Květen 2007

Pálení čarodějnic na Žlíbkách

Počasí přálo letošnímu pálení čarodějnic, a tak jsme se v sobotu 28.
dubna sešli na zaplněných Žlíbkách. Soutěže, táborák, občerstvení a zábava se
skupinou Kázeň, to prostě nemá chybu. Za přípravu děkujeme Tělovýchovné
jednotě, Sokolu a Vojtovi Hebelkovi s kolektivem.
Nutno také uznat, že některé účastnice z řad jevíčských občanek vzaly
akci zodpovědně a samy se navzájem přistrkovaly k ohni. Proto můžeme říci, že
účelu akce bylo po všech stránkách dosaženo.

Pálení čarodějnic u zámečku
Letos jsme se v Jevíčku vypořádali s čarodějnicemi důkladně. Po sobotě
následovalo nedělní pálení u Zámečku, tentokráte pořádané Městskou
knihovnou. Návštěvníky čekalo vystoupení kroužku country tanců z mateřské
školy, pěveckého sboru ZUŠ Jevíčko a skupiny Čmelák Igor. Mezitím mohly
děti plnit různé úkoly na stanovištích pod vedením vzorně maskovaných
čarodějnic. Nevadil ani studený vítr, i zde se všichni dobře bavili.

Co už zase nového
Jaro už je vedrem celé bez sebe a my se budeme potit cestou do Brna.
V Lažanech nás od 1. května čeká objížďka až do 17. července. Osobní auta a
autobusy pojedou přes Újezd u Černé Hory, to snad tak nejhorší nebude. No a
nákladní auta si udělají výlet přes Blansko, moc pěkný kruháč u bývalé pošty.
Šťastnou cestu.
V měsíci dubnu a květnu proběhlo mezinárodní cvičení leteckých sil
pod názvem FLYING RHINO 2007, hleděli jsme tedy vzhůru k nebesům, jen
nezakopnout o pásku upozorňující, že hotel Morava dostává novou fasádu.
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Někteří majitelé pejsků však naše zraky rychle vrací k zemi. Inu, nejen Neruda
s ní byl bytostně spjat.
Chodíme pravidelně na Žlíbka, je tam jako tradičně pěkně, ale asi nám
tam bude někdo nečekaně scházet. Děkujeme alespoň dodatečně za to množství
práce na údržbě našeho oblíbeného areálu.
Na jiném místě zpravodaje píšeme o čarodějnicích na Žlíbkách, zde
ještě upozorňujeme návštěvnictvo areálu na to, že v tamní restauraci se nekouří.
Už tedy není nutno s malými dětmi pouze nakukovat okénkem. Za tento čin
děkujeme Vojtovi Hebelkovi a výboru TJ a ČOS a hned se tam vypravujeme.
Když už jsme ale došli na Žlíbka, musíme ještě dodat, že TJ a ČOS získali dva
granty, jeden na rekonstrukci kabin a druhý na zateplení střechy sportovní haly,
každý v hodnotě 100 000 Kč. Doufáme, že vznikající rybník u Kostelíčka
svatého Bartoloměje nám nezkalí příjemné chvíle v tomto areálu.

Čápi na sodovkárně už jsou opět zpět, tak jsme v redakci rádi, že
alespoň něco letos funguje stejně spolehlivě jako loni, předloni, předpředloni
atd.
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Dopravní informace - Silnice I/43
Od 1. 5. 2007 do 17. 7. 2007 bude prováděna akce "Silnice I/43 úsek Lažany-Milonice - sanace náspu". V těchto dnech bude uzavřena
silnice I/43 v mezi obcí Lažany a Milonice. Objízdné trasy jsou rozděleny na
objízdnou trasu "malou" pro vozidla do 3,5 t a autobusy veřejné osobní linkové
dopravy a na objízdnou trasu "velkou" pro všechna ostatní vozidla.
"Malá" objízdná trasa pro vozidla do 3,5t a autobusy V.O.L.D.
Směr BRNO
Milonice - Újezd u Černé Hory - Lažany
I/43 - III/37717 - III/37716 - III/37715 - I/43
Směr SVITAVY
Lažany - Újezd u Černé Hory - Milonice
I/43 - III/37715 - III/37716 - III/37717 - I/43
"Velká" objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t
Směr SVITAVY
Lipůvka - Šebrov - Blansko - Ráječko - Rájec-Jestřebí - Bořitov - Černá Hora
I/43 - II/379 - II/374 - II/377 - I/43
Směr BRNO
Černá Hora - Bořitov - Rájec-Jestřebí - Spešov - Dolní Lhota - Blansko Šebrov - Lipůvka
I/43 - II/377 - III/37435 - II/374 - II/379 - I/43
Po celé objízdné trase budou provedeny vysprávky silnic (povrchů
silnic, mostů, výtluků, atd.), úpravy silničního příslušenství (směrových sloupků,
vodorovného dopravního značení, atd.), úpravy silniční vegetace, úpravy
dopravního značení (snížení rychlosti, zvýraznění přechodů, úpravy předjíždění,
úpravy křižovatek, atp.). Mimo jiné bude mimořádně provizorně zřízena v
Lipůvce okružní křižovatka a v Blansku budou světelně zřízeny některé
přechody pro chodce u okružní křižovatky.

