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Společná stezka pro cyklisty i pěší 
propojila Jevíčko a Velké Opatovice
Vážení občané,
definitivně jsme překročili časové hranice roku 2022, který byl ve městech a obcích oko-
řeněn podzimními volbami. Většina obcí a měst se snažila dokončit rozestavěné stavby  
a investice ještě před uplynutím minulého volebního období. Stejně tak i města Jevíčko  
a Velké Opatovice pracovala několik let na projektové přípravě, zpracování potřebných 
podkladů pro dotační program SFDI a v neposlední řadě zajištění vlastnických poměrů 
pozemků pro výstavbu cyklostezky, jejíž dlouho zmiňovanou realizaci se podařilo provést 
právě v roce 2022. Rádi bychom Vám tedy společně za obě města Jevíčko i Velké Opato-
vice sdělili základní informace k realizaci a dokončení stezky a také nastínili její slavnostní 
otevření. 
Příprava stezky byla zahájena v roce 2016, kdy byla zadána u společnosti Profesionálové 
a.s. studie, která měla za úkol zpracovat nejvhodnější trasování cyklostezky, zjistit pozem-
kové poměry na trase a navrhnout řešení, které bude pro zhotovení stavby nejvhodnější 
jak z pohledu uživatelských parametrů stezky, tak její ceny. Hned v následujícím roce 2017 
byla na základě studie vybrána projekční kancelář, která současně měla za úkol převzít  
i celkovou přípravu dotační žádosti na SFDI včetně veškerých podkladů a příloh. Touto pro-
jekční kanceláři byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Egrant s.r.o. a tedy 
byly zahájeny projekční práce pro výstavbu stezky. Rovněž v roce 2017 uzavřela obě města 
mezi sebou tzv. Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby, což byl základní dokument, na 
jehož základech byla zahájena velmi úzká a tvůrčí spolupráce mezi Jevíčkem a Velkými 
Opatovicemi na přípravě celé stavby. Vzhledem k podmínkám dotačního poskytovatele 
SFDI bylo nutné stanovit hlavního nositele projektu, který bude pro celý projekt jak v části 
Jevíčka, tak Velkých Opatovic příjemcem dotace a bude vystupovat jako investor, kterým 
se po vzájemné dohodě stalo Město Jevíčko. Obě města však v rámci přípravné i realizační 
části stejným dílem pracovala na připomínkách  
a úkolech v rámci svého území. Musím říct, že 
spolupráce byla vynikající a nikdy jsme nenarazili 
v rámci jednání a schůzek na ono často tradované 
úsloví „Frakaři“ a „Šorani“ a pokud ano, tak jen  
v dobrém smyslu a s humorem. Tato tvůrčí spolu-
práce měst vyústila v získání stavebního povole-
ní stavby 23.11.2020, které vydal Odbor dopravy 
MěÚ Boskovice, následovalo úspěšné schválení 
dotace na stavbu v roce 2021 Státním fondem 
dopravní infrastruktury, dále výběrové řízení na 
zhotovitele, jehož vítězem se stala společnost EUROVIA CS, a.s., také výběrové řízení na 
stavebně technický dozor, který zajistil Ing. Jan Král a na jaře roku 2022 byla zahájena sa-
motná výstavba stezky s dokončením na podzim téhož roku.
Výsledkem je tedy společná stezka o šířce asfaltového pruhu 2,5 m a celkové délce stezky 
3,073 km. Celkové náklady dle SOD činí 28.129.969,50,-Kč vč. DPH a z toho dotace SFDI ve 
výši 18.925.502,-Kč.
Provoz po této cyklostezce je upraven v provozním řádu, který je umístěn vždy na začátku 
cyklostezky. Prosíme občany, aby se s ním seznámili a dodržovali jej. To přispěje k bezpeč-
nému a pohodovému provozu po této cyklostezce.

Vzhledem k již nevlídnému počasí v závěru roku 2022 jsme se dohodli, že slavnostní ote-
vření stezky proběhne pravděpodobně v dubnu 2023 a jeho součástí by měly být jak 
aktivity pro děti, tak i pro dospěláky.
Vážení občané, dovolte nám závěrem poděkovat všem, kteří se zasloužili na zdárném do-
končení stezky, která by měla výrazně zlepšit dopravní bezpečnost mezi oběma městy jak 
pro pěší, tak cyklisty, dále motivovat všechny skupiny obyvatel ke zdravějšímu životnímu 
stylu, ekologické dopravě a v neposlední řadě osvěžit turistický ruch centra Malé Hané. 
Velice rádi bychom také poděkovali všem vlastníkům pozemků, kteří poskytli pro stavbu 
stezky své pozemky nebo umožnili pohyb a přístup ke stavbě.

S poděkováním a přáním všeho dobrého,
Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka Města Velké Opatovice  

a Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka
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Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci únoru 2023 
oslaví významné životní jubileum

Miroslav Spáčil

Bedřich Dvořák

Antonín Műller

Olga Janíčková

Helena Ducháčková

Rostislav Krejcar

Blanka Šmídová

Miloslava Černá

Marta Portyšová

Ladislava Langerová

Milada Staňková

Anna Langerová

Jindřiška Rösslerová

Provozní řád
SPOLEČNÉ STEZKY JEVÍČKO – VELKÉ OPATOVICE

Vlastníky a správci stezky jsou města Jevíčko a Velké Opatovice na svém katastrál-
ním území. Délka stezky činí 3,073 km o šířce 2,5 m.

1.  Stezka je určena pro rekreační bezmotorovou dopravu. Komunikaci mohou využívat 
pěší turisté, cyklisté, osoby na kolečkových bruslích a jiných sportovních prostřed-
cích (koloběžky, kolečkové běžky, v zimě běžky), osoby s dětskými kočárky, invalid-
ními vozíky apod.

2.  Vjezd všech motorových vozidel je zakázán s výjimkou vozidel, kterým bylo vydáno 
povolení k vjezdu, případně výjimka z dopravního značení.

3.  Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a být ohleduplní 
vůči ostatním, svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu stezky. Uživatelé stezky jsou si 
při provozu rovni. Děti do věku 10 let se mohou pohybovat na stezce pouze za dopro-
vodu osoby starší 18ti let.

4.  Uživatel stezky se po komunikaci pohybuje na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či 
nehody zodpovídá za vzniklé škody a zdraví i majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil. 
Pro minimalizaci možnosti úrazů je proto doporučeno používat předepsané a vhod-
né ochranné pomůcky.

5. Stezka je obousměrná. Cyklisté a další uživatelé stezky jsou povinni jezdit a pohy-
bovat se vpravo ve směru jízdy. Předjíždění je stanoveno z levé strany s ohledem na 
celkový provoz na stezce. In-line bruslaři mohou při pohybu na stezce používat hole 
pouze s gumovými koncovkami stejně jako pěší.

6.  Všem návštěvníkům stezky je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit mo-
biliář včetně zábradlí a dopravního značení, odhazovat odpadky, rušit zvěř, ptactvo  
i ostatní návštěvníky stezky hlučným chováním (nevhodná hudba, křik), zakládat 
otevřené ohně a vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a bezpečný provoz.

7. Na hranici katastrů stezka překonává vodní tok Malonínského potoka ve správě Po-
vodí Moravy s.p. Je zakázáno znečišťovat vodní tok odhazováním odpadků či jiným 
způsobem, vstupovat do vody a poškozovat okolní vegetaci.

8.  Psi musí být vedeni na vodítku tak, aby neohrožovali provoz na stezce. Majitelé psů 
jsou povinni provádět úklid exkrementů. Na stezku je zakázáno vstupovat jezdci na 
jakémkoliv zvířeti.

9.  V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pravidel provozu na stezce, poškozování 
jejího zařízení nebo porušování zásad slušného chování, lze nedostatky nahlásit na 
příslušné oddělení městské policie.

10.  Na celém úseku stezky platí pravidla o silničním provozu podle zákona 361/2000 
Sb..Každý účastník provozu musí dbát na zvýšenou opatrnost, zvláštní pozornost je 
nutné věnovat přejíždění stezky zemědělskou technikou na příslušných úsecích, kdy 
zemědělská technika má vždy přednost.

11.  V zimním období se stezka neudržuje !

Kontakty:
Městská policie Jevíčko: +420 733 530 156
Městská policie Velké Opatovice: +420 773 748 385
Policie ČR:  158
Záchranka:  155
Hasiči:  150
SOS:   112
Město Jevíčko, podatelna MěÚ: 461 327 810; www.jevicko.cz
Město Velké Opatovice, podatelna MěÚ: 516 477 321; www.velkeopatovice.cz

Město Velké Opatovice          Město Jevíčko

 
Děkujeme, že se chováte ohleduplně a dodržujete pravidla  

provozu. Přejeme vám příjemné sportovní zážitky.

