
www.jevicko.cz

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

Jevíčský zpravodaJ
se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Měsíčník města Jevíčka

zÁŘí 2022

Jevíčská pouť 2022 – díky za spolupráci  
všem aktérům 😊

Vážení občané, milí přátelé,
tradiční Jevíčská pouť je za námi a rád bych za Město Jevíčko poděkoval všem, kteří jste se 
na zdárném průběhu pouti podíleli. Nebudu děkovat jmenovitě, abych na někoho nezapo-
mněl, ale mám na mysli všechny od jevíčské farnosti počínaje přes skvělá hudební vystou-
pení, zajištění pořadatelské, bezpečností a technické stránky programu, zajištění občers-
tvení a všech dalších služeb, které s průběhem pouti souvisely. Největší slavnost našeho 

města jsme oslavili důstojně a velmi mě 
těší, že každoročně zavítá do Jevíčka velké 
množství poutníků z širokého okolí, sjedou 
se rodiny a stráví spolu příjemné chvíle a to 
je krásná tradice, kterou nám dává jevíčské 
poutní místo Nanebevzetí Panny Marie.
Velmi si vážím toho, že jste společně přispěli 
ke slavnostní a příjemné atmosféře Jevíčské 
pouti a ještě jednou Vám všem děkuji.

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

Fotoaktuality

Výzkum germánského osidlení navštívil 
významný historik prof. Jiří Macháček  
z MU Brno

Slavnostní otevření centra CERGA  
podpořili římští a germánští bojovníci  
a bohatá účast veřejnosti.

Malohanácký harmonikář proběhl pre-
miérově v sále zámečku

Obnova kamenných křížů v místní části  
Zadní Arnoštov

Vážení čtenáři,
obě poutě jsou úspěšně za námi – jevíčská i ta arnoštovská. 
Rád bych proto věnoval zářijový úvodník obnově dvou kříž-
kům na katastru Zadního Arnoštova. V prvním případě se jed-
nalo o kříž na návsi u „spodní“ autobusové zastávky. Jedná se 
o objekt památkového charakteru se vztahem k původním ně-
meckým obyvatelům osady, který byl bezohledně zdemolován 
v roce 2020 pravděpodobně při otáčení některého z kamionů 
svážejících dřevo. Konkrétní viník bohužel nebyl dopaden. Kříž 
z roku 1900 zde nechaly umístit Francisca Blaschke a Karolina 
Hiesl. 
Kamenný kříž se skládá z pěti hlavních částí – spodního stupně, 
základové kostky, těla kříže, tympanonu a samotného kříže s litinovou plastikou Ježíše. Na 
kříži bylo nutno zcela nahradit uraženou horní část krucifixu a provést doplňky podstav-
ce. Na jeho povrchu byly dále usazené mechy a lišejníky, vlivem exhalací byl kámen zašlý  
a zčernalý. Kamenosochařskou dílnou Petr Hemzal byla zhotovena nová vrchní část kříže ze 
světlé žuly. Ulámané části profilů byly nahrazeny novým filuňkem. Došlo ke komplexnímu 
restaurátorskému zásahu, očištění a hydrofobizaci kříže. Nápisy byly při obnově zvýrazně-
ny a plastika Krista přezlacena. Celkové náklady představovaly sumu 148.000 Kč, přičemž 
záchranu podpořil Pardubický kraj částkou 40.000 Kč v rámci podpory památkové péče.

pokračování na str. 2
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které zasluhují odborný ka-
menosochařský zásah. Ta-
kových křížků je podle pub-
likace pana Františka Plecha 
„Kříže, plastiky, pomníčky 
na katastru města Jevíčka“ 
z roku 2007 v našem městě  
a okolí šestnáct ( já při-
dávám ještě dva zmíněné 
v Zadním Arnoštově). Po-
kud dobře počítám, nece-
lou polovinu z nich se nám 
podařilo v posledních ně-
kolika letech renovovat, to 
není špatný výsledek. 

Závěrem si dovolím poděkovat za precizní 
práci pana kameníka a za finanční příspěv-
ky, které byly použity na udržení historické 
paměti našeho nejbližšího regionu.

Mgr. Miroslav Šafář,  
místostarosta města Jevíčko

Společenská rubrika 

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

Marta stejskalová

Marta Machorková

helena trlíková

Milan Marek

Alena Peková

Ludmila Jachanová

Miroslava dlouhá

Božena hebelková

Marie schichová

Anděla Ševčíková

erich Richter

Jiří Raus

ingeborg Ostrá

Miloslav krejcar

lého augustiniánského kláštera – rajské 
zahradě. Vernisáž doplnila stafáž Ger-
mánů a Římanů v dobových kostýmech. 
Duchovní otec centra, prof. Droberjar,  
archeolog se středoevropskou působ-
ností pohovořil o svém bádání v Jevíčku 
a došlo i na verše Rudolfa B. Berana. Ce-
lou akci hudebně podkreslilo duo příč-
ných fléten. Centrum jsme záměrně roz-
dělili na výstavní část a badatelskou část. 
Do té výstavní pozvala návštěvníky Mgr. 
Helena Ulčová, vedoucí městského mu-
zea a pokud jste ve středu nebyli s námi, 
určitě zavítejte individuálně. Badatelská 
část se základním zázemím pro výzkum 
a uskladněným archeologickým materiá-
lem je pak hájemstvím prof. Droberjara. 
Za organizační tým ještě nesmím zapo-
menout poděkovat Muzeu regionu Bos-
kovicka za výpůjčku výstavních předmě-
tů a samozřejmě všem, kteří při založení  
a realizaci CERGA přiložili ruku k dílu. 
Jedno speciální poděkování věnuji Mgr. 
Pavle Růžičkové z ARÚB, která operativ-
ně připravila nový propagační materiál  
o táboře římských legionářů v Jevíčku. 
Dostupný je v centru i TIC.

„Čas je cosi jako řeka udá-
lostí a dravý proud. Neboť 
sotvaže se co objeví, už to 
uchvátí, a už přináší něco 
jiného, co také odnese.“ 
Marcus Aurelius

Spokojené babí léto přeje Miroslav Šafář

Otevření centra římsko-germánské 
archeologie se podařilo dotáhnout 
do konce
Na začátku srpna se 
mi v rámci prázdni-
nového putování po 
jižní Moravě podařilo konečně na-
vštívit Návštěvnické centrum Mušov 
– Bránu do Římské říše, které v Pa-
sohlávkách kousek od známe vodní 
plochy Archeologický ústav AV Brno.  
V moderní budově centra jsou mul-
timediálními prezentacemi i tradiční-
mi vitrínami s archeologickými nálezy 
představeny historické okolnosti bu-
dování římské pevnosti na Hradisku  
u Mušova a archeologické stopy pů-
sobení Římanů na našem území. Pro-
hlídka Návštěvnického centra umožní 
velice originálním způsobem návštěv-
níkům poznat a pochopit dobu, kdy na 
jih Moravy pronikly římské legie, a úze-
mí místních germánských Markomanů 
se ocitlo na prahu začlenění do Římské 
říše.
Jak mě těšilo, že nejen v mapových 
podkladech figuruje jako nejsevernější 
výspa působení římských legií v období 
tzv. Markomanských válek 165-180 n. l. 
naše malohanácké Jevíčko. Stejně tak 
zmiňují Jevíčko slovem i fotografií ve 
své knize „Příběhy civilizace a barbar-
ství – Pod nadvládou Říma“ autoři Ba-
lázs Komoróczy a Marek Vlach. Publika-
ci vydanou v roce 2019 pak recenzoval 
v Jevíčko zdomácnělý Eduard Droberjar. 
První a posledně jmenovaný pak sehráli 
zásadní roli při realizaci záměru prezen-
tovat šest let starý objev krátkodobého 
římského vojenského tábora a 12 sezón 
badatelského výzkumu germánského 
osídlení přímo u nás ve městě.
Po nepříliš dlouhém rozhodování  
a něco delším plánování proběhlo  
17. srpna slavnostní otevření Centra 
římsko-germánské 
archeologie v pro-
storách při Měst-
ském muzeu Jevíčko. 
Pracovně ho nazývá-
me CERGA. Expozici 
tedy tvoří zejména 
nálezy z výzkumů 
prof. Eduarda Droberjara v Jevíčku a své 
místo mezi exponáty má i zajímavá ko-
lekce nálezů zapůjčená v úvodu zmíně-
ným Návštěvnickým centrem v Mušově 
pod patronací ředitele Archeologic-
kého ústavu AV ČR Brno, Mgr. Balázse 
Komoróczyho, Ph.D. Centrum CERGA 
bude pro veřejnost otevřeno v návštěv-
ních hodinách Městského muzea Jevíč-
ko, případně po individuální domluvě. 
Díky krásnému počasí mohla hlavní 
část vernisáže proběhnout v atriu býva-

