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Fotoaktuality

Paní Aloisie Foretová

Prezentace investičních akcí

Pánská volenka

Setkání v Zadním Arnoštově
V sobotu 5. února se v kulturním domě v Zad-
ním Arnoštově uskutečnilo setkání Rady měs-
ta Jevíčka s občany a chalupáři ze Zadního 
Arnoštova, Lípy a Mařína. Tento nový způsob 
komunikace jsme zvolili poté, co bývalý Osad-
ní výbor pod vedením paní Markéty Krejčí 
nebyl schopen jakoukoli aktivitu pro občany 
Zadního Arnoštova vyvíjet. Za celé čtyři roky 
nebyl Osadní výbor schopen předložit jediný 
zápis ze své činnosti, tak jak mu to ukládá 
zákon o obcích. Pouze předkládali zprávy na 
zastupitelstvo, a to vždy v den konání zasedá-
ní. Když jsme od Osadního výboru přebírali 
kulturák byl v havarijním stavu. Sloužil jako 
skladiště, na dvou místech hrozilo propadení 

stropu, u kamen bylo ohořelé obložení, rozbitá 
okna, zatékalo kolem komína. Poněkud jsme 
se zaráželi nad informacemi Osadního výboru, 
že by se měl kulturní dům prodat a tak řízená 
devastace měla zřejmě snížit kupní cenu. Celá 
budova má stále užitnou hodnotu a tak padlo 
rozhodnutí stabilizovat současný stav. Otvo-
rem v kuchyňce jsme se dostali do půdních 
prostor a zjistili, že nosné trámy stropu jsou 
natolik vlhkem poškozené, že opravdu hrozí 
jejich zřícení. Oslovili jsme firmu pana Pav-
la Berky, aby nám provedl výměnu vazných 
trámů. Společně s pracovníky města došlo 
k demontáži stávajícího stropu, výměně trá-

mů a k podbytí stropu palubkami. Blížil se 
termín setkání s občany v této místní části 
a tak se pracovalo i v odpoledních hodinách. 
Kde jinde by se setkání mělo uskutečnit než 
právě v kulturním domě. Od roku 1995 zde 
totiž nebyla žádná společenská akce. Součas-
ně s opravou jsme přemýšleli, kde sehnat fi-
nanční prostředky na celkovou revitalizaci 
sálu. V současné době připravujeme žádost na 
Místní akční skupinu, která na obnovu ven-
kova pamatuje. Oprava střechy, výměna oken, 
dobudování sociálního zařízení, elektroinsta-
lace, venkovní svislá izolace, terénní úpravy. 
Z malé kuchyňky by se měla stát klubovna, 
kde by se občané mohli scházet. Sál by měl po 
rekonstrukci sloužit ke kulturním a společen-
ským účelům. To je výčet změn, které bychom 
chtěli zrealizovat. Podání žádosti je připraveno 
na květen s realizací do konce roku 2011. Při 
rekonstrukci jsme zaznamenali značný zájem 
místních občanů, co že se to v tom kulturáku 
děje a přivítali jsme pomoc, kterou nám nabíd-
li při organizaci setkání. Pan Adolf Foret od 
rána topil a jeho manželka Jiřina s paní Třís-
kovou a paní Hájkovou dokonce upekly koláče 
na sváteční stůl. Těm patří poděkování. Kom-
pletní rada města zhodnotila investiční akce 
zrealizované za uplynulé čtyři roky a předsta-
vila plán na rok letošní. Setkání se zúčastnilo 
na 50 občanů z toho chalupáři z deseti used-
lostí. Odprezentovali jsme i rekonstrukci zvo-
ničky, o které je článek v jiné části zpravodaje. 
S povděkem jsme kvitovali nabídku myslivců, 
že by uspořádali sbírku na nový zvon do opra-
vené zvoničky. Po oficiální části odpolední se-
tkání zpestřili hudbou a zpěvem pan Burget 
s Luckou Badalovou. Občerstvení zajistil pan 
Janíček z Hotelu Morava, který jako bonus vě-
noval „bečku“. O dopravu se sponzorsky po-
staral Stanislav Dokoupil. Setkání se zúčastni-
la i nejstarší občanka Zadního Arnoštova paní 
Aloisie Foretová (ročník 1924), se kterou jsem 
si s radostí zatančil. Když jsme na sklonku 
loňského roku navštívili Divadlo Bolka Polívky 
v Brně všichni tam vzpomínali, jak v osmdesá-
tých letech slavili silvestry v sále v Zadním Ar-
noštově. Doufejme, že se nám život kulturního 
domu podaří obnovit. Do prázdnin připravuje-
me ještě jedno setkání.

Ing. Roman Müller, starosta



2 Jevíčský zpravodajBřezen 2011 ZPRÁVY Z RADNICE

www.jevicko.cz

Společenská rubrika 
únor 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
únoru oslavili životní jubileum:

Růžena Popelková
Josef Štěpánek
Josef Vávra
František Gamba
Helena Marková

Z našich řad odešli
Jindřiška Slechanová

Informace pro občany 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České re-
publice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítání proběh-
ne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. 
Poprvé v historii se budou sčítat všechny 
země  EU z nařízení Evropské komise v je-
den společný rok. 

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese 
celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se 
vyvíjejí informační technologie, ale také se zku-
šenostmi z předchozích sčítání:
Formuláře pružně reagují na vývoj ve společ-
nosti a s tím související legislativní opatření, 
nově tak přibude např. dotaz na registrované 
partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost do-
mácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčíta-
cích formulářích tak 
nejsou žádné otázky 
na vlastnictví led-
ničky, automobi-
lu, chaty, televizo-
ru ani dalších věcí. 
Z hlediska vybavení 
domácnosti je pro 
statistiku důležitá 
pouze otázka, zda 
má rodina možnost 
využívat osobní počí-
tač a připojení k in-
ternetu. 
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčíta-
cí formuláře na internetu a odesílat je on-line 
nebo prostřednictvím datových schránek. Tento 
způsob předávání informací patří v současnosti 
mezi nejbezpečnější vůbec. 
Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů 
pracovníci České pošty.

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině pří-
padů posílat domovní a bytové listy prostřed-
nictvím datových schránek. 
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem 
k dispozici bezplatné telefonní centrum s ope-
rátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi 
dotazy o sčítání. 

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím 
vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvo-
řily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům 
k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahr-
novaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší 
dochovaný soupis na českém území je považo-
ván soupis majetku litoměřického kostela z roku 
1058, který je součástí zakládací listiny kníže-
te Spytihněva II. Za významný mezník pak lze 
označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny 
Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou 
kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsbur-

ské monarchii zaháji-
lo sčítání provedené 
v roce 1754. Poprvé 
se konalo současně 
a jednotně na celém 
území soustátí. 
Rozsah informací 
i kvalita dat se za-
čala významně zvy-
šovat od roku 1869, 
kdy se uskutečnilo 
první moderní sčí-
tání lidu na našem 
území. Jediné sčítá-

ní, které se v novodobé historii Československa 
nekonalo, bylo v roce 1940  kvůli 2. světové 
válce.
Podrobné informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 
2011 naleznete na webových stránkách města 
www.jevicko.cz v odkazu Informace z radnice.

Mgr. Miroslav Šafář

Nabízíme práce 
vysokozdvižnou 
plošinou MP 13

Cena 420 Kč/hod bez DPH  
+ 25 Kč/km bez DPH

Objednávky a informace v pracovní 
dny tel.: 733 127 240 p. Šebek

Základní umělecká škola Jevíčko
U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko

Tel.: 773627084, 773989084
e-mail: zusjevicko@seznam.cz

www.zusjevicko.cz

nabízí možnost účasti na

Školení první 
pomoci

úterý 15. března 2011 od 8 do 12 hodin, 
ZUŠ Jevíčko, 1.patro budovy Zámečku 

v Jevíčku

získání základních znalostí první pomo-•	
ci, včetně praktických ukázek
školení provede pracovnice Českého čer-•	
veného kříže ve Svitavách
cena školení je 400,- Kč/osoba•	
účastník školení získá certifikát s plat-•	
ností 1 roku pro výkon funkce zdravot-
níka školy, organizace
maximální počet účastníků školení je 20•	
na školení je možné se hlásit mailem •	
nebo telefonicky do 10.března 2011, po-
třebné údaje k přihlášení jsou: jméno, 
datum narození, zaměstnavatel 

Dušan Pávek dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko.

Splatnost místních poplatků za odpady a ze psů

Vývoj populace v Českých zemích (ČSÚ, Praha)

Rok Celkem Změna Rok Celkem Změna

1857 7 016 531 - 1950 8 896 133 -16,7 %

1869 7 617 230 +8,6 % 1961 9 571 531 +7,6 %

1880 8 222 013 +7,9 % 1970 9 807 697 +2,5 %

1890 8 665 421 +5,4 % 1980 10 291 927 +4,9 %

1900 9 372 214 +8,2 % 1991 10 302 215 +0,1 %

1910 10 078 637 +7,5 % 2001 10 230 060 -0,7 %

1921 10 009 587 -0,7 % 2008 10 467 542 +2,3 %

1930 10 674 386 +6,6 % 2010 10 526 685 +0,3 %

Upozorňujeme občany na termín 31. 3. 2011, 
kdy je splatnost poplatku za odpad za rok 
2011. Ten je možno uhradit hotově na po-
kladně Městského úřadu. Poplatek lze uhra-
dit také bezhotovostním převodem na účet 
č. 19-2526591/0100 pod variabilním symbo-
lem, který Vám byl přidělen. Pokud variabilní 
symbol neznáte, můžete o něj požádat u paní 
Václavkové,  osobně, telefonicky nebo napsat 
na e-mail: vaclavkova@jevicko.cz. 
Pokud celková výše poplatku za odpad pla-
cená zástupcem přesáhne částku 792,- Kč, 
může být tato platba rozdělena do dvou stej-
ných splátek splatných v termínech do 31. 3. 
a 30. 9. kalendářního roku.

Poplatek ze psů je splatný do 30. 6. kalen-
dářního roku. Výše poplatku se liší podle 
toho, zda  je pes chován v bytovém domě či 
rodinném domě. Jinou částku zaplatí majitel 
za psa chovaného v Zadním Arnoštově a za 
psa chovaného v Jevíčku. Jednotlivé sazby  
poplatku jsou k nahlédnutí u správce poplat-
ku nebo na www.jevicko.cz v sekci informa-
ce z radnice, vyhlášky a nařízení: 
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko 
č. 1/2007 o místních poplatcích

Jana Bartuňková,  
finanční odbor
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení ze 4. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 16. února 2011
4/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Stanislav Dokou-
pil, Petr Spáčil, Vojtěch Hebelka  

b) program zasedání,

c) hospodářský výsledek příspěvkové organiza-
ce MŠ Jevíčko za rok 2010 se ziskem finanční částky 
10.293,60 Kč, která bude použita do rezervního fondu,

d) hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
PBH města Jevíčka za rok 2010, se ziskem finanční 
částky z doplňkové činnosti 6.793,33 Kč, která bude 
použita do rezervního fondu,

e) plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného 
majetku PBH města Jevíčka pro rok 2011,

f) poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města 
Jevíčko pro TJ Jevíčko, ve výši 100.000 Kč na za-
jištění provozních nákladů sportovní haly v roce 
2011,

g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou Pavel Berka, U Cihelny 631, Jevíčko na akci 
„Oprava stropu bývalého kulturního domu Zadní 
Arnoštov“ za částku 74.462 Kč vč. DPH,

h) bezúplatný převod pozemku p. č. 5376/2 – 
ostatní plocha a komunikace (314 m²) v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí, a to z majetku Pardubického kraje do 
majetku Města Jevíčko dle geometrického plánu č. 
1137-834/2010,

i) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 131/8 
(163 m²) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko–předměstí 
Ing. Vladimíru Jarošovi, CSc., K. Appla 647, Jevíč-
ko za cenu 70 Kč/m², celkem 11.410 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
500 Kč + 1/3 ceny vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 2.568 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Ing. Vladimírem Jarošem, CSc. na prodej 
pozemku p. č. 131/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

j) prodej nově zaměřeného pozemku s původním 
označením p. č. 131/3 (140 m²) – ostatní plocha 
v k. ú. Jevíčko–předměstí Michaelu Siebenovi, Rhein-
babenallee 1, Boppard, Německo za cenu 70 Kč/m², 
celkem 9.800 Kč + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč + 1/3 ceny vy-
hotovení geometrického plánu v hodnotě 2.568 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Michaelem 
Siebenem na prodej pozemku p. č. 131/3 v k. ú. Je-
víčko-předměstí,

k) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 131/9 
(61 m²) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko–předměstí 

Zdeňku Knollovi a Olze Knollové, Příční 649, Jevíč-
ko za cenu 70 Kč/m², celkem 4.270 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
500 Kč + 1/3 ceny vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 2.568 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a Zdeňkem Knollem a Olgou Knollovou na pro-
dej pozemku p. č. 131/9 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

l) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
781/1 (187 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměstí 
Františku Čechovi a Boženě Čechové, M. Mikuláše 
743, Jevíčko za cenu 100 Kč/m², celkem 3.117 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Františkem Čechem a Boženou Čechovou 
na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 781/1 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

m) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
781/1 (187 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměs-
tí PharmDr. Šárce Glocové, Banskobystrická 152, 
Brno za cenu 100 Kč/m², celkem 3.117 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a PharmDr. Šárkou Glocovou na prodej id. 1/6 po-
zemku p. č. 781/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

n) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
781/1 (187 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměs-
tí Kristině Müllerové, M. Mikuláše 743, Jevíčko za 
cenu 100 Kč/m², celkem 3.117 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Kristinou 
Müllerovou na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 781/1 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

o) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
781/1 (187 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměs-
tí Karle Nevrlé, M. Mikuláše 743, Jevíčko za cenu 
100 Kč/m², celkem 3.117 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Karlou Ne-
vrlou na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 781/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

p) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
781/1 (187 m²) – zahrada v k.ú. Jevíčko–předměstí 
Ing. Pavlu Širůčkovi a Aleně Širůčkové, M. Mikuláše 
743, Jevíčko za cenu 100 Kč/m², celkem 3.117 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Ing. Pavlem Širůčkem a Alenou Širůčko-
vou na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 781/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

q) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. 
č. 781/1 (187 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–před-
městí Emilií Toulovou, M. Mikuláše 743, Jevíčko za 
cenu 100 Kč/m², celkem 3.117 Kč + úhradu správní-

ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Emilií Tou-
lovou na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 781/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

r) podání žádosti o dotaci z Operačního progra-
mu životního prostředí /Oblast podpory 6/ Zlepšo-
vání stavu přírody a krajiny – pro zeleň v lokalitách 
sídliště K. Čapka v Jevíčku a místní části Zadní Ar-
noštov s celkovými rozpočtovými náklady 3.626.390 
Kč vč. DPH za předpokládané spoluúčasti města do 
20%,

4/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Bc. Jana Finsterleho,

4/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a v ě d o m í :

a) informaci velitele SDH Jevíčko o havárii vozidla 
Renault ze dne 11. 2. 2011 a o dopadu na zdraví čle-
nů posádky a vzniklých škodách, 

b) zprávu předsedy o činnosti komise stavební,

c) zprávu předsedy o činnosti komise životního 
prostředí,

d) zápis z komise stavební ze dne 26. 1. 2011,

e) zápis z komise kulturní, cestovního ruchu a re-
gionálního rozvoje ze dne 2. 2. 2011,

f) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 
9. 2. 2011,

g) upravený plán práce rady města,

h) informaci ředitele Gymnázia Jevíčko k uvažova-
né budoucí koncepci gymnázia,

i) informaci o místě konání příštího zasedání ZM, 
které se uskuteční dne 16. 3. 2011 v prostorách bu-
dovy ZŠ Jevíčko s návrhem ředitele ZŠ Jevíčko na 
pravidelná setkávání ředitelů školských zařízení ve 
městě s představiteli města,

j) informaci starosty o V. Městském plesu dne 
19. 2. 2011 v sále Hotelu Morava,

k) informaci starosty o probíhajících jednáních 
města Jevíčka s firmou REHAU,

4/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) místostarostu, Mgr. Miroslava Šafáře, jedná-
ním s p. Kamilem Hrubým, týkající se pozemků v lo-
kalitě ul. Soudní a ul. Biskupická – Pod Zahradami.