Okénko radních vystřídají 
informace z radnice  

 a od zastupitelů,  
Iniciály s pauzou

Milí čtenáři,
rubriku „Okénko radních“ otevřel v prosinci 
2014 nově zvolený radní Mgr. Rudolf Be-
ran. Originální autor, který na řádcích svých 
okének zúročil vzdělání žurnalisty i literár-
ně-umělecký rozměr svojí osoby. Za ta léta, 
co okénku neodmyslitelně patřila str. 2 na-
šeho zpravodaje, se v něm vystřídali povět-
šinou všichni radní s texty delšími či kratší-
mi, aktuálními i retrospektivními. Díky jim 
za to. Po osmi sezónách jsme se rozhodli 
změnit formát rubriky a nově věnovat dru-
hou stranu informacím z radnice a od za-
stupitelů. Věřme, že bude, čím ji naplnit. Ti 
z vás, kteří si oblíbili literární a vlastivědný 
čtvrtletník „Iniciály“, budete muset strpět 
jeho pauzírování. Jak bude dlouhé, teprve 
uvidíme s pochopením pro šéfredaktora, 
jehož jiné literární závazky nutí se jim věno-
vat na „dalších frontách“. 

Redakce Jevíčského zpravodaje
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MUDr. Zuzana  
Šedrlová

dovolená 27. 2. - 1. 3. 2023,  
neordinujeme  

1. pátek v měsíci 3. 2. 2023, 
zástup pouze akutní stavy  

MUDr. Trčková a MUDr. Křížová 
pouze po předchozím telefonickém 

objednání.

Místní poplatek za obecní systém odpadového  
hospodářství

Základní sazba místního poplatku, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou  
č. 2/2021 města Jevíčko o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 
je pro rok 2023 zachována ve výši 700,- Kč za poplatníka. 
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku je nejpozději do 30. 6. 2023.  Včas nezapla-
cený poplatek může být zvýšen až na trojnásobek.
Případné osvobození a úlevy řeší čl. 7 výše uvedené OZV. Poplatek lze uhradit hotově 
nebo bezhotovostně na účetč. 19-2526591/0100. Upřednostňujeme platbu na účet. Va-
riabilní symbol pro bezhotovostní úhradu je každý rok stejný, získáte ho u paní Václavkové 
(tel. 464620519; e-mail: vaclavkova@jevicko.cz). Pokud variabilní symbol neznáte, a přesto 
chcete poplatek uhradit na účet, napište prosím do zprávy pro příjemce jméno a rod-
né číslo, popř. číslo popisné. Celá obecně závazná vyhláška je k nahlédnutí na webových 
stránkách města.

Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků dále upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým 
pobytem a právnické osoby se sídlem na území města Jevíčko, že ke dni 30. 6. 2023 je 
splatný také místní poplatek ze psů za rok 2023.  
Děkujeme všem, kteří plní svoje poplatkové povinnosti.  

Ing.  Jana Bartuňková
Finanční odbor města Jevíčko

Setkání se zástupci spolků a škol 12. ledna 2023
Radní města se ve druhém lednovém týdnu sešli se zástupci jevíčských spolků, po-
prvé po covidové pauze. Na programu setkání byl zejména kalendář akcí na rok 2023  
a spolupráce s městem na zajištění městských i spolkových akcí. Zazněly také informace 
ke grantovému systému města a navýšení celkového finančního limitu na 950 tis. roč-
ně, což má podpořit zejména provozní oblast a náklady spolků na energie. Důležitým 
bodem jednání byly informace starosty k dokončení stavby Kulturního domu ASTRA  
a následnému vybavování vnitř-
ních prostor budovy. Směrem 
ke spolkům byly předány dů-
ležité informace ohledně pro-
nájmu prostor k jejich akcím 
a předpokládané ceny nájmů. 
Na fotografiích byl představen 
hlavní sál i zasedací místnost 
v 1. NP a základní data z prů-
běhu stavby a jejího financo-
vání, které se podařilo udržet  
v intencích sjednané smlouvy 
o dílo. Starosta také poděkoval 
všem soukromým dárcům, kteří 
se rozhodli přispět na transpa-
rentní účet města a prozradil, že slavnostní otevření kulturního domu proběhne v dubnu. 
Na závěr jednání vystoupila ředitelka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, Bc. Mirosla-
va Šejnohová, která přítomné seznámila s dotačními možnostmi v oblasti úspory energií 
„Nová zelená úsporám Light“ a všeobecně s problematikou komunitní energetiky, tolik 
aktuální v dnešní době.
Dovolte nám za vedení města popřát všem jevíčským spolkům úspěšný a pestrý rok, dob-
rou spolupráci v rámci členské základny a velkorysou podporu sponzorů i veřejnosti. 

Radní města Jevíčko

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 4. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
4.  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: 13. 02. 2023 od 16:30 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 01. 2023

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

 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a květinové dary na pohřbu našeho drahého 
zesnulého pana Miroslava Štindla, který se konal dne 22. prosince 2022 v místním kostele. Naše podě-
kování dále směruje zejména Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko, kteří projevili svou loajálnost a pomohli 
s důstojným průběhem pohřbu.

Za zarmoucenou rodinu děkuje Růžena Dvořáčková, sestra zesnulého

Poděkování
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/3Z/2022 program 3. zasedání ZM konaného 

dne 12.12.2022
2/3Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Jana Junková, MUDr. Ivana Křížová a 
Mgr. Miloslav Parolek

4/3Z/2022 prodej nově zaměřeného pozemku 
p. č. 1502/76 (8 m2) – ostatní plocha v 
k. ú. Jevíčkopředměstí P*** B***, Jevíčko 
za cenu 13.785 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlou-
vu mezi městem Jevíčko a P*** B*** na 
prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
1502/76 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

5/3Z/2022 budoucí prodej části pozemků  
p. č. 5143/1 – orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. za cenu 1.300 Kč bez DPH za m2, 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní na 
prodej části pozemku p. č. 5143/1 – 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6/3Z/2022 úpravu rozpočtu města Jevíčko na 
rok 2022 č. 5

7/3Z/2022 rozpočet města Jevíčko na rok 2023
8/3Z/2022 střednědobý výhled rozpočtu měs-

ta Jevíčko na roky 2024 a 2025
10/3Z/2022 ponechání základní sazby míst-

ního poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství na rok 2023 na 
částce 700 Kč

11/3Z/2022 přílohy č. 1 a č. 3 (ceníky) pro 
rok 2023 ke smlouvě o sběru, svozu  
a odstranění odpadu č. 103000213 
mezi městem Jevíčko a společností Re-
covera Využití zdrojů, a. s., Divize JIHO-
VÝCHOD, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno 
a pověřuje místostarostu podpisem 
příloh

13/3Z/2022 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo ze dne 19.06.2021 na akci "Sta-
vební úpravy bytového domu Jevíčko, 
Nerudova č. p. 529" mezi objedna-
telem Společenstvím vlastníků domu 
Nerudova č. p. 529, Jevíčko pro SO 02  
v majetku města a zhotovitelem firmou 
Letostav, spol. s r. o., Nádražní 12, 679 
61 Letovice, IČ: 16343794 a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1

14/3Z/2022 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo ze dne 24.01.2022 mezi městem 
Jevíčko a projekční společností BETA 
– PROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 568 
02 Svitavy, IČ: 64257614 v rámci zho-
tovení projektové dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby 
akce "Oprava vodovodu, kanalizace  
a komunikace na ul. Zadní, ul. K. Appla 
a ul. Příční v Jevíčku" a pověřuje staros-
tu podpisem dodatku č. 1

15/3Z/2022 cenu stočného na rok 2023 ve výši 
57,37 Kč/m3 vč. DPH

16a/3Z/2022 v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů kompetenci 
rady města k provádění rozpočtových 
opatření v následujícím rozsahu: 

 - do výše 500.000 Kč včetně v jednot-
livých závazných ukazatelích rozpočtu 
(paragrafy),

 - neomezeně při rozpočtovém zapoje-
ní účelově přidělených finančních pro-
středků z jiných rozpočtů (dotace),

 - neomezeně v případech, kdy zapoje-
ní výdaje vyžaduje havárie, stav nouze, 
výdaj k odvrácení možných škod,

 - neomezeně v případech zhodnocová-
ní finančních prostředků města (např. 
termínované

16c/3Z/2022 bezúplatný převod pozemků p. č. 
1737/12, p. č. 1737/13, p. č. 1737/14, p. 
č. 1737/15, p. č. 1740/11, p. č. 1750/9, p. 
č. 1751/56, p. č. 1751/84, p. č. 1751/85, 
p. č. 1751/87, p. č. 1751/115, p. č. 
1751/116, p. č. 1751/117, p. č. 1751/118, 
p. č. 1751/119 a p. č. 1751/121, vše v k. 
ú. Jevíčko-předměstí do majetku města 
Jevíčko

16d/3Z/2022 soupis změn méněprací a ví-
ceprací v realizaci projektu "Přístavba  
a stavební úpravy kina Astra na ul. Kos-
telní 41, Jevíčko"

16f/3Z/2022 dodatek č. 2 mezi městem Jevíčko 
a společností PTÁČEK - pozemní stav-
by, s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, 
IČ: 25896873 týkající se změn stavby, 
méněprací a víceprací v rámci projektu 
"Přístavba a stavební úpravy kina Astra 
na ul. Kostelní 41, Jevíčko" a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 2

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/3Z/2022 zapisovatelku zasedání Petru Mina-

říkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Petra 
Jedlinského a Ondřeje Václavka

Zastupitelstvo města Jevíčko vydává
9/3Z/2022 Obecně závaznou vyhlášku města 

Jevíčko o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství s účinností 
od 01.01.2023

12/3Z/2022 Obecně závaznou vyhlášku  
o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství s účinností od 
01.01.2023

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
16b/3Z/2022 bod usnesení ZM č. 7b/40Z/2022 

ze dne 14.03.2022 týkající se bezúplat-
ného převodu pozemků p. č. 1737/12, 
p. č. 1737/13, p. č. 1737/14, p. č. 
1737/15, p. č. 1751/56, p. č. 1751/115, 
p. č. 1751/116, p. č. 1751/117, p. č. 
1751/118 a p. č. 1751/119, vše ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí do ma-
jetku města Jevíčko

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
16e/3Z/2022 starostu města projednáním do-

datku č. 2 ke smlouvě o dílo na realiza-
ci stavby v rámci projektu "Přístavba a 
stavební úpravy kina Astra na ul. Kostel-
ní 41, Jevíčko" s poskytovatelem úvěru 
Komerční bankou, a. s.