Okénko radních

Druhým z obnovovaných kří-
žů byl spodní kříž u hasičky.  
U něj nešlo o tak razant-
ní zásah, objekt byl hlavně 
zbaven řas a lišejníku, che-
micky ošetřen. V rámci zása-
hu došlo k barevnému sjed-
nocení všech jeho součástí. 
Ozdobné litinové zábradlí 
bylo očištěno a natřeno an-
tikorozním nátěrem. Akce 
měla stejného zhotovitele 
a byla naceněna na částku 
47 tis Kč, přičemž 40.000 Kč 
darovala na obnovu spon-
zorsky rodina Slávikova. 
Letošní dvě akce byly další z pravidelné 
řady údržeb drobných sakrálních památek, 
které každoročně realizujeme. I pro příš-
tí rok, věřím, vytipujeme vhodné objekty, 

pokračování ze str. 1
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/94R/2022 program 94. schůze rady města 

dne 18.07.2022
3b/94R/2022 záměr pronájmu části pozemku 

p. č. 550/12 v k. ú. Jevíčko-předměstí
4a/94R/2022 uzavření smlouvy č. 1595/

C1/2022 mezi městem Jevíčko a Stát-
ním fondem dopravní infrastruktury, 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, 
IČ: 70856508 o poskytnutí finančních 
prostředků na akci "VÝSTAVBA SPOLEČ-
NÉ STEZKY JEVÍČKO – VELKÉ OPATOVI-
CE" ve výši 18.925.502 Kč z rozpočtu 
SFDI na rok 2022 a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy

4b/94R/2022 úhradu 20 ks nájezdových ob-
rub k provedení terénních úprav u RD  
č. p. 33 v Zadním Arnoštově, které vlast-
ník nemovitosti provede na vlastní ná-
klady

5/94R/2022 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
OSV/22/20619 mezi městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
účelové dotace na činnost pečovatelské 
služby města Jevíčko a pověřuje staros-
tu podpisem dodatku

6a/94R/2022 cenovou nabídku firmy BÁR-
TEK ROZHLASY, s. r. o., Vyšehradská 
1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Měs-
to, IČ: 27781275 k dodání a instalaci  
informativního radaru na sloup veřej-
ného osvětlení na ul. Svitavská za část-
ku 57.650 Kč bez DPH

6c/94R/2022 cenovou nabídku společnosti 
BETA – PROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 
568 02 Svitavy, IČ: 64257614 na zho-
tovení projektové dokumentace pro-
dloužení příjezdové komunikace k nově 
budovanému areálu sběrného dvora  
a zázemí technických služeb v Jevíčku 
v nabídkové ceně 97.696,10 Kč vč. DPH

7a/94R/2022 záměr prodeje části pozemků p. 
č. 5141, p. č. 5142 a p. č. 5143/1, vše 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí

7b/94R/2022 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2024233/SOBS VB/02 mezi městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce,  
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene na pozemku  
p. č. 138/2 v k. ú. Jevíčko-předměs-

Usnesení 94. schůze Rady města Jevíčko konané 
dne 18. července 2022

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

i n F O R M A c e
o konání 45. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
45.  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: 12. 09. 2022 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 08. 2022

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

 

Poděkování za spolupráci při projektu rekonstrukce 
hasičské zbrojnice

V průběhu července a srpna došlo k předání dokončeného díla zhotovitelskou firmou 
Letostav Letovice s. r. o. Práce byly záměrně rozloženy do delšího časového úseku kvůli 
technologickým procesům a také kvůli postupnému financování stavby ze strany města, 
které v současné době realizuje několik větších stavebních projektů. O hlavních parame-
trech projektu i zajištěném dotačním financování z EU a Pk jsem již psal ve svém břez-
novém okénku, proto se nebudu opakovat. Přesvědčit se můžete koneckonců osobně 
v rámci dne otevřených dveří 17. září 2022 organizovaným společně s sdh Jevíčko.
Rád bych jako vedoucí řešitelského týmu poděkoval spolupracujícím osobám a subjek-
tům při realizaci, pro naše výjezdové i spolkové hasiče, tolik důležitého projektu. Za je-
víčské hasiče děkuji zejména veliteli JSDH Standovi Ducháčkovi, který byl víc než mojí 
pravou ruku. Za SDH Jevíčko a KSH Pardubice patří dík Janu a Josefovi Bidmonovým  
a zejména pak všem členům, kteří pomohli brigádnicky ve svém volném čase v rámci 
přípravných a doplňkových prací.
Spolupráce se stavební firmou z regionu se osvědčila, reprezentoval ji zejména stav-
byvedoucí Dušan Buršík, kterému sekundoval stavební dozor Jan Král. Administrativní 
servis pak zajišťovala Regionální rozvojová agentura východní Moravy, se kterou jsem 
v minulosti řešil již dotaci na CAS TATRA. Dokončením přestavby poskytneme našim vý-
jezdovým hasičům moderní a prostorné zázemí pro jejich činnost a techniku. Spolkovým 
hasičům se bude v nových prostorech určitě dobře pracovat s mládeží, jejíž výchova je 
pro kvalitní činnost JSDH nezbytná. Sluší se poděkovat za významné dotační prostřed-
ky ze strany Integrovaného regionálního operačního programu přesahující 10 mil Kč, 
podporu Pardubického kraje ve výši 1 mil. Kč a Místní akční skupině MTJ za příspěvek na 
podlahy ve výši 200 tis. Kč.
Milí hasiči, ať vám prostory dobře slouží, ať se vaší členské základně dobře daří,  
a hlavně přeji bezpečný návrat ze všech vašich výjezdů a zásahů.
     Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

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
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tí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7c/94R/2022 pronájem nebytového prostoru 
v budově bez č. p./č. e. na pozemku p. 
č. st. 3 v k. ú. Jevíčkoměsto o výměře 
41 m2 nájemkyni dle zápisu, byt. Ko-
menského nám. 167, Jevíčko, nájemné 
ve výši 1.715 Kč/měsíc, podmínku plat-
nosti nájemní smlouvy na NP vázanou 
na platnou nájemní smlouvu na byt na 
adrese Komenského nám. 167, Jevíčko 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko uděluje
3a/94R/2022 souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí 

účelově určeného finančního daru od 
společnosti Women for Women, o. p. 
s., v rámci projektu "Obědy pro děti" 
pro školní rok 2022/2023 v celkové výši 
48.768 Kč a pověřuje ředitele ZŠ Jevíčko 
podpisem darovacích smluv

6b/94R/2022 souhlasné stanovisko k vydání 
územního souhlasu pro stavbu: „Je-
víčko p. č. 138/1, SS201, knn“ žadate-
li Energomontáže Votroubek, s. r. o., 
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ: 28791274, kdy se jedná 
o připojení stavebního pozemku p. č. 
138/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. 
Horní a pověřuje starostu podpisem 
stanoviska

Rada města Jevíčko pověřuje
2/94R/2022 investičního technika zajištěním 

souhlasného stanoviska od dopravního 
inženýra Policie ČR DI Svitavy k umís-
tění dopravního zrcadla u zdi zahrady 
zámečku na křižovatce ulic Okružní IV  
a A. K. Vitáka na pozemku p. č. 1751/100 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, které by za-
bezpečovalo bezpečný výjezd vozidel 
od bytového domu č. p. 718 z pozemku 
p. č. 529/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Mgr. Rudolf Beran, radní

MUdr. Zuzana Šedrlová
dOvOLená 20. - 23. 9. 2022  

sestřička v ordinaci přítomna, zástup 
pouze akutní stavy po předchozím 

telef. objednání MUDr. Trčková,  
MUDr. Křížová

Rada města Jevíčko schvaluje
1/95R/2022 program 95. schůze rady města 

dne 15.08.2022
2/95R/2022 dotaci pro reprezentantku ČR na 

Mistrovství světa v twirlingu, které se 
uskutečnilo v Holandsku od 26.07.2022 
do 31.07.2022 ve výši 12.000 Kč na zá-
kladě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

3a/95R/2022 použití znaku města na volební 
materiály "Sdružení Naše Jevíčko 2022" 
pro komunální volby 2022

3b/95R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko  
a společností FRP Services, s. r. o., Praž-
ská 7, 261 01 Příbram II, IČ: 01541137 
na poskytování servisních služeb spo-
čívající v přenosu dat prostřednictvím 
modulárního elektronického systému 
pro svolávání a informování jednotek 
požární ochrany s označením "FIRE-
PORT" a zpracovatelskou smlouvu tý-
kající se GDPR a pověřuje starostu pod-
pisem smluv

3c/95R/2022 uzavření dodatku č. 5 ke smlou-
vě o výpůjčce mezi městem Jevíčko  
a Regionem Moravskotřebovska a Jevíč-
ska č. 2018-01 na zahradní kompostéry  
a pověřuje starostu podpisem dodatku

3d/95R/2022 úhradu faktury za instalaci kon-
strukce pro zavěšení divadelních světel 
do kulturního domu Astra společnos-
tí DISK Multimédia, s. r. o., Sokolská 
221/13, 680 01 Boskovice za cenu 
33.860 Kč bez DPH

3f/95R/2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o zajiště-
ní činnosti - lunaparku v rámci jevíčské 
pouti na období 2023–2025 mezi měs-
tem Jevíčko a společností Josef Lagron, 
Dlouhá 75, 535 01 Břehy, IČ: 48181897 
a pověřuje starostu podpisem dodatku

