování, pro-
tože v dnešní době se toto 
opravdu nevidí a ta bez-
prostřednost a samozřej-

most nabídnuté pomoci byla neskutečná. 
Já i celá skupina jsme byli opravdu v úžasu co pro nás tihle dva 
borci udělali. Máte v Jevíčku opravdu moc dobré lidi se srdcem 
na svém místě. Pro mě osobně to jsou andělé a s každým řádkem 
mám slzy v očích, protože potkat takové lidi v takové situaci je zá-
zrak.
Ještě jednou velké díky a Jevíčko může být velmi pyšné na své ha-
siče a já jsem nesmírně vděčná, že jsem je poznali.
Moc děkuji a přeji krásné léto a zdravím Jevíčko. 

Michaela Bajerová a spol. 

Český svaz chovatelů Jevíčko

vás zve na 

POUŤOVÉ  
POSEZENÍ  

se skupinou Kázeň.
Sobota 13. 8. 2022 od 15 hodin  

v areálu chovatelů.
Uzený bůček, gyros od Františka,  

špičkové klobásy.  
Míchané nápoje, točené pivo a možná přijde 

i kouzelník.

                           Město Jevíčko Vás srdečně zve

JAZZ 
V CENTRU

Pátek 26.srpna

17:00 – 21:00

Komenského náměstí

                 Účinkuje jazzové combo a hosté

   V rámci akce možnost prohlídky 

                           Městské věže a muzea.

Občerstvení hotel Apoštol

                                   Vstupné dobrovolné.

     Akce se za nepříznivého počasí nekoná !
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Město Jevíčko ve spolupráci s místními občany Vás srdečně zvou na

Pouťové přátelské posezení v Zadním Arnoštově

u příležitosti pouti kostelíčku sv. Bartoloměje

Sobota 20. 8. 2022 od 15 do 21 hodin, vedle kulturního domu

 v Zadním Arnoštově, za nepříznivého počasí v kulturním domě.

Program:

- k poslechu i tanci hrají harmonikáři kapely „SLZA“

- občerstvení pivo, limo, maso z grilu, makrely, klobásy z udírny, guláš,

koláče a další

- skákací hrad a projížďky na konících z Osady Lípa pro děti zdarma

- atraktivní soutěž o ceny

- můžete  využít  bezplatné  dopravy  dodávkou  hasičů  z  Jevíčka,  odjezd

14:30 od  Domu hasičů  v Jevíčku  a  vždy  každou  další  hodinu  (15:30,

16:30, 17:30, 18:30, 19:30)

Srdečně zvou pořadatelé!

Pozvánka na otevření Centra  
římsko-germánské archeologie v Jevíčku

17. srpna 2022 v 17:00 hodin  
proběhne v prostorách při městském muzeu otevření 
Centra římsko-germánské archeologie  v Jevíčku 

(CERGA)

V rámci vernisáže budou prezentovány nálezy z výzkumů  
prof. Eduarda Droberjara v Jevíčku a kolekce nálezů zapůjčená  

Střediskem pro výzkum doby římské a stěhování národů– Návštěvnic-
kým centrem v Mušově pod patronací ředitele Archeologického ústavu 

AV ČR Brno, Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D.

Centrum CERGA bude pro veřejnost otevřeno v návštěvních hodinách Městského muzea Jevíčko.  
Srdečné zvou pořadatelé a partneři projektu.
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1        AKT 2020  6                CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY 2007, 2017 

 2        VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY 2022                       7            DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ 2012 

 3            HOSPODA NA MÝTINCE 2008, 2021  8                   POSEL Z LIPTÁKOVA 2014 

 4               VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ 2011  9                                LIJAVEC 2013 
 

 5                              NĚMÝ BOBEŠ 2005 10               DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 2015 
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11                            BLANÍK 2011 14                           AFRIKA 2004, 2016 

12                              ZÁSKOK 2010 15                         ČESKÉ NEBE 2009, 2018 

13                      ŠVESTKA 2006, 2019 
V SÁLU TOHOTO HOTELU UVEDLO DIVADLO JÁRY 

CIMRMANA VŠECH 15 MISTROVÝCH DIVADELNÍCH HER   

AUTOR LADISLAV SMOLJAK 
9. 12. 1931 – 6. 6. 2010  

Vždyť je to tady jeden vedle druhého 
samý debil nebo blbeček! Vždyť se 

podívejte. Debil, blbeček, debil, 
blbeček, debil, blbeček, debil, 

blbeček. Akorát támhle vzadu, to je 
snad jediná výjimka, sedí dva 

blbečci vedle sebe. 
 