Ing. Roman Müller                   Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                   místostarosta               

Usnesení z 6. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 17. ledna 2011

1/6 Rada schvaluje záměr prodeje domu Zadní Ar-
noštov č. p. 63 a pozemku p. č. st. 155 – zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov, 

2/6 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy 
k uspořádání koncertu pěveckého sboru z Lomnice 
u Tišnova a pěveckého sboru Cantilo Jevíčko dne 
26. 3. 2011,

3/6 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 
781/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

4/6 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu 
kina Astra pro zkoušky dramatického kroužku, 
který pracuje při OS „Ze Zámečku do světa“,  

5/6 Rada neschvaluje prodej objektu bývalé hasič-
ské zbrojnice v Zadním Arnoštově,

6/6 Rada pověřuje vedoucího organizačního odbo-
ru zpracováním odvolání proti vydanému rozhodnu-
tí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katas-
trální pracoviště Svitavy sp. zn. OR-359/2010-609 
s termínem do 27. 1. 2011,  

7/6 Rada pověřuje místostarostu jednáním k jed-
notlivým bodům uvedených v zápise komise životní-
ho prostředí,

8/6 Rada pověřuje vedoucího organizačního odbo-
ru a místostarostu města Jevíčka jednáním ohledně 
přípravy podkladů a dotační žádosti ze SFŽP ČR na 
údržbu zeleně.

Ing. Roman Müller                   Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                   místostarosta               
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ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení ze 7. schůze Rady města Jevíčka 
konané dne 7. února 2011

1/7 Rada pověřuje IT zajištěním nejdůležitějších 
oprav v bytě na ul. K. H. Borovského 464 za účelem 
odstranění plísní, 

2/7 Rada pověřuje IT zakoupením a umístění do-
datkové tabulky s textem „Zákaz zastavení od 00:00–
12:00 hod. s výjimkou vozidel pekárny Moravec a. s., 
a mimo vozidel zásobování“ na DZ dle zápisu,

3/7 Rada schvaluje spoluúčast města na akci „Vlaj-
ka pro Tibet“ v termínu 10. 3. 2011,

4/7 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina 
Astra za účelem uskutečnění výchovného koncertu 
pro žáky Gymnázia Jevíčko, 

5/7 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému 
pobytu na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku,  

6/7 Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 
1.500 Kč, RC Palouček na akci 2. ročníku Maso-
pustního karnevalu,  

7/7 Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Jevíčko a Telefónicou 

O2 pro zrealizovanou stavbu přeložky komunikač-
ního vedení pod označením „71010-002064 Jevíčko 
(SY), PENNY MARKET, UPS, VPI“,

8/7 Rada schvaluje uzavření hromadné licenční 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., 
Praha o užití hudebních děl s textem i bez textu při 
promítání AV děl v kinech na období roku 2011,

9/7 Rada schvaluje finanční náklady ve výši cca 
33.600 Kč k uspořádání V. Městského plesu,

10/7 Rada schvaluje zakoupení stanového setu 
(podsada + celta) za částku do 10.000 Kč bez 
DPH,

11/7 Rada schvaluje smlouvu o zajištění zpětné-
ho odběru elektrozařízení mezi Městem Jevíčko 
a firmou ASEKOL s. r. o., Československého exilu 
2062/8, Praha 4,

12/7 Rada jmenuje místostarostu města Jevíčka, 
Mgr. Miroslava Šafáře, jako dalšího člena v Komisi 
k projednávání přestupků města Jevíčka,

13/7 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Advokátní kanceláří JUDr. Evy Novákové, Křeno-
vá 65a, 602 00 Brno o poskytování právních služeb 
pro Město Jevíčko za částku 10.000 Kč/měsíc bez 
DPH,

14/7 Rada schvaluje prodloužení licence na anti-
spamový server k automatickému odstraňování spa-
mů v částce 5.925 Kč bez DPH,

15/7 Rada pověřuje IT a místostarostu města Je-
víčka zpracováním zimního plánu údržby místních 
komunikací v Jevíčku,

16/7 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor 
na ul. Třebovská 427, část pozemku p. č. st. 220/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí 
nájemci dle přílohy zápisu za částku 212 Kč/měsíc 
a pověřuje člena rady Stanislava Dokoupila kontro-
lou dodržování podmínek nájemní smlouvy,

17/7 Rada schvaluje zakoupení 8 ks odpadkových 
košů, 3 ks zásobníků na sáčky a 150 ks sáčků na psí 
exkrementy ve výši do 15.000 Kč vč. DPH.

Ing. Roman Müller                   Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                   místostarosta               

Policie České republiky 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

Územní odbor 
Obvodní oddělení

Komenského 52, Moravská Třebová 

ZPRÁVA 
O VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ 
SITUACE VE SLUŽEBNÍM OBVODĚ 

OBVODNÍHO ODDĚLENÍ 
POLICIE ČR MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ZA OBDOBÍ
od 1.1.2010 do 31.12.2010

Jedná se o první zprávu, kdy OOP Mor. Třebová 
je v činnosti jako samostatná součást nečleněná 
na OOP MT a OOP Jevíčko (dnes policejní sta-
nice Jevíčko).

čl. 1 Struktura obvodního oddělení:
Na obvodním oddělení Mor. Třebová je perso-
nálně zařazeno 20 policistů, z tohoto počtu jsou 
dva velící komisaři, tři vrchní inspektoři, šest 
inspektorů, tři vrchní asistenti a šest asistentů. 
Z tohoto počtu je 16 policistů dislokováno pro 
území OOP Mor. Třebová a dva pro území po-
licejní stanice Jevíčko. Během roku 2010 ukon-
čil služební poměr jeden policista, noví policisté 
přibíráni nejsou. 
Území Obvodního oddělení Mor. Třebová má 
rozlohu takřka 300 km2, rozlohou se oddělení 
řadí k největším nejen v Pardubickém kraji, ale 
i v celé České republice. V rámci územní působ-
nosti oddělení se nacházejí 2 města a 50 obcí. 
V rámci tohoto rozsáhlého území se ve směnnos-
ti střídá 15 policistů, více současný systémový 
stav nedovoluje. Dva velící komisaři a tři vrchní 
inspektoři se nestřídají ve službách podléhající 
směnnosti. V rámci dne jsou 
policisté veleni dva do denní 
služby a dva do noční služby. 
Hlídková služba v rámci ob-
vodního oddělení zřízená není. 
Tedy z uvedeného je zřejmé, 
že na toto rozsáhlé území do-

hlíží v pracovních dnech po úředních hodinách 
a o víkendu celý den dva policisté.

čl. 2 Trestné činy:
Územní odbor Svitavy
V rámci Územního odboru Svitavy bylo v roce 
2010 spácháno celkem 1752 trestných činů, což 
je o proti roku 2009, kdy jich bylo spácháno 
1775, pokles o 23 trestných činů a z toho po-
čtu bylo objasněno 900 případů, což je 51,37 %. 
V rámci Pardubického kraje má Územní odbor 
Svitavy nejvyšší objasněnost, jen pro srovnání 
Chrudim objasňuje na 47,09 %, Pardubice na 
45,18 % a Ústí nad Orlicí na 46,13 %. Pardu-
bický kraj celkově objasňuje trestnou činnost na 
47,09 %.

Obvodní oddělení Mor. Třebová
Obvodní oddělení PČR Mor. Třebová ve sledova-
ném období 2010 šetřilo celkem 457 trestných 
činů, z nichž bylo 257 objasněno, což je 57,40 
%. Obvodní oddělení Mor. Třebová má nejvyšší 
objasněnost v rámci Územního odboru Svitavy, 
kdy druhou pomyslnou příčku obsadilo OOP Li-
tomyšl s 50,80 % objasněnosti, třetí v objasně-
nosti je OOP Svitavy s 50,09 % a čtvrté v pořadí 
je OOP Polička s 45,58 %. 
 Z uvedeného jasně plyne, že OOP Mor. Třebová 
objasňuje trestnou činnost vysoko nad krajským 
průměrem. Je na místě konstatovat, že v ob-
jasněnosti drží Pardubický kraj svými výsled-
ky územní odbor Svitavy s 51,37 % a Svitavský 
územní odbor svými výsledky vyzdvihuje OOP 
Mor. Třebová, lze tedy sdělit, že OOP Mor. Tře-
bová se výrazně podílí na celkové objasněnosti 
kraje, a to ne v řádu setin procent. 

Trestnímu řízení dominuje v rámci Policie ČR 
zkrácené přípravné řízení, kdy je pachatel po 
spáchání trestného činu do 14 dnů odsouzen. 
Těchto případů bylo na OOP Mor. Třebová zpra-

cováno v roce 2010 celkem 126, více v Pardubic-
kém kraji jich bylo zpracováno pouze na OOP 
Pardubice 1 a to 154, zde je třeba říci, že na 
OOP PU1 je dislokováno takřka 50 policistů 
a ne 18 jako na OOP Mor. Třebová. Toto číslo 
svědčí o nemalé zatíženosti policistů služebně 
zařazených na OOP Mor. Třebová. 

Celkový počet a struktura trestných činů:
Násilná trestná činnost byla objasněna z 71,54 %.•	
Majetková trestná činnost z 31,40 %.•	
Krádeže vloupáním z 34,10 %.•	
Krádeže prosté z 28,89 %.•	
Hospodářská trestná činnost z 54,31 %.•	
Zbývající trestná činnost z 91,70 %.•	

Policejní stanice Jevíčko – TČ:
Z celkového počtu 457 trestných činů jich bylo 
ve městě Jevíčku spácháno 43, z těchto je 29 ob-
jasněných a 14 neobjasněných. 

čl. 3 Přestupky
Obvodní oddělení PČR Moravská Třebová ve sle-
dovaném období roku 2010 šetřilo celkem 813 
přestupkových spisů. Z toho bylo objasněno 
505 případů, 40 věcí bylo po zadokumentování 
převedeno na trestný čin, ve 43 případech bylo 
zjištěno, že ke spáchání přestupku nedošlo, 125 
přestupkových jednání bylo projednáno v bloko-
vém řízení. Celkově je objasňování přestupko-
vých jednání na vysoké úrovni přesahující hra-
nici 60 %. 

Policejní stanice Jevíčko – PŘ. 
Z celkového počtu 813 přestupku jich bylo v Je-
víčku spácháno 50, z tohoto počtu je 29 přestup-
ků objasněných a 21 neobjasněných. 

čl. 4  Zhodnocení
Obvodní oddělení Moravská Třebová dosahuje 
v rámci Územního odboru Svitavy velice dob-

rých výsledků v objasněnos-
ti i přes nízký počet policistů 
zařazených na OOP Morav-
ská Třebová. 

npor. Bc. Pavel Horák v.r.
vedoucí oddělení

Nápad kriminality v rámci OOP Mor. Třebová po měsících za rok 2010:

MĚSÍC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nápad trestných činů 41 38 43 40 39 45 44 33 36 30 40 20

Objasněno 13 24 27 23 18 23 20 26 26 18 19 23



5Březen 2011Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Závody mládeže v lezení na umělé stěně

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Poděkování SRPS 
při ZŠ Jevíčko

Dne 22. 2. 2011 se konala na Základní škole Jevíč-
ko schůze SRPS – Sdružení rodičů, přátel a spon-
zorů školy. Na tomto setkání byli zástupci rodičů 
mimo jiné informováni, že zisk z letošního Plesu 
základní školy byl Kč 11.845,--. Do fondu SRPS 
jsou prostředky získávány právě z výtěžku plesu, 
z příspěvků rodičů, z odměn za sběr bylin a v ne-
poslední řadě ze sponzorských darů.  Z takto získa-
ných peněz se dětem hradí různé učební pomůcky, 
knihy, doprava na školní akce a mnoho jiných po-
třeb. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 
kteří se podílejí na pořádání školního plesu, spon-
zorům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispí-
vají do fondu SRPS.  
Vyúčtování plesu:
Příjmy (vstupenky, bufet, tombola, sponzorské 
dary) 39 078 Kč.
Výdaje (hudba, poplatek OSA, materiál, sál) 
27 233 Kč.
Zisk (použit na financování akcí ZŠ, pomůcek 
a knih…) 11 845 Kč.
Děkujeme. 

Za zástupce rodičů Jitka Šichová 

JEVÍČKO 26. 2.–27. 2. 2011 
25. ročník halového turnaje 

v kopané

Boty Sedláček Cup
1. místo FC Žlíbka
2. místo SK Tomek Dobrochov
3. místo Křováci Jevíčko
Nejlepší brankář – Bronislav Eichler (SK Tomek 
Dobrochov)
Nejlepší střelec – Petr Piňos (SK Tomek Dobrochov)
Nejlepší hráč – Robin Müller (FC Žlíbka)

Vítězný team: FC Žlíbka
V sobotu 12.února uspořádal Horolezecký 

oddíl M. Třebová závody mládeže v lezení na 
umělé stěně – ALPINE PRO CUP 2011. V hale 
II. základní školy se sešlo na 40 závodníků ze 
základních a středních škol z regionu Morav-
skotřebovska a Jevíčska.