4a/95R/2022 příspěvek pro Burzu filantropie 
2022 v celkové výši 15.000 Kč na veřej-
ně prospěšné projekty

4b/95R/2022 smlouvu mezi městem Jevíč-
ko a společností VHOS, a. s., Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
48172901 na umístění antény pro ode-
čet chytrých vodoměrů na městské věži 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4c/95R/2022 úhradu částky 49.890 Kč bez 
DPH společností Kompletní podlahář-
ské práce, Petr Bombera, Jaroměřice 
393, IČ: 64264840 za provedení opravy 
a vyrovnání podlahy nivelační stěrkou  
v dílně Domu hasičů v Jevíčku v rozsahu 
52 m2

4d/95R/2022 náklady na vybavení interiéru 
Centra římsko–germánské archeologie 
(CERGA) v Jevíčku předložené místosta-
rostou v částce do 60.000 Kč

4e/95R/2022 smlouvu o výpůjčce pro Centrum 
římsko-germánské archeologie včet-
ně pojištění výstavních předmětů dle 
zápisu a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

4f/95R/2022 dotaci 3.750 Kč Svazu skautů  
a skautek ČR, Jevíčko na konání chla-
peckého tábora „sv. Jiří“

4g/95R/2022 dotaci 7.150 Kč Svazu skautů  
a skautek ČR, Jevíčko na konání dívčího 
tábora „Piráti“

4h/95R/2022 dotaci 3.000 Kč Tenis – clubu 
Jevíčko na konání letního tenisového 
kempu

4i/95R/2022 memorandum o spolupráci mezi 
Institutem environmentálních výzkumů 
a aplikací, z. ú. a městem Jevíčko při re-
alizaci projektu ReSAO

5/95R/2022 cenovou nabídku společnosti 
ALKYON elektric, Ing. Bedřich Huz-
lík, Třebařov 228, 569 33 Třebařov, IČ: 
13831526 na instalaci a dodání kompo-
nentů pro poplachový zabezpečovací 
a tísňový systém (PZTS) pro stavební 
objekt SO 02 v areálu sběrného dvora 
v Jevíčku v nabídkové ceně 36.029 Kč 
bez DPH

6c/95R/2022 pronájem části pozemku p. č. 
550/12 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí o výměře 24 m2 žadateli 
dle zápisu, nájemné ve výši 120 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/95R/2022 navýšení nájmu bytu č. 3 na ad-
rese Třebovská 71 v Jevíčku na částku 
80 Kč/m² s účinností od 01.09.2022, 
kdy ostatní platby schválené usnese-
ním rady města č. 8b/21R/2019 ze dne 
09.09.2019 zůstávají v platnosti

7d/95R/2022 uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu bytu č. 3 na adrese Třebovská 71  
v Jevíčku s žadatelem dle návrhu by-
tové a sociální komise, který byl dru-
hý v pořadí, s platností pronájmu od 
01.09.2022

7e/95R/2022 uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu bytu č. 8 na adrese Pivovarská 812 
v Jevíčku s žadatelem dle návrhu by-
tové a sociální komise, který byl čtvrtý  
v pořadí, po uvolnění tohoto bytu stá-
vajícím nájemcem

7f/95R/2022 uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu bytu č. 8 na adrese M. Mikuláše 551 
v Jevíčku s žadatelem dle návrhu byto-
vé a sociální komise, který byl druhý  
v pořadí, a to po provedených staveb-
ních úpravách tohoto bytu

7g/95R/2022 uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu bytu č. 3 na adrese Křivánkova 98 v 
Jevíčku s žadatelem dle návrhu bytové 
a sociální komise, který byl třetí v po-
řadí, a to po provedených stavebních 
úpravách tohoto bytu

7h/95R/2022 uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu bytu č. 10 na adrese Svitavská 838  
v Jevíčku s žadatelem dle návrhu by-
tové a sociální komise, který byl prv-
ní v pořadí, s platností pronájmu od 
01.09.2022

Rada města Jevíčko vyhlašuje
3e/95R/2022 osobnosti roku ve městě Jevíčko 

za rok 2021 dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko uděluje
6a/95R/2022 souhlas společnosti Hanácká ze-

mědělská společnost Jevíčko, a. s., Tře-
bovská 713, 569 43 Jevíčko s realizací 
průlehu a výsadby stromů na pozemku 
p. č. 5386 – ostatní plocha v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
6b/95R/2022 schválit smlouvu o budoucí kup-

ní smlouvě č. IV-12-2025051 mezi měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
prodej části pozemku p. č. 5142 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí o maximální výměře 
20 m2, kupní cenu ve výši 1.300 Kč bez 
DPH/m2

Rada města Jevíčko souhlasí
7a/95R/2022 s uzavřením splátkového kalen-

dáře s žadatelem k úhradě dluhu na ná-
jemném za byt na ul. K. H. Borovského 
465 v Jevíčku tak, aby vzniklý dluh byl 
uhrazen nejpozději do 20.12.2022 a po-
kud nebude-li dlužné nájemné uhraze-
no, nebude nájemní smlouva prodlou-
žena a pověřuje správce SBF vyřízením 
náležitostí

Rada města Jevíčko nesouhlasí
7b/95R/2022 s výpovědí nájmu z bytu č. 9 na 

adrese Pivovarská 812, Jevíčko, v soula-
du se zákonem

č. 89/2012 Sb. z důvodu hrubého porušení 
nájemní smlouvy nájemcem na základě 
aktuálních informací dle zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
8/95R/2022 investičního technika provedením 

dokumentace současného stavu beto-
nové dlažby v ulici Barvířské a zajiště-
ním kalkulace na výměnu dlažby v po-
jízdné části komunikace

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 95. schůze Rady města Jevíčko konané dne 15. srpna 2022
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Půjčovní doba od 1. září 2022 
– návrat k tradiční půjčovní době, včetně sobot.

Pondělí 12.30 -17.00
Úterý 8.00 – 11.00 12.30 -16.00
středa 8.00 – 11.00 12.30 -16.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.30 -17.00
Pátek
sobota 8.00 – 11.00

neděle 11. září 2022 v 17.00 hodin
ListOvání.cz: ROGeR kROWiAk, vlastní zbraní zblízka (kolek-
tiv autorů)
Vstupné 50,- Kč.
Agent Roger Krowiak, muž s ocelovými svaly, nebesky vysokou 
inteligencí a neodolatelným šarmem, připlouvá do přístavu sto-
věžaté Bratislavy, hlavního města Polska. Zaplétá se do složité 
hry kontrašpionáže a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy 
světa. Kultovní kolektivní román psali tehdy nejlepší slovenští spi-
sovatelé, ti nejlepší čeští ho pak překládali. Komiks s originálními 
kresbami mistra Danglára uvádí po letech v život projekt LiStOVá-
Ní, poslední výstřel totiž ještě nezazněl! Vtipných představení není 
nikdy dost, tak si je nenechte ujít.
- účinkují: Lukáš Hejlík, Věra Hollá, Pavel Oubram

Burza knih 
Od pondělí 19. září 2022 do čtvrtka 22. září 2022 proběhne 
burza knih.
Můžete přivézt do knihovny knihy, které potřebujete vyřadit za 
svých knihoven. 
V rámci burzy máte možnost vybrat si z knih, které tu najdete. Po 
ukončení burzy knihy darujeme Charitě Broumov, která zajistí od-
voz.
Máte-li doma knihy, kterých se potřebujete zbavit, neváhejte, takto 
poslouží dobrému účelu a najdou svoje čtenáře. Burza bude pro-
bíhat v provozní době knihovny.
Na dovozu knih se můžete domluvit v knihovně na tel: 461 325 229, 
mobil: 731 655 437 nebo email mk@knihovna-jevicko.cz

hledáme hrdiny, kteří věnují svůj čas dětem s autismem
Organizace Rodinné Integ-

rační Centrum, která pomáhá rodinám s dětmi 
s autismem v Pardubickém kraji, hledá hostitele 
pro službu homesharing.
Homesharing lze přeložit jako sdílení domova. 
Jde o komunitní službu, při které si vyškolený 
laik, neboli hostitel, bere dítě s autismem k sobě 
domů a věnuje mu svůj volný čas. V době, kdy  
o dítě s poruchou autistického spektra pečuje, mají 
rodiče dítěte prostor zajít si k lékaři, nakoupit nebo si odpočinout  
a věnovat se svým dalším dětem.

Městská knihOvnA JevíČkO

Dítě ke svému hostiteli dochází pravi-
delně. Hostitelem se může stát kdokoliv, kdo má zá-
jem a chuť pomáhat, je ochotný nabídnout svůj vol-
ný čas a energii potřebným. Nabízí dítěti především 
vztah a nové zkušenosti, které děti velmi potřebují.
Více informací naleznete na našich stránkách htt-
ps://www.ric.cz/obsah/homesharing nebo na našem 
facebooku 
https://www.facebook.com/homesharing.ric.