AUTOR ZDENĚK SVĚRÁK 
                     28. 3. 1936 
No v prázdném sále to tak nezní, ale 

až přijdou lidé, bude to jiný. 
Mimochodem, kolegové, všimli jste si, 
jak si kam který lidi sedaj? Né? Tak 

první řada uprostřed místní honorace, 
to je jasný. Ale tady vlevo, to je 

zajímavá věc, tady vždycky seděj 
blbci. Uvidíte večer. Já nevím, proč 
se stahujou zrovna do těchto míst. 

JAK TO VŠECHNO ZAČALO 
V roce 2003 jsme se rozhodli 

s Petrem Janíčkem mladším, že 
oslovíme Divadlo Járy Cimrmana, aby 
zahrálo v Jevíčku. Těsně před Vánoci 
mě emailem přišla lakonická zpráva 
od agentury ECHO Václava Kotka, že 
by to šlo.  Bylo to milé překvapení. 

Následně jsme začali připravovat odehrání tou dobou nejnovější 
cimrmanovské hry AFRIKA.  Herci po představení zůstali ubytováni 

v Hotelu Morava, a tak se nám podařilo navázat neutuchající 
přátelství, které trvá dodnes. Roman Müller 

HERCI A LOPATY V JEVÍČKU 
Zdeněk Svěrák 17, Michal Weigel 14, Robert Bárta 

14, Václav Kotek 12, Luděk Minařík 12, Petr 
Reidinger 12, Bořivoj Penc 11, Petr Brukner 9, Miloň 

Čepelka 9, Marek Šimon 9, Zdeněk Škrdlant 9, Jan 
Hraběta 8, Genadij Rumlena 8, Jan Kašpar 7, Václav 
Verner 7, Ladislav Smoljak 3, Jaroslav Weigel 2, Jiří 

Čelikovský 1, Jiří Kalina 1, Vojta Kotek 1, Milan 
Svoboda 1, Pavel Vondruška 1  

CIMRMANOVSKÉ MILNÍKY 
2004 PÍSNIČKA EVIČKA Z JEVÍČKA 

2007 SVAZEK MANŽELSKÝ MEZI MĚSTEM                   
A DIVADLEM 

2012 ODHALENÍ PAMĚTNÍ CEDULKY: JÁRA 
CIMRMAN NA MĚSTSKÉ VĚŽI OPRAVOVAL V ROCE 

1907 HODINOVÝ STROJ 

PODĚKOVÁNÍ   
Pořadatelé děkují Městu Jevíčku  

za zveřejnění příspěvku do zpravodaje a za 
dlouhodobou mediální a hmotnou podporu 

Divadla Járy Cimrmana po celou  
dobu působení souboru ve městě. 
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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

• Strategický nákupčí
• Konstruktér
• Technolog sklářské výroby – junior
• Strojník
• Pracovník s elektro vzděláním
• Pracovník formárny
• Dělník sklářské výroby
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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. 

Základní škola a mateřská škola Vranová Lhota, 
okres Svitavy přijme od 25.08.2022 

učitele/učitelku pro 1. stupeň 
na zkrácený úvazek (0,4). 

Kontakt: e-mail: zs.vranovalhota@email.cz, 
tel.: 737 026 454. 
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Společenská rubrika

Obec Biskupice

Naši jubilanti 
v měsíci červenci: 
Svojanovský František
Přichystalová Anna
Grézl Jozef
Grézlová Anna
Zapletalová Olga
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti. 

Informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů: 
17. 8.

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

Svoz TDO v srpnu:
3. 8., 17. 8., 31. 8.

Oslava vítězství Vesnice roku  
Pardubického kraje 2022 v Biskupicích

Vážení spoluobčané,
přijměte prosím srdečné pozvání na jednu z největších slavností 
historie naší obce, kterou bude oslava vítězství naší obce v soutěži 
Vesnice roku Pardubického kraje 2022.

