Leden 2006 + Speciál

Další zrekonstruovaná silnice otevřena

Poslední slavnostní přestřižení pásky na zrekonstruované silnici zažili v
pondělí 19. prosince 2005 v Jevíčku. Za přítomnosti náměstka hejtmana
zodpovědného za dopravu Ivo Tomana a starosty města Petra Spáčila byla
otevřena Třebovská ulice v Jevíčku. Stavební práce na silnici II/372 provedla
společnost Skanska DS v období od srpna do října roku 2005. Investorem
projektu byl Pardubický kraj.

Z činnosti ZO SPCCH
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami je
samostatným občanským sdružením s humanitárním zaměřením. Pokračuje
v činnosti bývalého svazu invalidů.
V současné době máme přes 150 členů, z toho jsou dvě třetiny
z Jevíčka. Další členy máme v Jaroměřicích a Biskupicích, jednotlivé členy pak
v Bělé, Smolné, Březině, Křenově, Chornicích, Vrážném, Úsobrně a Velkých
Opatovicích.
Sdružujeme postižené tělesně, nemocné diabetem, roztroušenou
sklerózou, kardiaky a astmatiky. Patří k nám také občané s vážným poškozením
zraku a sluchu.
Začátkem listopadu se konala výroční členská schůze, na které byl
obměněn a o nové členy doplněn výbor základní organizace. Jeho činnost bude i
v příštím roce zaměřena na potřeby našich členů. Pozornost budeme i nadále
věnovat těžce postiženým a na lůžko upoutaným členům. Členové výboru je
každoročně navštěvují s malým dárkem. Dárkem snad potěšíme i těžce
zdravotně postižené děti. Protože někteří naši členové se nemohou zúčastňovat
společenského života, snažíme se pro ně uspořádat alespoň jednou za rok
zájezd, například do Velkých Losin, kde je pro ně možnost koupání v termálním
koupališti. Každoročně také uskutečňujeme setkání členů svazu na Žlíbkách.
V plánu činnosti na tento rok máme výlet ke Smolenské přehradě a posezení u
táborového ohně. Abychom dokázali, že i lidé těžce zdravotně postižení a
nemocní chtějí podle svých možností přispět ke zlepšení vzhledu našeho města,
uzavřela základní organizace s městským úřadem dohodu o údržbě zeleně
v určených místech. Snad tím dáme příklad zdravým občanům našeho města.
Jako nezisková organizace máme jediný zdroj příjmů a to jsou naše
vlastní členské příspěvky. Proto se obracíme každoročně na podniky i
jednotlivce s prosbou o finanční přispění nebo věcné dárky do tomboly.
Za pomoc v minulých letech je třeba poděkovat zejména obecním
úřadům v Jaroměřicích, Biskupicích a Březině, firmám Gillette, Agrostav
Matoušek, Rabbit a Jednotě. Na příští rok nám přislíbil finanční dar i MěÚ
v Jevíčku. Chceme i nadále sdružovat postižené občany, neboť organizace mívá
větší možnosti při prosazování práv svých členů, než by měl jednotlivý občan.
Cítíme se být i přes různá postižení občany našeho města i okolních obcí a
očekáváme od ostatních občanů pochopení a podporu.
Naše organizace chce poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli
v letošním roce - Město Jevíčko, Jednota Svitavy a Rabbit Jevíčko.
Předem děkujeme za finanční příspěvek, který můžete zaslat na číslo
účtu: 78-9903020417/0100 u Komerční banky v Jevíčku.
Výbor ZO SPCCH v Jevíčku
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Pranostika a Martin (11. 11.)
Pranostika „Martin přijíždí na bílém koni“ v Jevíčku asi neplatí. Za
posledních 37 sledovaných let se Martin 12 x přispíšil a 24 x t.j. téměř v 65 % se
opozdil. Dokonce 3 x přinesl sníh až v prosinci. Pranostika vyšla v Jevíčku
pouze r. 1993. Tabulka o pozorování čtenářům skutečnost přiblíží:
Rok Sníh
Rok Sníh
Rok Sníh
1969
7. 11.
1982 18. 12.
1994
4. 12.
1970
7. 11.
1983 13. 11.
1995
4. 11.
1971 17. 11.
1984 15. 11.
1996 24. 11.
1972 18. 10.
1985 13. 11.
1997 18. 11.
1973 14. 11.
1986 15. 11.
1998 17. 11.
1974 26. 11.
1987
2. 12.
1999 17. 11.
1975 28. 10.
1988 29. 10.
2000 16. 12.
1976 22. 11.
1989 16. 11.
2001 23. 11.
1977 18. 11.
1990 28. 11.
2002
9. 11.
1978 26. 11.
1991 24. 10.
2003
6. 12.
1979
5. 11.
1992 18. 10.
2004
9. 11.
1980
1. 11.
1993 11. 11.
2005 17. 11.
1981
6. 11.
Kdo z čtenářů se bude sledováním této pranostiky věnovat…
František Plech