RehAU: Jevíčko zůstává plnohodnotným 
závodem, lakovna v Moravské třebové 

roste
Moravská třebová/Jevíčko – v loňském roce jsme vás infor-
movali, že firma RehAU investuje do svých závodů v České re-
publice. v Moravské třebové se tak v současné době buduje 
moderní lakovna. Závod Jevíčko, který se měl původně pro-
měnit v logistické centrum, zůstane plnohodnotným výrob-
ním závodem, který čekají nové projekty.
V loňském roce jste si ve zpravodaji mohli přečíst, že společnost 
REHAU investovala do výstavby moderní lakovací linky. Nyní v zá-
vodě v Moravské Třebové běží stavební práce na plno. Předpoklá-
daný testovací provoz lakovny je plánován na začátek roku 2023. 
Nová lakovna, která bude vybavená robotickým zařízením a z velké 
části bude automatizovaná, umožní lépe reagovat na potřeby zá-
kazníků. Tým lakovny se v průběhu příštích měsíců bude nadále 
rozšiřovat o další pracovní pozice. 
V závodě REHAU na Biskupické ulici v Jevíčku byla původně za-
mýšlena reorganizace. Nová výrobní hala nazvaná PEPSIN se měla 
proměnit v logistické centrum a stávající montážní linky měly být 
přesunuty do závodu v Moravské Třebové. Vedení firmy tento ná-
vrh přehodnotilo a REHAU v Jevíčku zůstane plnohodnotným vý-
robním závodem. Montáž lakovaných dílů na nové výrobní hale 
PEPSIN zůstává a výroba v původní hale se bude dále rozšiřovat  
o nové výrobky. Aktuálně se pracuje na nabídkách pro  nové pro-
jekty tak, aby závod byl plně vytížen i v budoucnu.

Vedení společnosti REHAU

informace o investiční akci ČeZ distribuce a. s.  
– překládka nn, vn kabelů a zřízení nové trafostanice

Vážení občané,
Společnost ČEZ Distribuce zahájila ve druhé polovině srpna 
výše uvedenou akci. Jedná se o zřízení nové trafostanice na uli-
ci Okružní III a uložení nového kabelového vedení elektro NN  
a VN v komunikaci a v chodníku na ulicích Okružní III a Brněn-
ská v Jevíčku.
Investor stavby:               ČEZ Distribuce, a.s.
Dodavatel stavby:           VČE – montáže, a.s.  
  (stavbyvedoucí: Jaroslav Jireček  
  tel. 734 393 983)
Subdodavatel zemních prací:    AKVAMONT Svitavy s. r. o.  
  (stavbyvedoucí: Vlastimil Vrána  
  tel. 602 151 250)
Termín zahájení stavby 15. 8. 2022 a dokončení 9. 11. 2022.
Uvedený harmonogram se může měnit v závislosti na po-
časí a postupu prací. harmonogram prací na ii. etapu od 
září bude upřesněn po projednání a schválení všech do-
pravních omezení a uzavírek na ulicích Okružní iii a Brněn-
ská v Jevíčku.
V zastoupení investora a dodavatele děkujeme všem občanům 
za pochopení a trpělivost s prováděním prací.

Miroslav Spáčil, investiční technik
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tábor Finsko 2022

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko organizoval v roce 2022 již po-
třetí účast mladých hasičů na táboře ve Finsku. Tento tábor byl 
oproti minulým (2016, 2019) hodně jiný. Jednalo se o velký mezi-
národní tábor s účastí mladých hasičů z Finska, Švédska, Německa, 
Rakouska, Holandska a naší české výpravy. Celkem s účastnilo cca 
2500 dětí a 1000 dospělých. Nás z České republiky bylo 71. Tábo-
ra se účastnily děti z SDH Jevíčko, Slatina, Nezamyslice, …… Tábor  
Eldis22 se konal na bývalém mezinárodním letišti v Helsinkách – 
část Malmi. Prostředí tábora bylo rozlehlé, ale všechno bylo straš-
ně daleko. Průměrný denní počet nachozených kroků byl 32.000. 
Další nevýhodou letiště bylo, že toto místo nenabízelo téměř žád-
ný stín. Tímto bych řekl, že jsme vyčerpali všechna negativa a teď 
se vrhněme na průběh tábora. 

sobota 2. 7. 2022
V 6.00 ráno vyrazily směr Praha Letiště Václava Havla dva autobu-
sy. 1, autobus z Jevíčka 
od domova mládeže  
a 2. autobus z Prostějo-
va. Všichni čeští účast-
níci se sešli na letišti 
v odletové hale. Rychlá 
kontrola dokladů a hurá 
do letadla. V odpoled-
ních hodinách na nás 
čekaly dva autobusy na 
letišti Helsinky – Vantaa. 
Přesunuli jsme se na le-
tiště Malmi, kde už na nás čekali kluci s naší dodávkou, kterou do-
vezli materiál vč. stanů. Při tomto setkání byla naše výprava celá 
pohromadě a začali jsme budovat tábořiště.  Po postavení stanů  
a ubytování se jsme vyrazili na večeři a průzkum tábořiště. Dále 
jsme se rozdělili do skupin s ostatními účastníky a na konec sprcha 
pod hadicí a hurá na kutě.

neděle 3. 7. 2022
Po ranním probuzení, 
hygieně jsme vyrazili na 
1. finskou snídani. Ně-
kteří poprvé ochutnali 
typickou kaši a sezná-
mili se s každodenní re-
alitou. Po snídani jsme 
vyrazili MHD do centra 
Helsinek, na místní trhy 
a na historický ostrov 
Suomenlinna. Na tržiš-
ti jsme koupili nějaké suvenýry a na ostrově se podívali na pev-
nost a do ponorky. Po návratu jsme si dali pozdní oběd a proběhl 
slavnostní nástup. Po nástupu se sešly všechny skupiny, vedoucí 
(group leadři), tlumočníci a technický personál. Každý dospělý měl 
nějakou funkci. Tím byl nedělní program u konce a už se jen těšit 
na program pondělní.

Pondělí 4. 7. 2022
Dnes se jednalo o výcvikový den po skupinách, takže každá skupi-
na měla různá stanoviště, a to následující: 
    • Základy zdravovědy, resuscitace
    • Vyprošťování z havarovaných vozidel
    • Slaňování
    • Čerpadlová technika
    • Požární ochrana – základy hašení
Každá skupina prošla 2 stanoviště.
Večer byl pro děti připraven doplňkový program.

Úterý 5. 7. 2022
Tento den byl výletní, a to na hasičskou stanici profesionálních ha-

sičů ve Vantě a do národního parku Nuuksio. V tomto parku se 
všichni prošli krásnou přírodou. Také jsme se vykoupali v přírod-
ním jezeře a ukázali si jak zachránit tonoucího z vodní hladiny. Kvůli 
nepřízni počasí byl výlet ukončen dříve a nestihli jsme rybaření.  
Večer byl zase doplňkový program.

středa 6. 7. 2022
Ve středu dopoledne byl kla-
sický výcvikový program po 
skupinách, ale odpoledne byl 
dnem návštěvním a my jsme 
si připravili pro ostatní ukáz-
ky hry Plamen, konkrétně dis-
ciplíny Požární útok Plamen 
a požární útok CTIF. Udělali 
jsme malou soutěž z druž-
stev poskládaných mezi se-
bou, předvedli se vedoucí a dále si vše vyzkoušela německá a fin-
ská družstva. V tento den nás navštívily dvě rodilé Češky, které 
žijí ve Finsku a donesly borůvkovou bublaninu a upečený perník.  
V odpoledních hodinách šli Simona Konečná a Jiří Bidmon na slav-
nostní předávání ocenění. Oba dva obdrželi medaili za meziná-
rodní spolupráci 1. stupně. Děti měly večer táborovou olympiádu 
v netradičních disciplínách. 

Čtvrtek 7. 7. 2022
Hned ráno po snídani jsme vyrazili MHD do 
centra Helsinek, kde jsme dali dětem roz-
chod po skupinách a plnily úkoly do sou-
těže Amazing race.  Musíme děti pochválit, 
protože veškerý pohyb po celých Helsin-
kách za pomocí MHD zvládly na výbornou 
a dorazily na místo srazu ve stanovený 
čas. Dospělí z SDH Jevíčko zatím navštívili  
ambasádu České republiky a sešli se s na-
šim velvyslancem Adamem Vojtěchem. 
Musíme konstatovat, že setkání bylo velice 
příjemné. Po návratu a večeři byla připrave-
no dětské Mega Disco v cirkusovém stanu.