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 2. zasedání ZM 
a dále zápisy a usnesení z 2. a 3. schůze RM 
bez zásadních připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze finančního výboru konané dne 
16.11.2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí aktuální bilanci odpadového hospodářství 

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 12. prosince 2022

města k 11/2022 v porovnání s předchozím 
rokem 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
cenu vodného na rok 2023 ve výši 58 Kč/m3  
vč. DPH
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
plán práce RM a ZM na rok 2023, který bude 
uveřejněn na stránkách města
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
nabídku k odkoupení lesního pozemku p. č. 
2345 v k. ú. Jevíčko-předměstí
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce listopadu 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
návrh na řešení problematiky navýšení kapaci-
ty MŠ Jevíčko a zejména přijímání Jevíčských 
dětí do MŠ
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci Ing. Pavla Vykydala o výsledku šet-
ření správního orgánu MěÚ Svitavy, o zastave-
ní řízení vůči jeho osobě z napadení, neboť se 
skutek nepodařilo prokázat
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí žádost Josefa Bidmona za hasiče, aby při 
provádění rekonstrukce komunikace u HZS Je-
víčko byla řešena příprava zasíťování a přívod 
vody k hasičskému pozemku
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci Josefa Bidmona, že na zasedání za-
stupitelstva Pk se bude projednávat finanční 
podpora pro hasiče v Jevíčku na vybavení ku-
chyně a šatny ve výši 200.000 Kč

Výsledky projednávání, které byly zamít-
nuty
Zastupitelstvo města Jevíčko přiděluje mi-
mořádnou odměnu uvolněným funkcioná-
řům - starostovi a místostarostovi města ve 
výši dle přílohy zápisu za úspěšnou činnost v 
oblasti získávání investičních dotací na akce 
"Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko" 
(7.407.021,91 Kč), "Výstavba společné stez-
ky JevíčkoVelké Opatovice" (18.925.502 Kč),  
"Infrastruktura 1. etapy průmyslové zóny v Je-
víčku" (1.000.000 Kč), "Zainvestování budoucí 
průmyslové zóny" (9.575.825 Kč), darů na vy-
bavení KD Astra a dalších činností vykonáva-
ných nad rámec svých vlastních pracovních 
povinností dle zápisu
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje v soula-
du s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
kompetenci rady města k provádění rozpočto-
vých opatření v následujícím rozsahu:
 - do výše 250.000 Kč včetně v jednotlivých 

závazných ukazatelích rozpočtu (paragra-
fy),

 - neomezeně při rozpočtovém zapojení 
účelově přidělených finančních prostředků 
z jiných rozpočtů (dotace),

 - neomezeně v případech, kdy zapojení 
výdaje vyžaduje havárie, stav nouze, výdaj 
k odvrácení možných škod,

 - neomezeně v případech zhodnocování 
finančních prostředků města (např. termí-
nované vklady),

 - zasedání zastupitelstva města 1 x měsíč-
ně

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/4R/2022 program 4. schůze rady města dne 

19.12.2022
2/4R/2022 uspořádání Tříkrálové sbírky 2023 

pod záštitou Charity Moravská Třebo-
vá a bezplatný pronájem sálu budovy 
zámečku ve dnech 06.-07.01.2023 pro 
koordinátory a samotné koledníky  
k organizačnímu zázemí při zajišťování 
TKS 2023

3/4R/2022 pořádání městského plesu v termí-
nu 03.02.2023 v předpokládaném roz-
počtu do 60.000 Kč a pověřuje starostu 
zajištěním organizačních záležitostí 
plesu

4a/4R/2022 podání žádosti o dotaci Pardu-
bického kraje v podprogramu Pod-
pora památkové péčena restaurování 
kamenného kříže v Zadním Arnoštově  
z roku 1824 naproti usedlosti č. p. 38

4b/4R/2022 ceník ke smlouvě o odstranění 
odpadů na skládce S-OO3 Březinka II 
mezi městem Jevíčko a P-D Refractories 
CZ, a. s., Velké Opatovice pro rok 2023

4c/4R/2022 dar ve výši 19.990 Kč na pořízení 
elektrocentrály pro paní Eriku Kondur, 
ul. L. Ukrajinka 4, Korytňany 894 35, 
okres Užhorod, Ukrajina

5/4R/2022 způsob využití a provozu vozidla 
Škoda Octavia rz 3E5 4732 dle zápisu 
se zařazením do organizačního útvaru 
správy města Jevíčko a současným par-
kováním v garáži na ul. Třebovská

7a/4R/2022 slevu na nájemném ve výši 8.697 
Kč nájemci bytu č. 1 na adrese Biskupic-
ká 364, Jevíčko za zhodnocení komfortu 
bydlení vlastními finančními prostředky

7b/4R/2022 prodloužení nájemní smlouvy 
nebytového prostoru na 1 stání v pří-
střešku na parkování ve dvorním traktu 
bytového domu Růžová 91 v Jevíčku 
žadatelům dle zápisu do 31.12.2023

8a/4R/2022 cenu za krátkodobý pronájem 
sálu zámečku v částce 1.000 Kč bez DPH  
v platné sazbě s účinností od 01.01.2023

8b/4R/2022 cenu za krátkodobý pronájem 
kulturního domu v Zadním Arnoštově  
v částce 1.000 Kč bez DPH v platné saz-
bě s účinností od 01.01.2023

8c/4R/2022 cenu za krátkodobý pronájem 
synagogy na částku 1.000 Kč bez DPH  
v platné sazbě s účinností od 01.01.2023

8d/4R/2022 cenu za nájem hrobového místa 
na částku 30 Kč/m2 za rok s účinností 
od 01.01.2023

Usnesení 4. schůze Rady města Jevíčko konané dne 19. prosince 2022

8e/4R/2022 cenu za hřbitovní kolumbárium 
na částku 80 Kč za rok s účinností od 
01.01.2023

Rada města Jevíčko uděluje
6a/4R/2022 souhlasné stanovisko společnos-

ti K-energo, s. r. o., Nádražní 346, 563 
01 Lanškroun, IČ: 27494683 k realiza-
ci podzemního vedení NN a k vydání 
územního souhlasu pro stavbu: "SY 
Jevíčko, lokalita U Kapličky, DTS – IV-
12-2025051" týkající se rozvodů ka-
belového vedení NN a VN (rozšíření 
distribuční sítě), napojení kabelového 
vedení v ulici Svitavská a umístění TS  
v dané lokalitě v rámci budované infra-
struktury pro 32 RD U Kapličky, Jevíčko

6b/4R/2022 souhlasné stanovisko k vydání 
územního souhlasu společnosti KON-
STRUKTA – STAVBY, s. r. o., Za Brněn-
skou ulicí 4292, 796 01 Prostějov, 
IČ: 28319401 s vedením trasy a umís-
těním kanalizační přípojky na pozemek  
p. č. 538/57 v k. ú. Jevíčko-předměstí

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/5R/2022 program 5. schůze rady města dne 

30.12.2022

2/5R/2022 úpravu rozpočtu města Jevíčko na 
rok 2022 č. 6

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

Usnesení 5. schůze Rady města Jevíčko konané dne 30. prosince 2022

Rada města Jevíčko schvaluje
1/6R/2023 program 6. schůze rady města dne 

09.01.2023
2a/6R/2023 aktualizaci ceníku ubytovacích 

služeb městské ubytovny v Jevíčku  
s účinností od 01.02.2023

3a/6R/2023 zakoupení 4 ks kontejnerů k vo-
zidlu M 31 (3 ks svoz bioodpadu, 1 ks 
sběrný dvůr – železo) za celkovou část-
ku 263.800 Kč bez DPH

3c/6R/2023 plán preventivně výchovné čin-
nosti na úseku požární ochrany města 
Jevíčko v roce 2023