Nezapomeňte si vyměnit
starý řidičský průkaz
Podle platného zákona řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do
31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010, průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
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Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru
Hejtman Pardubického kraje, resp. vicehejtman Pardubického kraje, dle
čl. 3 nařízení Pardubického kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k
zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na
doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
vyhlašuje s účinností od 2. května 2007 až do odvolání na celém území
Pardubického kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Vyhlášení
tohoto stavu mimo jiné znamená určitá omezení, např. je zakázáno rozdělávat či
udržovat otevřený oheň, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné
výrobky, odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům atd.

Jak dopadlo pálení čarodějnic
a první májový den?
V poslední dubnový den zasahovali hasiči Pardubického kraje u 24
událostí, z toho polovinu tvořily zásahy na požáry. Pálení čarodějnic dopadlo
naštěstí dobře, v kraji nevznikly žádné požáry v souvislosti s filipojakubskou
nocí. Varování hasičů si lidé vzali k srdci a všude byly vatry pod kontrolou
dobrovolných hasičů. Během prvního májového dne hasiči zasahovali u 17
událostí, z toho likvidovali 8 požárů.

Pardubickým krajem vlaky Českých drah
Pardubický kraj a České dráhy, a.s. připravily pro obyvatele i
návštěvníky kraje cestovatelskou soutěž o zajímavé ceny. Do soutěže se zapojilo
čtrnáct atraktivních cílů výletů, které jsou snadno dostupné vlakem. Najdete
mezi nimi zajímavá muzea, renesanční zámky, gotický hrad, elegantní rozhlednu
i unikátní technické památky.
Nezbytnou soutěžní kartu může každý zájemce o zapojení do soutěže
získat buď ve čtrnácti zapojených cílech nebo si ji může sám vytisknout ze
stránek www.vychodni-cechy.info, kde rovněž najde detailní podmínky soutěže,
informace o jednotlivých cílech a mnoho dalších informací a inspirace pro
cestování po východních Čechách.
Při návštěvách jednotlivých cílů výletů dostane soutěžící do hrací karty
razítko. Po nasbírání minimálně deseti takových razítek a minimálně jednoho
razítka z víkendového spěšného vlaku Sněžník nebo Vysočina a po odeslání
karty na adresu v ní uvedenou bude zařazen do slosování o hodnotné ceny.
Ceny do soutěže věnuje Pardubický kraj, České dráhy, a.s. a Léčebné lázně
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Bohdaneč, a.s. K hlavním cenám patří poukaz na čerpání lázeňských služeb
v hodnotě 5000 Kč a Kilometrická banka 2000.
Partnerem soutěže je Český rozhlas Pardubice, který jednotlivé cíle
podrobně představí ve vysílání vždy v pátek ve 12:15 a v sobotu v 16:40.
Cílem organizátorů soutěže je prohloubení zájmu o cesty za poznáním a
nevšedními zážitky v Pardubickém kraji s využitím vlakových spojů Českých
drah včetně nabízených slev. Soutěž probíhá od 1. května do 20. září 2007.
Další informace:
www.vychodni-cechy.info, www.cd.cz