Pátek 8. 7. 2022
Páteční program byl stejný jako pondělní, výcvik po skupinách. 
Večer pořadatelé připravili pro děti vystoupení Helsinského cirku-
su a karaoke show. My dospělí jsme se sešli s hlavními pořadateli  
a kamarády. Při tomto setkání jsme předali prezenty a zhodnotili 
celou naší spolupráci.

sobota 9. 7. 2022
Sobota byl den balení tábora. Ráno jsme sbalili celý náš tábor, po 
obědě byl slavnostní nástup k ukončení tábora. Po nástupu jsme 
se jeli podívat do místní ZOO a následně se přesunuli na hasičárnu 
dobrovolných hasičů v Malmi, kde jsme přespali poslední noc.

neděle 10. 7. 2022
V neděli ráno jsme si dali snídani a v 6.30 pro nás již přijely autobu-
sy. Těmi jsme se přepravili na letiště. Rychlé odbavení přes automa-
ty, nástup do letadla hurá směr domů. Vše šlo podle plánu, v Pra-
ze na nás čekaly oba dva autobusy a my se vydali zpět za rodiči.  
V Jevíčku jsme se rozloučili a už jenom vzpomínáme vše co jsme 
prožili.
Na závěr musím poděkovat Janu Bidmonovi a Janu Richtrovi, kteří 
absolvovali cestu do Helsinek hasičskou dodávkou a po cestě zpět 
si ještě dali jednu záchrannou akci. Dále musíme poděkovat všem, 
kteří ke zdárnému průběhu tábora přispěli finančně. Jsou to: SH 
ČMS, Pardubický kraj, KSH PaK, Město Jevíčko a další drobní spon-
zoři. Ještě musíme poděkovat HZS PaK za odvoz do Prahy a zpět.

Vedoucí tábora: Bidmon Jiří
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hŘenskO 2022
Ve čtvrtek 4. 8. 2022 v 07.13 hodin vyjela jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů Jevíčko v rámci odřadu Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje na pomoc zasahujícím hasičům. Jeli čtyři čle-
nové: Stanislav Ducháček, Petr Müller, Martin Skácel, Vít Václavek  
a vozidlo CAS 30 Tatra T 815-7. Na místě jsme byli přiděleni k úseku 
1, sektoru 1, tedy přímo nad Hřenskem. Zde jsme prováděli po-
dle pokynů velitele sektoru vyhledávání skrytých ohnisek, hasební  
a další práce, dále pak kyvadlovou dopravu a doplňování vody. 
Zpět domů jsme přijeli  v neděli 7. 8. 2022 v 18.05 hodin. Vrátili 
jsme se unavení, špinaví, ale plní zážitků. Tolik hasičské techniky, 
materiálu a lidí zřejmě již dlouho na jednom místě v akci neuvidí-
me.
  velitel JSDH Jevíčko, Stanislav Ducháček

Poděkování členům Jsdh Jevíčko
Vážení občané,
rádi bychom vyjádřili poděkování členům zásahové jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Jevíčko, jmenovitě Stanislavu Ducháčkovi, 
Petru Müllerovi, Martinu Skácelovi, Vítu Václavkovi, kteří se roz-
hodli pomoci při dohašování požáru v Hřensku a na základě žá-
dosti krajského operačního střediska a souhlasu města pomáhali 
v termínu 4. - 7. 8. 2022 s likvidací požáru v Hřensku. V rámci po-
moci město Jevíčko poskytlo součinnost a použití velkokapacitní 
cisterny TATRA, kterou naše jednotka disponuje.
Jsme rádi, že se členové jednotky i technika vrátili po humanitární 
misi  v pořádku zpět na základnu do Jevíčka a velmi si této pomoci 
a solidarity vážíme.

Vedení Města Jevíčka

emma Bílková twirling
Dne 20. června se konal Národní 
twirlingový pohár výkonnostních 
kategorií B a C ve Dvoře Králové, 
kterého se poprvé zúčastnila Emma 
Bílková. Emmička soutěžila v ryt-
mickém tanečním sóle v kategorii 
Juvenile B. Přivezla si krásné 4. mís-
to. Emmička je velmi šikovná a do 
budoucna ji přeji spoustu dalších 
sportovních, ale i osobních úspě-
chů.

  Natálie Zikmundová

                                                                                             

natálie Zikmundová twirling
V letošním roce se uskutečnily dvě mezinárodní soutěže, které byly 
odložené z roku 2020. 
6. - 10. července se konal Evropský pohár WBTF (World Baton Twi-
rling Federation) v Blanes ve Španělsku. Asociace WBTF se liší od 
NBTA (National Baton Twirling Association) tím, že se zde můžou 
dělat gymnastické prvky (např. přemety, hvězdy, atd.), které v NBTA 
dělat nemůžeme. Zde jsem soutěžila v disciplíně Freestyle (stejná 
jako rytmické taneční sólo v NBTA) v kategorii Senior A, kde jsem 
obsadila 15. místo. Této soutěže se zúčastnilo 17 států a za 14 dní 
se uskutečnilo mistrovství světa WFNBTA. Závodila jsem v X-strut  
a rytmické taneční sólo kategorie Senior. Konečným výsledkem 
bylo 20. místo v obou disciplínách. Na této soutěži jsem se sezná-
mila s členkami týmu mé trenérky Rachidy, se kterými jsem navá-
zala nová přátelství. V současné době se připravuji na MČR, které 
se bude konat 3. - 4. 9. v Hradci Králové. Moc bych chtěla poděko-
vat rodině, přátelům a městu Jevíčko za finanční podporu.

  Natálie Zikmundová

ceník naturálního obilí 2022
hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

a chornická z.o.s., a.s.

Obilí se bude vydávat na posklizňové lince v Jaroměřicích 
  od 5. 9. 2022 každé pondělí a úterý od   8:00 – 11:00
               12:00 – 15:00
                             do konce března
Zaměstnanci a pronajímatelé půdy 
- 450,-kč/q (včetně dPh) – pšenice, ječmen

Platba před odběrem bude probíhat na středisku v Jevíčku 
(Třebovská 713) po telefonické domluvě u veroniky Biberle 
haderové,dis na tel: 606 058 140

seniorky Palouček  
- plán na září 2022 

14. 9. 14:30 zahájení 

21. 9.  14:30 zpívání pro radost 

29. 9.  14:30 cvičení (čtvrtek !!!) 

sdh JevíČkO
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SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA  
ZO JEVÍČKO  POŘÁDÁ VE DNECH  

24. – 25. 9. 2022

 
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ  

A DRŮBEŽE

V AREÁLU CHOVATELŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ 343 
V JEVÍČKU

VÝSTAVA JE OTEVŘENA 

Sobota od 9 00 -  Neděle 900 - 1500

Občerstvení zajištěno 

Točené pivo • Udírna, klobása • Gulášek

Bohatá tombola           Srdečně zvou pořadatelé   

PRODEJNÍ  
VÝSTAVU
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            Město Jevíčko vás srdečně zve na

setkání RAdy MěstA  
s důchOdci

konanou v neděli 11. září 2022  
v 15 hodin v areálu Panského dvora

(za nepříznivého počasí v jídelně domova 
mládeže)

Akce proběhne  
v případě pěkného 

 počasí formou  
venkovního posezení 

pod stany. 

vystoupí kapela Šviháci z Litomyšle 
Občerstvení zajištěno!

na setkání s vámi se těší radní 
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Príspevek

poslední volné pozice
poslední volné pozice

>I
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Pravidla: 

1)  hra bude probíhat od 1. do 17. 9. 2022, od 1. 9. 2022 bude 
možno vyzvednout hrací kartu na Turistickém informačním 
centru v Jevíčku;

2) děti navštíví 6 míst v Jevíčku a okolí, kde najdou odpověď 
na otázku v hrací kartě, kam ji zapíšou;

3) vyplněnou hrací kartu děti odevzdají v sobotu 17. 9. 2022  
v 15:00 na skautském dětském dni v Panském dvoře za 
základní školou;

4) za správné odpovědi je čeká malá odměna a zábava, 
budeme rádi, když se zapojíte!

Město Jevíčko
Komise výchovy, vzdělávání, mládeže a sportu

pořádají

„Poznávej 
své město a okolí“HRU

1. - 17. 9. 2022

Přehled akcí Jevíčko / ZÁŘÍ 2022
11. 9. 15:00 Setkání Rady měSta S důchodci, 
  areál Panského dvora

12. 9. 16:00 ZaSedání ZaStupitelStva, sál Zámečku
14. 9. 14:30 Zahájení, Senior klub Palouček
17. 9. 13:00 SlavnoStní otevření domu haSičů,  
  dům hasičů
17. – 18. 9. 100 let Skautingu v jevíčku
21. 9. 14:30  Zpívání pRo RadoSt, Senior klub Palouček
24. – 25. 9.   9:00  výStava kRálíků, holubů a dRůbeže,  
  areál chovatelů
29. 9. 14:30 cvičení, Senior klub Palouček
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tenisový kemp pro děti
Stalo se již tradicí, že třetí prázdninový týden patří jevíčské tenisové 
kurty především nejmladším tenistům.  Stejně jako i v předchozích 
letech uspořádal Tenis – Club Jevíčko od 18. do 22. července letní 
tenisový kemp pro děti. Zúčastnilo se ho 23 dětí ve věku 8 – 14 
let. Během pěti dní nadšení mladí sportovci pod vedením zkuše-
ných trenérů vylepšovali své údery a základní tenisové dovednosti. 
Náročná tréninková cvičení byla prokládána nejrůznějšími hrami   
a pohybovými aktivitami zaměřenými na všeobecný rozvoj obrat-
nosti. Tenisové tréninky zpestřily i rozmanité sportovní soutěže   
a míčové hry. Na závěr si všichni na památku odnesli vedle nových 
zkušeností a zážitků i diplom a drobnou odměnu. Je potěšující, že 
naprostá většina účastníků kempu je členy TC Jevíčko a chodí pra-
videlně trénovat i během celého roku. Díky tomu se našemu klubu 
po dlouhých letech podařilo v letošní sezoně přihlásit do soutěží 
pořádaných Českým tenisovým svazem dvě mládežnická družstva.

