
ČERVEN 2011Měsíčník města Jevíčka

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Vybíráme z obsahu str.

Zprávy z radnice .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2–4
Zprávy ze škol  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5–6
Přehled akcí   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Historické čtení  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 
Zprávy z Biskupic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14–15
Zprávy z Chornic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16–17
Zprávy z Jaroměřic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18–19

www.jevicko.cz

Fotoaktuality

Pohár Malé Hané ve Velkých Opatovicích

Nová lávka za Smolenskou přehradou

Kulaté narozeniny oslavil pan Vorel

Podnikatelský záměr společností  
REHAU, s.r.o. v Jevíčku

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana opět v Jevíčku

REHAU, s.r.o. je členem nadnárodní skupiny Re-
hau, která zaměstnává více než 15 000 pracovníků ve 
170 zemích světa.

Od založení firmy je snahou Rehau individuálními 
recepturami zpracování plastů rozšířit jejich použití do 
nových oblastí, nahradit suroviny kvalitativně hodnot-
nějšími polymery a tvůrčími řešeními se spolupodí-
let na úspěchu svých zákazníků z oblastí automobilo-
vém průmyslu, stavebnictví a ostatních průmyslových 
oborů. Základními kompetencemi ve vývoji materiálů 
a systémů, jak v samotné výrobě, tak i v povrchové 
úpravě vyniká REHAU ve srovnání 
s konkurencí díky svému dlouhodo-
bě budovanému know-how.

Jako kreativní vývojový partner 
podporuje REHAU v oblasti dodávek 
do automobilového průmyslu syste-
matickou optimalizaci designu, komfortu a bezpeč-
nosti. Ať už se jedná o kompletní vnější nástavbo-
vé součásti jako nárazníky nebo blatníky, inteligentní 
moduly pro vedení vody a vzduchu, okenní stírací 
těsnění, klimatizační zařízení nebo termoplastické 
těsnicí systémy. Výrobky skupiny REHAU jsou jako 
dodavatel výše uvedených systémů zastoupeny již 
v každém třetím vozidle vyrobeném v Evropě a téměř 
ve všech automobilech vyšší třídy.

Do spektra výjimečného portfolia výrobků REHAU 
patří jak vývoj dle potřeb zákazníka, tak i specifický 
vývoj inovačních systémových programů značky RE-
HAU. Vysoká profesionalita ve výběru použitých ma-
teriálů a provedení je základním předpokladem pro 
celosvětový úspěch vedoucí prémiové značky. Díky 
kombinaci vysoké vývojové kompetence a silně decen-
tralizované distribuční a servisní organizace patří RE-
HAU k TOP dodavatelům na trhu.

V České republice je REHAU od roku 1992 a zařadi-
lo se na přední pozici v celé skupině Rehau. Dodávky 
do automobilového průmyslu byly zahájeny z Morav-

ské Třebové již v roce 1994. V současné době je vý-
robní závod v Moravské Třebové s celkem 650 zaměst-
nanci podle počtu zaměstnanců druhým největším 
závodem skupiny Rehau. Na začátku roku 2011 bylo 
rozhodnuto o dalším rozšíření závodu v oblasti extru-
dovaných profilů. REHAU, s.r.o. se stane do roku 2014 
největším extruzním závodem skupiny Rehau.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o využití mož-
nosti koupě závodu GST Jevíčko, protože současná 
dispozice závodu GST Jevíčko vyhovuje našim zámě-
rům hlavně s ohledem na další možnosti rozšíření zá-

vodu výstavbou jak výrobních, tak 
logistických ploch na sousedních 
pozemcích. Naším záměrem je do 
konce roku 2012 využít plochy sou-
časného závodu, vytvořit zhruba 200 
pracovních míst a zdvojnásobit naši 

současnou výrobní kapacitu. V současné době pro-
bíhají jednání o nových zakázkách pro období 2013-
2016 a následně bude připravena koncepce dalšího 
rozvoje. 

Součástí závodu v Jevíčku nebudou jen výrobní 
a logistické plochy, ale také prostory pro vytvoře-
ní technologického centra pro jihovýchodní Evropu. 
Tento krok je velmi významný s ohledem na zajiště-
ní dalšího rozvoje firmy a zároveň je jasným vyjádře-
ním uznání majitelů firmy, kteří oceňují přínos a další 
možnosti REHAU, s.r.o. v České republice. Tento rok 
samozřejmě výrazně zvýší atraktivitu REHAU, s.r.o. 
jako zaměstnavatele. Předpokládáme navázání velmi 
úzké spolupráce s vysokými školami v Brně a Zlíně 
a s odbornou školou ve Svitavách.

REHAU, s.r.o.

V pondělí byla s firmou REHAU,s.r.o. podepsána 
smlouva o budoucí smlouvě na prodej přilehlých po-
zemků firmy GST k rozšíření podnikatelského záměru.