Krádež motorové nafty
V Jevíčku v Olomoucké ulici došlo ze 14. na 15. prosince ke krádeži
380 litrů motorové nafty. Krádež má na svědomí neznámý pachatel. Ten naftu
odcizil z nádrží zaparkovaných vozidel. Celková způsobená škoda včetně tří
poškozených visacích zámků činí více než 11 tisíc korun.

Šest osob zraněno při nehodě
Dne 19. prosince 2005 v 15.43 hodin byli hasiči přivoláni k dopravní
nehodě, která se stala na silnici mezi obcemi Biskupice a Jevíčko. Střetla se zde
dvě osobní vozidla – Škoda Forman a Ford Fiesta. Na místě zasahovaly
jednotka profesionální z Moravské Třebové a dobrovolná z Jevíčka. Při nehodě
bylo zraněno celkem 6 osob (dvě děti a 4 dospělé osoby). Čtyři osoby byly
transportovány do nemocnice v Boskovicích a další dvě osoby do nemocnice ve
Svitavách. Hasiči asistovali při záchraně osob a dále zabránili vzniku požáru
odpojením akumulátorů u vozidel a zamezili úniku provozních náplní.
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Další krádež motorové nafty
V noci na 21. prosince vnikl do oploceného areálu firmy v Olomoucké
ulici v Jevíčku neznámý pachatel, který u zaparkovaných nákladních vozidel
odstranil zámky palivových nádrží, ze kterých odčerpal a odcizil motorovou
naftu. Pachatel z místa odcizil celkem 410 litrů motorové nafty a dva
dvacetilitrové kanystry, jeden s olejem a druhý s naftou. Celková způsobená
škoda činí 15 tisíc korun. Policie zahájila úkony trestního řízení pro trestný čin
krádeže vloupáním.

Objasněno vloupání do rodinného domu
Kriminalistům se podařilo objasnit vloupání do rodinného domu v
Jaroměřicích, ke kterému došlo v listopadu 2005. Věci v hodnotě 3 800 Kč
odcizil z domu mladistvý z Jevíčska, který byl již v uplynulých třech letech za
majetkovou trestnou činnost odsouzen. Policie jeho jednání kvalifikuje jako
provinění z krádeže vloupáním.

Zjištěn podezřelý z krádeže nafty
Jevíčským policistům se podařilo zjistit podezřelého muže, který
koncem listopadu 2005 vnikl do objektu zemědělské firmy v Křenově.
Sedmadvacetiletý recidivista z Kroměříže ze zaparkovaných zemědělských strojů
odcizil naftu v hodnotě přes čtyři tisíce korun. V případu byly zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření z trestného činu krádeže vloupáním.

Výskyt padělané bankovky
Začátkem ledna byla v bance v Jevíčku zadržena podezřelá bankovka v
hodnotě 2000 Kč. Tuto odváděla v tržbě zaměstnankyně obchodní společnosti
z Trhového Štěpánova. Bankovka byla zaslána do České národní banky ke
zjištění její pravosti.