Petr Veselka

teniscLUB JevíČkO

Začátek nové sezony 
Začátek září je pro náš basketbalový klub znamením, že se znovu 
pustíme do trénování a budeme se připravovat na přátelské zápasy 
a turnaje. Budou probíhat nábory dětí, rozjedeme dětskou příprav-
ku a nově chceme založit družstvo žen. Veškeré informace nalez-
nete na www.basketjevicko.cz a na naší FB skupině Basket Jevíčko 
(https://www.facebook.com/groups/493507870813098).
Během podzimu proběhne další streetballový turnaj a plánujeme 
basketbalové soboty, které jsme bohužel v době covidové nemohli 
pořádat. Tréninkové jednotky budou upřesněny v polovině září dle 
požadavků dětí a možnosti trenérů. Rádi Vás přivítáme, přijďte se 
podívat, jak probíhají tréninky a jak nás všechny basketbal baví. 
Pokud by chtěl někdo pomoci s vedením dětí, určitě se ozvěte, po-
skytneme veškerou podporu. Trénujeme i nadále ve dvou sportov-
ních halách (ZŠ a Žlibka) za pomoci města Jevíčka.

Za basketbalový klub Jevíčko, z.s. Vymětal Radek

BAsketBALOvý kLUB JevíČkO, Z.s.

  Z činnosti MAs Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s (MAs MtJ)

Realizujeme a pomáháme….
MAS MTJ, neformálně nazývaná MASka, je obecně prospěšná 
společnost, která vznikla v roce 2006 z iniciativy několika staros-
tů, podnikatelů a občanů. Kanceláře MAS najdete nad obchodem 
Hruška v Jevíčku, na ulici Třebovské 809. Intenzivní a aktivní činnost 
MAS probíhá zejména od roku 2017, kdy se postupně podařilo při-
nést do území regionu cca 90 mil. Kč a dalších 21 mil. je smluvně 
zajištěno. Většinu prostředků tvoří realizace rozvojové strategie 
CLLD_16_01_005 z evropských fondů a částečně i z Pardubického 
kraje. Dotačních prostředků hojně využívali drobní podnikatelé, 
spolky, zemědělci, ale i obce. Aktuálně je dokončeno a proplaceno 
cca 110 projektů, z toho v městě Jevíčko sociální bydlení v ulici 
Barvířské, pořízení auta do sociálních služeb, rekonstrukce podlah 
ve spolkové části hasičského domu, pořízení nábytku do spolko-
vého domu SDH. Nově je prostřednictvím MAS podpořen i projekt 
na vybavení Kulturního domu ASTRA. Tímto děkuji za spolupráci 
vedení města Jevíčko i okolním starostům a těším se na další pro-
spěšné projekty.
Činnost MAS je velmi různorodá a jejím cílem je rozvoj celého regi-
onu. Základní činnost tvoří bezplatná pomoc žadatelům zejména 
v menších dotačních projektech, na které máme u 3 ministerstev 
ve 3 operačních programech alokované prostředky jen pro území 
Moravskotřebovska a Jevíčska. Další zajímavou činností je i po-
řádání příměstských táborů, které hojně využívají i děti z Jevíčka  
a okolí. Tímto děkujeme vedoucím na táborech za skvělé progra-
my a aktivity pro děti i závěrečná vystoupení pro rodiče.

Bilancujeme a připravujeme……
 Významným 4 letým projektem byl MAP rozvoje vzdělávání II pro 
území ORP Moravská Třebová, který podpořil bezplatné a kvalitní 
vzdělávání pedagogů včetně doprovodných aktivit. V Jevíčku na 
náměstí měl velký úspěch „Polybus“. Moderní technologie si mohli 
vyzkoušet všichni návštěvníci ze škol i občané. Dne 29. 6. 2022 se 
uskutečnilo závěrečné jednání Řídícího výboru, kde byly schvále-
ny všechny dokumenty potřebné k uzavření projektu. Na tomto 
místě chceme velmi poděkovat celému Řídícímu výboru v čele 
s předsedou Mgr. Miroslavem Šafářem za jeho aktivitu v průbě-
hu celého projektu. Zapojení členů si ceníme o to více, že veškeré 
aktivity vykonávali ve svém volném čase bez nároku na odměnu. 
Dále chceme poděkovat celému realizačnímu týmu projektu v čele 
s hlavní manažerkou Ing. Lenkou Bojanovskou a také členům všech 
pracovních skupin. Těšíme se na další spolupráci.
Ke konci července projekt MAP rozvoje vzdělávání II pro ORP Mo-
ravská Třebová skončil. Hned od 1.8. 2022 začala MAS MTJ realizo-
vat navazující projekt MAP III. Realizace projektu bude probíhat do 
31. 10. 2023 a jeho hlavní aktivitou bude akční plánování rozvoje 
vzdělávání v území do roku 2025, na plánovací aktivity bude nava-
zovat další vzdělání včetně řemeslných činností.  Aktuálně podá-
váme žádost o dotaci na projekt do OPZ+ a moc si přejeme jeho 
realizaci, která přispěje i ve městě Jevíčko ke zkvalitnění komunit-
ních, spolkových i dobrovolnických činností, pořádání zajímavých 
aktivit a tím i k využití prostor nově zrekonstruovaného KD ASTRA. 
Děkujeme všem občanů, podnikatelům, členům MAS za podporu, 
spolupráci, inspiraci a propagaci úspěšných aktivit.
  Za kolektiv MAS - Bc. Miroslava Šejnohová, ředitelka 
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Obec Biskupice

Naši jubilanti v měsíci srpnu: 

svojanovská Zdenka
navrátilová Marie
svojanovská Jindřiška
koutníková Marie 
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti. 

Z našich řad odešli: 
hňoupek Ladislav
Rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

Narození občánci: 
Barborka Prchalová
Blahopřejeme rodičům i dětem.

informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů: 
28. 9.

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

Svoz TDO v září:
14. 9., 28. 9.

Oslavili jsme „Zlatou stuhou“ a titul  
„vesnice Pardubického kraje roku 2022“

V sobotu 6. srpna jsme uspořádali vyhlá-
šení výsledků a předání ocenění v sou-
těži Vesnice roku 2022 v Pardubickém 
kraji. Počasí nám zpočátku moc nepřá-
lo, ale nakonec se umoudřilo a my jsme 
si mohli naplno užít náš společný zlatý 
úspěch. Zahájení vyhlášení obstarali děti 
z MŠ Mikuláš, Barbora, Bea a Lucie. Poté 
moderátorka celého dne Hana Císařová 
stručně představila průběh soutěže. Ná-
sledně bylo zahájeno vlastní vyhlašování 
výsledků a předání ocenění, které bylo 
provázeno kulturními vstupy, kde se po-
stupně představila Ivetka Sekerková hrou 
na akordeon, Alička Navrátilová hrou na 
zobcovou flétnu a Bob Kudláček předve-
dl trikové lasování. Posledním kulturním 
vstupem bylo představení celoročního 
průřezu společenským životem v obci, 
kterým nás v hanáčtině provedla paní 
Jaroslava Živná. Uchvacující vystoupení 
si na základě scénáře Jany Václavkové  
a Jaroslavy Živné připravili místní spolky: 
Český červený kříž Biskupice a AVZO Bis-
kupice, pod vedením režisérky Romany 
Sloukové. Potom už přišla zlatá radost, 
kdy jsme převzali „Zlatou stuhu“ a titul „vesnice Par-
dubického kraje roku 2022“. Současně nám byla pře-
dána putovní cena vítězů krajského kola soutěže Ves-
nice roku v Pardubickém kraji.

Zisk „Zlaté stuhy“ je pro naši obec velký úspěch a pro 
mě osobně to znamená dobrý pocit z toho, že jsem 
těch 24 roků, co jsem neuvolněným starostou, nedělal 
zbytečnou práci. Vítězství je o to potěšující, že si v le-
tošním roce připomínáme také 760 let od první písem-
né zmínky o obci.

Nyní mi dovolte poděkovat. Nebudu děkovat jmenovi-
tě, protože bych mohl na někoho zapomenout, což by 
mě velice mrzelo. Velice děkuji všem, kdo jste pomáhali 
s přípravou a průběhem této oslavy a děkuji Vám všem, 
protože každé v dědině se nějakým způsobem na tom-

to společném zlatém úspěchu podílel. 

Poděkování patří také Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj 
České republiky a Pardubic-
kému kraji za poskytnuté 
finanční dary.

Myslím si, že jsme si tento 
zlatý úspěch užili a přejme 
si, abychom se ctí obstáli  
i v kole celostátním, jehož 
výsledky se dozvíme 17. září 
v Luhačovicích. 