3d/6R/2023 úhradu členského příspěvku Svaz-
ku obcí pro výstavbu rychlostní komu-
nikace R43, Masarykovo nám. 4/2, 680 
01 Boskovice, IČ: 71188720 na rok 2023 
ve výši 2.792 Kč

4a/6R/2023 poskytnutí finančního daru ve výši 
5.000 Kč Regionálnímu sdružení sportů, 
z. s., Kapitána Nálepky 39, Svitavy na 
organizaci ankety Sportovec roku 2022 
okresu Svitavy

4b/6R/2023 podání žádosti o dotaci Pardu-
bického kraje v rámci podpory činnosti 
muzeí v dotačním programu Pk v ob-
lasti kultury a památkové péče pro rok 
2023 na restaurování sečných zbraní 
uložených v Městském muzeu v Jevíčku

5a/6R/2023 výši odměn z dohod o pracovní 
činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 
2023 dle předloženého návrhu

5b/6R/2023 aktualizaci ceníku městské ko-
munální techniky s účinností ode dne 
schválení

6a/6R/2023 aktualizaci ceníku pronájmu 
městské chaty a tábořiště s účinností 
ode dne schválení

6b/6R/2023 - zrušení věcného břemene na 
pozemku p. č. 518/27 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí v majetku A*** P***, Jevíčko 
+ smlouvu o zrušení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 2.000 Kč povinným

  - zrušení věcného břemene na pozem-
ku p. č. 518/28 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí ve spoluvlastnictví O*** L***, Brno  
a Ž*** M***, Jevíčko + smlouvu o zru-
šení věcného břemene služebnosti in-
ženýrské sítě + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč povinnými

 - zrušení věcného břemene na pozem-
ku p. č. 518/29 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
v majetku K*** P***, Jevíčko + smlouvu 
o zrušení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč povinným

 - zrušení věcného břemene na pozem-
ku p. č. 518/67 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
ve spoluvlastnictví R*** B***, Jevíčko  
a K*** D***, Jevíčko + smlouvu o zru-

Usnesení 6. schůze Rady města Jevíčko konané dne 9. ledna 2023

šení věcného břemene služebnosti in-
ženýrské sítě + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč povinnými

7/6R/2023 poskytnutí finančního daru ve výši 
10.000 Kč postižené rodině požárem ve 
Vísce u Jevíčka, který město poskytne 
prostřednictvím vyhlášené sbírky na 
stránkách www.donio.cz 

Rada města Jevíčko pověřuje
2b/6R/2023 investičního technika zadáním 

zpracování návrhové PD na rekon-
strukci koupelen v ubytovně města

3b/6R/2023 Stanislava Ducháčka zajištěním 
znaleckého posudku na stanovení 
technické hodnoty, časové a obvyklé 
ceny použitého motorového vozidla 
Piaggio za účelem prodeje vozidla

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Zastropování cen energií v roce 2023
Od 1. 1. 2023 platí zastropované ceny energií. Co konkrétně 
toto vládou schválené nařízení pro odběratele znamená?

V první řadě je třeba si říct, koho se zastropování cen týká. Po-
kud mám s dodavatelem energií uzavřenou smlouvu se zafixova-
nou smluvní cenou elektřiny, která je nižší než 5 000 Kč/MWh za 
dodávky bez distribuce, zastropování cen se mě netýká do doby, 
než bude tato fixace končit. Stejné je to i u zemního plynu, kde je 
stanovená cena za 1 MWh zemního plynu za dodávky bez distri-
buce na částku 2 500 Kč. Pokud se smlouva na dodávku elektři-
ny nebo zemního plynu řídí ceníkem, ve kterém ceny již přesahují 
výše uvedené částky, po dobu platnosti zastropování je poté tedy 
moje cena zmíněných 5 000 Kč/MWh u elektřiny, a 2 500 Kč/MWh 
u zemního plynu (ceny bez DPH). Je třeba vzít v potaz, že se jedná 
o částky za dodávky, tedy ceny bez distribuce a poplatků za jistič 
a další sdružené služby. Celková cena za 1 kWh po zastropování 
se pohybuje u elektřiny od 6,4 Kč do 9 Kč včetně DPH. Zde záleží 
na tom, jakou mám na odběrném místě sjednanou distribuční saz-
bu a jak je elektřina využívána. Každá z těchto distribučních sazeb 
– D02d, D25d, D45d, D57d, má jinou cenu za distribuci elektřiny 
a platby za jistič. U zemního plynu je zapotřebí pouze přičíst cenu 
distribuce dle roční spotřeby a cenu měsíčního poplatku. Výsledná 
cena včetně distribuce je pak od 3,1 Kč/kWh do 3,6 Kč/kWh.

Když porovnáme uplynulý rok s rokem, na jehož začátku prá-
vě stojíme - jaká pomoc nám od státu byla nabídnuta a jakou 
pomoc můžeme očekávat? Nahrazuje výše zmíněné zastropo-
vání cen vládou dříve schválený příspěvek na elektřinu, plyn  
a teplo (tzv. úsporný tarif)?
Jsem rád právě za tuto položenou 
otázku. Zcela s přehledem mohu 
poskytnout shrnutí toho, jaká po-
moc byla avizovaná vládou, a ke 
které pomoci skutečně došlo.
Pomoc od státu v loňském roce se 
nazývala Úsporný tarif. O jeho po-
době vedla vláda jednání od jara 
loňského roku. Když vezmu v po-
taz všechny možné varianty, které se v průběhu několika měsíců 
objevovaly, podoba měla být taková, že v roce 2022 bude příspě-
vek úsporného tarifu cca 2 000 až 5 000 Kč a plnou výši příspěvku 
domácnosti dostanou v roce 2023, kdy příspěvek dosáhne maxi-
mální výše až 16 tisíc Kč, a to jak pro elektřinu, tak zemní plyn. To-
hle vše jsme dostali přislíbeno ještě začátkem loňského podzimu. 
Na závěr roku, před příchodem vánočního času, se vláda zřejmě 
řídila klasikou ve znamení pohádky Pyšná princezna a hláškou ob-
dobnou z ní: „Odvolávám, co jsem slíbil, a slibuji, co možná spl-
níme.“ Výsledkem bylo, že úsporný tarif pro rok 2023 vláda zcela 
zrušila a pro rok 2022 byl stanovený příspěvek ve výši 2 000 až 3 
500 Kč, a to podle distribuční sazby na odběrném místě. Další část 
úsporného tarifu, kromě fixní částky k vyplacení, bylo „odpuštění“ 
poplatků na podporu obnovitelných zdrojů (POZE) energií ve výši 
0,6 Kč za každou kWh. 
V porovnání s finálním příspěvkem ve formě úsporného tarifu vlo-
ni, přinese zastropování cen od 1. 1. 2023, ať už elektřiny nebo 
zemního plynu, znatelnou podporu právě těm odběratelům, kte-
rým ceníková cena přesáhla zmiňovaný strop. Musím zmínit, že ne-
být zastropování cen energií, tak běžná cena, mimo jiné i u velkých 
dodavatelů energií, jako je E.ON, ČEZ, Innogy, MND, Centropol, EP 
Energy Trading, dosahuje více jak 9 Kč/kWh za dodávky (bez dis-
tribuce a DPH) u elektřiny, a u zemního plynu 4 až 7 Kč/kWh za 
dodávky (bez distribuce a DPH). Jedná se tak o skutečně vysoké 
částky, za které dodavatelé nakupovali dlouhodobé kontrakty, a to 
nejen na německé burze v Lipsku. 
Je potřeba si ale uvědomit, že zastropování cen není řešením, ale 
pouze dočasným opatřením. Jako východisko můžeme brát to, že 
vláda zajistí například dodávky zemního plynu od jiných dodavate-

lů, než je Rusko. Dále umožní výrobu ze zdrojů, které se doposud 
celá Evropa snažila omezit, tedy se zaměří na využití uhlí a vět-
ší podporu jaderné energie. Na místě je také zajištění snížení cen 
emisních povolenek, které jsou potřebné k výrobě elektřiny z výše 
jmenovaných zdrojů, a hledání dalších řešení, která na rozdíl od 
současného opatření, kterým je zastropování, nebudou stát náš 
stát více, než si dokážeme spočítat.

Jak nejlépe reagovat na rozdílné nabídky na trhu s plynem 
a elektřinou? Je možné se v této „džungli“ dodavatelů energií 
nějak přehledně zorientovat?
Pokud odběratel není nucen měnit dodavatele například z důvodu 
přepisu nového odběrného místa, či konce smlouvy u stávajícího 
dodavatele, tak bych změnu dodavatele v současné době příliš ne-
doporučoval. Jde o to, že při změně dodavatele se stanete pro ja-
kéhokoliv dodavatele energií novým zákazníkem a ten tak nemusí 
nabídnout takové podmínky, jako váš stávající dodavatel energií. 
Pokud se už ale pro změnu rozhodnete, doporučoval bych zaměřit 
pozornost na podmínky pro případné ukončení smlouvy. Našim 
klientům v Šetři za tři doporučujeme využívat možnosti uzavře-
ní smluv na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nebo 
i méně.
Takový produkt, kdy je smlouva uzavřena na dobu neurčitou s mě-
síční výpovědní lhůtou, na trhu byl. Ovšem od 1. 1. 2023 vláda 
zastavila možnost takové smlouvy mezi domácnostmi a dodavateli 
energií uzavírat. Jedná se o typ smlouvy a ceny, kdy je cena za 
dodávku tvořena dle ceny na spotovém trhu a smlouva je na dobu 
neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. V době, kdy maximální cenu 
máme určenou zastropováním, může spotová cena dosahovat, a 
také dosahuje, nižších hodnot, než je zastropovaná cena. Odbě-
ratel tak může ušetřit nemalé částky na platbách za odběr energií. 
Bohužel uzavírat nové smlouvy pro domácnosti již není možné.