Zimní čas
Tak jako již po léta, i letos ze soboty na neděli 30. října jsme dostali od
státu darem jednu hodinu spánku navíc, měnil se totiž čas z letního na zimní.
Ale vlastně to byla jen půjčka, neboť již na jaře příštího roku nám bude jednoho
dne tato hodina spánku ráno odebrána, neboť slunce se nám bude opět vracet.
Tuto vymoženost, pokud si pamatuji, zavedla u nás asi v roce 1941 tehdejší
nacistická správa naší země „Protektorat Böhmen und Mähren“ z důvodu
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úspory elektrické energie. Tato vymoženost se zřejmě v ekonomice osvědčila,
poněvadž se v ní nadále pokračuje.
Opravit si na našich hodinkách nový čas je pro nás velmi jednoduché.
Náročnější je to u hodin bicích, kdy musíme velkou rafikou otáčet vždy ve
směru vpřed a v okamžiku, kdy bijí určitý čas, posečkat, až bití dozní.
Nejsložitější a zároveň nejnáročnější na čas je seřízení soustrojí orlojů. Znám
pouze dva. V Olomouci a náš nejvýznamnější na Staroměstské radnici v Praze.
Sestrojil jej kolem roku 1410 Mikuláš z Kadaně. Je to umělecký skvost
s bohatou figurální výzdobou, kalendářem s alegorickými obrazy měsíců a
zvěrokruhem od Josefa Mánesa. Pokud to počasí dovolí, denně stojí před
dvanáctou hodinou na Staroměstském náměstí velké davy především cizinců a
po skončení produkce odměňují tuto naši historickou památku potleskem.
Pokud je mi známo, v letošním roce tento náš orloj byl podroben generální
opravě i renovaci a opět se skví v plné nádheře.
I u nás v Jevíčku máme veřejné hodiny. Na městské věži je hodinové
soustrojí s ciferníky na všechny světové strany. Díky dobré obsluze i krásnému
osvětlení v noci je na naše hodiny spolehnutí. I na kostelní věži jsou jedny
hodiny směrované východně k náměstí. Bohužel nejsou funkční, protože
přístup k nim je velmi nebezpečný po zteřelém žebříku a rozhodně by nemohly
konkurovat kráse a spolehlivosti městské věže.
Třetí veřejné hodiny pak máme přímo na náměstí před hotelem
Morava. Pokud je mi známo, byly ještě za slávy a rozkvětu n. p. Diu pořízeny
jako praktická a dobrá reklama firmy. Bylo na ně vždy spolehnutí i v noci pro
jejich dobré osvětlení a upoutávaly pozornost svou otáčivostí kolem osy.
Sloužily především cestujícím i řidičům ČSAD na autobusovém nádraží.
Bohužel, ale asi již nemají žádného pána. Uplynul již měsíc od změny času, ale
ony stále ukazují o hodinu více!
Přihodilo se mi, že z autobusu vystoupila jedna neznámá starší paní a
ptala se, kolik že to je u nás hodin? Bylo mi hanba, že to nikomu z nás nevadí!
Proto bych doporučoval, aby na tomto otáčivém sloupci byly tyto
vrcholové hodiny odstraněny a zbylý otáčivý sloup by pak mohl sloužit jen
poutavé reklamě, která je snad, doufám, pravdivější, než zavádějící hodiny.
Psáno 1. prosince 2005
Josef Skácel, senior