Oslava vítězství se uskuteční v sobotu 6. srpna 2022 v technic-
kém zázemí obce a bude mít dva bloky.
První dopolední blok bude věnován slavnostnímu předání oceně-
ní všem zúčastněným obcím a jeho vyvrcholením bude předání 
vítězné zlaté stuhy naší obci.
10:00 - 12:00 Slavnostní vyhlášení a předání ocenění
 
Druhý odpolední blok pro širokou veřejnost bude věnován kul-
turnímu a zábavnému programu, pro občany naší obce bude při-
praveno grilované prasátko a nějaké to pivko (limonáda) zdarma, 
zahájení od 15:00 hod. Dále bude otevřena "Výstava o obci".
K poslechu a tanci bude hrát kapela „3 Generace“ s DJ Štěpánem 
Friedlem. 
17:30 koncert skupiny  
Stracené ráj.
Pro děti bude připraven  
skákací hrad. 
Vstup zdarma.

Předem velice děkuji všem, 
kteří se budou podílet na 
zdárném  
a důstojném zajištění slav-
nostního vyhlášení soutěže 
Vesnice Pardubického kraje roku 2022.

       Dalibor Šebek, starosta obceUPOZORNĚNÍ
Uzavírka místní  

komunikace 
Z důvodu obnovy místní ko-
munikace mezi zámkem a are-
álem technického zázemí obce 
bude tato komunikace neprů-
jezdná. 
Práce budou zahájeny v pon-
dělí 8. srpna a předpoklad 
dokončení je do 31. srpna 
2022. 
Děkujeme za pochopení.

  Dalibor Šebek, starosta obce

Zprávy z Libštejna

Úspěch našich kynologů 
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24. ročník Biskupického kaléšku
24. ročník Biskupického kaléšku, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 1. ŘÍJNA 2022, se blíží. 

Kácení máje

Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zájem zaslat svůj vzorek  
a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale i návštěvníky Bis-
kupického kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě anonymně 
pod čísly může degustovat vzorky, které nepostoupily do finále,  
a sám je ohodnotit.  Nejlepší vzorek, podle dosažených bodů bude 
ohodnocen věcnou cenou Publika), aby vzorky slivovice do le-
tošního ročníku soutěže o nejlepší vzorek slivovice odevzdali 
nejpozději do 16. září 2022 na níže uvedené kontaktní adresy.

Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupen-
ku pro vstup na kaléšek, kde letos vystoupí Marcel Zmožek  
a Petra Zmožková, skupina ALKEHOL.

Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jmé-
no, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň 
alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec Biskupice, (úterý stře-
da 7:00-15:30 hod., případně po dohodě na tel. 461 326 521) a pá-
lenice STILL s.r.o. Biskupice.
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými 
cenami.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, předem děku-
jeme.

Organizační tým kaléšku

Zpráv y z L ibštejna
Libštejn má novou zastávku  
a nebude to jenom zastávka

Je příjemné zjištění, že máme v obci mnoho občanů, kteří se snaží 
obec zvelebovat. Na to, co se teď povedlo na Libštejně (Zálesí) 
můžeme být právem všichni pyšní ! Za přispění obce se místní 
občané rozhodli zrekonstruovat autobusovou zastávku a vytvo-
řit zde zázemí pro pořádání kulturních akcí a zázemí pro mládež, 
když by si chtěli třeba při nepřízni počasí posedět nebo si zahrát 
deskové hry, a nebo zde prostě mohou čekat na autobus a krátit si 
chvíli sázkou, jestli dnes autobus pojede nebo ne ;)
Čekárna dostala novou fasádu, které předcházelo stažení zdí 
proti praskání, dále novou vnitřní výmalbu, nové podlahy, novou 
elektroinstalaci a nové venkovní plochy. Rád bych vyjádřil velké 
poděkování Jiřímu a Lucii Pískovým, kteří odvedli největší díl prá-
ce a měli celou stavbu pod odborným dohledem a všem dalším 
pomocníkům Michalovi, Dankovi, Pavlovi, Tomovi, Petrovi. Ještě 
jednou děkuji a těším se na další akci.