Průzkum spokojenosti veřejnosti
Na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz
bude v průběhu měsíce května vyvěšen anketní dotazník, jehož cílem bude
zjistit názor obyvatel Pardubického kraje na práci krajského úřadu a vstřícnost
úředníků. Anketa souvisí se zapojením Krajského úřadu Pardubického kraje do
projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem „Implementace modelu CAF do
organizací územní veřejné správy v ČR“.
CAF představuje zkratku anglického názvu Common Assessment
Framework (Společný hodnotící rámec). Jedná se o jednoduchý hodnotící
nástroj, jehož cílem je napomoci organizacím ve veřejné správě pochopit a
využívat řízení kvality. Předností modelu je možnost identifikovat silné a slabé
stránky a navrhnout oblasti zlepšení úřadu, a to prostřednictvím sebehodnocení
prováděného vlastními zaměstnanci úřadu. Model CAF byl vytvořen Evropskou
nadací pro řízení kvality (EFQM), Akademií ve Speyeru a Evropským institutem
pro veřejnou správu (EIPA).

U Moravské Třebové byla otevřena
rekonstruovaná silnice.
V letošním roce byla první.
Slavnostním přestřižením pásky byla v pondělí 30. dubna 2007
slavnostně otevřena silnice III/36826 v Hřebči u Moravské Třebové.
Společnými silami ji opravil Pardubický kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Je to
první modernizovaná silnice, která je v letošním roce otevírána. Za spolupráce
Pardubického kraje a Ředitelství silnic a dálnic bylo napraveno do posledního
detailu to, co napáchaly loňské povodně. V době, kdy byla opravována silnice
I/35 a zajišťován sesutý svah u Hřebečského tunelu, sloužila tato silnice
vedoucí přes hřebečský hřbet jako objízdná trasa. Na úseku více než 2,6 km
silničáři vyfrézovali lokální výspravy, položili novou krytovou vrstvu a
Jevíčský zpravodaj 5/2007