Soutěžilo se v lezení na obtížnost. Po dvou 
kvalifikačních kolech postoupili ti nejlepší do 
finále, ve kterém se rozhodovalo o nejzdatněj-
šího lezce. Závody skončili s těmito vý-sledky:

Kategorie A (dívky ročník 2002–2004)
1. Ševčíková Anna ZŠ Jevíčko
2. Muselíková Agáta II. ZŠ M. Třebová
3. Zemanová Agáta DDM M. Třebová
Kategorie A (chlapci ročník 2002–2004)
1. Ševčík Marek ZŠ Jevíčko
2. König Aleš DDM M. Třebová

3. Šnobl Adam 
František DDM M. Třebová

Kategorie B (dívky ročník 1999–2001)
1. Svozilová Sára DDM M. Třebová
2. Bártová Vendula DDM M. Třebová
3. Kichnerová Jana II. ZŠ M. Třebová
Kategorie B (chlapci ročník 1999–2001)
1. Vorba Tomáš DDM M. Třebová
2. Papežík Matěj DDM M. Třebová
3. Papežík Jakub DDM M. Třebová
Kategorie C (dívky ročník 1996–1998)
1. Dospivová Zuzana DDM M. Třebová
2. Řehořová Alena Gymnázium M. T.
3. Hodaňová Karolína II. ZŠ M. Třebová
Kategorie C (chlapci ročník 1996–1998)
1. Rygl Jan Hor. oddíl M. Třebová
2. Zemánek Miroslav DDM M. Třebová
3. Dostál David ZŠ M. Trnávka
Kategorie D (dívky ročník 1992–1995)
1. Přibylová Miloslava -
2. Rodová Klára -
3. Jitka Faktorová Gymnázium M.T.
Kategorie D (chlapci ročník 1992 - 1995)
1. Schiller Marek Hor. oddíl M. Třebová
2. Jochec Tomáš Hor. oddíl M. Třebová
3. Kobylka Martin -
3. Bednařík Jakub -

Další disciplínou bylo lezení na rychlost, 
kdy nejrychlejším lezcem se stal Tomáš Jochec, 
kdy 7m vysokou stěnu zdolal v čase 9:37.

Majitelem poháru, který byl určen pro nej-
zdatnějšího lezce, se stal teprve 6-letý Marek 
Ševčík z Jevíčka, který dokázal ve své katego-
rii bez obtíží zdolat všechny trasy.

V rámci doprovodného programu vystoupi-
li s ukázkami své činnosti zájmové kroužky 
pod hlavičkou DDM (břišní tanečnice, aikido, 
C-WALK tanečníci) a dále se svojí rally show 
(jízda se závodními modely aut) bratři Schille-
rovi ze Šanyteamu. Během celého dne si mohli 
nechat účastnici vyzdobit svůj obličej různými 
malůvkami  (facepaiting) od Zdeňka Zelinky.

Akce proběhla ve spolupráci s těmito sub-
jekty: hlavní sponzor ALPINE PRO, dále 
DDM M.Třebová, Zdravé Město M.Třebová, 
internetové rádio DWD, informační centrum 
M.Třebová, výškové práce René Réda, Rehau 
a Elkon Elektro.

Více informací a fotografie naleznete na 
webu: www.horozavody2011.webnode.cz

Za pořadatele Martin Červinka

Jarní přírodou
35. ročník dálkového a turistického po-

chodu – pořádá KČT TJ Jaroměřice
v sobotu dne 19. března 2011

více na www.jevicko.cz

Velký Medvěd, Rychlý Šíp, Štíhlá 
Laň, že nevíte kdo to je?
Zeptejte se v mateřské škole.
Celý týden si děti ve třídě Kapří-
ků hrály na Indiány. Dozvěděly se 
něco o jejich životě v Severní Ame-
rice, stavěly týpí, vytvořily si vlastní 
indiánské oblečení a čelenky. Jako 
praví Indiáni se naučily poznávat 
některé stopy zvířat a dokonce si 
vytvořily i ty vlastní.
Děti i paní učitelky si společně uži-
ly spoustu legrace a těší se na další 
dobrodružství.

Za třídu Kapříků  
Martínková Veronika
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Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012  
na Gymnáziu v Jevíčku

Někteří úspěšní maturanti 
jevíčského gymnázia

V letech 1973 až 1990 se na jevíčském gymnáziu při-
pravovali v posledním maturitním ročníku ke studiu 
na vysokých školách v tehdejším Sovětském svazu, 
v Německé demokratické republice, v Polsku a v Bul-
harsku studenti z celých Čech a Moravy tehdejšího 
Československa. Většina z nich po ukončení studia 
v zahraničí nacházela výborné pracovní uplatnění ne-
jen před rokem 1989, ale nachází je i v současné době. 
Z těchto studentů uvádím některé absolventy Mos-
kevského státního institutu mezinárodních vztahů 
(MGIMO). Za jménem studenta je v závorce uveden 
rok, kdy maturoval, třída jevíčského gymnázia, kterou 
navštěvoval, a čím byl v roce 2004.
Marek Dospiva (1987, 4. C) – spolumajitel inves-
tiční skupiny Penta
Martin Hrodek (1987, 4. C) – partner právnické 
kanceláře Baker & McKenzie
Petr Kubový (1986, 4. D) – člen představenstva 
české pobočky firmy Shell
Dominik Štros (1986, 4. D) – ředitel české poboč-
ky Marsh & McLennan
Rudolf Hykl (1984, 4. B) – český chargé d‘affaires 
v Singapuru
Libor Sečka (1980, 4. C) – český velvyslanec 
v Itálii
Miroslav Šindelář (1979, 4. A) – český velvyslanec 
v Albánii
Miloš Červenka (1979, 4. D) – pozemkový magnát 
v Praze
Petr Dokládal (1978, 4. C) – český velvyslanec 
v Bulharsku
Zdroj informací: www.ruzovypanter.cz – Štěpán Blažek 

Regionální osobnost 
Tomáš Drobníček

Dne 27. června 1972 byl v Rovnosti otištěn nekrolog, 
který začínal větou: „Spoluzakladatel  státního hu-
debního školství v Uzbekistánu T. F. Drobníček ze-
mřel v Brně ve vysokém věku 88 let.“
Tomáš (Francevič) Drobníček se narodil v Úsobrně 
21. prosince 1884 v domě č. 13 v rodině krejčího. 
Roku 1906 maturoval na zemské vyšší reálce v Jevíč-
ku (pokud nejde o náhodnou shodu jmen). Za první 
světové války přešel jako důstojník i s vojáky spada-
jícími pod jeho velení do ruského zajetí. Po říjnové 
revoluci odešel do Uzbekistánu a tam se deset let po-
dílel na budování středního a vysokého hudebního 
školství. V Taškentu, hlavním městě Uzbekistánu, zří-
dil i moderní operní scénu.
Po návratu do vlasti učil na brněnských školách a zú-
častňoval se brněnského hudebního života. Po druhé 
světové válce již jako ředitel školy v. v. učil ruštinu 
a překládal ruskou literaturu, zejména literaturu pro 
děti (např. J. P. Spangenberg: Lovil jsem pro ZOO).
Tomáš Drobníček zemřel v Brně 31. května 1972.

Zdroje informací: Bránský, Jaroslav: Hudební slovník 
okresu Blansko, Boskovice 1984. Nekrolog v Rovnosti 

dne 27. června 1972. Štěpán Blažek  

Podílí se na propagaci 
Jevíčka...

Jakub Vrbický, r. n. 2001, mladičký stolní tenista TJ 
Pinec Jevíčko, své dovednosti a talent prezentuje tak-
řka po celé ČR. Ještě nemá to nejšpičkovější postavení 
v celorepublikových tabulkách, ale jak je vidět z po-

sledních výsledků, má k němu nakročeno. Pro ilustra-
ci lze uvést některé poslední výsledky:
23. 1. 2011, Dubňany - BTM ČR - nejmladších žáků 
- kategorie A, startovalo 50 hráčů z celé ČR. Jakub, 
jako vítěz velmi těžké kvalifikační skupiny, postupoval 
dále vyřazovacími souboji, prohrál až s pozdějším ví-
tězem celého turnaje. Konečné, dělené 5.–8. místo je 
slušným výsledkem.
6. 2. 2011, Choceň - Krajský přebor - mladších žáků – 
Pardubického kraje, startovalo 32 nominovaných hráčů. 
Jakub vyhrál kvalifikační skupinu, postupně přešel ve 
vyřazovacích kolech, až na konečné, dělené 5.–8. místo.
20. 2. 2011, Hostinné - BTM ČR - nejmladších žáků - 
kategorie A, turnaj rozehrálo na 50 hráčů z celé ČR. 
Jakub tentokrát postupoval z kvalifikační skupiny 
jako druhý. Do vyřazovacích soubojů mu los, dále při-
soudil, tabulkově vysoko postavené soupeře, ale opět, 
dělené 5.–8. místo celkově, je paráda. Mnozí se nás 
u té příležitosti ptali, kde je to Jevíčko, jakou tam má 
stolní tenis tradici.

Za TJ Pinec Jevíčko, Oldřich Zecha

Župní turnaj ve Florbale 
mladších žáků

T. J. Sokol JEVÍČKO ODDÍL FLORBAL
V sobotu 19. 2. 2011 se tradičně v Jevíčku usku-
tečnil již 9. ročník Župního turnaje ve florbale, 
pardubické-východočeské Pippichovy župy.
Hrálo se v kategorii mladších žáků. Přímo z to-
hoto turnaje se postupuje na oblastní přebor 
ČOS (české obce sokolské), který se uskuteční 
v Praze v neděli 15. 5. 2011.
Našeho župního turnaje se zúčastnilo 6 družstev, 
TJ Sokol Choceň, TJ Sokol Letohrad, TJ Sokol 
Makov, DDM Moravská Třebová a TJ Sokol Je-
víčko bylo zastoupeno 2 týmy.
Týmy byli rozděleni do dvou skupin, kde hrál 
každý s každým. Dále se hrálo systémem play-
off, tzn.že ze skupiny první hrál s posledním 
z druhé skupiny atd. Do semifinále postoupily 
družstva sokol Jevíčko B, DDM MT a dále sokol 
Choceň, sokol Letohrad, který byl divokou kar-
tou (nejlepší tým z nepostupujících čtvrtfinálo-
vých družstev). Z těchto bojů hladce postoupilo 
Jevíčko 7:1, pod vedením trenéra Martina Appla. 
Ve finále se utkalo s Letohradem, kde potvrdilo 
roli faforita a zaslouženě vyhrálo 9:0. V kategorii 
jednotlivců se Adam Bartuněk ze sokola Jevíčko 
umístil jako nejlepší střelec s 14 góly, nejleším 
golmanem se stal brankář sokola Letohrad Vojtí-
šek Adam a nejlepším hráčem byl Musil Petr ze 
sokola Choceň.
Tímto bych chtěl pogratulovat našim nejmlad-
ším hráčům (Bartuněk Adam, Danihel Marek, 
Nečas Radek, Batelka Jiří, Hanák Tomáš, Vesel-
ka David, Neubauer Štěpán, Dostál Roman, Va-
šek Ladislav, Vystavěl Marek, Knötig Jan, Müller 
Matěj, Zemánek Josef, Vašíček Patrik, Hrazdira 
Zdeněk) k postupu na oblastní přebor do Prahy.
Dále poděkovat pořadatelům (Martin Appel, Jar-
da Vašíček ml., Lucie Nečasová, Jiří Linhart ml., 
MVDr. Jindřich Kleibl) za pomoc při turnaji.

Se sokolským „NAZDAR“ MUC. Vít Musil

Gymnázium Jevíčko bude pro škol-
ní rok 2011/2012 přijímat do dvou 
tříd 1. ročníku čtyřletého studia 60 
žáků z 9. ročníku ZŠ. 
Termíny 1. kola přijímacího řízení 
jsou 26. 4. 2011, 27. 4. 2011 a 28. 
4. 2011. Nejzazší termín pro podání 
přihlášky je 15. březen 2011. Při-
jímací zkoušky připraví agentura 
SCIO. Přijímací zkoušky musí vykonat každý ucha-
zeč. Uchazeči budou dělat zkoušky z českého jazyka, 
matematiky a obecných studijních předpokladů. Do 

výsledku přijímacího řízení se bude 
započítávat prospěch ze ZŠ. 
V rámci přípravy na přijímací 
zkoušky organizuje Gymnázium Je-
víčko přijímací zkoušky nanečisto 
(scio testy z českého jazyka, mate-
matiky a obecných studijních před-
pokladů) pro uchazeče o studium 
z 9. tříd v pátek 4. března 2011. 

Více informací (kritéria přijímacího řízení, vyplňová-
ní přihlášek, přijímací zkoušky nanečisto...) najdete 
na www.gymjev.cz.

Úspěch žáků 
Gymnázia Jevíčko

Dne 10. 2. 2011 se konalo na Gymnáziu Svita-
vy okresní kolo konverzační soutěže v němec-
kém jazyce, kterého se zúčastnily i naše žáky-
ně.  Zvítězila Šárka Havlíková a druhá byla 
Hedvika Raabová, studentky třídy 3A Gymná-
zia Jevíčko. Obě postoupily do krajského kola, 
které se koná 23. 2. 2011 v Pardubicích. Ve 
středu 16. února 2011 se uskutečnilo v Lito-
myšli okresní kolo konverzační soutěže v ang-
lickém jazyce. Na třetím místě se umístil žák 
tercie Michal Tulek.

Pozvánka – Zdeněk Šustr, 
spolupracovník městského muzea, se stále 

více věnuje fotografii a výtvarné tvorbě. 
Svým objektivem nám přibližuje nevšední 

krásy přírody nejen v našem okolí, ale 
i na jiných místech v Evropě. Jeho snímky 
zaujmou každého mimořádným pohledem 
na přírodu a prozrazují na autora, že je 

otevřenou a vnímavou osobností. 
Ing. Jan Suchomel
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RŮZNÉ

Jevíčko – město: Arktické noci a dny

František Trnka – Medřík

Za arktické noci a dny pokládáme takové, kdy teplota vzduchu nevystoupila 
nad -10 °C. Teplota byla -10 °C a nižší. I takové noci a dny v Jevíčku byly, ale 
ne každým rokem. Uvedeno v kterém měsíci kolik. 