Filip Procházka, místostarosta obce

V sobotu 28. 5. 2022 proběhlo tradiční "Kácení máje" na Zálesí

Úspěch našich kynologů
ČR patří mezi nejpočetnější chovatele psů na světě!  A ani Bisku-
pice nejsou vyjímkou. Máme zde zastoupenu početnou skupinu 
kynologů, kteří se svými pejsky intezivně pracují, skládají zkoušky 
a ukazují svoje kvality na výstavách. 24. - 26. 6. se v Praze konalo 
Mistrovství České republiky kníračů 2022 a Lucie Antlová z Biskupic 
s fenkou knírače velkého jménem Piaf (Peggi) Hanno Veto zvítězila 
v kategorii IGP1 (stopa, poslušnost, obrana) a stala se tak Mistrem 
ČR KCHK 2022, a protože je fenka Peggi ještě mladá, splnila i pod-
mínky pro udělení titulu Mistr ČR Junior KCHK 2022 a třešničkou 
na dortu bylo ocenění za nejlépe vypracovanou stopu celého mis-
trovství. 
Gratulujeme Lucii a přejeme mnoho dalších úspěchů nejenom na 
sportovním poli.

Filip Procházka, místostarosta obce
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Společenská rubrika

Naši jubilanti v měsíci  
srpnu:

 Zdeněk Knoll
 Ludmila Lexmannová
 Jiří Navrátil
 Iveta Ondráčková
 Jiří Nečas
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

Jan Bílek
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Obec Chornice
CHORNIČTÍ SOKOLÍCI  

postoupili na REPUBLIKOVOU 
SOUTĚŽ V ATLETICKÉM  
VÍCEBOJI do TŘEBÍČE

Z krajského kola v atletickém čtyřboji pořádaném  ČASPV 
(ČESKÁ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY), které proběhlo 
18. 5. 2022 v Pardubicích, se postupovalo do REPUBLIKOVÉ 
SOUTĚŽE v Třebíči. Z naší TJ se nominovalo 12 borců. Na-
konec v neděli 19. 6. 2022  na Vysočinu odjelo 8 dětí. Naši 
sokolíci byli součástí 260 sportovců z 10 krajů z celé ČESKÉ REPUBLIKY. Ačkoli se všem 
nedařilo podle představ, přesto po celodenním soupeření ve sprintu, skoku do dálky, 
hodu míčkem a vytrvalostním běhu se i TJ Sokol Chornice dočkal bronzové medai-
le.                                                                                                                                            
Všichni sokolíci ve svých kategoriích dosáhli slušných výsledků a umístili se následovně:
3. místo: KOPKOVÁ Hana (509 bodů) v kategorii Ženy,
10. místo: FRIEDL Daniel (657,30 bodů) v kategorii Starší žáci IV.,
15. místo: GOŠ Václav (596,63 bodů) v kategorii Starší žáci IV.,
16. místo: KRÁTKÝ Adrian (575,12 bodů) v kategorii Mladší žáci II.,
17. místo: KŘENEK Michal (535,40 bodů) v kategorii Starší žáci III.,
20. místo: SKALICKÁ Sofie (571,46 bodů) v kategorii Starší žákyně III.,
22. místo: TRÁVNÍČEK Tomáš (531,10 bodů) v kategorii Mladší žáci II.,
22. místo: GETZL Matěj (517,22 bodů) v kategorii Starší žáci IV.
Tři děvčata se také podílela na organizaci soutěže. Pohanková Katka byla vodičkou dětí 

kategorie Mladší žáci I. Lišková 
Aneta a Vykydalová Marké-
ta byly spojkami rozhodčích  
a dodávaly výsledky do tech-
nické sekce.
TJ Sokol Chornice děkuje všem 
mladým sportovcům za jejich 
příkladnou reprezentaci SOKO-
LA a obce Chornice. Přejeme 
hodně sportovních úspěchů.                                                                 

             Fiebichová Alena, TJ 
Sokol Chornice, z.s.   

Kinematograf bratří  
Čadíků v Chornicích

Obec Chornice zve všechny na tradiční pro-
mítání Kinematografu bratří Čadíků, které 
se uskuteční ve dnech 26. – 29. srpna v are-
álu na hřišti. Vstupné je dobrovolné, Klub 
přátel rybolovu Chornice připraví bohaté 
občerstvení. Za nepříznivého počasí se pro-
mítání přesune do kulturního domu. Promí-
tat se bude po setmění.