Jak Vy osobně vnímáte klady, které vyplynuly z povinnosti 
registrace energetických zprostředkovatelů pod dozor Ener-
getického regulačního úřadu? Stal se tento registr překážkou 
pro tzv. energošmejdy?
Za poslední roky došlo k několika novelizacím energetického 
zákona, a to i v boji s energošmejdy. Také já jsem se několikrát 
s energošmejdem přímo tváří v tvář u klienta setkal a musím po-
dotknout, že setkání příjemné nebylo. Věřím, že poslední úprava 
energetického zákona pomůže v boji s těmito zprostředkovateli a 
omezí jejich působnost. Bohužel i tato povinnost není 100% a má 
určitá specifika, kdy registraci zprostředkovatel mít nemusí. Napří-
klad pokud nesjednává smlouvy mezi klientem a dodavatelem pro 
domácnosti, ale pouze pro firmy. Takových mezer je v úpravě více. 
U nás v Šetři za tři vnímáme tuto regulaci velmi užitečně, i proto 
jsme byli jedni z prvních zprostředkovatelů, kteří byli u Energetic-
kého regulačního úřadu registrováni (červenec 2022).
Vždy se snažíme nabídnout klientovi to nejlepší, co v daný okamžik 
můžeme, a pracujeme přitom s informacemi z hodnotných zdrojů, 
kterými disponujeme díky dlouhodobým ověřeným kontaktům. 
Vyhodnotíme tak produkt, tedy smlouvu s dodavatelem energií, 
za co nejlepších možných podmínek pro klienta. Přece jen již na 
trhu energetického poradenství působím 14. rokem.

Pokud bychom se obecně zamysleli nad tím, jak se vypořádat 
s vysokými náklady za energie, co je možné podniknout v pří-
padě, kdy jsou již zálohy pro domácnost naprosto neúnosné?
V každém případě bych odběratelům doporučoval obrátit se na 
svého dodavatele energií s dotazem, zda jeho aktuální výše zálo-
hy odpovídá cenám vládního zastropování a nevychází z cen dle 
ceníků ještě před vládním zastropováním, tedy před 1. 1. 2023. Na 
trhu je ještě stále několik dodavatelů, kteří nezaslali klientům nové 
rozpisy záloh a jejich platby mohou být až o desítky procent vyšší, 
než je současná zastropovaná cena. 
Důležité je věc řešit, komunikovat se svým dodavatelem a nečekat, 
že se věc vyřeší sama. 
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Městská knihovna v Jevíčku 
Vás srdečně zve na 

Hrátky s pamětí
Pozor, pozor od 13. 2. 2023 opět začínáme hrátky s pamětí, bude-
me se scházet pravidelně každé pondělí v 9 hodin na sále zámečku. 
S sebou psací potřeby, blok. Můžete se těšit na všeobecné kvízy, 
hlavolamy, cvičení paměti a samozřejmě na domácí úkoly. Rádi uví-
táme mezi sebou nové lidičky, kteří nechtějí nechat mozek zahálet. 
Těší se na Vás Pavla Konečná

Šlechtické rody na Malé Hané
Ve čtvrtek 2. února 2023 v 17.30, na sále zámečku, Vás provede 
osudy šlechtických rodů žijících v okolí Jevíčka Mgr Ctirad Burget. 
Život venkovské šlechty nejsou vánoční pohádky s krásnými pa-
láci, jsou to dějiny každodennosti. Jsou to mnohdy maličkosti, se 
kterými se i dnes potkáváme každý den. Přestože v našem bezpro-
středním okolí nemáme honosná šlechtická sídla a neproudí sem 
houfy turistů za jinými perlami turistického ruchu, tak i náš region 
má co nabídnout.
Šlechtické rody zde po staletí svého působení zanechaly výraz-
ný otisk. Seznámíme se s životem a odkazem Bílských z Kaříšova, 
Šubířů z Chobyně, Thurn Taxisů, Podstatských z Prusinovic, Salm-
-Neuburgů a Herbersteinů. A to od druhé poloviny 16. století, kdy 
Prokop Podstatský z Prusinovic započal se stavbou jevíčského 
zámku a jen o pár desetiletí později Jan Blahoslav Bílský z Kaříšova 
přestavěl původní jaroměřickou tvrz na renesanční zámeček, až po 
obě světové války, kdy po té první rozprodávají Herbersteinové 
zbytek svého zdejšího majetku a odcházejí do Maďarska a bezpro-
středně po té druhé je v Biskupicích zastřelen Friedrich von Thurn 
und Taxis.

Setkání s poezií Jana Skácela v podání DS teaTRUM Vel-
ké Opatovice. Pásmo básní a zhudebněných textů, které znáte 
z podání Jiřího Pavlici a Hradišťanu můžete vyslechnout 24. 2. 

2023 v 18.00 hodin 
na sále zámečku. 
Přijďte si poslech-
nout ochutnávku 
z tvorby moravského 
básníka, jehož tvor-
ba patří k zlatému 
fondu naší poezie.   
Jan Skácel zemřel  
7. 11. 1989, tedy de-
set dní před Same-
tovou revolucí. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JEVÍČKO
Jak může běžná domácnost nejsnáze ušetřit za energie? Jaké 
zásady je potřeba dodržovat? Vyplatí se například investice 
do koupi nových spotřebičů? Může i běžný občan využít měřič 
spotřeby ke zjištění spotřeby svého stávajícího elektrozaříze-
ní?
Dříve než začne odběratel uvažovat o změně spotřebiče, je vhodné 
provést samotné měření, kolik energie daný spotřebič, který chce 
měnit, skutečně spotřebuje. Běžný měřič spotřeby do zásuvky lze 
pořídit od 250 do 500 Kč. Na měřiči je možné si nastavit i cenu za 
kWh, a je tak rovnou vidět částka za měřené období.
Z vlastní zkušenosti vím, že největšími „žrouty“ spotřeby jsou na-
příklad staré pultové mrazáky a mrazáky staršího data výroby 
obecně, zvláště když jsou značně „namražené“. Na chladicí a mra-
zicí spotřebiče bych se tedy zaměřil nejvíce. Jako základ doporu-
čuji vyměnit běžné žárovky, ale i úsporné zářivky za LED osvětlení, 
které má mimo nižší spotřebu i další výhody v podobě volby barvy 
světla (teploty). V Šetři za tři nabízíme právě tyto služby, jako je 
měření spotřeby elektřiny a odborné poradenství v oblasti snižo-
vání spotřeby elektřiny i vody, a tím pádem zajistíme redukci fi-
nančních nákladů za tyto nezbytné komodity.

Pro Jevíčský zpravodaj
Jaromír Maňoušek, energetický poradce 

(Autor působí v oblasti energetického pora-
denství od roku 2009. Je jednatelem společ-
nosti Šetři za tři s. r. o., která zajišťuje kom-
plexní služby v oblastí úspor energií, jako je 
například výběr dodavatele elektřiny a zem-
ního plynu domácnostem, firmám, ale i řadě 
obcí a měst, v rámci celé České republiky.)
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RC PALOUČEK

Seniorky Palouček - plán na únor 2023

1. 2. trénujeme paměť

8. 2. vše o pití

15. 2. protahujeme tělo

22. 2. luštíme sudoku

  

Turnaj šachových kroužků 17. 12. 2022
Turnaje se zúčastnily šachové kroužky Jevíčka, V. Opatovic a Bos- 
kovic. Zvítězila Alžběta Staňková z Jevíčka. V. Opatovice nejlépe 
reprezentoval Zemánek David na pátém místě. Šachový kroužek 
vede Jan Staněk, teprve od začátku školního roku. Turnaj řídil na 
počítači Jirka Bulička.