Rok Nocí Dní Rok Nocí Dní
1982 I. 13 I. 3 1997 I. 2   

1985
I. 13 I. 7 1998 I. 1   
II. 7 II. 3 II. 1   
XI. 1   1999 I. 3   

1986 II. 13 II. 1 XII. 1   
XII. 1 XII. 1 2000 I. 3 I. 1

1987 I. 12 I. 7 2001 I. 2   
II. 1   XI. 2 XII. 1

1988 XII. 1   2002 I. 3 I. 2

1989 XI. 2   XII. 4   
XII. 3   2003 I. 3 I. 1

1990 I. 2   XII. 2   

1991
I. 1   2004 I. 3 I. 4
II. 3   2005 II. 2   

XII. 4  2006 I. 6 I. 2
1992 XII. 2   II. 1   
1993 I. 6 I. 1 2007 I. 1   
1994 II. 1 II. 1 2009 I. 3   

1995 XI. 1   XII. 2 XII. 1
XII. 3   2010 I. 4 I. 3

1996
I. 4 I. 2
II. 6   

XII. 9 XII. 8 František Plech

Narodil se 26. dubna 1925 v rodině 
ředitele školy v Lázích u Městečka Tr-
návky. Od dětství hrál na klavír, jako 
student Gymnázia v Jevíčku začal 
hrát na trubku a našel tam uplatně-
ní v amatérském tanečním orchestru. 
Po dobu studia českého jazyka a hu-
dební výchovy na Filosofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně, dirigo-
val v Jevíčku amatérský symfonický 
orchestr a zároveň i dechový a taneč-
ní orchestr, které hrávaly při všech 
kulturních příležitostech v širokém 
okolí. Kromě toho hrál v Brně na 
trubku ve studentském dixielandu. 
V hudebních produkcích pokračo-
val i poté, co nastoupil po ukončení 
studia jako učitel na Vojenské škole 
Jana Žižky v Moravské Třebové a pak 
na Gymnáziu ve Svitavách. Zde navíc 
rozšířil své hudební působení na spo-
lupráci s divadelním souborem. Hrál 
také na klavír v kvartetu svitavských 
učitelů, které mělo širokou působ-
nost. Současně s hraním se pustil i 
do hudebních úprav tanečních skla-
deb a do skladatelské činnosti. 
Hudbou se plně zabýval po odchodu 
ze školství v roce 1960. Spolupracoval 
s orchestry Jožky Karena, Mirko Fo-
reta a Gustava Broma v Brně, některé 
jeho skladby nahráli v Českosloven-
ském rozhlase.
V roce 1961 se stal redaktorem, poz-
ději hudebním dramaturgem v Čes-
koslovenském rozhlase Ostrava, kde 
prosadil řadu dnes známých zpěvá-
ků, např. Pavla Nováka, Marii Rotte-
rovou, Hanu Zagorovou a Věru Špi-
narovou. Prosadil i hudební skupiny 
(Flamengo, Bukanýři, skupinu Vladi-
míra Hajchla, skupinu Ivo Pavlíka). 
Především pro Hanu Zagorovou na-

psal úspěšné písně (Mrtvá láska, Pís-
nička v bílém). Další písně byly pro 
Buřinky Petra Dudeška. Účastnil se 
i soutěže Zlatý Palcát (vojenské pís-
ně). Jiným jeho oborem je tvorba 
pro děti (vycházela ve sbornících 
OKS Karviná), kde nejlépe uspěl se 
svou dětskou minioperou Komárko-
va ženitba (v roce 1983 oceněna ČHF 
v soutěži o dětskou dramatickou tvor-
bu)a s dětským muzikálem Piky, piky 
na hlavu. 
V roce 1970 byl z Československé-
ho rozhlasu propuštěn z politických 
důvodů. Pak pracoval na OKS Kar-
viná a pak na učilištích v Bohumíně 
a v Havířově, kde vždy v krátké době 
vytvořil hudební a pěvecké skupiny, 
které měly vysokou uměleckou úro-
veň a byly vždy na předních místech 
v celostátních soutěžích. 
Nadále spolupracoval s dětskými pě-
veckými soubory v Havířově nejen au-
torsky, ale i jako výborný citlivý kla-
vírista. 
Po odchodu do důchodu vedl decho-
vou kapelu Těrličanku a po ní Hor-
nosušskou kapelu, která se pod jeho 
vedením postupně změnila na netra-
diční dechový soubor s novým reper-
toárem a novým názvem Retro Band. 
Jeho současná práce souvisí opět se 
sborovou činností. Je uměleckým ve-
doucím, aranžérem a klavíristou pě-
veckého souboru CANTABILE při 
Základní umělecké škole Leoše Ja-
náčka v Havířově.
Za dlouholetou činnost v kultuře 
byl v prosinci 2004 odměněn Cenou 
Města Havířova.

V Havířově zpracovala dne 3. března 
2001 Blažena Trnková
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PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko – březen 2011

Přehled akcí ve městě Jevíčko – březen 2011

Pokud máte zájem zveřejnit svoji akci v rámci přehledu, kontaktujte pracovnici Informačního centra 
Zámeček, tel.: 461 542 812, nebo pište na: Infojevicko@seznam.cz. 
Další informace naleznete také na webových stránkách města: www.jevicko.cz.

P R O G R A M  

N A   BŘEZEN 
!!!POZOR!!!  Od 7. do 11. března jsou jarní prázdniny. Po tuto 
dobu bude rodinné centrum pro pravidelné aktivity uzavřeno. 
Plánujeme však akci, kterou přizpůsobíme počasí. Informace se dozvíte 
včas na samostatných plakátech. 

Úterý 1. března 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE 

S DĚTMI 2 - 3 roky 
ZAVŘENO  

Čtvrtek 3. března 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM  

PRO RODIČE S DĚTMI  
10 měsíců - 2,5 roku  

15:30 VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE 

Renata 

Pondělí 7. března 2011 

9:30 VÝLET DO 
OKOLÍ  

S „POCHOVÁNÍM 
BASY“ TRADIČNÍM 

MASOPUSTNÍM 
ZVYKEM 

PROGRAM BUDE 
PŘIZPŮSOBEN POČASÍ 

Bliţší informace na samostatných 
plakátech 

ZAVŘENO 
JARNÍ PRÁZDNINY 

Úterý 8. března 2011 
ZAVŘENO 

JARNÍ PRÁZDNINY   
ZAVŘENO 

JARNÍ PRÁZDNINY 

Čtvrtek 10. března 2011 
ZAVŘENO 

JARNÍ PRÁZDNINY   
ZAVŘENO 

JARNÍ PRÁZDNINY 

Pondělí 14. března 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 15. března 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

 

 

 

Čtvrtek 17. března 2011 

9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE S DĚTMI 

10 měsíců - 2,5 roku 
10:45 PŘEDNÁŠKA  
S OCHUTNÁVKOU 
NA TÉMA LUŠTĚNINY  

15:30 LITERÁRNÍ 
ODPOLEDNE 

SETKÁNÍ S POHÁDKOU 
Bliţší informace na samostatných 

plakátech 
Bára 

Pondělí 21. března 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

aneb PŘÍVÍTEJTE JARO 
KYTIČKOU 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 22. března 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 24. března 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

10:00 Přednáška 
s následnou besedou 
NA TÉMA MLÉČNÁ VÝŢIVA 

15:30 PŘEDNÁŠKA 
ALTERNATIVNÍ 
VÝCHOVA DĚTÍ 

POMOCÍ 
KINEZIOLOGIE 
Lenka Bojanovská 

Pondělí 28. března 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 29. března 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 31. března 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

15:30 VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE 

Renata  
 

Program seniorského klubu na březen: 

Středa 2. března 2011 zdravý spánek v senior. věku 
Středa 9. března 2011 svátek žen 

Středa 16. března 2011 numerologie 

Středa 23. března 2011 kouzlo recitace 
Středa 30. března 2011 vystoupení Vjechétek Jarom. 

 

01.03. 08:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
01.03. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palou-

ček
02.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
02.03. 14:30 Zdravý spánek v senior. věku, Senior 

klub RC Palouček
02.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
03.03. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palou-

ček
03.03. 15:30 Výtvarné odpoledne, RC Palouček
04.03. 17:00 Mše pro děti, KNPM Jevíčko
05.03. 17:30 Habermannův mlýn, Kino Astra
05.03. 20:00 Ples, Hotel Morava Jevíčko a Vinařství 

Tomanovi
06.03. 09:30 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
07.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
08.03. 08:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
09.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
09.03. 14:30 Svátek žen, Senior klub RC Palouček
09.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
11.03. 17:00 Mše pro děti, KNPM Jevíčko
12.03. 17:30 Hlava – ruce – srdce , Kino Astra
13.03. 09:30 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
14.03. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Pa-

louček
14.03. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
14.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
15.03. 08:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
15.03. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palou-

ček
16.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíč-

ko
16.03. 14:30 Numerologie, Senior klub RC Palou-

ček
16.03. 16:00 Zastupitelstvo města Jevíčka, zasedací 

místnost MěÚ
16.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
16.03. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku, ZUŠ 

Jevíčko
17.03. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palou-

ček
17.03. 15:30 Literární odpoledne, RC Palouček
18.03. 17:00 Mše pro děti, KNPM Jevíčko
19.03. 17:30 Paranormal activiti 2 , Kino Astra

19.03. 19:00 Country večer pro členy SDH, Dům 
hasičů

20.03. 09:30 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
21.03.–25.03. Výstava fotografií p. Zdeňka Šustra 

„Toulky přírodou“, Sál Zámečku, vždy 
od 9:00-12:00, 13:00-17:00 hod.

21.03. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Pa-
louček

21.03. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
21.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
22.03. 08:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
22.03. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palou-

ček
22.03. 14:30 Jarní dílna, vynášení Moreny, MŠ Je-

víčko
23.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
23.03. 14:30 Kouzlo recitace, Senior klub RC Pa-

louček
23.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
24.03. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palou-

ček
24.03. 15:30 Přednáška – Kineziologie, RC Palou-

ček
25.03. 17:00 Mše pro děti, KNPM Jevíčko
26.03. 17:00 Koncert Lomnického sboru Dishar-

monických amatérů a pěveckého sbo-
ru CANTILO, Synagoga

26.03. 17:30 Fotři jsou lotři, Kino Astra
27.03. 09:30 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
28.03. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Pa-

louček
28.03. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
28.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
29.03. 08:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
29.03. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palou-

ček
30.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
30.03. 15:00 Vystoupení Vjechétek Jaroměřice, sál 

Zámečku
30.03. 17:00 Bohoslužba, KNPM Jevíčko
31.03. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palou-

ček
31.03. 15:30 Výtvarné odpoledne, RC Palouček

5. 3., sobota v 17:30 hod., koprodukční široko-
úhlý film ČR, Německa a Rakouska:
HABERMANNŮV MLÝN
Historické drama, které vychází ze skutečné události. 
Bohatý německý podnikatel z Jehlova August Ha-
bermann, který ve svém mlýně, na pile i v lesích za-
městnává především Čechy, se vyhýbá politice, jak jen 
může. Příběh jeho smíšené rodiny se odehrává v letech 
1937–1945 a zachycuje dobové peripetie v Sudetech. 
Vrcholí tragédií těsně po skončení války. Legendární 
režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkon-
troverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun 
Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil 
s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatel-
nou krvavou stopu. Hrají: Karel Roden, Zuzana Krone-
rová, Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Jan Hrušín-
ský, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Ben Becker a další.
Vstupné: 69 Kč 104 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný
12. 3., sobota v 17:30 hod., Český širokoúh-
lý film:
HLAVA - RUCE - SRDCE
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez 
kouzel. Rok 1914. Plukovník von Haukwitz zahyne za 
záhadných okolností při okultní seanci. Jeho snou-
benka herečka Klára Knabelová při vyšetřování zjistí, 
že tělu byly po smrti odňaty části. Při hledání odpo-
vědi na tuto záhadu naráží na nejbližší plukovníko-
vu osobu – poručíka Heinricha Rotha a osud je spojí 
dohromady. Hrají: Viktorie Čermáková, Roman Zach, 
Jiří Schmitzer, Ivana Uhlířová, Alois Švehlík, Oldřich 
Vlach a další v černé komedii.
Vstupné: 69 Kč 110 minut, mládeži přístupný, do 
12 let nevhodný

19. 3., sobota v 17:30 hod., Americký film:
PARANORMAL ACTIVITY 2
Nejneočekávanější hororová událost roku. Chce to 
pevné nervy a připravit se na pár bezesných nocí. 
Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry 
z průmyslových kamer, které mají znepokojeným ma-
jitelům ukázat, co nekalého se děje v jejich domově, 
když klidně spí. Když před třemi lety debutující reži-
sér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvořily 
základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že 
Paranormal Activity vstoupí do historie. A proto-
že příběh je až do premiéry filmu přísně střeženým 
tajemstvím, nezbyde než se přesvědčit na vlastní 
oči. Hrají: Katie Featherson, Brian Boland, Molly 
Ephrain, Micah Sloat a další.
Vstupné: 69 Kč 91 minut, mládeži nepřístupný
26. 3., sobota v 17:30 hod., Americký film 
v českém znění:
FOTŘI JSOU LOTŘI
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem? A tak 
se schyluje k Velkému třesku! Greg už konečně chce 
svému tchánovi dokázat, že je hlavou rodinného kla-
nu. V dusné atmosféře oslav pátých narozenin svých 
dvojčat však použije prostředky, které vytvoří řetězec 
katastrofálně komických situací. Jeho autoritu však 
rozhodně neposílí, protože u Jebalů právě zaťukala 
na dveře krize středního věku… Hrají: Ben Stiller, 
Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra 
Streissand, Owen Wilson, Jessica Alba, Harvey Kei-
tel, Laura Dern a další.
Vstupné: 69 Kč 100 minut, mládeži přístupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie. 
Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna Jevíčko
Březen za kamna vlezem… co za kamny.

BŘEZEN JE MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Od 1. března – vyhlašujeme anketu na téma: 
Víte o nás? Je propagace služeb knihovny do-
statečná?
Anketní lístky budou k dispozici v knihovně, 
v budově gymnázia, najdete je ve svých poš-
tovních schránkách. Boxy na vaše odpovědi 
budou v obchodech (Jednota, Štěpánka, v bu-
dově Gymnázia...)
Anketa bude probíhat po celý měsíc březen. 
Děkujeme vám za vaše odpovědi.

Městská knihovna v Jevíčku vyhlašuje 
literární soutěž Umění Limeriku .
Co je to Limerik? Limerik je zábavný literární 
poetický útvar, u jehož vzniku stál anglický 
básník Edward Lear. Limerik se vyznačuje 
pětiveršovými strofami, které se rýmují po-
dle schématu AABBA. Příkladem může být 
tento Limerik E. Leara v překladu Antonína 
Přidala:
Byl jeden dědeček v Szegedu,
který jel na starém medvědu.
Když se ptali: „Kluše?“
Odpověděl suše:
„Je z rodu neklusavých medvědů.“
zdroj: Wikipedie
Zúčastnit se může každý. Těšíme se na vaše 
Limeriky a pro inspiraci jeden od Ivana Pet-
lana z jeho knihy Muž z Acapulca:

To jeden v Peci pod Sněžkou
pletl si Anču s Anežkou.
Byla tma, jak bývá v kině-
vypadá to na dvě tchýně...
Situaci má přetěžkou.

Těšíme se na vaše  Limeriky, které můžete 
do knihovny posílat on-line nebo je donést 
osobně a to do 15. dubna, kdy je ukončení 
soutěže. My se také připojíme a půjdeme 
s kůží trh. 