6

www.jevicko.cz

instalovali svislé i vodorovné značení. To vše za cca 9,8 mil. Kč. Pardubický kraj
pak doplnil svodidla na úseku 1,7 km a opravil propustek. Krajskou kasu to
stálo více než 7,3 mil. Kč. Lesy ČR mezitím také vykácely dřeviny, které bránily
bezpečnému provozu.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 11. zasedání Rady Města Jevíčka dne 16. 4. 2007
1/11 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Jevíčko - předměstí parc.
číslo st. 912, 913 a 914 a pověřuje starostu dalším jednáním o ceně
2/11 Rada schvaluje finanční příspěvek na vydání almanachu u příležitosti 110 ti let založení Gymnázia Jevíčko ve výši 5 000,- Kč a pověřuje p. Romanu
Václavkovou vypracováním darovací smlouvy
3/11 Rada schvaluje odprodej dřevní hmoty z pokácených stromů na ulici
Slunečná žadatelům dle zápisu za cenu 400,- Kč za prostorový m3
4/11 rada schvaluje udělení licence na autobusovou dopravu firmě ČSAD Ústí
nad Orlicí a.s., Třebovská 330 562 03 Ústí nad Orlicí na linky č:
680791 Moravská Třebová - Městečko Trnávka - Chornice - Jevíčko
680804 Jevíčko - Chornice - Vranová Lhota
680797 Jevíčko, léčebna - Jevíčko, náměstí
680809 Moravská Chrastová - Rudná - Jevíčko
680790 Moravská Třebová - Městečko Trnávka - Chornice - Jevíčko (přes
Biskupice)
680785 Jevíčko - Městečko Trnávka - Moravská Třebová - Svitavy
5/11 rada schvaluje finanční příspěvek TJ SK Jevíčko ve výši 20 000,- Kč na
čtvrtletní zálohy za energie a pověřuje p. Romanu Václavkovou vypracováním
darovací smlouvy
6/11 Rada schvaluje žádost Ing. Petra Janíčka, Jevíčko o zábor veřejného
prostranství postavení lešení pro realizaci nátěru fasády
7/11 Rada schvaluje pronájem části parcely č. 256/1 v k. ú. Jevíčko předměstí
žadateli dle zápisu a za podmínek dle zápisu
8/11 Rada schvaluje pronájem pozemku okolo domu č. p. 602 – 603, ulice K.
Čapka pro SBD Moravská Třebová z důvodu revitalizace za podmínek dle
zápisu
9/11 Rada schvaluje zařazení Pečovatelské služby v rámci organizační struktury
Městského úřadu Jevíčko jako součásti sociálního odboru
10/11 Rada schvaluje prémiové ukazatele ředitele Základní školy Jevíčko
11/11 Rada schvaluje měsíční termíny uzávěrky a vydání Jevíčského zpravodaje
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pro vedoucího redaktora pro období duben - prosinec 2007
12/11 Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zřízení
věcného břemene (zařízení rozvodu elektřiny pro 3 RD na ul. Svitavská)
13/11 Rada odvolává paní Dagmar Krhlovou ze školské rady ZŠ Jevíčko (na
vlastní žádost)
14/11 Rada jmenuje pana Dušana Pávka do školské rady ZŠ Jevíčko
15/11 Rada pověřuje investičního technika jednáním s firmou Holoubek, Horní
Bory o nákupu dřevěných květináčů
16/11 Rada schvaluje - návrh zápisu p. Františka Plecha do kroniky města za
rok 2006
17/11 Rada jmenuje Bc. Ondřeje Jelínka do funkce vedoucího organizačního
odboru Městského úřadu Jevíčko na dobu určitou s platností ode dne nástupu
do zaměstnání
18/11 Rada města pověřuje p. Dagmar Henslovou zajištěním informací ohledně
nabídky internetového portálu www.vyletnik.cz na vytvoření profilu města na
webových stránkách s bonusem bezplatného vytvoření profilu informačního
centra
19/11 Rada schvaluje zakoupení multifunkčního zařízení Canon MF 4150 pro
potřeby sekretariátu starosty v ceně dle zápisu
20/11 Rada schvaluje vyřazení 3 ks monitorů a jejich následné bezúplatné
převedení pro potřeby ZŠ Jevíčko
21/11 Rada schvaluje zápis o provedení řádné inventarizace včetně připomínek
Finančního výboru ZM
22/11 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Josef Bidmon, Jevíčko na výměnu
plynového kotle v bytu č. 10, K. Čapka 782, Jevíčko
23/11 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina na dne 26. 6. 2007 za
účelem vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru ZUŠ Jevíčko.
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 18. 4. 2007
7/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Kamil Stopka, Petr Spáčil, Ing. Pavel
Vykydal,
b) ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslav Zezula, RNDr. Dag Hrubý,
c) program zasedání,
d) záměr prodeje části nebytových prostor v budově č. p. 586, ulice K. H.
Borovského, Jevíčko stojící na p. č. st. 1131/1, 1131/2 a 1131/3 (chirurgická
ambulance),
e) smlouvu mandátní č. 7-2007 mezi Městem Jevíčko a JAFIS, s. r. o., Benátská
1072, 570 01 Litomyšl o zařízení (obstarání) záležitostí, souvisejících s výkonem
investorské inženýrské činnosti na realizaci stavby, včetně prací po dokončení
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stavby na akci ZTV pro Panské pole, Jevíčko v rozsahu dle smlouvy ve výši
58 000,- Kč + 19 % DPH,
f) prodej pozemku p. č. 4238/2 (68m2) – orná půda v obci Jevíčko, k. ú.
Jevíčko-předměstí manželům Martině a Tomášovi Zatloukalovým, Vrchlického
832, 569 43 Jevíčko za cenu 100,- Kč/m2 + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu,
g) zvýšení měsíčního odpisu bytového domu č. p. 786, ulice Brněnská, Jevíčko
dle přílohy zápisu,
h) svěřit 1. místostarostovi Ing. Františku Bušinovi v rámci Organizačního řádu
MěÚ Jevíčko úkoly v následujících oblastech:
- strategický a investiční rozvoj města,
- tělovýchova a sportovní aktivity,
- koordinace společenských akcí ve městě,
i) svěřit 2. místostarostovi Ing. Antonínovi Staňkovi v rámci Organizačního
řádu MěÚ Jevíčko úkoly v následujících oblastech:
- odpadové hospodářství města,
- investiční akce města,
- podpora podnikání ve městě.
7/2 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) návrh obecně závazné vyhlášky města Jevíčka č. 1/2007, o místních
poplatcích,
b) rozbor hospodaření za období I. – III. 2007,
c) zprávu předsedy komise mládeže a sportu o činnosti komise,
d) informaci o výši finančních prostředků z výtěžku VHP za rok 2006 –
330.088,- Kč,
e) zprávu předsedy kulturní komise o činnosti komise,
f) připomínku předsedkyně osadního výboru Zadní Arnoštov pí Markéty
Krejčí k ořezu stromů v Zadním Arnoštově,
g) informaci starosty o výběrovém řízení na místo vedoucího organizačního
odboru, které se konalo dne 11. 4. 2007,
h) zápis ze schůze finančního výboru konaného dne 7. 3. 2007,
i) návrh zápisu p. Františka Plecha do kroniky města za rok 2006,
j) poděkování Velvyslanectví Kanady a ředitele Česká sportovní za spolupráci
na přípravě a průběhu 15. ročníku Běhu Terryho Foxe 2007,
k) informaci starosty ohledně technického řešení výstavby chovného rybníka
v lokalitě pod kostelíkem sv. Bartoloměje.
7/3 Zastupitelstvo pověřuje:
a) radu zpracováním návrhu na rozdělení části finančních prostředků z výtěžku
VHP za rok 2006, tj. 250 000,- Kč ve spolupráci s komisí kulturní, cestovního
ruchu a regionálního rozvoje, komisí mládeže a sportu a komisí pro výchovu a
vzdělávání.
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7/4 Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 4/2 písm. a) ze 17. 1. 2007 – ZM zřizuje organizační
složku územního samosprávného celku Města Jevíčko s názvem
Pečovatelská služba Jevíčko.
7/5 Zastupitelstvo odvolává:
a) člena kontrolního výboru p. Bohumila Hejného na vlastní žádost.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Elena Forethová
Sňatky:
Jan Pospíšil – Veronika Čížková
Přejeme hodně štěstí
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Vladimír Kolínský
Jiří Čekal
Čeněk Komárek
Životní jubileum v květnu 2007 oslaví:
Josef Valenta
Milada Obručová
Blahoslav Hádr
Markéta Chovancová
Růžena Svobodová
Ludmila Dvořáčková
Blahopřejeme