K úklidu chodníků v zimním období
Sezónním problémem současnosti je úklid chodníků. I touto cestou
proto chceme upozornit, že zajišťovat úklid chodníků před domy je v zájmu
vlastníků nemovitostí. V ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění je stanoveno, že vlastník
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nemovitosti, která hraničí s místní komunikací v zastaveném území obce,
odpovídá za škody (např. úraz), jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na
přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem.
Poškozený, který prokáže, že úraz se stal na chodníku přiléhajícímu k určité
nemovitosti, může po vlastníku takové nemovitosti požadovat náhradu škody,
např. bolestné, náhradu za ztížení společenského uplatnění (pokud má úraz
trvalé následky), náhradu za ušlou mzdu, náhradu za poškozené věci…
Podceňovat situaci se nevyplácí.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 81. zasedání Rady Města Jevíčka dne 12. 12. 2005
Rada schvaluje pronájem garáže v objektu Soudní 51 na I. pololetí pro paní
Hanu Havelkovou.
Rada schvaluje záměr prodeje části parcely č. 5143 v k. ú. Jevíčko-předměstí pro
Petra Kadlece.
Rada schvaluje záměr prodeje části parcely č. 5143 v k. ú. Jevíčko-předměstí pro
pana Jana Richtera.
Rada schvaluje záměr prodeje p. č. 4241/6 a 4241/7 v k. ú. Jevíčko-předměstí
pro pana Kamila Hrubého.
Rada schvaluje v případě volné kapacity ubytování pro žadatele dle zápisu na
Ubytovně, Soudní 51, Jevíčko na nezbytně nutnou dobu.
Rada pověřuje tajemnici vyřízením nedoplatku z nebytových prostor
Komenského nám. 167 dle zápisu.
Rada schvaluje montáž osazení regulace na ÚT na Kobližná 125 dle zápisu.
Rada pověřuje investiční techničku prověřit možnosti zateplení objektu K. H.
Borovského 464.
Rada schvaluje finanční příspěvek dle zápisu pro ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR.
Rada schvaluje „Dodatky“ ke smlouvě o dodávce zemního plynu dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek pro FOD – Fond ohrožených dětí dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení barevných tonerů dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení laserové tiskárny dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení programu pro Spisovou službu a elektronickou
podatelnu dle zápisu.
Rada schvaluje prominutí nájmu z nebytových prostor panu Petru Krejčímu dle
zápisu.
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Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor Růžová 75, Jevíčko dle
zápisu.
Usnesení z 82. zasedání Rady Města Jevíčka dne 28. 12. 2005
Rada schvaluje výměnu bytů na ul. Křivánkova 98 dle zápisu.
Rada schvaluje zvýšení měsíčního nájemného za pronájem nebytových prostor
– garáží dle zápisu.
Rada schvaluje převedení nevyčerpaného příspěvku na činnost D-Aerobik do
roku 2006 dle zápisu.
Rada schvaluje zajištění pojištění havarijního a povinného ručení pro vůz
Octavia u České pojišťovny.
Rada pověřuje starostu jednáním s firmou Rabbit ohledně parkování nákladních
automobilů na ul. Biskupická.
Rada schvaluje přidělení bytu 2 + 1 na K. Čapka 783 dle zápisu.
Rada schvaluje žádost na prodloužení splatnosti částky za koupi pozemku dle
zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek na rok 2006 Svazu skautů a skautek ČR dle
zápisu.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – garáží na ul. Soudní 51 pro dva
žadatele dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor Růžová 75 (provozovna holičství,
kadeřnictví) dle zápisu.
Rada schvaluje smlouvy o prodloužení pronájmu nebytových prostor na
Komenského nám. 167 na dobu ½ roku dle zápisu.
Rada schvaluje na základě žádosti TJ CYKLOKLUB Jevíčko finanční příspěvek
na pořádání dalšího ročníku „Závodu míru nejmladších“ dle zápisu.
Rada schvaluje rámcovou smlouvu s BONTON FILMem Praha o nájmu kopií
filmů na rok 2006.
Rada schvaluje navýšení pokladní hotovosti pro provoz Městské knihovny
Jevíčko dle zápisu.
Rada jmenuje členem komise ŽP Mgr. Adama Wiltsche.
Rada schvaluje „Vnitřní směrnici cestovních náhrad“ pro rok 2006.
Rada schvaluje prodloužení jmenování pro vedoucího organizačního odboru dle
zápisu.
Rada schvaluje propagační materiály do tomboly na ples pořádaný ZŠ a ZvŠ
Jevíčko.
Rada schvaluje vyúčtování grantu Pa kraje na akci „Festival mládežnických
dechových hudeb“ - II. ročník.
Rada schvaluje odměnu za zpracování studie zástavby v lokalitě Panské pole dle
zápisu.
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Rada schvaluje finanční částku dle zápisu na zahájení rekonstrukce zasedací
místnosti v objektu Palackého nám. 1 - budova Městského úřadu Jevíčko.
Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 14. 12. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Dag Hrubý, Jan Štindl, MUDr. Tomáš
Jagoš,
b) ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Martínek, MUDr. Helena Blažková,
c) program zasedání,
d) smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou VPO Protivanov, a. s, a Městem
Jevíčko na dodávku a montáž plastových oken včetně žaluzií v celkové výši
264.592,- Kč vč. DPH,
e) rozpočtové provizorium na rok 2006,
f) rozpočet lesní výroby na rok 2006 zpracovaný odborným lesním
hospodářem P. Králem,
g) poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2006 pro k. ú. Zadní
Arnoštov ve výši 322,- Kč,
h) na nové volební období 2006 – 2010 přísedící okresního soudu z občanů
města Jevíčko:
Zdeněk Kovář, nar. 18. 10. 1948, bytem Jevíčko, Dolní Farní 148,
Ladislav Müller, nar. 16. 12. 1943, bytem Jevíčko, Svitavská 467,
Marie Přikrylová, nar. 20. 5. 1955, bytem Jevíčko, Nerudova 561,
i) odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Jevíčko na období od
1. 1. - 31. 12. 2006,
j) vybudování základní technické infrastruktury pro další zástavbu 17
stavebních míst v lokalitě „Panské pole“,
k) dopracování projektové dokumentace víceúčelového hřiště k realizaci, včetně
žádosti o vydání stavebního povolení a možností využití individuální dotace,
l) ukončení diskuse k problematice zádlažby chodníků na ul. Třebovská u
domu č. p. 429,
m) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu starosty o zhodnocení investičních akcí za rok 2005,
b) přihlášku k nominaci k ocenění dobrovolníků Pardubického kraje,
c) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 8. 12. 2005.
Zastupitelstvo neschvaluje:
a) záměr prodeje p. č. 518-46 o výměře 208 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí na
základě žádosti.
Zastupitelstvo ruší:
a) část bodu usnesení ZM č. 38/1 písm. s) – poplatek za svoz komunálního
odpadu v k. ú. Zadní Arnoštov ve výši 345,- Kč.
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Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním s představiteli Pardubického kraje o realizaci rekonstrukce
ulice Okružní II v Jevíčku.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Petr Valeš
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Josef Kozelek
František Marek
Josef Červenka
Životní jubileum v měsíci lednu 2006 oslaví:
František Procházka
Marie Krasňanová
Miroslav Horký
Marie Machorková
Marie Jandíková
Jubilantům blahopřejeme