Jaroslav Hrbata

Šachový turnaj Jevíčko 17. 12. 2022

Konečné pořadí

Poř. St.č. Jméno FED Klub Body BH.
1 7 Staňková Alžběta CZE Jevíčko 5 21½
2 1 Bohuš Jaroslav CZE Jevíčko 5 16
3 6 Rozbořilová Vendula CZE Jevíčko 4½ 21
4 3 Kubíček  Ondřej CZE Jevíčko 4½ 17
5 8 Zemánek David CZE Velké Opatovice 4½ 16½
6 2 Dvořák Šimon CZE Jevíčko 4 22½
7 5 Přibyl Marek CZE Velké Opatovice 4 17
8 10 Zika Jindřich CZE Jevíčko 3½ 17½
9 12 Štoudek Jiří CZE Boskovice 2 16½

10 4 Lhotská Petra CZE Jevíčko 2 16
11 11 Štoudek Jan CZE Boskovice 2 16
12 9 Zemánek Marek CZE Velké Opatovice 1 17

Odvoz humanitární pomoci  
Pardubického kraje na Ukrajinu

Vážení čtenáři, dne 15. 1. jsme společně s SDH Křenov, Nová Ves 
u Litomyšle a Vidlatá Seč odvezli humanitární pomoc Pardubic-
kého kraje, v podobě 45 ks elektrocentrál 2,5 kVA (výkon motoru 
4,1 kW), 10 ks elektrocentrál 5,5 kVA (výkon motoru 9,6 kW) a 10 
ks plovoucích čerpadel Poseidon do Užhorodu na Ukrajině. Tuto 
techniku zakoupil Pardubický kraj pro potřeby obyvatel Ukrajiny 
a byla v prosinci uložena v Jevíčku v Domě hasičů. 15. 1. 2023 se 
jmenované SDH sjely na místo a celý náklad byl naložen do do-
pravních automobilů. Vzhledem k objemu a váze nákladu byly po-
užity 4 dopravní automobily dobrovolných hasičů. V každém voze 
jeli dva řidiči. Celou výpravu vedl starosta KSH a předseda Výboru 
IZS Pardubického kraje Josef Bidmon.

Po naložení vozidel 
jsme šli na večeři do 
Hotelu Morava, kde 
nás přivítal majitel 
pan Petr Janíček, kte-
rý nám poskytl veče-
ři a stravu na cestu 
zdarma. S přáním 

šťastného návratu jsme se vydali 
na cestu do 750 km vzdáleného 
Užhorodu. Trasu jsme měli urče-
nou přes Brno, Bratislavu, Buda-
pešť na přechod Záhony – Čop, 
kde jsme prošli celní a pasovou 
prohlídkou bez větších potíží. 
Z hranic už je to jen kousek do 
Užhorodu, kam jsme dorazili 
v 6:30 místního času (na Ukrajině 

je o hodinu více než u nás). Po telefonické domluvě se zástup-
cem oblastní rady Zakarpatí jsme přijeli do sídla oblastní rady, kde 
nás čekal předseda Volodymyr Chubirko. Zde nás pohostili, vyře-
šili jsme dokumentaci k humanitární pomoci a šli ji předat před 
budovu. Před budovou proběhla tisková konference s místními 
médii a ukázka dovezených věcí. Následně jsme náklad vyložili ve 
skladu humanitární pomoci v Užhorodě. Po složení nákladu jsme 
se s přáteli rozloučili a nabrali směr domů.
Při zpáteční cestě jsme se dost výrazně zdrželi na maďarské hrani-
ci, kde probíhala důkladná prohlídka všech projíždějících vozidel. 
Po projetí hranic jsme již nezadržitelně a spořádaně v jedné ko-
loně upalovali domů. V Letovicích na benzínce jsme se mezi se-
bou rozloučili a každý pokračoval na svoji domovskou hasičárnu. 
Domů jsme dorazili těsně před desátou hodinou večerní.
Celá cesta byla náročná nejenom kvůli vzdálenosti, ale i počasí, 
kdy skoro celou cestu intenzivně pršelo a místy se objevovala 

hustá mlha. Převážná 
část cestování probíha-
la v noci. Všem řidičům 
patří velké poděkování 
za práci, kterou odvedli 
a obcím velký dík za po-
skytnutá vozidla.
Za výpravu Jan Bidmon, 

starosta SDH Jevíčko
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INFORMACE:    www.kctmalahana.cz    Facebook: Opatovské šmajd

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MALÁ HANÁ
Velké Opatovice

MALOHANÁCKÁ STOVKA 
100, 50 km (noční část) – start 3. 2. ve 20.00 hod

Pro každého účastníka bude v cíli připraven diplom a suvenýr akce.
Po oba dny zajištěno bohaté občerstvení. 

pořádá pod záštitou
Ing. Kateřiny Gerbrichové, starostky města Velké Opatovice

4. února 2023
28. ročník turistického pochodu

OPATOVSKÉ
ŠMAJD
Jardova 50
Trasy: 100, 50, 33, 27, 22, 17, 10, 6, 2 km
Start a cíl: sokolovna Velké Opatovice
Čas startu: 6.00 – 11.00 hod
Start i z Letovic nádraží ČD: 15, 28, 32, 37, 44 km   7.00 – 10.00 hod

OPATOVSKÉ

 100, 50, 33, 27, 22, 17, 10, 6, 2 km
sokolovna Velké Opatovice

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA PODPORY:

Autovraky.net
Roman Šich

S přibývajícím počtem zahraničních účastníků 
se neustále zvyšuje sportovní úroveň a popula-
rita závodu. V  uplynulých  ročnících startovalo  
v Jevíčku již 6759 mladých cyklistů. Zájem o start 
na „Závodu míru nejmladších“ je každým rokem 
větší. Pro letošní 47. ročník jsme museli přistou-
pit k omezení počtu startujících ze zahraničí i ČR.  
Potvrdili jsme start 126 zahraničním cyklistům 
z patnácti zemí. Z ČR bude startovat 42 nejlepších 
kadetů, podle umístění v českém poháru. 
Tento závod by nebylo možné úspěšně zajistit 
bez pomoci provozovatelů ubytovacích a stravo-
vacích zařízení v Jevíčku a blízkém okolí. Zajiš-
ťujeme ubytování pro cca 280 osob. Do Jevíčka 
přijede i hodně rodičů, diváků. I ti si zde zajdou 
na oběd, nakoupit. Závod je zároveň velkým 
ekonomickým přínosem pro místní obchody  
a restaurace. Pro zajištění věcných cen soutěží pro 
děti, bychom přivítali drobné dárky (občerstvení). 
Uvědomujeme si, že naše akce svým způsobem 
zasáhnou do poklidného života v Jevíčku a okolí. 
Za nutná omezení se omlouváme a děkujeme za 
toleranci.
Součástí této třídenní akce jsou již tradičně kultur-
ní a sportovní akce pro všechny věkové kategorie.  
Oceňujeme pomoc dobrovolných pořadatelů 
z  řad mládeže i dospělých. Za Vaši pomoc děku-
jeme a věříme, že bude pokračovat i nadále. Po-
žadavky na bezpečnost účastníků závodu i silnič-
ního provozu jsou stále vyšší a bez Vás by to nešlo.
Veškeré informace o závodech, doprovodném 
programu najdete na webu: 

www.tjcykloklubjevicko.cz

ZÁVOD MÍRU  
NEJMLADŠÍCH  
2023
JEVÍČKO  5. - 7. 5. 

Austria        national team

Slovenia    national team

Serbia         national team

Croatia         national team

Hungary national team

Slovakia national team

Poland national team

ACROG  
-Tormans Balen BC

Belgium

Isorex cycling team  Belgium

Team Region Vest MIX Norge

UKS Jedynka Kórnik Poland

                 

Svealand Cycling Team Sweden

Team Gottbus                   Germany

Team Roskilde CR                          Denmark

Herning Cykle Club           Denmark

Cykle klubben Aarhus        Denmark

De Jonge renner                      Netherlands

NWV  Groningen    Netherlands

Westland Wil Vooruit           Netherlands

Team Franco Ballerini    Italy

MIX team Slovakia

Czech republic

                 

15. dubna  závod Českého poháru mládeže, na silnici
17. června  14. ročník závodu horských kol: „Jevíčko MTB OPEN“

Připravujeme:

Z
Á
V
O
D
 M

ÍRU NEJM

LA
D
Š
ÍC

H

•   JEVÍČKO  

•

 TJ Cykloklub Jevíčko a Město Jevíčko

 

XXI. FOTBALOVÉ

ŠIBŘINKY
pořádá

T.J. SK JEVÍČKO, z.s. - ODDÍL KOPANÉ

 sobota 25. 2. 2023 v sále 
HOTELU MORAVA V JEVÍČKU

začátek ve 20:00 hod.
VSTUPNÉ: 119,90 Kč, masky 39,90 Kč

HUDBA: 

MASKY NA TÉMA: FILMOVÁ NOC

V průběhu večera proběhne tradiční divadélko 
Vyhodnocení nejlepších masek!!!

Bude zajištěna malá soutěž o ceny

                          Prodej vstupenek a místenek pouze na místě
                                 

                         Další informace na facebookovém 
                           profilu: TJ SK Jevíčko

                     SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT  
AŽ 150  000 KČ NA RYCHLÉ ZATEPLENÍ DOMU  

KDO MŮŽE ŽÁDAT?  
 Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, nebo trvale obývané 

rekreační stavby, který má v místě trvalé bydliště.  
 Všichni členové domácnosti  jsou příjemci starobního důchodu, 

invalidního důchodu 3. stupně nebo pobírají  příspěvek na bydlení.  
 