Kalifornie – cestopisná přednáška 
3. března ve čtvrtek – sál zámečku v 18 hodin.
Studenti Martina a Zdeněk Charvátovi Vás zvou 
na přednášku o Kalifornii. Naše putování Vás 
provede nejen Kalifornií, ale i částí Nevady a Ar-
izony. Projedeme nejlidnatější a nejbohatší stát 
USA od jeho hranic s Mexikem až po San Fran-
cisco. Podíváme se do Los Angeles, San Diega 
i Las Vegas. Projdeme se ohromující přírodou 
Yosemitského národního parku a Grand Can-
yonu. Kalifornie se pyšní hned několika nej: 
najdeme tu nejvyšší vodopád USA, největší ska-
lní úlomek na světě, největší žulový monolit, 
nejníže položené místo, největší větrnou elek-
trárnu, nejklikatější ulici, největší sekvojovec 
obrovský a mnoho dalších zajímavých míst. 

„Člověče nezlob se !“
8. března v úterý – sál zámečku od  9 hodin.
Jarní prázdniny jsou tady, budete se doma nu-
dit, nemáte program?
Přijďte si zahrát hru, při které se  nezlobí…

Trénink paměti – přednáška
15. března v úterý – sál zámečku v 17 hodin.
V rámci Národního týdne trénování paměti, 
jsme pro vás připravili přednášku, kde se do-
zvíte informace o kurzech trénování paměti, 
které probíhají v Jevíčku.
Přednáška Vás seznámí, proč a jak trénovat 
paměť, jak uchovávat nové vědomosti, přiblíží 
Vám pomůcky formou mnemotechnik, které 
Vám mohou usnadnit mnoho věcí k zapama-
tování v běžném životě.  Přijďte se dozvědět, 
jaké cvičení je možné  dělat, jak Vám pomo-
hou. Dále se dozvíte o dalších možnostech na-
vštěvovat kurzy paměti při Městské knihovně 
v Jevíčku.

Trénink paměti
Jak jsem slíbila minule, uveřejňuji výsledky 
cvičeníčka KVĚTOSLAVA, kdo byl hodně 
šikovný, tak se mu podařilo 117 slov, pokud 
více, tak Vám moc gratuluji. Kdo měl slov 
méně, třeba ho to bude inspirovat, aby se 
nevzdával a pokračoval v hledání dále. Tak 
a teď hurá na další cvičeníčko
Hononyma – jsou slova, která mají stejnou 
podobu, ale jiný výnam, najděte jich, co 
nejvíce. Např.  OKO – oko, co vidí, oko mast-
né na polévce, oko jako hra, oko na punčoše
Budu moc ráda, když mi výsledky opět do-
nesete do knihovny a nebo zašlete emailem 
na adresu knihovny. Certifikovaná trenérka 
paměti II. stupně Pavla Konečná.

Maroko – cestopisná přednáška  
Tomáše Černohouse
31. března ve čtvrtek – sál zámečku v 18 ho-
din.
Multimediální procházka orientálním Ma-
rokem. Nenechte si ujít  skvělou podívanou 
a zajímavý komentář cestovatele Tomáše Čer-
nohouse. 

Tak tuhle si musíte taky přečíst
V měsíci březnu bude probíhat cyklus besed 
s dětmi se základní školy a gymnázia, kde 
každé dítě dostane prostor, aby představilo 
knihu, která ho v poslední době oslovila.

Pro děti z družiny jsme připravili odpolední 
program s názvem 

Hádej, hádej pohádku, 
tady děti předvedou své znalosti v oblasti po-
hádek, které jim budou zadávány formou
hádanek, také si nakreslí svou pohádkovou 
záložku do knížky.

Maratón čtení
Pro děti I. stupně základní školy, číst budou 
jejich učitelé, zástupci samosprávy, knihovni-
ce, regionální autoři

Magnesia Litera
Hlasujte pro knihu, 
která může získat 
Cenu čtenářů. 
Hlasovat můžete přes stránky naší knihov-
ny, nebo hlasovacími lístky, které najde-
te v knihovně. Dejte hlas knize, která vyšla 
v roce 2010 a kterou jste si oblíbili.

Přejeme vám hezké prožití měsíce Března s Vaší 
knihovnou a upozorňujeme Vás na prodlouže-
nou půjčovní dobu. Od 1. února má knihovna 
otevřeno každé pondělí do 19.00 hodin.

pondělí  ------- 12.30 – 19.00

úterý 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00

středa 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00

čtvrtek 8.00 – 11.00 12.30 – 17.00

Letní tábor
Bobrovecká dolina

Západní Tatry Roháče
5.–22. 7. 2011, CENA 3.000 Kč,

Přihlášky Ing. Roman Müller,
mobil: 605 907 447

foto na: www.jevicko.cz ve fotogalerii

Kostelíček vypráví – promítání filmu
25. března v pátek – synagoga v 18 hodin.
Autor filmu Marek Novák pro velký zájem 
znovu promítá svůj film natočený na motivy 
knihy Emila Tutsche Kostelíček sv. Bartolo-
měje. Pro obyvatele Zadního Arnoštova a Vís-
ky u Jevíčka bude připravený odvoz, aby také 
mohli tento zajímavý film zhlédnout.
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MĚSTSKÝ PLES

V. městský ples 19. 2. 2011

Zahájení plesu slavnostními fanfárami

Mexické rytmy skupiny ESPUELAS

Skupina KVATRO

Čilý taneční ruch

Přivítání účastníků se přátelským přípitkem

Taneční vystoupení ZUŠ Jevíčko

Vylosování hlavní tomboly

Poslední taneční série
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     Zveme vás 
    na Zámeček 

 

  

 
 

na zábavné odpoledne nejenom pro seniory. 

  

 
 aneb 

 
ukázky scének  a písniček z jejich vlastní produkce. 

 

Během odpoledne uvidíte vystoupení plné humoru, tance i zpěvu 
tohoto souboru.  
 
Součástí bude bohatá tombola. 
 

Přijďte se pobavit a třeba i něco vyhrát. 
 
Vstupné 20 Kč. 

www.jevicko.org/paloucek 
Akce se uskuteční za podpory Města Jevíčka. 

                

 

Pro p átele hudby r zn ch ánr  
po ádá smí en  p veck  sbor CANTILO

koncert Lomnického Sboru 
Disharmonick ch amatér  
a p veckého sboru CANTILO

Koncert se uskute ní 
       v sobotu 26. b ezna 
             v synagoze v 17.00 hodin.

                                  vstupné dobrovolné
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HISTORIE

Zvonice v Zadním 
Arnoštově
Památka II. řádu

Tato památka je monumentem, který 
by měl Zadní Arnoštov zdobit, i vzhledem 
ke svému umístění. Zvonice byla bohužel 
ve své době v tak dezolátním stavu, že se 
dalo jen velmi obtížně určit původní archi-
tektonické dispozice. Místo oken jen zejí-
cí nepravidelné otvory a horní římsa zcela 
rozpadlá. Objekt byl bez omítky a chátrá-
ní akcelerovalo. 

V r. 1987 pojali arnoštovští chalupá-
ři záměr tuto zvonici svépomocně rekon-
struovat. Jednalo se o rodiny Ing. arch. J. 
Ledviny, MUDr. J. Špotta, Ing. J. Hrubého 
a Sl. Duška. O záměru jsme informovali 
tehdejšího starostu MÚ Ing. Vodáka, kte-
rý projekt ochotně schválil a slíbil dodání 
příslušného materiálu (kulatinu na lešení, 
písek, vápno, cement ...).

Organizací a řemeslné realizace se ujal 
MUDr. Jiří Špott, Ing. Hrubý nabídl na-
pojení a prodloužení elektrického vedení 
k míchačce ze své sítě, ostatní zúčastně-
ní nabídli nezbytné pomocné práce. S Ing. 
arch. Ledvinou se nám podařilo podle 
zbytků zachovaného zdiva rekonstruovat 
podobu původního „zubořezu“ na římse 
a původní tvar oken. Škoda jen, že v tom-
to stádiu nás nenapadlo pořídit fotodo-
kumentaci. S počátkem stavby a zejména 
stavbou poměrně vysokého lešení z ku-
latiny vypomohli sportovní kamarádi Dr. 
Špotta z lyžařského a jachetního oddílu. 
Zednické práce provedl Dr. Špott. Parape-
ty oken byly provizorně ošetřeny polože-
ním pozinkovaného plechu, ale k defini-
tivnímu rustikálnějšímu řešení již nedošlo. 
Rovněž tak již nebyl realizován záměr po-
řídit do zvonice zvon. 

V současné době po více jak 20 letech 
by si zvonice zasluhovala drobné opravy, 
zejména ze severní strany, opravu zastře-
šení a vylíčení.

V Zadním Arnoštově dne 9. 4. 2009

MUDr. Jiří Špott, Z. Arnoštov 37

Hrad Vraní Hora
Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, udě-

lil královskému městu Jevíčku na hradě Křivo-
klátě dne 6. srpna 1258 soudní pravomoc nad 
13 okolními vesnicemi – Kornicz (Chornice), 
Alberndorf (Bělá), Arnoldzdorf (Přední Ar-
noštov), Dörfleins (Derflík, dnes Víska), 
Ernistendorf (Arnoštov Zadní), Brasen 
(Vrážné), Har-
tungsdorf (Har-
tinkov), Mitter-
dorf (Bezděčí), 
Unracz (Uneráz-
ka), Niderunracz (?), 
Merteinsdorf (?), Ursedel (?), 
New Branow (Nová Vranová) 
a les Branerwalt – dále do-
stalo Jevíčko právo na vybí-
rání cla v okruhu 3 mil, ja-
kož i výhradní právo stavěti 
krčmy, vařiti a prodávati 
pivo a provozovati řemesla 
v obvodě 1 míle (míle = asi 
7 km). Na tomto pergame-
nu v řeči latinské, se zlome-
nou pečetí na hedvábné šňůře, 
se setkáváme poprvé s obcí jménem 
Nová Wranová, roku 1351 je nazývána 
Lhota, roku 1580 Wranová Lhota.

Správním střediskem této tzv. vranovské 
oblasti byl již v 14. století hrad Vraní Hora na 
vrcholu Hradiska (kóta 347 m). Kdy byl hrad 

postaven není známo. Na připojeném půdorysu 
vidíme situaci hradu a předhradí. 

Charakteristické pro historická hradiska od 
předvěkých jsou dva velké kužely nasypané hlí-
ny, která sem byla navezena z vykopaného pří-
kopu mezi hradem a předhradím (příkop byl 

asi 30 m široký a 7 m hluboký). Předhra-
dí bylo opevněno palisádami, vlastní 

hrad byl chráněn ze strany příkopu 
silnou zdí, přes příkop vedl visutý 
dřevěný most. Ostatní boky hradu 
byly chráněny valem. Svahy pod 
valem byly kolmé, hlína odstra-
něna a vytvořena 4 m široká te-

rasa, která obklopovala celý 
hrad. Husité hrad dobyli, 
rozbořili, v roce 1497 je 
popisován jako pustý. 

K rytířskému hradu 
Vraní Hora patřily v roce 

1350 „Lhota“, Vranová, 
Rovně, Bezděkov, Příkazy, 
Vacetín, Svinov, Pěčíkov, dvůr 
Plechtinec. Jméno „Lhota“ je 
od přídavného jména „lehký“ 
a znamená „úlevu“. Poddaní 
byli osvobozeni na určitou 
dobu tj. „lhotu“ od feudál-
ních dávek a roboty. Naše 

Lhota patřila Vranovi, proto 
byla nazvána „Lhotou Vranovou“. 

Leží v údolí říčky Třebůvky, která pramení 
pod Křenovem ve výši 426 m. V oblasti Vranové 

Etien Band představil nový repertoár
Orchestr muzikálové a populární hudby Zá-

kladní umělecké školy v Jevíčku s názvem Eti-
en Band, pod vedením Ing. Radka Kavana se 
opět představil na svém koncertě 30.ledna 2011 
v sále jevíčského kina. V podání mládežnické-
ho orchestru, který tentokrát hrál v počtu tři-
ceti účinkujících (4 zpěvy, 5 saxofonů, 6 trum-
pet, 4 trombony, 3 elektrické kytary, baskytara, 
piano a bicí) zazněla celá řada hudebních no-
vinek, které orchestr cvičil v průběhu podzim-
ních zkoušek. Repertoár orchestru se rozšířil 
o skladby z dílny osobností světové popmusic 
jako ABBA, Phil Collins, Frank Sinatra, Micha-
el Jackson a dalších hudebních hvězd.

Zpestřením koncertu byla také projekce pre-
zentací, které si připravili žáci ZUŠ Jevíčko na 
téma „Osobnosti světové popmusic“. Prezenta-
ce v tištěné podobě si můžete nyní prohlédnout 
v prostorách Zámečku v Jevíčku.

K výbornému dojmu a zvuku kapely při-
spěla profesionální práce zvukařů Miroslava 
Horkého a Pavla Vlacha, kteří za podpory 
osvětlovače Petra Kalandry  odvedli vynika-
jící kus práce, za což jim patří naše velké po-
děkování.

Orchestr Etien Band je díky svému nástro-
jovému složení a širokému repertoárovému 
pojetí výjimečným orchestrem, který Základní 

uměleckou školu Jevíčko pra-
videlně reprezentuje na sou-
těžích  a koncertech. Chtěl 
bych tímto také velmi podě-
kovat všem členům orchest-
ru za jejich spolupráci a přál 
bych si, aby naše „zuška“ 
i v budoucnu měla dostatek 
talentovaných a obětavých 
žáků, kteří se rádi zapojí 
do orchestrální hry. Přivíta-
li bychom zejména hráče na 
dechové nástroje: trombon, 
trubka, saxofon.  

Dušan Pávek, dipl.um. 
ředitel ZUŠ Jevíčko.

Lhoty protéká malebným údolím, obsahuje již 
vody svého hlavního přítoku Jevíčky. Na břehu 
Třebůvky stavěl jsem v těchto místech – u pily 
v Kozově – chatu. Pamětníci mi vyprávěli, že 
v řece jsou „štiky s mechem na hlavě“, šprýma-
ři. Štik zde byl dost, ale s mechem na hlavě 
žádná. V řečišti Třebůvky, pod Jarovicí (448, 
Vranová) bylo nalezeno bronzové kopí, které je 
v jevíčském muzeu. 

Doporučuji návštěvu Vraní Hory, od Jevíčka 
vzdálené asi 12 km, nachází se zde střepy stře-
dověkých nádob, kovových předmětů a uvědo-
míme si rozsah a vliv středověkého Jevíčka. 

Ing. Jan Suchomel
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

V y p r a v ě č: Bohumila Z E Z U L O V Á, 
nar. 1893, St. Roveň

N E Z V E D E N Ý  H A S T R M A N
- z Vranové Lhoty -

Na pokraji vesnice, kde nedaleko teče řeka 
Třebůvka, bydleli staří manželé. Strejček si rád 
zakouřil, což jeho manželka nerada viděla. Kou-
řil-li v kuchyni nebo v síni, bylo zle, a proto utis-
kovaný kuřák vycházel se svou dýmkou nejraději 
na pole nebo před dům. U zdi pod okny si zhoto-
vil lavičku, na niž se rád v podvečer usadil a spo-
kojeně pokuřoval.