O jedné velké hasičské slavnosti
Uskutečnila se 22. a 23. 6. 1895 u příležitosti 25. výročí trvání sboru
dobrovolných hasičů v Jevíčku. Hlavní událostí bylo svěcení praporu, který
opravený dnes uvidíte v hasičském domě nebo na mši svaté v kostele, kam jej
hasiči přinášejí. Stál 270 zlatých, matkou praporu byly pí Terezie Pichlerová a pí
Anna Applová, světil P. František Daněk, farář. Při oné slavnosti zazpíval
pěvecký sbor z Úsobrna, přítomny byly spolky vojenských vysloužilců
z Cetkovic, Kladek, Šubířova a hasičské sbory z Bělé, Biskupic, Jaroměřic,
Kladek, Velkých Opatovic, Světlé, Horního Štěpánova, Šubířova, Chornic,
Trnávky, Úsobrna, Zadního Arnoštova a Jesence. Za 25 letou neúnavnou
činnost v jevíčském sboru byli vyznamenáni následující zakládající členové:
Frant. Barfus, Konst. Kaplan, Leopold Slezák, Arnošt Chlup, Jan Liebl, Čeněk
Plech, Filip Vrbický a Karel Ritter.
Od oné velkolepé slavnosti uplynulo již 110 let.
František Plech