Program kina Astra na květen
5.5. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
KRVAVÝ DIAMANT
Dali byste za něj cokoliv… Strhující válečné drama, jehož děj se odehrává
během občanské války v Sierra Leone v r. 1999. V hl. r. polepšeného žoldáka a
překupníka Leonardo DiCaprio.
Vstupné: 59,-Kč
143 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Jevíčský zpravodaj 5/2007
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12.5. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
PŘÍBĚH ZROZENÍ
Jeden z největších příběhů lidstva vychází z evangelií sv. Matouše a sv. Lukáše,
kde v podmanivém příběhu se spolu s párem mladých lidí vydáváme na
dramatickou cestu z jejich domova v Nazaretě, do Betléma.
Vstupné: 54,-Kč
101 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
19.5. - sobota v 17.30 hod.
Americký film:
HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
Není comeback jako comeback… Krev není voda, srdci neporučíš a hudba má
nebývalou moc. V hl. r. Hugh Grant a Drew Barrymore.
Vstupné: 59,-Kč
104 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
26.5. - sobota v 17.30 hod.
Americký film:
PRÁZDNINY
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život. Od režisérky filmů Po čem ženy
touží a Lepší pozdě nežli později. Romantická komedie, ve které autorka dobře
ví, jak útočit na ženské city. V hl. r. Cameron Diaz, Kate Winslet a Jude Law.
Vstupné: 59,-Kč
136 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný

Akce v okolí
KČT Velké Opatovice
5.5. Dálkový pochod Velké Opatovice-Javoříčko, trasy 25 a 50 km, cyklo 60 km,
strat 6:00-10:00, startovné 45,- Kč, děti 35,- Kč.
Moravská Třebová
12.5. Domácí zabíjačka-1.ročník festivalu lidové zábavy s podtitulem Jak
bývávalo veselo na zámku a v podzámčí – místo konání zámek Moravská
Třebová, začátek od 10:00 hod., bohatý program
JEVÍČKO
18.5. Den s deníkem Svitavska, Palackého nám. Od 15:00 hod. setkání
s novináři, grafická tvorba novin, fotografování s profesionály, kulturní
vystoupení, soutěže
Jevíčský zpravodaj 5/2007
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Model klub Velké Opatovice
19.5. Sraz modelů bojové a stavební techniky-IV. ročník-sobota 12:00-16:00
Náměstí míru.
Tenisový oddíl TJ Sokol Velké Opatovice
26.5. Čokoládový turnaj – VIII. ročník kategorie žáci 9-15 let,
disciplína: dvouhra, prezentace 8:30-9:00 hod.