VÝŠE DOTACE  
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PALIVOVÉ DŘEVO
Prodám palivové dřevo tvrdé, měkké. Štípaná polínka, 

metrové štípy rovnané, kulatinu. 
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 602 816 950.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V Turistickém informačním centru Jevíčko stá-
le nabízíme na prodej sadu tří tašek na tří-
dění odpadů na papír, sklo a plast o objemu  
20 litrů. Jedná se o velmi pěkné, omyvatelné 
tašky s pevným dnem o rozměrech 25 x 25 x 40 
cm. Nosnost tašky 
10 kg, na horním 
okraji tašek umís-
těn suchý zip. Pro-
dejní cena za tuto 
sadu je stanovena 
na 70 Kč.

Přehled akcí Jevíčko      únor 2023
1. 2. 14:30 Trénujeme paměť, Senior RC
2. 2. 17:30 Šlechtické rody na Malé Hané, beseda,  
  Zámeček
3. 2. 20:00 Městský ples, Hotel Morava
8. 2. 14:30 Vše o pití, Senior RC
13. 2. 9:00 Hrátky s pamětí, Zámeček
13. 2. 16:30 4. zasedání Zastupitelstva města  
  Jevíčka, Zámeček 
15. 2. 14:30 Protahujeme tělo, Senior RC
22. 2.  14:30 Luštíme sudoku, Senior RC
24. 2. 18:00 Setkání s poezií Jana Skácela, Zámeček 
25. 2.  20:00 Šibřinky, Hotel Morava



www.jevicko.cz

              Únor 2023   / 13Měsíčník města Jevíčka

Charita Moravská Třebová děkuje všem, kdo se zapojili do koledování v letošní Tříkrálové sbírce v Jevíčku a okolních obcích. 
• Králům – koledníkům za jejich ochotu a pomoc, 
• vedoucím skupinek koledníků za starost o své krále
• všem dalším pomocníkům  a místním asistentům za náročnou přípravu sbírky 
• O. Josefovi  Slezákovi za požehnání před vykročením do ulic v našem městě I v okolních obcích
• Městským úřadům a  obecním úřadům za pomoc při organizaci TKS
• všem , kteří připravili  občerstvení po návratu z koledování  
• Městu Jevíčko za bezplatné poskytnutí prostor zámečku a za pomoc při organizaci sbírky
• Základní škole Jevíčko a okolním základním školám ,školkám ,  rovněž skautům  
 za pomoc se zajištěním koledníků

Výtěžek TKS 2023  činí  za uvedené obce:
• Jevíčko  a Zadní Arnoštov  ………………....…..  114 675,- Kč
• Chornice ………………………………………………….   30 930,- Kč
• Jaroměřice u Jevíčka , Nové Dvory  ……..…   39 252,- Kč
• Biskupice u Jevíčka, Zálesí ……………………....   13 572,- Kč

Velký Dík patří všem dárcům, kteří naše koledníky obdarovali.  
Přispěli tak k dalšímu rozvoji charitního díla a projevili  svou lásku k bližnímu.

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová 
 Iva Kopřivová, koordinátorka TKS 2023

Za místní asistenty: Dagmar Krhlová a Helena Lexmanová, dobrovolníci Charity Moravská Třebová
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Ohňostroj 2022
Poslední den v roce jsme se společně sešli na návsi, abychom společně zakončili pro naši obec velmi úspěšný rok 2022, kdy jsme získali 
titul Vesnice roku Pardubického kraje. Tuto slavnou událost jsme si připomněli promítnutím prezentačního videa. Poté jsme si slavnost-
ním přípitkem popřáli vše nejlepší do roku 2023. Celá akce byla završena pěknými ohňostroji, který zakoupila obec a další ohňostroj nám 
věnovala firma Ing. Rostislava Parolka, ozvučení celé akce zajistil pan Pavel Foret. Tímto oběma pánům děkuji za podporu obce. Tak za 
rok ve zdraví nashledanou. Dalibor Šebek, starosta obce

Společenská rubrika

Obec Biskupice

Naši jubilanti 
v měsíci prosinci: 
Zechová Eva 
Valouch Stanislav 

Naši jubilanti 
v měsíci lednu: 
Pešková Anna 
Šebková Zdenka 
Parolková Jindřiška

Z našich řad odešel:

Miroslav Zapletal
Rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast

Informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů: 
15. 2.

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

Svoz TDO v únoru:
1. 2. a  15. 2.

UPOZORNĚNÍ
úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, 

úhrada poplatku za psa
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle OZV v roce 2023 je stanoven ve výši 
700,-Kč/poplatníka. Poplatek pro poplatníka podle této vyhlášky je splatný jednorázo-
vě a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ (v úřední dny pondělí, středa) nebo 
na účet č. 1283423349/0800. Pokud se rozhodnete pro platbu přes účet jako VS uveďte 
číslo domu. Občané Zálesí uvedou před číslo domu 2 (např. Zálesí 1:  VS 21). 

Také je nutno uhradit poplatek za psa  - sazba  poplatku za jednoho psa činí 150,- Kč/
rok, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 200,-Kč/rok. Poplatek je splatný do 
30. dubna příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v OZV, které jsou zveřejněny na webu 
obce, případně jsou k nahlédnutí na OÚ Biskupice.

Dalibor Šebek, starosta obce

Masopustní  
průvod 2023
Všechny Vás (malé i velké) 
srdečně zveme na tradiční, 
již několik desítek let pořá-
daný, masopustní průvod  

v naší vesnici. Letos se "Masopust" uskuteční v sobotu 18. února 2023. Opět 
se půjdou dva okruhy. 1. okruh - projdeme Flintór a Zálesí - sraz masek  
v 10.30 - 11.00 hod u hasičské zbrojnice. 2. okruh - projdeme pouze Bisku-
pice - sraz masek ve 13.30 - 14.00 hod také u hasičské zbrojnice. Ukončení 
masopustního průvodu bude ve večerních hodinách (cca okolo 20.- té ho-
diny) v "kulturní místnosti" - technické zázemí obce. Nebude chybět ob-
líbený kulturní program "Pochovávání basy". Připraveno bude též občer-
stvení (pochutinky i nápoje), bohatá tombola a hudba k tanci i poslechu.
Takže určitě dojděte v hojném počtu, těšíme se na Vás.

                  
                                                                          Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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Obec Biskupice - rozpis svozů SKO (popelnice)  
a plasty (pytle) v roce 2023 od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

SKO (popelnice) plasty (pytle)
středa středa

leden 4. 18. 18.
únor 1. 15. 15.
březen 1. 15. 29. 15.
duben 12. 26. 12.
květen 10. 24. 10.
červen 7. 21. 7.

------------------------ zde odstřihněte  a uschovejte ---------------------

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2023 jsme v obci uspořádali za dohledu Oblast-
ní charity Moravská Třebová celonárodní projekt Tříkrálové sbírky 
2023. Projekt Tříkrálové sbírky již několik let pomáhá všem lidem, 
dětem, seniorům, domovům pro děti a seniory a nejen tam. Dary, 
které se vyberou v našem regionu, jsou opět použity na pomoc 
našeho regionu. Kde konkrétně, můžete zjistit na webových strán-
kách Tříkrálové sbírky http://www.trikralovasbirka.cz/ V naší obci 
bylo vykoledováno 13 572,- Kč. Děkujeme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, pomocníkům  
a koledníkům, že jim nejsou lhostejné osudy lidí v nouzi a podpoři-

li tak Tříkrálovou sbírku 
svými dary. Jako podě-
kování pro koledníky  
a ty, kteří se podíle-
li na organizaci sbír-
ky, připravila OCHMT 
bruslení na zimním sta-
dionu v Moravské Tře-
bové a projekci pohádky  
v kině. Děkuji otci Pa-
wlovi za požehnání, 
paní Lexmanové, hlavní 
koordinátorce OCHMT, 
dále pak koledníkům 
Aličce, Emičce a Nelin-
ce, Karolínce, Adélce 
a Ivetce, Tobiáškovi, 
Honzíkovi, Míše O., 
Míše G. a Libušce, do-
provodům Olinovi, Evě 
a Libuši. 

Filip Procházka, 
místostarosta obce
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Společenská rubrika

Naši jubilanti v měsíci  
únoru:

   Jiřina Opluštilová

 Alena Tylšarová

 Bedřich Hensl

 Darina Macháček  
 Königová

 Ján Danihel

 Edith Sekerková
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Obec Chornice

Informace k programu  
Nová zelená úsporám Light

Dne 9. 1. 2023 začal příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám 
Light. Cílem tohoto programu je podpora jednoduchých opatření pro snížení 
spotřeby energií v nízkopříjmových domácnostech v rodinných domech. Žada-
telé mohou získat dotace například na výměnu oken, dveří, zateplení části fasá-
dy, střechy, stropů a podlah u rodinných domů a trvale obydlených rekreačních 
objektů. 

Program je cílen na domácnosti obývané starobními důchodci, invalidními 
důchodci třetího stupně či lidmi, kteří od 12. 9. 2022 do data podání žádosti  
o dotaci pobírali příspěvek na bydlení.

Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách https://novazele-
nausporam.cz/nzu-light/. 

Pro žadatele z území MTJ poskytuje bezplatnou poradenskou činnost MAS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko, která je připravena s administrací žádostí pomoci. 
Kontakty na pracovníky MAS:
Miroslava Šejnohová - tel. 725 762 948, email: mas.mtj@seznam.cz
Jaroslava Hrazdirová - tel. 792 339 499, email: mas.mtj@seznam.cz
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 Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice
Vystoupení pro rodiče

Devátý prosincový den proběhl na naší škole v Jaroměřicích v duchu vánočního vy-
stoupení pro rodiče, které se konalo již čtvrtým rokem. Tato oblíbená akce byla opět 

spojena se školním jarmarkem. Na programu se podílel první  
i druhý stupeň ZŠ, veškerý pedagogický sbor, asistentky i vychova-
telky školy. Paní učitelky se svými žáky pilně nacvičovaly a všich-
ni společně připravili na jarmark spoustu milých drobností. Děti 
prvního stupně předvedly svá vystoupení, žáci druhého stup-
ně prodávali výrobky. Jsme velmi potěšeni, že naše vystoupení  
s jarmarkem mělo úspěch a že počet diváků opět předčil naše oče-
kávání. 
Všem, kteří se na organizaci celé této akce podíleli, moc děkujeme.

Za ZŠ Jaroměřice Kateřina Továrková

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE LOVCI PEREL ROK 2022
30.11. jsme v Obecní knihovně ukončili letošní už 9. ročník této celoroční čtenářské sou-
těže, která se pořádá od roku 2010 v knihovnách po celé republice. Tato soutěž děti mo-
tivuje k pozornému čtení, neboť musí po přečtení knihy správně odpovědět na 5. otázek 
z přečtené knihy. Za přečtenou knihu děti vždy dostanou perličku a nenápadně k tomu 
sledují kdo jich má z dětí nejvíc a kdo se tedy může těšit na největší odměnu.
Letos se soutěže zúčastnilo 18 dětí a celkem nasbíraly 198 perel, což je krásný výsledek.
Prvních pět lovkyň a lovců dostalo větší odměny a ostatní lovci též získali maličkost za 
snahu.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ LETOŠNÍ LOVKYNÍ BYLA PETRA 
POSPÍŠILOVÁ Z JEVÍČKA, ŽÁKYNĚ 3. TŘÍDY S 29 
PERLIČKAMI. Na 2. místě byla Veronika Duždová  
z Nového Dvora s 27 perličkami a na 3. místě 
Amálka a Dorotka Benešovy z Jaroměřic s 25 per-
lami. První 3 místa byla opravdu velmi vyrovnaná. 
Na slavnostní vyhodnocení soutěže 2. 12. se nám 
zastavil sám pan Mikuláš s jeho velkou družinou  
a většina lovkyň a lovců si přišla pro odměny. Děti 
tak navíc Mikulášovi zarecitovaly básničku anebo 

zazpívaly písničku a dostaly drobnost i od něho. Ostatní lovci si ceny převzali později.
Během prosince měly děti čas na jiné záliby a na knihy, které mají doma a od ledna star-
tujeme další ročník😊. Těším se na nově ulovené perly v tomto roce a taky, že se zapojí  
i další noví čtenáři do této soutěže. Zdraví Vás knihovna

V měsíci únoru své významné narozeniny oslaví:

MILADA HRAZDĚROVÁ
LUDMILA POSPÍŠILOVÁ
LADISLAV JANOUŠEK
ZDENKA ECLEROVÁ
FRANTIŠEK PUDÍK
ANTONÍN VYMĚTAL
Jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

ALŽBĚTA HLOUŠKOVÁ
VLASTISLAV KRAUS
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalým 
rodinám.

Dne 6. 1. 2023 by se dožil 

pan 

Alois Kryštof  
z Jaroměřic, 

manžel, táta, 
dědeček  

a pradědeček 
90 let.

S láskou vzpomíná manželka  
a celá rodina.
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PROGRAM AKCÍ V JAROMĚŘICÍCH V ÚNORU 2023                             

Obecní knihovna pořádá od ledna další ročník úspěšné 
celoroční literární soutěže LOVCI PEREL. Těšíme se na 
všechny lovkyně a lovce perel😊.
6. 1. - 28 . 2. výstavní síň CŽP VÝSTAVA OD LENIČKY PO 
BABIČKU – VÝSTAVA TŘÍ GENERACÍ. Přijďte si prohlédnout obra-
zy Alenky Kriklové, její dcery Leničky a babičky Aleny Štegnerové.  
V půjčovní době knihovny si můžete prohlédnout jejich krásné obráz-
ky malované různými technikami
8. 2. středa, 16:30–17:30 h, výstavní síň CŽP. JÓGOVÁNÍ A MUZIKO-
HRANÍ – „Živly v nás – tentokrát Oheň“. Provázet nás bude psy-
choterapeutka Mgr. Martina Bourdais. Určeno dětem i dospělým, kteří 
mají chuť s hravostí, tancem a hudbou poznávat tento svět. Prosíme 
účast nahlásit v knihovně do 7. 2.
5. 2. neděle, 9:00-14:00 h, výstavní síň CŽP PALIČKOVÁNÍ, VOLNÉ 
POKRAČOVÁNÍ
11. 2. sobota, 20:00 h, Hanácká Krčma, FOTBALOVÉ PLES, k poslechu 
a tanci zahraje kapela 2,5 promile, vstupné v předprodeji s místen-
kou 200 Kč, na místě 250 Kč. Čeká vás bohatá tombola a občerstvení  
z grilu, udírny i kuchyně
16. 2. čtvrtek, 17:00 h, výstavní síň CŽP, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 
– BÁJEČNÁ PROVENCE s paní učitelkou Mgr. Marcelou Švancarovou. 
Poslechneme si její zážitky ze slunné Francie. Těšíme se na vaši hojnou 
účast
25. 2. sobota, 20:00 h, Hanácká Krčma, II. ŠKOLNÍ PLES, zahraje sku-
pina DUO BERNARDYNOS, čeká vás předtančení žákyň ZUŠ Jevíčko  
a vystoupení flamencové skupiny Alegria. Těšit se můžete na soutěže 
o hodnotné ceny
Stálý týdenní rozpis cvičení ve výstavní síni CŽP: 
Cvičení tai-chi, seniorky, pondělí, 15:30 h
Cvičení SM systém a BODYFORM s Mgr. Lenkou Kořenářovou,  
pondělí, 18:00 a 19:00 h
Jóga s paní Ing. Věrou Benešovou, úterý, 16:30 h     
Pilates s paní Mgr. Janou Kamenou, středa, 18:00h                
Knihovna je otevřena:
úterý od 8.00 do 11.30 a 12.00 do 15.30,
středa od 8.00 do 11.30 a 12.00 do 15.00 a pátek od 8.00 do 11.00 
a 12.00 do 17.00. Tel: 778 086 380,  
knihovnajaromerice@centrum.cz, na FB: Knihovna Jaroměřice

MUZIKOHRANÍ A JÓGOVÁNÍ

„Živly v nás“ – Oheň
 

Knihovna Jaroměřice
 středa 8. 2. 2023 v 16:30 hod

Provázet Vás bude psychoterapeutka Mgr. Martina Bourdais
Určeno dětem i dospělým, kdo mají chuť

 s hravostí, tancem a hudbou poznávat tento svět.

Účast prosíme nahlásit v knihovně do 7. 2. 2023

Hledáme staré fotografie Jaroměřic
Do připravované knihy sháníme fotky, které zachycují bývalý 
vzhled obce, podobu domů zvenku i zevnitř, někdejší obyvatele, 
všední i sváteční události (např. práce na poli, lólačky, svatby, od-
vody, pohřby, poutě, Velikonoce, Vánoce, zabíjačky), stejně tak nej-
různější sportovní, kulturní a společenské akce. Oceníme také staré 
pohlednice a dokumenty, např. vysvědčení, výuční listy, pozvánky 
na akce, staré účtenky místních řemeslníků a podnikatelů apod. 
Zajímá nás nejen historie dávnější (před rokem 1945), ale i novo-
dobá (až po současnost). Vaše materiály se mohou stát důležitou 
součástí připravované knihy. 
V případě zájmu kontaktujte Obecní knihovnu, Obecní úřad nebo 
historika Michala Schustera (schuster.michal@seznam.cz). Zapůj-
čené materiály ofotíme a zase vrátíme. Předem děkujeme!
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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.

Nabídka pronájmu 
městské chaty

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.

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 inter-
valu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

Odhady cen nemovitostí  
pro pozůstalost a banky.

Ing. Jiří Valčík, Jevíčko        Tel.: 603 278 476

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
LINHARTICE
Potřebujete se zbavit vozidla,
které již dosloužilo?
My Vám rádi pomůžeme
Vaše vozidlo zdarma odvezeme,
vystavíme doklad o likvidaci,
vyřídíme registr.

Pronto Kolář Linhartice 235 777 880 086,778 777 655

Za kompletní vozidlo
Vyplatíme až 5.000 Kč