Dalibor Šebek, starosta obce

Oznamujeme občanům,  
že v pátek 16. září 2022 bude do naší

obce přistaven 
kontejner  

na velkoobjemný směsný 
komunální odpad. 
kontejner bude přistaven  
k čistírně odpadních vod  

a uložení velkoobjemového odpadu 
bude možné pouze za přítomnosti 

pracovníků obce a to:

v pátek 16. září 2022  
od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 17. června 2022 
od 8:00 do 12:00 hod. a od 

13:00 do 17:00 hod.
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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

představení společenského života v obci            cena pro starostupaní Jaroslava Živná v hanáčtině komentovala 
představení společenského života v obci

vítězný potlesk       vyhlášení zahájili děti z MŠ         vystoupení Aličky Navrátilové

vystoupení Ivetky Sekerkové

zlatá radostpředstavení společenského života v obci
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naši jubilanti v měsíci  
září:

 Jaroslava večeřová
 Zdeněk karafiát
 Jiří kršiak
 dana holubová
 Milada vozničková
 Jaroslav holub
 Milada davidová

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

nově narození v obci chornice: 

dominik Weiss
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Obec chornice
CO SE DěJE V NAŠÍ ŠKOLE 

kytarové vystoupení tomáše kopky
Tomáš Kopka, žák osmé třídy, připravil spolužáky na prv-
ním stupni asi hodinové kytarové vystoupení. Nutno říci, 
že Tom začal na kytaru hrát teprve v září. Děkujeme za 
skvělý hudební zážitek!

Mgr. Barbora Doleželová, ZŠ

Poznávání okresu – Moravská třebová
 Za poznáváním našeho regionu se letos žáci 2. stupně vypravili do Moravské Třebové. 
Na návštěvu se dopředu připravili. Vyhledávali si informace o historii a současnost města  
a před zahájením exkurze si získané vědomosti navzájem vyměnili. 
Samotnou prohlídku města jsme zahájili v městském muzeu. Zhlédli jsme zde výstavu Sta-

vitelé pyramid a prohlédli si expozici grafi-
ky. Potom jsme se krátce zastavili ve dvor-
ním traktu františkánského kláštera. Prošli 
jsme Cihlářovou ulicí až na náměstí TGM, 
kde stojí morový sloup. Navštívili jsme pří-
zemní prostory radnice, kde je instalová-
na výstava Otakarova města. Podchodem 
vedle radnice jsme se dostali ke kostelu  
a krátce se zastavili u latinské školy. Pak 
jsme pokračovali zámeckými zahradami do 

areálu zámku. Absolvovali jsme kratší okruh s prohlídkou věže. Nakonec jsme za zavítali 
do geologické expozice.
Exkurze se nám vydařila. Bylo pěkné slunečné počasí a mohli jsme si cestou dát i zmrzlinu

                                                               Ing. Marie Gregorová, ZŠ

Záchranná stanice Zelené vendolí aneb adopce  
na dálku

Koncem školního roku se žáci nižších ročníků vy-
pravili do Vendolí, kde navštívili záchrannou stani-
ci volně žijících zvířat. Prostřednictvím zajímavého 
výkladu, doprovázeného řadou zábavných a nauč-
ných úkolů, se dozvěděli o způsobu života těchto 
zvířat a obdrželi několik cenných rad, jak postupo-
vat v případě jejich nalezení a záchrany.
V druhé části exkurze měly děti možnost poznat 
konkrétní zvířátka, která byla do Vendolí odchyce-
na. Výstupem celé návštěvy byla adopce jednoho z nich. Žáci se jednohlasně shodli na 
maře stepní, která všem okamžitě přirostla k srdci. Snad pro neobvyklost výskytu v na-
šich končinách, neboť tento savec připomínající zajíce obývá především vyprahlé pastviny  
a otevřené polopouště Argentiny, ale kvůli nezodpovědnému chovateli se dostal do Ze-
leného Vendolí.  
Zvířátko si žáci adoptovali po dobu jednoho roku. Díky finančnímu příspěvku bude maře 
poskytnuto vše, co ke svému životu potřebuje. Přejeme tedy maře, ať jen prospívá a má se 
dobře.       Mgr. Radka Bidmonová, ZŠ 

další putování  
s Jirkou kolbabou

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

nORskO  
– OsLAvA PŘíROdy.

Akce se uskuteční v pátek 11. listo-
padu v kulturním domě v Chornicích. 
Zahájení bude v 18,00 hodin a vstup-
né činí 170,- Kč.
Vstupenky je možno zakoupit v před-
prodeji v kanceláři obecního úřadu, 
tel: 461 327 807. Pokud nebude úplně 

v yprodá -
no, budou 
vstupenky 
i na mís-
tě. Všich-
ni jsou  
s r d e č n ě 
zváni.

OZnAMUJeMe OBČAnůM, Že vOLBy 
 dO ZAstUPiteLstev OBcí se BUdOU kOnAt  

ve dnech 23. – 24. 9. 2022 v ZAsedAcí  
MístnOsti kULtURníhO dOMU.  

v Pátek 23. 9. Od 14:00 hOd. dO 22:00 hOd.  
A v sOBOtU 24. 9. Od 8:00 hOd. dO 14:00 hOd.
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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.
 

sportovní úspěchy žáků školy
Žákovská atletika
Zástupci dívčí a chlapecké atletické reprezentace ZŠ Chornice se 
dne 3. května 2022 zúčastnili oblastního přeboru družstev a jed-
notlivců základních škol – Poháru rozhlasu – na stadionu ZŠ Mo-
ravská Třebová.
Počasí závodům velmi přálo, proslunilo a rozehřálo svaly našich 
závodníků k velice pěkným výkonům v kategoriích mladšího a star-
šího žactva.
V kategorii mladších žákyň si stříbrnou medaili odnesla v běhu na 
60 metrů Sylvie Nebesáčková, bronzovou medaili obdržela za 3. 
místo ve skoku dalekém Sofie Skalická.  V kategorii mladších žáků 
obsadil Dan Schreiber 6. místo v běhu na 60 m. 
Starší žákyně byly úspěšné, neboť v soutěži družstev skončily cel-
kově na třetím místě. Na vítězství dosáhla ve skoku vysokém Aneta 
Lišková a ostatní členky právě svými výkony dopomohly k medaili 
v soutěži družstev.
Starší žáci se snažili, ale naopak nebyli tak úspěšní. Nejlepšího 
umístění dosáhl Václav Goš, který skončil ve vrhu koulí na 4. místě.
Kromě výše jmenovaných závodníků školu representovali: Sofie 
Schreiberová, Jana Vyroubalová, Evelína Komárková, Helena Ko-
márková, Anna Veselá, Michal Křenek, Dana Schwarczová, Katka 
Pohanková, Tereza Tatková, Markéta Vykydalová, Jan Kejla, Daniel 
Friedel a Matěj Getzel, 

Oblastní přebor základních škol v chlapeckém florbalu
Výběr našich florbalistů v kategorii 6. – 9. třídy se dne 19. 4. 2022 
zúčastnil oblastního přeboru základních škol ve florbalu.
Přihlášené školy byly pořadatelem soutěže nalosovány do hracího 
systému „každý s každým“.  Naši chlapci v prvním utkání proti ZŠ 
Městečko Trnávka smůlovatě prohráli až v samém závěru o dvě 
branky. Po odpočinutí nastoupili proti hráčům ZŠ Jaroměřice, se 
kterými sváděli vyrovnaný boj o každý míček, ale na vítězství se 
jim nepodařilo dosáhnout. Nejvyrovnanější zápas uhráli proti fa-
voritům a pozdějším vítězům ze ZŠ Jevíčko. V utkání vedli a těsně 
před závěrečným hvizdem inkasovali dvě branky, které je odsunuly 
na čtvrté místo.
Za předvedené výkony, nasazení a vzornou representaci naší školy 
patří všem velké poděkování
s přáním lepšího umístění do příští sezony.
Školu reprezentovali: Daniel Friedel, Jan Kejla, Dan Schreiber, Václav 
Goš, Milan Nebesáček, Michal Písek, Michal Křenek a Vít Pazdírek.

Meziškolní přáteláky ve florbalu
Výběr našich florbalistů z 6. – 9. třídy vyzkoušel své schopnosti  
a dovednosti v meziškolních trojutkáních se soupeři ze ZŠ Jevíčko 
a ZŠ Městečka Trnávka. Miniturnaj se uskutečnil ve sportovní hale 
trnávské školy 30. 3. a 15. 6. 2022 v odpoledních hodinách.
Naši školu zastupovali osvědčení borci, kteří bojovali i v oblastním 
kole. Na červnový termín byl místo zraněného Dana Schreibera za-
řazen Jarda Písek a dvě mladší žákyně – Sylvie Nebesáčková a Eve-
lína Komárková. Všichni hráči bojovali s nesmírným úsilím, avšak 
na vítězství se jim nepodařilo dosáhnout. A to opět v závěrečných 
minutách zápasů. 
Za snahu, bojovnost a vůli po vítězství patří všem poděkování.
Školu reprezentovali: Michal Křenek, Vít Pazdírek, Evelína Komár-
ková, Sylvie Nebesáčková, Jaroslav a Michal Pískovi, Václav Goč, 
Daniel Friedel, Milan Nebesáček .