Koncerty v ZUŠ
Fotografií si tentokráte připomínáme vydařený žákovský koncert v ZUŠ
Jevíčko dne 19. dubna. Prosluněný sál zámečku, snažící se děti, spokojení
rodiče, vše zásluhou učitelů ZUŠ Jevíčko. Děkujeme.

Den pro ženy
Městská knihovna Jevíčko
srdečně zve všechny ženy a dívky na „Den pro ženy“
a to dne 12.5.2007 od 14 hodin Zámeček Jevíčko.
Odpočinkově laděné odpoledne pouze pro ženy Vám zpříjemní tento program:
- módní přehlídka
Jevíčský zpravodaj 5/2007
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- ukázka relaxačního cvičení
- přírodní síla kamenů
- módní doplňky
- a další milá překvapení

Jaroslav Ježek má výročí
Městská knihovna Jevíčko a Gymnázium Jevíčko
Vás srdečně zvou na hudebně-dramatický pořad
k 100. výročí narození Jaroslav Ježka
a to dne 24.5.2007 v 18 hodin v sále zámečku.

Concertus Moraviae v Boskovicích
Dne 2. června v 19.30 na zámku
Capella Apollinis
Barbara Maria Willi - cembalo, umělecká vedoucí
Sergio Azzolini - fagot
Jana Semerádová - flétna

Zveme na kopanou
Muži
20.kolo - 6.5.2007
17:00 Ne
Jevíčko – Mladějov
22.kolo - 20.5.2007
17:00 Ne
Jevíčko - Dlouhá Loučka
Dorost
20.kolo - 6.5.2007
14:45 Ne
Jevíčko - Dolní Újezd
22.kolo - 20.5.2007
14:45 Ne
Jevíčko - Prosetín
Žáci
16.kolo - 6.5.2007
10:00 Ne
Jevíčko – Březová
18.kolo - 20.5.2007
10:00 Ne
Jevíčko - Bystré
Přípravka
5.5.2007 Okresní přebor přípravek - skupina A Jevíčko 14:00

Výsledky přípravky na turnaji
v Městečku Trnávce 28. 4.
Jevíčko - Jaroměřice 3:1
Střelci branek za Jevíčko: Roháček David 1, Nárožná Stanislava 1, Huf David 1
Jevíčský zpravodaj 5/2007
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Jevíčko - Staré Město 9:0
Střelci branek za Jevíčko: Ptáčník Milan 4, Huf David 2, Nárožná Stanislava 1,
Sedlář Michal 1, Hájek Jakub 1
Jevíčko - Městečko Trnávka 1:4
Střelci branek za Jevíčko: Roháček David 1

Běh Terryho Foxe
Komise mládeže a tělovýchovy města Jevíčka a TJ Cykloklub Jevíčko
pořádají 7. ročník Běhu Terryho Foxe dne 10.května 2007. Start-Nerudova ulice
u Domova mládeže začátek v 16.00 hodin. Prezentace účastníků od 15,30
hodin.
Přijďte i Vy podpořit myšlenku BTF a aktivně se zúčastnit běhu pro zdraví. Běh
Terryho Foxe je spojen s uspořádáním sbírky jejíž výtěžek je použit na výzkum
boje s rakovinou, které tento mladý Kanaďan podlehl.