Program:
Pátek – Příšerákovi 2
Sobota – Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Neděle – Gump
Pondělí -  Cesta domů

Základní organizace      
Českého svazu chovatelů Chornice

pořádá 
 

v neděli dne 7. srpna 2022
„o Chornické pouti“

Nesoutěžní výstavu králíků  
a holubů 

Výstava bude pro veřejnost otevřena  
v zahradě COOP Chornice

 v neděli od 9.00 do 16.00 hodin

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

Od 10.00 hodin TOMBOLA, LOS za 10 Kč !

K návštěvě výstavy Vás zvou
chovatelé z Chornic

Obec Chornice Vás srdečně zve  
na pouťové posezení s živou hudbou 

– kapelou Gava band – v neděli  
7. srpna od 15 hod. na hřišti.

Chorničtí rybáři připraví od 14 hod. 
pečené makrely, grilované klobásy, 

točené pivo …
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Školní výlety v naší škole
Blíží se konec školního roku a s ním i jeho nejoblíbenější část – 
školní výlety. 
Žáci od 1. do 5. třídy se už nemohli 
dočkat, až si zadovádí v zábavním 
centru Bongo, což jejich očekává-
ní ještě předčilo. Čekalo je mnoho 
skluzavek, trampolín, lezecké stě-
ny a jiné zábavné atrakce. Tím ale 
výlet zdaleka nekončil, protože 
nás čekala plavba parníkem po přehradě k hradu Veveří. Cestou 
jsme pozorovali okolní jarní přírodu a kochali se výhledem na vod-
ní plochu.
Následovala kratší turistická procházka k hradu, kde dospěl náš 
společný výlet ke svému cíli a poté nás již čekal návrat zpět domů.
Celý výlet se nám vydařil na jedničku a zůstanou nám na něj hezké 
a veselé vzpomínky.

Žáci druhého stupně navštívili Lanové cen-
trum PROUD v Olomouci a prošli si histo-
rickou část Olomouce.
Lanové centrum jim poskytlo plno zábavy 
a adrenalinu již při rozcvičování a také při 
vlastním lezení ve výškách. Většina z žáků 
překonala vlastní strach z výšek a pomalu 
se dotkli nebe. Projevila se týmová spolu-
práce a vzájemná důvěra při jištění zdolá-
vaných překážek. Unavení, ale spokojení 
žáci byli na konci programu odměněni na 
oběd pizzou.
Po posilnění se vydali na prohlídku his-
torické části Olomouce (sloup Nejsvětější 
Trojice, olomoucký orloj, areál  Rosária, 
kaple sv. Sarkandera, kostel sv. Micha-
la, chrám sv. Václava). Překvapením pro 
žáky byla prohlídka „historické tělocvičny“  
v Komenského škole. Upoutávka o výzdo-
bě této prostory byla zmíněna v pořadu 
Toulavá kamera. Pro všechny to bylo ob-
rovské překvapení, nikdo takovou krásu 
nečekal!

Počasí na tuto akci přálo a žáci se v dobré náladě vrátili autobusem 
do svých domovů.

Mgr. Ludmila Faltýnková, Mgr. Milena Truhlářová, ZŠ

Den bez úrazu
V měsíci červnu organizuje Zá-
kladní škola Chornice pro své 
žáky Den bez úrazu. Jedná se o 
preventivní program, jehož smy-
slem je žáky připravit na situace 
mimořádných událostí a situace 
vyžadujících poskytnutí první 
pomoci. Vzájemnou spoluprací 
žáků prvního a druhého stupně 
si každý mohl vyzkoušet obvazo-
vou techniku na drobná poraně-
ní, stabilizovanou polohu, trans-
port zraněného apod. 
Akce se uskutečnila také za spo-
lupráce místního sboru dobrovol-
ných hasičů, který nám předvedl 
výjezdovou techniku, a dobrovol-

ných hasičů z Jevíčka, již zajišťovali stanoviště poskytnutí první po-
moci. Oběma sborům patří velké díky za jejich ochotu a čas. Den se 
velice vydařil, pomyslnou třešničkou na dortu byla hasičská pěna, 
ve které se jak malí, tak velcí žáci vyřádili. Mgr. Radka Bidmonová

SDH  CHORNICE 
si   Vás  dovoluje  pozvat na

17. SRAZ  OSMIČKÁŘŮ
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE

3. září  2022

Program:  
13:00-13:30   prezence družstev
13:45  nástup družstev
14:00  začátek soutěže

Po  celou dobu 
soutěže   

zajištěno bohaté 
občerstvení.