Program kina Astra na únor 2006
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4. – 5.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
TAJEMNÝ LET
Noční můra tisíce metrů nad zemí, kterou dramaticky prožívá Jodie Fosterová v
rozlehlých prostorách moderního Boeingu 747 na cestě z Berlína do New
Yorku.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
11. – 12.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film v českém znění:
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Doba bude zlá a temná… Čtvrtý rok Harryho Pottera ve Škole čar a kouzel v
Bradavicích bude opět plný překvapení, akce a nebezpečí.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
18. – 19.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
MR. A MRS. SMITH
Elegance, exkluzivita a dynamika v komedii s Bradem Pittem a Angelinou
Jolieovou. Vystupují zde jako manželé a špičkoví zabijáci, používají dokonalé
zbraně i destrukční prostředky. Ale přijde nemilé překvapení…
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
25. – 26.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
DOOM
Peklo už není hra, v hororovém příběhu plném tísnivé atmosféry, krvavých
momentů při otevření brány do pekel, z niž se vynořily davy hrůzostrašných
monster, které likvidují vše živé.
Jevíčský zpravodaj 1/2006
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Vstupné: 54,-Kč
Mládeži nepřístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena

Pozvánka
HOTEL MORAVA JEVÍČKO s.r.o.
a
MĚSTO JEVÍČKO

pořádají představení
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JÁRY CIMRMANA

***ŠVESTKA***
s LADISLAVEM SMOLJAKEM v hlavní roli
… zatímco krok normálního muže měří v průměru asi 70 cm, krok Járy
Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na milimetr přesně, jak se přesvědčili
například majitelé stavební firmy Zakoupil a Zbořil, kterým Cimrman krokoval
parcely...
Režie: Ladislav Smoljak ------ Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
Představení se uskuteční v pátek 10. 2. 2006 v 19:00 hod. v sále hotelu Morava
v Jevíčku. Vstupné: přízemí 250,- Kč, balkón 300,- Kč. Předprodej v restauraci
hotelu od 9. 1. 2006, tel.:461 325 135, 775 181 181 Ing.Janíček Petr
PŘÍJEMNÝ A HLUBOKÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK
PŘEJÍ POŘADATELÉ

Veřejné bruslení
na Zimním stadionu Boskovice
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

14:30 - 16:00 Škola bruslení
14:30 - 16:00 Veřejné bruslení
18:30 - 20:30 Veřejné bruslení
14:00 - 15:30 Veřejné bruslení
14:00 - 15:30 Veřejné bruslení

Jevíčský zpravodaj 1/2006
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Ceník služeb
Pronájem zimního stadionu
Veřejné bruslení - děti
Veřejné bruslení - dospělí
Doprovod na veřejné bruslení
Veřejné bruslení - pátek, osoba i doprovod
Dopolední bruslení - školy
Broušení bruslí

1 700,- Kč/hod
20,- Kč
35,- Kč
5,- Kč
50,- Kč
20,- Kč
30,- Kč

Krytý zimní stadion v Moravské Třebové
Veřejné bruslení:
Pondělí - Pátek
8:00 - 14:45
Sobota
13:00 - 14:45 18:00 - 19:45**
Neděle
13:00 - 14:45 18:00 - 19:45**
** Neplatí při soutěžním utkání hokejistů.
Další využití je pro potřeby hokejových týmů a sportovních skupin. Pravidelně
přicházejí v dopoledních hodinách školy a družiny.
Ceník služeb
pro sezónu 2005/2006 jsou stanoveny tyto ceny
• bruslení veřejnosti dospělí (1,5 hod) - 20 Kč vč. DPH (5%)
• bruslení veřejnosti děti + dopolední bruslení škol - 10 Kč vč. DPH
(5%)
• pronájem 1 hodina (60 minut) - 1428 Kč vč. DPH (19%)
• pronájem na soutěžní utkání muži A,B - 3570 Kč vč. DPH (19%)

Jevíčský zpravodaj Leden 2006 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
měsíčně. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Cena 6,- Kč.
Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
Původní grafická úprava Mgr. Robert Jordán.
Redakce bohužel nemůže ovlivnit kvalitu tisku, ani konečnou podobu,
natož zařazení článků, jejich úpravu, rozsah čísla a datum vydání.
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