Vyšel si tam také jednoho večera a sotva se 
usadil, hned byl zahalen obláčky vonného dýmu. 
Stmívalo se, mezi stromy poletovali netopýři 
a z lesa se ozývalo houkání sov.

Pojednou kde se vzal tu se vzal, objevil se 
před strejčkem malý chlapeček. Byl v roztrha-
ných kalhotkách a na hlavě neměl ani čepici. 
Strejček viděl, že má rozcuchané vlasy, ale jaké 
jsou barvy, to v soumraku nemohl rozeznat. Také 
do obličeje mu dobře neviděl, ale přece poznával, 
že se nějak pitvorně šklebí. Chlap se přiblížil až 
k lavičce a začal se strejčkovi a jeho dýmce vysmí-
vat. To spokojeného kuřáka dopálilo. Sedí tady ve 
svatém pokoji, je rád, že se s ním žena nevadí, 
a tu pojednou přijde nějaký cizí kluk a z ničehož 
nic si ho dobírá.

„Čí jsi kluk? A co tady chceš? Proč neležíš 
doma na peci a nespíš? Seber se a utíkej domů 
nebo dostaneš za uši!“ Chlapec však nedbal otá-
zek ani moudrých rad, dál před dědou posměšně 
poskakoval a šklebil se ještě víc. Dědu přešla tr-
pělivost a tak skočil po nezvedeném chlapci, aby 
mu dal pár za uši. Ale kluk před ním couval jako 
rak a dělal na něj dlouhý nos. Dopálený strýc 
utíkal co mohl, ale ne a ne se k němu přiblížit. 
Tak běželi oba až k Třebůvce. Tam byl klučina 
jako v pasti. Ale v tom se náhle obrátil a než se 
strejček vzpamatoval, skočil do vody.. Bylo mu vi-
dět jen rozježenou šklebící hlavu. Řezavě se smál 
a jeho prsty mu tančily opět na nose. Na vodě se 
udělala veliká kola, a pak nic... Strejček zůstal 
stát jako zkoprnělý a v hlavě se mu vyjasňovalo. 
Poznal, že posměváčkem byl hastrman, který se 
zdržuje v Třebůvce a rád časem provede nějakou 
taškařinu.

Strejček si zlostně odplivl, obrátil se a šel 
domů. Vypravoval ženě, co mu hastrman provedl, 
jak jej stíhal a jak utekl do vody. „Jestli se s ním 
setkám podruhé, ať si mne nepřeje!“, sliboval. 
Hastrman se mu však vícekrát neukázal a tak se 
s ním strejček nemohl vypořádat, jak si přál.

P L A Č E K
- z Vranové Lhoty-

Loukami mezi Lhotou a Pěčkou se dojde 
k Hradisku, kde kdysi stával rytířský hrad. Ne-
daleko stával klášter a jeptiškám patřila jedna 
louka vedle luk panských. Sestry byly rády, že 

mají aspoň tu louku a v létě v zimě mají čím kr-
mit dobytek.  To však nedalo klidně spát závis-
tivému a lakomému rytíři. Toužil po tom, aby se 
klášterní louky zmocnil. Byl by zaokrouhlil svá 
pole a tak se rozhodl, že louka musí být jeho. 
Klášteru dal své rozhodnutí pouze na vědomí.

V klášteře nastalo zděšení. Jeptišky plaka-
ly a naříkaly, co budou dělat, když ztratí lou-
ku, která byla odpradávna  jejich. Představe-
ná se odebrala s několika staršími sestrami na 
hrad, aby dokázala právo kláštera, ale rytíř se 
jen smál. Řekl, že louku dá sklidit svými lidmi, 
ať se to tomu líbí nebo ne a že každý odpor 
je schopen potlačit. Jeptišky prosily, aby jejich 
chudý klášter nepřipravoval o jediný pozemek, 
ale rytíř poručil, aby okamžitě odešly, nebo že je 
dá vyštvat jako obtížné žebračky.

Klášterním pannám nezbylo než chodit večer 
loukou a tam, žalostně plakat nad svým ztra-
ceným majetkem, Jejich slzy nebyly však pro-
lévány nadarmo; rytíř byl za svůj zlý čin brzy 
potrestán. 

Na louce stály kopky sena málem jedna ved-
le druhé. Ale než se svezli, přihnala se prudká 
bouře, spustil se lijavec a  voda všechno seno od-
nesla. Rytíř neměl také nic. Bylo to tak i s ota-
vou a další léta se všechno opakovalo. Rytíř zuřil 
a mstil se na klášterních pannách, které museli 
nakonec klášter opustit a odstěhovat se jinam. 
Jenže i na rytíře došlo.

Vypukla vojna a na Moravu vtrhlo nepřátel-
ské vojsko. Rytíř se spojil se sousedními pány 
a chystal se ke společné výpravě proti nepříteli. 
Vracel se z porady na Bouzově, ale cestou byl 
přepaden a po krátké potyčce zajat. Nepřátel-
ské vojsko přitáhlo pod Hradisko a vyzvalo po-
sádku, ať hrad vydá, jinak že zajatý pán ztratí 
hrdlo. Vzkaz vzbudil na hradě velké zděšení. 
Paní byla jista, že rytíř je v bezpečí za pevnými 
hradbami Bouzova a nyní se dozvěděla takovou 
zprávu. Naříkala nad jeho osudem a dcery jí 
v pláči pomáhaly. Pak se rozhodly,  že nejstarší 
se odebere k veliteli nepřátelského vojska, kte-
ré se rozložilo na tolik oplakávané louce Plač-
kově, aby sjednala výměnu otce za hrad. Vyšla 
tedy boční brankou a ubírala se na Plačkov. 
Cizí rytíř ji ani nevyslechl a dal jí před očima 
jejího otce setnout hlavu. Stejně se vedlo pro-
střední i nejmladší dceři.

Rytíř se musel dívat na jejich popravu a být 
svědkem jejich pláče, nářku i smrti. Cizí ry-
tíř pak vydal rozkaz k útoku na hrad; ten byl 
dobyt, vyloupen a konečně i zapálen. Tak ry-
tíř z louky na Plačkově viděl zkázu své rodiny 
i svého majetku. Půda byla skropena i jeho sl-
zami – nešťastná louka slyšela jen samý pláč 
a nářek.

Hrad zůstal smutnou zříceninou. Zanikl, 
ale louka Plačkov stále zůstává; seno z ní bývá 
zřídkakdy sklizeno, obyčejně je odnese vod Tře-
bůvky.

Josef Vrbka 
Pověsti z Malé Hané

Historické čtení na pokračování

V y p r a v ě č:    Ladislav  D V O Ř Á K, 
nar. 1908, Bezděčí

B Í L Á   P A N Í   N A   C I M B U R K U
- z Bezděčí -

Na Cimburku žije bílá paní, která se ve dne 
zdržuje ve sklepení pod hradem. Vychází ven jen 
o půlnoci, projde bývalým nádvořím a prochází se 
pak po zdech zříceniny. Bývá oblečena do dlou-
hých bílých šatů, ruce má složeny na prsou a vždy 
žalostná pláče.

Je to bývalá hradní paní, která měla jediné 
dítě, roztomilou dcerušku. Opatrovala ji jako oko 
v hlavě, snášela jí vše co si přála, kupovala pro 
ni lahůdky ze vzdálených míst a strojila ji do nej-
krásnějších šatů. Ale děvčátko bylo bledé a stále 
churavělo.

Hradní paní zvala na Cimburk slavné lékaře 
z Olomouce, z Brna i z Prahy, ba někteří přijeli 
až z daleké Itálie, ale nikdo nemohl pomoci. Děti 
v městečku pod hradem byly červené a zdravé, ale 
hradní dcerka byla bledá jako sníh a slabostí ne-
mohla ani chodit.

Zkušený lékař z daleké Florencie se tomu divil: 
„Krajina je zde zdravá, lidé mají dostatek potravy, 
děti ve vesnicích zdravím přímo kypí, jenom ta 
hradní slečinka je hubená a bledá. Plíce a srdíč-
ko má v pořádku, co jí tedy chybí?“ Vrtěl nad tím 
hlavou a vyptával se: Čím to děvče živíte? Co jí?“ 
Hradní paní odpovídala lékaři se slzami v očích: 
„Ach, vzácný pane, ona jí velice málo! Nechutná jí 
polévka, nechce se ani napít mléka a také chlebem 
pohrdá“. – „A vy jí takovou neposlušnost trpíte? 
Pak se nedivím, že je taková bledá a slabá. Malé 
děti musí jíst všecko, co se jim předloží! Nebude-li 
jíst polévku, mléko, máslo a ovoce, zemře!“

Paní se dala do pláče a prosila dcerku, aby jed-
la všechno, co jedí jiné děti. Děvče vzdorně poho-
dilo hlavou a neposlechlo matku ani lékaře. Když 
lékař viděl, že jeho rady a napomínání se míjejí 
účinkem, rozhněval se a odjel z hradu.

Na Cimburku nastal smutek. Děvče jedlo jen 
mlsky a ostatní jídla odmítalo. Sláblo čím dál víc, 
až jednoho dne zemřelo. Paní plakala, volala celé 
dny a noci svoji dcerušku, která již byla pochová-
na v hrobě u trnavského kostela a své matce se 
neozývala. Ubohá hradní paní žalem zešílela. Ne-
vycházela z hradních síní a komnat, v noci však 
vyběhla ven a chodila po hradbách, kde hledala 
své dítě.

Na Cimburku se vystřídalo mnoho majitelů. 
Hrad posléze zpustl, až konečně se stal pouhou 
zříceninou. Bílá hradní paní však stále obchází 
jeho zdi a hledá dcerku, která zde kdysi zemřela.
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Obec Biskupice

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji zainvesto-
vaná stavební místa p.č. 199/33 (733 m²), 
199/34 (738 m²), 199/26 (857 m²), 
199/27 (879 m²), 199/42 (826 m²), 
199/41 (829 m²), 199/28 (836 m² )
CENA 50,-Kč/m²

Další informace na tel. 461 326 521, 
www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•		písemně:	Obec	Biskupice,	 

Biskupice čp.11, 569 43
•	e-mail:	biskupice@biskupice.cz

Pozvánka  
Masopust Biskupice

ČČK Biskupice Vás srdečně všechny (malé 
i velké) zve na tradiční „Masopustní prů-
vod“, který se uskuteční 5. 3. 2011. 

Sraz masek je ve 12.30 hod. u hasičské 
zbrojnice. Ve 13.00 hod. vyjdeme průvo-
dem požádat pana starostu o povolení, 
abychom se mohli chovat tento den, jak 
se sluší a patří, čili se veselit, zpívat a tan-
čit. Ukončení masopustního průvodu bude 
ve večerních hodinách v hospodě „U Ze-
chů“. Bohatá tombola, občerstvení i hud-
ba k tanci a poslechu je zajištěna.

Helena Neuerová, za ČČK Biskupice

Společenská rubrika
únor 2011

Náš jubilant
Sedlatá Marie

Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

TURNAJ P+P
V neděli odpoledne 13. února 2011 jsme v naší 
obci pořádali 1. ročník „Turnaj P+P“. Sešlo se 
asi 20 dětí a 20 dospělých (rodičů). Děti se roz-
dělily do 3 skupin podle věku. Skupina čtvrtá, 
určená pro rodiče (dospělé) zůstala prázdná.

Nejprve se soutěžilo ve hře pexeso, první tři 
vítězové z každé kategorie byli odměněni slad-
kými cenami. Poté soutěžní klání pokračovalo 
ve skládání puzzle na čas. I v této části byli 
vyhodnoceni a odměněni  první tři nejlepší.
V průběhu soutěžení hrála příjemná hudba, 
účastnící se posilňovali teplým, voňavým ča-
jem a moučníky, které pro ně připravily naše 
členky.

Děti soutěžení tak zaujalo, že ani nepostřehly, 
že rodiče se osmělili a obsadili poslední vol-
ná hrací místa a začali hrát pexeso. Rodičům 
tato hra trvala mnohem a mnohem déle než 
dětem, ale i oni se zdárně dopravovali k ví-
tězi. Pak se „dospěláci“ pustili do skládání 
puzzle, ale ať se snažili sebe více, přesto děti 
měly lepší čas.

Rozcházeli jsme se ve večerních hodinách, 
děti spokojené a rozesmáté. No a my dospělí 

Vítání občánků ročník narození 2010
30. ledna jsme do naší obce Biskupice slav-
nostně přivítali nejmladší občánky narozené 
v roce 2010.

Přivítání byli:
Evelyn Kudláčková
Natálie Neubauerová
Tobiáš Slouka
Šimon Továrek
Jaroslav Zecha 
Dominik Živčic

Přejeme všem děťátkům a rodičům hod-
ně  štěstí a zdraví, pohody a radosti. A vám, 
děti, abyste navždy milovaly své táty a ma-
minky a abyste šťastně vykročily do života. 
Děkujeme všem rodičům za účast, paní Ze-

chové za slaďoučké koláče, paní Václavkové, 
učitelce MŠ, za uvádění a dětem z MŠ za vy-
stoupení, Martinovi Kryštofovi za hudební do-
provod a obci za dárky.

SPOZ Biskupice

jsme si slíbili, že budeme celý rok trénovat, 
abychom za rok na 2. ročníku P+P byli ales-
poň tak dobří jako naše děti, přestože víme, 
že v tomto soutěžním klání jsou neporazi-
telné!!!

Helena Neuerová, za ČČK Biskupice
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ODPADY V OBCI
Vážení spoluobčané, na únorovém zasedání byla schválena nová obecní vyhláška 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku zůstává i pro rok 2011 ve stej-
né výši, tj. 450,-Kč za poplatníka. Protože tato částka plně nepokrývá celkové náklady 
obce za likvidaci odpadů,  jak je zřejmé z přiložené tabulky, je potřeba ještě více třídit 
odpady, aby se náklady nadále minimalizovaly, a obec tak nemusela ze svého rozpočtu 
za likvidaci doplácet, a uspořené prostředky mohla využít na rozvoj obce. Obec sama 
se snaží hledat co nejvýhodnější způsob likvidace, a proto byla také schválena smlouva 
s firmou ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o. a ASEKOL s.r.o., prostřednictvím  kte-
rých bude obec zajišťovat likvidaci elektrozařízení.. Tyto firmy budou naopak obci ještě 
platit dle výtěžnosti odevzdaných elektrozařízení. Předpokládané místo pro sběr  bude 
vytvořeno v březnu 2011 v hasičské zbrojnici. Výhodou bude, že občané nebudou muset 
čekat s vyřazeným elektrozařízením na sběr nebezpečného odpadu. Doplňující informa-
ce získáte na OÚ a budou uveřejněny na úřední desce a internetových stránkách obce. 
Proto si Vás dovolujeme požádat „TŘIĎTE ODPAD“, budete tak šetřit peníze nejen 
obci, ale především sami sobě, předem Vám děkujeme.