Závod míru nejmladších
Rozpis jednotlivých etap
4. května

16,45
17,00

5. května

10,00
16,00

6. května

9,30
13,30

Slavnostní zahájení na Palackého náměstí
Start 1. etapy na Palackého náměstí,
v 18,00 kulturní program Etien Band
Start 2. etapy na Palackého náměstí
Start 3. etapy na Palackého náměstí,
v 17,00 kulturní program Malohanácká muzika
Start 4. etapy - časovky jednotlivců na ulici A. K. Vitáka
Slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků na Palackého náměstí
s kulturním programem ve 14,00 Jevíčský Big Band

Startují cyklisté z Dánska, Slovinska, Rakouska, Maďarska, Slovenska a
ČR Vyhlášení výsledků a kulturní program Jevíčko 2007 se koná 6. května od
13.30 hod.
Již v minulém čísle zpravodaje jsme anoncovali tuto tradiční jevíčskou
akci. Dnes přidáváme časy a prosbu. Včas si prosím přeparkujte vozidlo z trasy
závodu. Děkujeme i za mladé cyklisty, kteří raději jezdí než létají.

Vstupné do aquaparku v Moravské Třebové
červen, červenec, srpen - provoz 8 - 21 hod.
od 8 hod od 12 hod. od 19 hod.
vstupné dospělí 55,- 35,- 25,vstupné děti, důchodci 40,- 30,- 20,ZTP/P + doprovod 20,- 20,- 20,Jevíčský zpravodaj 5/2007

14

www.jevicko.cz

Předplatné vstupů – bez časového limitu
děti a důchodci dospělí
10 zvýhodněných vstupů 280,- (á 28), 390,- (á 39)
20 zvýhodněných vstupů 480,- (á 24), 700,- (á 35)
30 zvýhodněných vstupů 560,- (á 18,50), 890,- (á 29,50)
40 zvýhodněných vstupů 660,- (á 16,50), 1100,- (á 27,50)
50 zvýhodněných vstupů 710,- (á 14), 1210,- (á 24)

Připomínáme obecně závaznou vyhláška Města
Jevíčka č. 1/2000 o dopravě
Městská rada v Jevíčku schválila dne 29. 5. 2000 podle ustanovení § 23
odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu
s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. i), § 16 odst. 1 a 2 a § 45 písm. l) zákona ČNR
č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
1. Místní komunikace v prostoru Palackého náměstí v Jevíčku lze užít ke stání
silničních motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t za stanovenou
cenu.
2. Rozsah zpoplatněné doby se stanoví každodenně od 7:00 do 17:00 hodin.
Čl. 2
1. Řidič motorového vozidla je při stání v době podléhající zpoplatnění
povinen neprodleně zaplatit cenu za stání zakoupením parkovacího lístku u
pracovníka obsluhujícího parkoviště nebo musí mít zakoupenou platnou
parkovací známku.
2. Cena za stání činí:
jednostopá motorová vozidla …………………….
2,-- Kč/1 den
dvoustopá motorová vozidla ……………………..
4,-- Kč/1den
3. Řidič vozidla si může u Městského úřadu v Jevíčku zakoupit pololetní nebo
roční parkovací známku. Pro tento účel je řidič povinen předložit občanský
průkaz a technický průkaz vozidla. Známka ho opravňuje ke stání na
místních komunikacích a jejích úsecích.
4. Cena za parkovací známku pro osobní vozidlo činí:
a) pro občany s trvalým pobytem v Jevíčku
pololetní ……………………………………
150,-- Kč za 1 vozidlo
roční ……………………………………..…
250,-- Kč za 1 vozidlo
b) pro ostatní
pololetní ……………………………………
200,-- Kč za 1 vozidlo
roční ………………………………………..
400,-- Kč za 1 vozidlo
5. Cena za parkovací známku pro jednostopé vozidlo činí:
Jevíčský zpravodaj 5/2007
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pololetní ……………………………………….
75,-- Kč za 1 vozidlo
roční ……….…………………………………..
150,-- Kč za 1 vozidlo
6. Parkovací lístek nebo parkovací známka musí být po celou dobu parkování
dvoustopého motorového vozidla umístěny viditelně za čelním sklem tak,
aby údaje na nich uvedené byly čitelné z vnějšku vozidla. Řidič
jednostopého motorového vozidla předloží parkovací lístek nebo parkovací
známku na požádání pracovníkovi obsluhujícímu parkoviště.
Čl. 3
O osvobozeních a úlevách rozhodne v jednotlivých případech na základě
písemné žádosti Rada města.
Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška ruší vyhlášku o dopravě č. 1/1997 ze dne
29.8.1997.

DALŠÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE VYJDE 31.5.2007

Jevíčský zpravodaj Květen 2007 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
měsíčně. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Cena 4,- Kč.
Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
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