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MÌSTO JEVÍÈKO
a
VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA

VYHODNOCENÍ HUDEBNÍ SOUTÌŽE
o znìlku a píseò k oslavám 750 let od povýšení Jevíèka na mìsto královské

nedìle 4. kvìtna 2008
v 18:00 hod. v sále Hotelu Morava v Jevíèku
• pøihlášené skladby v podání nejrùznìjších hudebních souborù, tìles a hudebníkù zhodnotí odborná porota
• divácká soutìž o ceny
• doprovodný program zamìøený na historii a souèasnost mìsta Jevíèka
• prodej propagaèních pøedmìtù k oslavám mìsta Jevíèka
---vstupné dobrovolné---

PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE KABIN DOKONÈENA – AREÁL ŽLÍBKA
V druhé polovinì dubna 2008 byla dokonèena první etapa rekonstrukce kabin, které již byly pøedány novým nájemcùm. Celkem bylo zbudováno osm
nových kabin a jedna skladová místnost. Vìøíme, že nové kabiny budou dobøe sloužit jejich uživatelùm co nejdéle. Náklady na první etapu dosáhly
300 000,- Kè a rekonstrukce byla provedena za
finanèní spoluúèasti:
Pardubického kraje,
Mìsta Jevíèka,
Tìlovýchovné jednoty Jevíèko,
Tìlocvièné jednoty Sokol Jevíèko
a nájemcù nových kabin.
TJ Sokol a TJ dìkují všem výše uvedeným za
podporu. Dále dìkují všem, kteøí pøiložili ruku
k dílu pøi výstavbì z øad èlenù oddílù, a dìkují
firmám, které výstavbu zajišovaly. Podìkování
patøí také pøedchozímu starostovi TJ Sokol
Jevíèko, bratru Mgr. Vlastimilu Hebelkovi, za
pøínos pøi získání grantu Pardubického kraje ve
výši 100 000,- Kè.
Další etapa bude zahájena po získání potøebných finanèních prostøedkù. Zájemci o novou
kabinu z øad obèanù se mohou hlásit u správce
areálu pana Radomila Sedláka osobnì, nebo na
telefonu 777 081 531.
Finanèní spoluúèast bude stejná jako pøi první
etapì 15 000,- Kè na kabinu. Uhrazení této
èástky bude nájemce opravòovat využívat
kabinu po dobu 30 let.
ing. František Bušina, starosta TJ Sokol Jevíèko
František Hanzal Jevíèko – stavební práce
Pavel Továrek – pokrývaèství

Ing. Marie Zezulová – projekèní práce ve stavebnictví

www.jevicko.cz