Memoriál Josefa kolíska
V sobotu 21. května 2022 se uskutečnil na atletickém stadionu ZŠ 
a Gymnázia Jevíčko I. ročník atletického dvojboje. Byl organizován 
na počest bývalého studenta gymnázia a výborného atleta, jevíč-
ského rodáka Josefa Kolíska.
Naši atleti bojovali v kategoriích mladší žákyně a žáci, starší žá-
kyně a žáci ve sprintu na 60 metrů a ve skoku dalekém. Výkony 
byly hodnoceny v součtu obou disciplín podle vícebojařských ta-
bulek. Vítězem kategorie mladších žáků se stal Dan Schreiber, dru-

hé místo obsadila v kategorii mladších žákyň Sylvie Nebesáčková  
a v kategorii starších žáků Daniel Friedel. Na bramborových po-
zicích skončili: Michal  Křenek, Matěj Getzel, Jan Kejla a Dana 
Schwarczová. 
Všem našim závodníkům patří velký dík za účast na závodech, kte-
ré se uskutečnily o víkendu a v jejich „volném“ čase.

Mgr. Luděk Dobeš, ZŠ 
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 Rubrika sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice

V měsíci září své významné narozeniny oslaví:

LeOPOLd ÖhLeR
vLAstA vyMětALOvá
AnnA ŠnOBLOvá
GeRd heinLein
Jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým občanům se přiřazují: 

LUkáŠ WALLA
neLLy BOcROvá
viktOR ZUZČák 
Dětičkám i rodičům přejeme  
pevné zdraví a hodně radostí ze života.

cestou necestou… 
18. - 22. 7. 2022 proběhl v Jaroměřicích, za podpory obce, která nám poskytla prostory, 
příměstský tábor na téma Cestou necestou. Pod záštitou SRPSŠ při ZŠ a MŠ v Jaroměři-
cích to byl v pořadí 2. ze 4 táborů, které tato organizace letos rodičům nabízela. Všechny 
dobrodruhy a dobrodružky (převážně předškolního věku) celým týdnem provedly 3 tá-
borové  vedoucí - Kristýna Mlčochová, Dis - učitelka v MŠ Jaroměřice, Tereza Parolková, 
Dis - čerstvá absolventka vyšší školy pedagogické, kterým děkuji za spolupráci, a Mgr. 
Stanislava Pudíková - učitelka v MŠ Jaroměřice, jako hlavní organizátorka celého tábora. 
Cestou necestou jsme si užili kamarády, seznamovací, pohybové i sportovní  hry, taneční 
rozcvičky s hudbou i zpěv s ukulele. Nechybělo netradiční vyrábění, poznávání značek 
nejen na dopravním hřišti, práce s kompasem, stopovaná a  legrace při plnění úkolů, 
ani závěrečná kostýmovaná párty. Horké dny zpestřené ovocem, zmrzlinou a vodními 
hrátkami jsou za námi a my se těšíme zase za rok na cestě za dalším táborovým dobro-
družstvím…

                                                 Stanislava Pudíková

FOtBAL - Muži do sezóny 2022/2023
novinky 
Odchody: Z časových důvodů a většímu hernímu vytížení odchází Michal Valenta pomo-
ci staronovému účastníkovi OP Městečku Trnávka. 
Další hráč, obránce Ondra Jakab odchází do sousedního Jevíčka. 
Útočník Libor Batelka, bohužel čas nezastavíme a Libor se rozhodl ukončit kariéru, ve 
které v Jaroměřickém dresu nastřílel nespočet branek. Pouhé DÍKY tady rozhodně ne-
stačí. 
Z časových důvodu se rozhodl rovněž Ladislav Jedlička ukončit-resp. přerušit svoje pů-
sobení v roli funkcionáře a dlouholetého vedoucího družstva, kam přešel ihned po hráč-
ské kariéře. Člověk na svém postu těžko nahraditelný. Zůstává však nadále sekretářem  
a členem vedení klubu. 
Příchody: Z dorostu se k mužům přesouvá na pozici vedoucího družstva Dušan Továrek, 
který bude pravou rukou hrajícímu trenérovi Danielu Švecovi. 
Po 5,5 letech se na půl roční hostování z Konice vrací domů Luďa Knoll. 
Z dorostu přichází do mužů šikovný ročník 2004 a to: David Balák, Jiří Doležal, Vojta Pu-
dík, Daniel Slouka. 
Na závěr několik slov trenéra Švece: „Letní pauza byla krátká a řešilo se spoustu věcí, 
odchody, což nikdy není příjemné. Vstupovat do mé 16. sezóny bez Ladislava Jedličky, 
Libora Batelky a Michala Valenty je pro mě citlivou záležitostí. Na druhou stranu vyhlíže-
jící se nová etapa po boku s Dušanem Továrkem, s nově příchozími hráči se však jeví ve 
velmi dobrém světle. Disponujeme mladým a perspektivním kádrem a skvělou partou, 
co mají zájem pracovat a užít si každý trénink. Do nové sezóny jdeme pokorně, ale s cílem 
atakovat hranici 40 bodů. Na závěr bych chtěl popřát všem fanouškům, lidem v klubu  
a odchozím hráčům hodně štěstí a zdaru do nové sezóny, ať nás fotbal baví a hlavně ať 
jsme všichni zdraví”.

Zdraví Dan Švec

volby 2022
Ve dnech 23. a 24. září 2022 pro-
běhnou volby do zastupitelstev 
obcí. Volební místností pro obec 
Jaroměřice je výstavní síň CŽP čp. 
200. Volební místnost se otevře  
v pátek 23. září od 14 hodin do 22 
hodin, v sobotu 24. září pak od 8 
hodin do 14 hodin. Nezapomeňte  
s sebou platný občanský průkaz. 
Občané, kteří se nemohou dostavit 
do volební místnosti, mohou požá-
dat o příjezd volební komise s vo-
lební schránkou na telefonním čísle 
608 895 860 nebo 461 327 813 nej-
později do pátku 12.00 hodin.

OÚ

Obecní knihovna s radostí oznamuje,
že během měsíce září probíhá čtenářská 

anketa pro děti i dospělé. 😊

Otázka zní:  
jakou knihu(y), kterou jste letos  
přečetli, doporučujete přečíst 

druhým a proč?
 co vás v knize nejvíc zaujalo?

Máme 3 dětské věkové kategorie: 
děti do 8. let, do 12. let a 12-18. let.

A jedna kategorie pro dospělé: nad 18. let.
vaše čtenářské tipy posílejte se jménem a věkem 

do konce září na mail knihovny  
- knihovnajaromerice@centrum.cz,

můžete psát i na messenger FB knihovny 
nebo přijít s odpovědí přímo do knihovny.

Dne 9. října od 15 hodin proběhne na Besedě o panu Soškovi  
s panem Mgr. Michalem Schusterem slosování vašich tipů.   

Z každé věkové kategorie získá jeden výherce poukaz na 300 Kč, 
na který si vybere knihu (doplatí si zbytek,  

pokud bude kniha dražší) v Knihkupectví Selinger Jevíčko.
Těšíme se na vaše čtenářské tipy.

Zdraví vás vaše knihovna 😊
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MÓdní PŘehLídkA
V sobotu 25.6. jsme si udělali takové pěkné odpoledne s naší už 
tradiční módní přehlídkou, kterou jsme měli už v červnu, abyste 
si mohli koupit nějakou tu sukýnku či letní tuniku už před prázd-
ninami. Na úvod nám zatančila naše Alenka Kriklová, která nás 
ohromila svým tanečním uměním a také pohodovým úsměvem  
a nadhledem. Poté nám zatančila děvčata ze ZUŠ Jevíčko pod 
vedením paní učitelky Glorie Hanušové. Viděli jsme jejich tanec 
Pomáda, se kterou uspěla na soutěži v Poličce, dále Růžový sen  
a tanec Za zrcadlem. Děvčata, ať malá nebo ta už o něco větší 
modelkovská, byla úžasná, moc jim děkuji za jejich účast. Děku-
ji Květiny a butik Kristýna z Velkých Opatovic za spolupráci na 

této přehlídce. Dě-
kuji všem, kteří tu 
byli - paní vizážist-
ce Monice Pařilové  
a dalším, kteří pomohli  
s touto akcí. Přeji všem 
děvčatům ze ZUŠ Je-
víčko hodně zdraví   
a spoustu dalších tan-
ců, kterými šíří krásu 
do světa a dovolí nám 
ostatním užít si to  
s nimi. Máme tu 
opravdu moc šikovné 
děti, ať už hudebně, 
tanečně nebo vý-
tvarně nadané a je to 
opravdu velká paráda 
nějakou akci s nimi 
pořádat. Mějte pri-
ma dny a zas někdy  
v knihovně na vidě-
nou. 
                                                        Danka z knihovny

PROGRAM Akcí v JAROMěŘicích v ZáŘí 

Vzpomínka

DNE 9. ZÁŘÍ 2007 NÁS NAVŽDY 
OPUSTILA NAŠE MAMINKA, 

PAní věRA vykydALOvá.
STÁLE VZPOMÍNAJÍ DěTI, 

VNOUČATA I PRAVNOUČATA.
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Prodáme zahradu cca 950 m2 v zahrádkářské 
kolonii Eden u „Sanatorky“. Tel.: 603 499 120.

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.

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. 