Dalibor Šebek, starosta obce

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

Likvidace odpadů v obci Biskupice za roky 2005–2010

náklady: 2005 2006 2007 2008 2009 2010

komunální odpad 198 251.00 Kč 182 807.00 Kč 192 113.50 Kč 169 021.00 Kč 188 051.00 Kč 197 663.00 Kč

velkoobjemový odpad 0.00 Kč 21 037.00 Kč 26 992.00 Kč 30 530.00 Kč 28 428.00 Kč 29 592.00 Kč

nebezpečný odpad 19 227.00 Kč 20 670.00 Kč 27 788.00 Kč 20 233.00 Kč 22 668.00 Kč 16 866.00 Kč

kontejnery plast, sklo, papír 53 125.00 Kč 71 919.00 Kč 72 529.50 Kč 36 081.60 Kč 30 108.00 Kč 29 283.00 Kč

celkem náklady 270 603.00 Kč 296 433.00 Kč 319 423.00 Kč 255 865.60 Kč 269 255.00 Kč 273 404.00 Kč

výnosy:       

vybrané poplatky 192 334.00 Kč 202 495.00 Kč 202 825.00 Kč 202 874.00 Kč 209 631.00 Kč 206 875.00 Kč

příspěvek za třídění EKO-KOM, Asekol 22 061.00 Kč 32 017.00 Kč 32 279.50 Kč 36 815.50 Kč 28 935.50 Kč 38 957.50 Kč

celkem výnosy 214 395.00 Kč 234 512.00 Kč 235 104.50 Kč 239 689.50 Kč 238 566.50 Kč 245 832.50 Kč

vybíraný poplatek cena na poplatníka 400.00 Kč 420.00 Kč 420.00 Kč 420.00 Kč 450.00 Kč 450.00 Kč

obec doplácí z rozpočtu 56 208.00 Kč 61 921.00 Kč 84 318.50 Kč 16 176.10 Kč 30 688.50 Kč 27 571.50 Kč

doplatek obce na poplatníka 116.86 Kč 128.47 Kč 172.78 Kč 33.15 Kč 65.86 Kč 59.17 Kč

Informace o sčítání
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké 
množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. 
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., 
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný oka-
mžik, tj. o půlnoci z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011, nacházejí na území 
České republiky. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské 
komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 
250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčí-
tání částka v Evropské Unii obvyklá ).
Jak se budeme sčítat - distribuce sčítacích formulářů
Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás 
o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formu-
lářů a poskytne další potřebné 
informace. Sčítací komisař bude 
nosit viditelně umístěný průkaz, 
kterým se na požádání proká-
že. Sčítacími komisaři budou 
asi v 95 % případů pracovníci 
České pošty. Do vašeho bytu ne-
vstoupí, pokud ho sami nevy-
zvete. Další informace naleznete 
na www.scitani.cz

Vzor průkazu

Zajímavosti ze sčítání v Biskupicích:

Biskupice se Zálesím a několik čísel… kolik tam kdysi 
čeho bylo.
Pří sčítání lidu byly rovněž evidovány různé spotřební 
předměty, které některé nejsou přesně spočítány, proto-
že někteří občané je zatajili. Ale i tak, věnujme číslům 
trochu pozornosti.

ROK: 1945 1950 1955 1960 1970
PŘEDMĚT:
Kolo 78 95 115 145 –
Motokolo 2 2 6 26 –
Motocykl 4 14 27 59 72
Auto osobní – – 1 1 19
Šicí stroj 63 85 105 125 –
Elektr. vařič 41 72 89 107 –
Elektr.žehlička 58 96 123 147 –
Vysavač prachu 4 10 20 38 77
Elektr. pračka 8 38 71 127 136
Ždímačka 10 19 26 52 –
Elektr. dvojvařič 5 13 23 43 –
El. pečící trouba – 3 8 20 –
Elektr. sporák – – 2 2 2
El. chladnička – 1 4 13 98
Radiopřijímače 60 101 128 163 –
Televize – – 1 18 121
Plynový sporák – – – – 1
Koupelna – – – – 85
Splachovací WC – – – – 63
Ústřední topení – – – – 18
Etážové topení – – – – 29
Domácí vodov. 
DARLING – – – – 23

Veřejný vodovod – – – – 114
Garáž – – – – 16

Od roku 1970 uplynulo 40 roků a uvedené spotřební 
předměty a řadu dalších, modernějších, tam dnes již 
nikdo nespočítá. Navíc byla postavena mateřská ško-
la, řada nových domů, nová ulice  a  o druhou se obec 
rychle rozrůstá. Tak se nechme překvapit, jaká čísla se 
nám objeví při letošním sčítání.

František Plech
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci březnu

František Stejskal
Miroslav Pospíšil
Marie Vykydalová
Marie Pokorná
Karla Vašíková
Jan Dračka
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Nikola Němcová
Tereza Pyšná
Tomáš Trávníček
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Červený kříž Chornice
Na konci měsíce ledna se sešli členové místní 
skupiny ČČK, aby zhodnotili svoji činnost za 
uplynulý rok a zároveň naplánovali aktivity 
pro rok 2011. Z připravovaných akcí pro leto-
šek vybíráme tyto: sběr druhotných surovin, 
příprava dětí pro soutěž v poskytování první 
pomoci, zájezd pro členy a důchodce, zorga-
nizování přednášky, návštěva starších spolu-
občanů při jejich životních výročích s malým 
dárkem... Po samotné schůzi proběhla zajíma-
vá beseda na téma „Od novin až ke knížkám“, 
kterou připravil PhDr. Oldřich Koudelka. Pří-
tomní tak vyslechli historky o setkávání se 
zajímavými lidmi při novinářské práci nebo 
i kuchařské recepty na přípravu zvěřiny. Dob-
rou pohodu  završila volná debata při chut-
ném pohoštění.

Začátkem února se žáci základní školy v Chornicích 
zdokonalovali v lyžování a snowboardingu 

Vítání občánků
V měsíci únoru jsme po roce přivítali naše 
nejmenší do života obce. Malá slavnost se ode-
hrála ve dvou skupinkách po čtyřech dětech (viz. 
foto). Pro přítomné připravily děti naší základní 
školy krátké vystoupení po kterém si rodiče pře-
vzali drobné dárky od obce. Další čtyři občánky 
přivítáme na přelomu měsíců března a dubna. 

Sešli jsme se v pondělí 31. ledna brzy ráno, 
obtěžkáni lyžemi, snowboardy, zavazadly plný-
mi teplého oblečení a dalším, pro nás životně 
důležitým vybavením. Po rychlém rozloučení 
s rodiči jsme vyrazili směr Čenkovice. Letošní 
snowboardový a lyžařský výcvik proběhl opět 
v Orlických horách, které jsme si velmi oblíbili 
již minulý rok.
Rampušák, vládce Orlických hor, k nám byl 
i tentokrát velice přívětivý. Nachystal pro nás 
kupy sněhu, ojíněné stromy i sluníčko. Lyžař-
ské podmínky byly naprosto ideální - většina 
dnů vypadala jako z  pohádky o Mrazíkovi – 
a tak jsme si letošní výcvik mohli vychutnat 
naplno.
Jako zkušení lyžaři a snowboardisté jsme si na 
pečlivě upravených svazích zopakovali základní 
carvingové oblouky a další dovednosti potřeb-
né ke správnému lyžování a snowboardingu. 

Začátečníci na snowboardech během prvních 
několika dnů padali na svahu jako hrušky, ale 
ze všech se nakonec stali opravdoví „snowbo-
arďáci“.  
Namáhavý výcvik jsme bez potíží zvládli a ještě 
jsme v rámci aktivního odpočinku stihli pro-
zkoumat centrum horské vesničky. Večery jsme 
si obvykle zpříjemnili zábavně-vzdělávacími 
společenskými hrami. 
Domů za rodiči jsme se vrátili v pátek odpoled-
ne, políbili maminky i tatínky a těšili se, až si 
přece jen trochu odpočineme. 
Lyžařsko – snowboardový kurz splnil a v mno-
hém určitě i překonal očekávání nás všech, kte-
ří jsme na horách strávili velice pestrý a zají-
mavý týden.

Těš se, Rampušáku, příští rok opět vyrazíme! 
Dvořáková Zdenka
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Připravujeme – 
FLERET v Chornicích
V polovině měsíce dubna vystoupí v chornic-
kém kulturním domě hudební skupina FLE-
RET s Jarmilou Šulákovou. FLERET je  for-
mace, která už více jak dvacet let úspěšně 
vystupuje u nás i v zahraničí. Jejich originál-
ní tvorba je natolik zajímavá, že v roce 1997 
byli vybráni jako předkapela na turné legen-
dární britské skupiny Jethro Tull. Jarmilu 
Šulákovou snad za roky její hudební kariéry 
není třeba ani blíže představovat. Tak snad 
abyste si je přišli poslechnout naživo. Bližší 
informace zveřejníme v dalším čísle zpravo-
daje a na kabelové televizi. O skupině FLE-
RET se dočtete mimo jiné na: 
www.fleretmusic.cz

Místní poplatky 2011
Obecní úřad v Chornicích oznamuje ob-
čanům, že místní poplatky budou vybírá-
ny od 14. 3. 2011 v kanceláři obecního 
úřadu. Výše poplatků zůstává stejná jako 
v roce 2010, také podmínky pro slevy 
a osvobození se nemění:

svoz komunálního odpadu – 480 Kč zá-•	
kladní výše
poplatek ze psů •	
90 Kč za prvního psa v rodinném domku 
200 Kč za prvního psa v bytě
nájemné z pozemků jako v roce 2010•	

Zpráva z mateřské školky

I. Chornické bál
O obecním plese jsme informovali už 
v minulém čísle. V té době jsme ale ne-
věděli jak tato akce dopadla po finanční 
stránce. Pro doplnění informací uvádíme 
následující údaje: 

příjmy celkem  94 863 Kč 
výdaje celkem  70 936 Kč
čistý zisk 23 927 Kč

Chorničtí zastupitelé podpořili myšlen-
ku investovat vydělané peníze zpět do 
vybavení kulturního domu. Za tyto pro-
středky bude dokoupeno sportovní vy-
bavení pro stolní tenis, badminton, fut-
sal a florbal.

TJ Sokol Chornice a Obec Chornice pořádají

Turnaj ve stolním tenise 
Chornice cup 2011

Pro občany, kteří nejsou registrováni v soutě-
žích stolního tenisu.

Termín konání: 26.3.2011 od 15.00 hodin
Místo konání: Kulturní  dům Chornice
Přihlášky: Do 15.března 2011

p. Horníček Jaroslav 724 201 935
Systém:  Bude stanoven před zahájením turna-

je podle počtu přihlášených
Startovné: 50Kč, děti do 16-ti let zdarma 
Občerstvení: Zajištěno na místě

V lednu zavítali do mateřské školy v Chorni-
cích členové mysliveckého sdružení Jezevec 
pan Buchar a pan Vodák. Vyprávěli dětem 
o životě zvířat žijících ve volné přírodě, před-
vedli jim lovecké trofeje, které si děti moh-
ly přímo osahat, pohladit a porovnat hebkost 
srsti lišky či jezevce. Poděkování patří nejen 
těmto myslivcům, ale i ostatním členům chor-
nického sdružení za vánoční balíčky se slad-
kostmi, které dětem věnovali.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc březen 2011,  
pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ

Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,

druhý měsíc roku 2011 je za námi a pomalu se 
blíží termín zákonné povinnosti – zaplacení po-
platku za svoz komunálního odpadu. Poplatek 
je splatný nejpozději 31. května  2011 a lze jej 
uhradit v pokladně Obecního úřadu Jaroměřice 
nebo na účet obce u Komerční banky v Jevíčku  
č.ú. 3123591/0100. Pro rok 2011 byl vypočten 
poplatek ve výši 490 Kč na osobu nebo rekre-
ační objekt. Výpočet se provádí podle jednodu-
chého vzorce - skutečné náklady roku  2010 na 
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
(621 588 Kč)  se podělí počet osob s trvalým 
pobytem na území obce a počet staveb určených 

nebo sloužících k individuální rekreaci (v naší 
obci to je 1267 osob a objektů). Výsledný popla-
tek vyšel na 491 Kč. To znamená, že díky Vám 
všem, kteří jste pochopili nutnost třídění odpa-
du, mohl poplatek zůstat ve stejné výši jako před-
chozí rok. A to i přesto, že se cena za uložení jed-
né tuny odpadu na skládku výrazně zvýšila. 
Občané naší obce  v roce 2010 vyprodukovali ne-
celých 314 tun komunálního odpadu oproti 367 
tunám v roce 2009. Podařilo se nám také vy-
třídit téměř 22,5 tuny recyklovatelného odpadu 
– tedy skla, papíru, plastů a železa. Velmi dob-
rou spolupráci v této oblasti máme se Sklárna-
mi Moravia Úsobrno, kteří od nás odebírají sklo 
a firmou REMAT Letovice, kteří vykupují papír 
a PET lahve. O úklid železného šrotu se každý 
rok starají střídavě TJ Jaroměřice a Sbor dobro-

volných hasičů Jaroměřice. I těm patří dík za po-
moc a doufáme, že budou obci i nadále pomáhat 
k čistšímu životnímu prostředí.  V letošním roce 
bychom rádi rozšířili tříděné komodity o starý 
textil. O umístění kontejneru jednáme se svozo-
vou firmou SITA CZ. 
Také samotným občanům patří nemalý dík za  
výrazně nižší objem odpadu. Úvaha -  když už 
musím za popelnici zaplatit, tak proč ji nena-
plnit až po samý okraj (byť i třeba biologickým 
odpadem z domácnosti nebo ze zahrady, který 
může klidně skončit v kompostu) - je pro mnohé 
z nás minulostí. Je to jednoduchá matematika: 
čím méně odpadu uložíme na skládku, tím méně 
nás bude bolet zásah do rodinného rozpočtu.

Mgr. Iveta Glocová

Obec Jaroměřice

Výstava  
„Patchwork a obrazy 
Renaty Edlmanové“

Před necelými pěti lety  vzbudila obdiv litomyšlská 
výtvarnice jednou z prvních výstav v Centru života 
a podnikání v Jaroměřicích.
Letos byla oslovena organizující knihovnou a SPOZ 
podruhé a výstava má zcela jiný charakter. 
Sama výtvarnice soustavně navštěvuje různé work-
shopy a Výtvarné studio Šárky Hrouzkové v Dol-
ním Újezdě, kde se učí různé výtvarné techniky. 
Její směr se ubírá k modernímu patchworku. Ne-
chává se inspirovat M.C. Escherem, Viktorem Va-
sarelim, Gustavem Klimtem, norskou návrhářkou 
Tone Finnanger a dalšími. Má ráda kvalitně prove-
dené a do detailu promyšlené quilty.
Pro šití technikou „patchwork“ se nadchlo i něko-
lik místních žen a Renata Edlmanová je ochotna 
uskutečňovat  kurzy v Jaroměřicích. V průběhu let 
se vytvořil téměř 15ti členný kolektiv, který se ne-
pravidelně schází 4-5x  do roka, aby se od již zku-
šené patchworkářky naučily něco nového. I ve své 
„pedagogické činnosti“ sklízí nemalé úspěchy.
Její výtvarná práce je oceňována na světových 
a republikových 
výstavách. Jaro-
měřičtí i hosté 
z okolí byli po-
těšeni, že mohou 
náročně vypraco-
vaná díla zhléd-
nout na úspěšné vernisáži a poté na probíhající 
výstavě v CŽP od 5.do 20. února 2011.