 

  
SDH  CHORNICE  společně  

s kapelou  Rock factoR
pořádá

 

SOBOTA 6. srpna 2022
 od 20:00  hod.

              
Vstupné  zdarma !!!!!!!!

Občerstvení  zajištěno.
Akce se koná na hřišti v Chornicích.

Srdečně zvou pořadatelé

Pouťovou  

zábavu
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 Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice

V měsíci srpnu své významné narozeniny oslaví:
ALENA VYMĚTALOVÁ
JANA ŠVEHLOVÁ
LUDMILA MLČOCHOVÁ
HELENA KREJČÍ
Jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým občanům se přiřazují: 

JOSEFÍNA HORÁKOVÁ 
DOMINIK LUJKA
Dětičkám i rodičům přejeme  
pevné zdraví a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

JOSEF TRBUŠEK
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé 
rodině.

80. výročí úmrtí Františka Kopuletého
19. června proběhl v Jaroměřicích pietní akt u příležitosti 80. výročí 
popravy plukovníka Františka Kopuletého, člena odbojové organizace 
Obrana národa. Plukovník Kopuletý se stal patronem Pěší roty Aktivní 
zálohy Krajského vojenského velitelství Brno a rota k uctění památky 
svého patrona nechala vyrobit a umístit na dům Kopuletých pamětní 
desku. Pietního aktu se také účastnila slavnostním nástupem, polože-
ním květin u pomníku padlých ve světových válkách a odhalení pamět-
ní desky. Ve výstavní síni proběhlo velmi milé setkání rodiny Františka 

Kopuletého s představiteli Krajského vojen-
ského velitelství a celou pěší rotou. Syn pana 
plukovníka pan Milan Kopuletý zavzpomínal 
na svého tatínka a události před osmdesáti 
lety a poděkovat všem zúčastněným za dů-
stojné uctění památky svého otce. Po slav-
nostních ceremoniích pokračovala rota pěším 
přesunem ke Kounicovým kolejím v Brně, kde 
byl dne 21. června 1942 plukovník Kopuletý 
popraven.

Mgr. Iveta Glocová

Informace z Obecního 
úřadu

- Byla dokončena oprava další části vodovod-
ního a kanalizačního řadu tentokrát ve Tře-
šínkách  a následně byla opravena komuni-
kace v rekonstruovaném úseku.

- Zaměstnanci obce i v letošním roce po-
kračují s opravami a výstavbou chodníků  
– u poutního místa na Kalvárii a na nádraží.

- Koncem června započala rekonstrukce škol-
ní kuchyně a jídelny a opravy podlah ve 
třech kmenových třídách, na kterou se nám 
podařilo získat dotaci ve výši 3 075 187 Kč. 
Hotovo by mělo být koncem října.

- V průběhu srpna, proběhne výběrové řízení 
na zhotovitele projektu Obnova místních 
komunikací v obci Jaroměřice – náves. Také 
tento projekt je podpořen dotací z Minis-
terstva pro místní rozvoj ve výši 8 403 215 
Kč. Mgr. Iveta Glocová

NOC KOSTELŮ 
V pátek 10. 6. u nás proběhla Noc koste-
lů s panem Mgr. Michalem Schusterem  
a s pěveckým smíšeným sborem CANTI-
LO. Začali jsme v 18 hodin v dolním kos-
tele Všech svatých a poté jsme se křížovou 
cestou vydali do kostela Povýšení sv. Kříže 
na Kalvárii, kde jsme si vychutnali hudební 
koncert smíšeného pěveckého sboru CAN-
TILO. Byl to úžasný hudební zážitek v září 
zapadajícího slunce v tomto jedinečném 
kostele, kam se člověk jen tak nepodívá. 
Historie tohoto kostela je velmi zajímavá, 
stejně jako kostel sám. Dozvěděli jsme se 
toho moc a moc, a protože se Loretánská 
kaple letos opravuje, tak snad se příště 
podíváme i tam. Závěrem děkuji našemu 
průvodci panu Mgr. Michalovi Schusterovi  
a panu faráři Pawłovi Wójcikovi za spolu-
práci na této akci. Díky všem, kteří nám 
s touto akcí pomohli a také těm, kteří na 
tuto akci přišli. A především moc děkuji 
pěveckému sboru CANTILO za jejich dob-
ročinný koncert v našem krásném kostele 
a těším se na nějakou další společnou akci. 
Mějte prima letní dny a někdy na viděnou  
v knihovně. 

zdraví Vás Danka z knihovny :)
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PRVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
V JAROMĚŘICÍCH 

Tábor bez přenocování. Takto by se dal definovat tábor, na který 
přišly děti ráno a v odpoledních hodinách ho opustily. Již třetím 
rokem je tato možnost v obci Jaroměřice. Pod hlavičkou naší Zá-
kladní školy v Jaroměřicích se do práce v prvním termínu opět pus-
tily Mgr. Kateřina Továrková (skupina Včelky), Bc. Kamila Pechová 
(skupina Žraloci), Kateřina Doleželová (skupina Zebry) a Martina 
Němcová (skupina Chobotnice). Zájem ze strany rodičů umístit 
své dítě k nám do příměstského tábora byl od začátku opět veli-
ký. Neuvěřitelných 160 dětí se postupně těší na své zážitky u nás. 

Letos poprvé 
jsme rodičům 
pod naším ve-
dením mohli 
nabídnout tři 
termíny. Od 
11. 7. – 15. 7. 
proběhl prv-
ní termín, od 
8. 8. – 12. 8. 
bude probíhat 
druhý termín 
tábora a po-
slední termín 
se koná od  

15. 8. – 19. 8. Dny plné sportovních aktivit, výletu, vyrábění, spo-
lečného vaření a opékání buřtíků utekly jako voda. Třešničkou na 
dortu bylo vojenské dopoledne, kde si děti vyzkoušely střelbu ze 
vzduchovky, zatloukání hřebíků a chůzi na chůdách. Nechyběl 
ani fotokoutek s vojenskými rekvizitami. Nejdříve nám všem celá 
parta Žraloků postavila za pomoci vysloužilého vojáka vojenský 
stan, pod kterým se ulehlo ke střelbě. Myslím, že se první termín 
příměstského tábora velmi vydařil a spokojenost vládla na všech 
stranách. 

Mgr. Kateřina Továrková hlavní koordinátorka  

Takové boži klid těžko kde nando 
V litě vo prázninách so nérači ho našivéch v rodné chalopě na Malé 
Hané – kósek vod Jevička. Stoji v malinkaté osadě, za keró sem se 
cobe malé kluk až steděl, že žejo v takové diře. Ale dneskaj na ňo 
nedám dopostit. Je pro mě přimo zázračnó masťó, kdež přejedo  
z Prahe. Zando si do lesa – mám tam ož vehlidnoty fleke, kde rustó 
boruvke a take hřébke. Až fšecko vezbirám, sedno si k potučko  
a poslóchám, jak bzurči, a slešim aji známó melodio: Zpíval konva-
linkám vodopád… Pak přendo dom, mama na plotně hopeče moje 
nélepši jidlo: pekáče a k večeře mám boruvkovy koláče. Zando 
take na zahrado, vobrátim seno a vokoštojo třešinke a vešpejó-
nim, jak rustó kadlátke na dobró slivovico. Pak hosno jak špalek 
do chvile, než kohót k ráno zakrkohá. Pavel Kyselák 

PROGRAM AKCÍ V JAROMĚŘICÍCH V SRPNU 2022

11. ČERVNA PROBĚHLO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
V OBŘADNÍ SÍNI ZÁMKU



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

24 /  Srpen 2022

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.

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.

Pronajmu byt 3+1 v Jevíčku. Tel.: 773 946 436.

Město Jevíčko nabízí k pronájmu 
městskou chatu v blízkosti 
Smolenské přehrady. Termíny 
si zájemci mohou zamluvit na 
telefonním čísle 464 620 524  
a 733 603 029 nebo e-mailu 
jelinek@jevicko.cz.

Nabídka pronájmu městské chaty