1.3.úterý, 13.00 hodin, výstavní síň CŽP (VS)
Zahájení Března – měsíce čtenářů, vyhodnocení 
výtvarně- literární soutěže „Jak se stát ilustrátorem 
přečteného nebo vymyšleného příběhu“, 

Vyhodnocení nejpilnějších dětských čtenářů za rok 
2010. Výtvarné a literární práce budou vystaveny do 
20.3. ve výstavní síni

4.3. pátek, 9.00–16.00 hodin, VS
Second–hand, prodej levného textilu s p. Milanem 
Řehořkem

4.3. pátek, 15.30-17.30 hodin, klubovna, dále 11.3 
a 25.3.
Dramatický kroužek s MgA. Zdenou Sellingerovou

8.3. úterý, 14.00 hodin, VS
„Co četly babičky vnoučatům a co čtou vnoučata 
babičkám“. Společné setkání prarodičů, ale i rodičů 
s dětmi a knihami

11.3. pátek, 18.00 hodin, VS
Kostelíček sv. Bartoloměje v Jevíčku, regionální 
přednáška studenta historie Marka Nováka

13.3. neděle, 9.00-18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou

16.3. středa, 18.00 hodin, VS
Jihovýchodní Afrika, cestopisná přednáška se zná-
mými cestovateli, manželi Špillarovými, pestrá fotodo-
kumentace, ukázka jejich literární tvorby

17.3. čtvrtek, 18.00–19.30 hodin, počítač. učebna ZŠ, 
dále 31.3.
Kurz práce na počítači s lektorkou Mgr. Irenou 
Štaffovou

18.3. pátek, 11.00–15.30 hodin, VS
Second – hand, prodej levného textilu s Veronikou 
Navrátilovou

19.3. sobota, start 7.00–10.00 hodin hřiště na Čtvrt-
ničkách, startovné děti do 15 let 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Jarní přírodou, 35. ročník dálkového a turistického 
pochodu pořádá KČT TJ Jaroměřice.

20.3. neděle, 15.00 hodin, VS
„Vítání jara“ s Moravskotřebovským swingo-
vým orchestrem Františka Zeleného. Poslechový 
koncert se zahájením výstavy obrazů p. Jany Hejlové 
„Doteky krásy“. Pohoštění – jihomoravské víno, káva, 
čaj, vstupné 50 Kč.

20.3.–3.4. 2011, VS
Výstava obrazů p. Jany Hejlové „ Doteky krásy“, 
pastel, malba na sametu. Zpřístupněno v době provo-
zu knihovny PO, ST 9 -11, 13-16, PÁ 13-18

24.4. čtvrtek, 18.00 hodin VS
Astrologický seminář s p.Alenou Málkovou, har-
monizování osob. vztahů v r. 2011 pomocí meditace 
a automatické kresby, cena 100 Kč

30.3. středa, 17.30 hodin, VS
Beseda se spisovatelkou PhDr. Klárou Janečko-
vou, autorkou oblíbených románů ze současnosti 
„Manželské okovy, Osudová posedlost, Srdce v písku, 
Unesená“...

Připravujeme:
1.-2.4. pátek – sobota, 16.00 – 8.00 hodin
Noc s Andersenem, plná zábavy, úkolů a překvape-
ní, v pátek odpoledne Čtenářská anketa Děti mezi 
dospěláky. 
3.4. neděle – Kurz paličkování, VS

9.4. sobota, 9.00 hodin,VS
Kurz patchworku - barvení pěnou, želé barvení, 
metalické písmo, prošívání quilt
9.4. sobota, 16.00 hodin, VS
Meditace s ezoterikem Broňou Rotherem

16.4. JARNÍ TRHY
21.4. čtvrtek, zájezd do Moravského divadla v Olo-
mouci na muzikál „SUGAR“ dle literární a filmové 
předlohy „Někdo to rád horké“, vstupné 330 Kč + 
jízdné 75 Kč
Závazné přihlášky se zálohou do 1.4.2011 v knihovně

Stálý týdenní rozpis:

Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanousko-
vou, Dis. v ordinaci CŽP, pondělky od 16.00 hodin, 
objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 288 524 
Cvičení s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP
úterky 16.30 h. cvičení jógy, středy 16.30 h tchai - 
chi  
čtvrtky 16.30 h tchai - chi 
Aerobic s p. Kamenou ve výst. síni CŽP
Pondělky 16.30 h - I. skupina, 17.40 h - II. skupina
Kurz angličtiny s BcA. Rachel Lees a Ing. Lud-
milou Charvátovou v klubovně CŽP – pondělky 
16.45 h 
Mateřské centrum „MACÍČEK“, klubovna CŽP 
středy 15.00 h.
Případné změny po domluvě budou oznámeny 
kontakty Obecní knihovna 546 604 183, 
461 325 300, 776 552 246,  
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz
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Vzpomínka 
František Ševčík

dokončení
Tuberkulózu sledoval profesor zejména s ohledem 
na její výskyt u dětí. Upozornil na nutnost ošetření 
mléka, které je hlavní dětskou potravou a je tedy 
významným činitelem v šíření lidské tuberkulózy.
Zvláštní kapitolou či spíš jen epizodou ve vědec-
ké a výzkumné činnosti profesora Ševčíka v dru-
hé polovině 20. let minulého století bylo pozoro-
vání výskytu plísní Penicillium, které ovlivňovaly 
a omezovaly růst bakteriálních kultur. Profesor 
správně tušil, že podstatou tohoto účinku plísní 
je existence nějaké dosud neznámé látky plísněmi 
vylučované. Přemíra povinností a úkolů na něj kla-
dených spolu se zhoršujícím se zdravotním stavem 
ale nedovolovaly, aby se profesor touto problema-
tikou zabýval se svou jinak příslovečnou důklad-
ností a erudicí. Je možné, že on sám byl v té době 
nejblíž objevu, na jehož konci bylo antibiotikum 
– penicilin.
V roce 1924 se profesor MVDr František Ševčík 
v Brně oženil. Jeho manželkou se stala slečna Ště-
pánka – Věnceslava – Dohnalová, narozená v Křetí-
ně u Letovic. Jejich manželství zůstalo bezdětné.
 Ve dvacátých letech minulého století žila Štěpán-
ka v Jevíčku, kde se seznámila s Františkem Ševčí-
kem a vrátila se sem po náhlé manželově smrti.
 V druhé polovině 20. let, zejména kolem roku 
1927 začaly se u profesora projevovat zdravotní po-
tíže, které on zpočátku přecházel s jen malou po-
zorností vůči sobě samému. Koncem října 1930 
se profesor Ševčík zúčastnil porady profesorského 
sboru u rektora školy. Cestou na poradu se nachla-
dil a za několik dní, 30. října 1930 náhle zemřel. 
Urna s jeho ostatky je uložena na Ústředním hřbi-
tově v Brně pod číslem hrobu UH-10-2-182, kde je 
rovněž pohřbena jeho manželka Bedřiška. 
V minulých dnech vzpomněli jsme 80. výročí úmrtí 
pana profesora.Ten zanechal budoucím generacím 
svých žáků a následovníků vzácný odkaz a dar.
 Byl neobyčejně skromným mužem širokého roz-
hledu. Celý život se projevoval jako filantrop, trvale 
a nezištně podporoval studenty, zvláště ty sociálně 
slabé. Mladá generace studentů v něm viděla své-
ho laskavého učitele, rádce a přítele.
V nekrologu k úmrtí byl profesor František Ševčík 
zmíněn jako uvědomělý Čech, který miloval svou 
vlast a věnoval jí své nejlepší síly. Byl a zůstává 
chloubou Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, dneš-
ní Veterinární a farmaceutické univerzity.
Rovněž jeho rodná obec - Jaroměřice u Jevíčka - 
uctívá památku a příklad tohoto svého významné-
ho rodáka.

MVDr. Richard Harnach, CSc.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci březnu oslaví jubileum:

Františka Drápalová
Marie Opluštilová
Eliška Dosedlová
Ludmila Medříková
Josef Vymětal
Ludmila Václavková
Všem jubilantům přejeme především zdraví 
a spokojenost osobní i rodinnou.

Stavíme a rekonstruujeme na venkově

Paříž, známá neznámá

Astrologický výhled do roku 2011 

K tomuto odbornému výkladu si přizval SPOZ 
a OK v pátek 18.2.2011 poradce televizního po-
řadu „Chalupa je hra“ ing.arch. Libora Hrdu.
Již v loňském roce upoutal svými znalostmi 
a radami zaplněnou vý-
stavní síň CŽP. Tentokrát 
zůstalo několik míst ne-
obsazeno zřejmě ze dvou 
důvodů. Máme postave-
no a hotovo, nebo stavě-
li bychom, ale nemáme 
na to!
Nic méně přednášku po-
jal arch. Hrda zodpověd-
ně. Přítomné zpočátku 
provedl legislativou a všemi nepředvídatelný-
mi problémy, které mohou nastat při začátku 
nebo v průběhu staveb či rekonstrukcích. Poté 

přítomní nahlédli díky projekci do „kuchyně“ 
studia Fandament Brno, jehož je zakladatelem 
a architektem. Nadčasové, moderní a vkusné 
se promítly na plátně projekty obchodních cen-

ter, městských sídlišť, 
společenských  objektů, 
ale i zástaveb na vesnici 
a rodinných atypických 
domů.
Prostor zůstal i na četné 
dotazy a detailní a od-
borné odpovědi, za něž 
tázajícím a arch. Hrdovi 
děkujeme.
Doufejme, že i toto od-

větví zájmu posluchače uspokojilo a příště znovu 
přednášku navštíví, aby rozšíříli obzor o součas-
né architektuře.

Na cestopisnou přednášku s panem Janem 
Valíčkem se těšilo mnoho příznivců.
Část Paříž již navštívila a přišla do výstav-
ní síně 10.2.2011 osvěžit nezapomenutel-
né zážitky. Jiní hosté si přišli francouzskou 
metropoli prohlédnout alespoň na pro-
mítacím plátně a poslechnout si všechny 
historické i současné souvislosti. Poslední 
skupinu tvořili zájemci, kteří by rádi letos 
v květnu (18.–22.5.) Paříž s Janem Valíč-
kem navštívili. 
Nejznámější kulturní památky, nejdůležitěj-
ší historické události a osobnosti Francie, 
její současný životní styl a mnohé další po-
znatky podal lektor přednášky s přehledem 
a vtipem jemu vlastním. Kolorit doladila 
kvalitní fotodokumentace.
Protože veškeré zájezdy jak za památkami 
Unesco po naší republice, tak do Říma i do 

Paříže, provázené Janem Valíčkem, byly 
vždy úspěšné, bude jistě i nyní o zahra-
niční cestu zájem. Informace budou zve-
řejněny v knihovně, na www.jaromerice.cz 
nebo el. poštou jan.valicek@centrum.cz, 
tel. 776 692 507.

Jako tradičně, podvečer s astroložkou paní 
Alenou Málkovou 4.2. byl hojně navštíven.
Ani na letošek nejsou prognózy, vyčtené 
z hvězd, příliš příznivé, ale posluchači si za-
pamatovali, že především máme poslouchat 
svoje tělo a duši. Jen tak získáme osobní rov-
nováhu a harmonii.
„Rok 2011 je pod vládou planety Venuše a sli-
buje proti minulým rokům uklidňující vlivy. 
Hlavním tématem tedy je harmonizování ro-
dinných a partnerských vztahů, učení laska-
vosti k sobě i k ostatním. Porozumnění by 
mělo vzestupovat do každodennosti. Transfor-
mace lásky, však může přinášet  v měsíci břez-
nu změny až revolučního rázu, a to hlavně 
tam, kde se uplatňují mocenské zájmy, tedy 

nejen v osobních vztazích, ale hlavně v poli-
tice. Hledejte, co je pro vás nejlepší v každé 
situaci, nepřehlédněte výzvy v osobním i pro-
fesním životě.

S úctou Alena Málková
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kontakt: KONICE Chmelnice 653    
tel.: 582 332  829, 606 469 783, 602 549 603  
rikonice@mail.ri-okna.cz

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ, 
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
PROSKLENÉ FASÁDY
GARÁŽOVÁ VRATA
VČETNĚ POJEZDO-
VÝCH BRAN
STÍNÍCÍ TECHNIKA
- žaluzie vnitřní, venkovní, 
horizontální, vertikální, látkové
MARKÝZY, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ Z MASIVU
I DŘEVOTŘÍSKY
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ 
PARAPETY

K-EUROMONTs.r.o.KONICE

- vyřídíme projektovou 
  dokumentaci
- vyplníme a podáme  
za Vás žádost

- včetně zateplení objektu

7komorové okno 
(trojsklo) za cenu 5komorového (dvojsklo)

R E G I O N Á L N Í  P A R T N E R

InexDesign

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE - ZATEPLENÍ 
RODINNÝCH DOMKŮ, BYTOVEK

nabízíme: 
demontáž, montáž, zednické zapravení, 
likvidaci starých oken

AKCE DO 

31.3. 2011

Hodinový manžel – práce všeho druhu. 
Tel.: 721 965 127.

Prodám byt 2 + 1 ve Velkých Opatovicích 
v osobním vlastnictví. Tel.: 774 154 446. 

Poradenství a služby v lesnictví
znalec v oboru lesnictví – ekonomika, ceny, 

odhady. Tel.: 725 638 478.

Hledáme dalších 56 lidí, kteří chtějí

snížit váhu o 5–30 kg
Poradenství zdarma . Trvalé výsledky . Nezávazné 

informace na tel.: 777 177 672 nebo
www.vybornytip.na-hubnuti.cz

Kostelní 41 (Kino) • JEVÍČKO
tel: 722 122 888

PRODEJNÍ DOBA:
Po–Pá  8:30–11:30  12:00–16:30, So  9:00–11:00 hod.

PRODEJNA

Nabízíme:
• kompletní služby společnosti T-Mobile, O2 a U:fon

(aktivace, prodlužování smluv, převody z Twistu na paušál, atd.)

• širokou nabídku mobilních telefonů a příslušenství
• záruční servis všech značek mob. telefonů

• poradenství