Ing. Roman Muller, starosta

Již po osmé navštívili herci Jevíčko. Poprvé to bylo 
v roce 2004 se hrou Afrika a v roce letošním přivezli 
hru Blaník. Rádi se do našeho městečka vrací. Mezi 
divadlem a městem Jevíčkem vznikl  svazek přátel-
ský, který byl zpečetěn v obřadní síni v roce 2007. 
Zdeněk Svěrák dokonce o Jevíčku složil písničku. 
A tak malá Evička se stala součástí písňového re-
pertoáru na táboře v Bobrovci. 
V letošním roce jsme s herci opět procestovali Maló 
Hanó. Navštívili jsme jaroměřickou kalvárii a lesní 
školku firmy Lescus v Cetkovicích.  Fotografie z ná-
vštěvy jsou na internetových stránkách města v ka-
tegorii fotogalerie. 
Když jsem byl na oslavě 80. Narozenin Jaroslava 
Weigela domluvili jsme pro letošní rok jeden diva-
delní bonus. Cimrmani k nám letos přijedou ještě 
jednou a to 3. 10. se hrou Vražda v salónním kupé. 
Toto představení bude zajímavé z jednoho prostého 

důvodu. Představí se v něm projekt synové pomáhají 
svým otcům. V roli policejního praktikanta Hlaváč-
ka vystoupí syn Václava Kotka Vojta, který je známý 
z filmů pro mládež např. Snouborďáci, Rafťáci.

Ing.Roman Muller, starosta
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Pardubice (3. 5. 2011) – Rozsah poskytované  
péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) 
v Pardubickém kraji se od 1. května sjedno-
til. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad 
Orlicí a Litomyšli slouží na pohotovosti jen 
o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde není roz-
díl mezi počtem pacientů ve všední a sváteč-
ní  den,  zůstává ordinační doba  zachována 
v původním rozsahu, tedy po celý týden. Změ-
ny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěv-
nosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. 

Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni 
v nemocnici,  ve všední dny by měli využívat 
služeb svého praktického lékaře a v případě 
ohrožení života  volat záchrannou službu. 

„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro 
dospělé představuje pro Pardubický kraj ne-
malou finanční zátěž. Proto jsme zpracovali 
přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji 
využívána,“ vysvětlila radní Tauberová, proč 
kraj sjednotil provozní dobu. „Docílíme tím 

větší efektivitu provozu LSPP. Z informací 
získaných od vedení nemocnic ve Svitavách 
a Chrudimi  jasně vyplynulo, že výrazně pře-
važuje počet ošetřených pacientů od pátku do 
neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvr-
tiny z celkového počtu ošetřených pacientů.“  
Údaje o návštěvnosti potvrzují, že  víkendo-
vé uspořádání LSPP v Litomyšlské nemocnici 
a Orlickoústecké nemocnici, kde není zajišťo-
ván provoz ve všední dny, se osvědčil. 

Společenská rubrika 
květen 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
květnu oslavili životní jubileum:

Pavel Wetter
Zdeněk Šustr
Ladislav Hronek 
Radoslav Kavan
Marie Zajíčková
Marta Zacpalová
Věra Kozelková
Stanislav Hanák 
Augustin Pařízek

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje 
rodičům narozených dětí:

Čeněk Bubeník
Stanislav Trčka 
Rozálie Vašíčková

Z našich řad odešli:
Emanuel Ertl
Tomáš Lisko
František Skácel
Zdenka Širučková
Marie Aubrechtová
Jiří Stejskal

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti

Oznámení občanům
Dne 2. 5. 2011 Rada města Jevíčka 

schválila zrušení výběru parkovného na 
Palackého náměstí do doby ukončení 

jeho rekonstrukce.

Malohanáčtina do celého světa
Milan Nechuta vystoupil v pražské literární kavárně Symbioza s povídáním o Janu Škrabalovi.
Na těchto odkazech jsou fotografie:
http://zora2.rajce.idnes.cz/Vecer_primerenych_depresi_c._85_-_20.kvetna_2011/
http://muamarek.rajce.idnes.cz/Primerene_deprese_v_kvetnu%2C_2011/

Nové obecně závazné vyhlášky

Ordinační doby LSPP pro dospělé
 pátek sobota, neděle, 

svátky
umístění poznámka

Pardubická krajská nemocnice, a.s. 14.00 - 22.00 10.00 - 22.00 Erno Košťála 1014, Pardubice slouží se i ve všední dny, službu 
zajišťuje Pardubická lékařská po-
hotovost s.r.o.

Svitavská nemocnice, a.s. 18.00 - 21.00 9.00 - 17.00 LSPP sídlí v budově polikliniky naproti nemocnici. Ad-
resa: Kollárova 2070/22, Svitavy

Chrudimská nemocnice, a.s. 16.00 - 20.00 8.00 - 17.00 v areálu nemocnice, v budově ředitelství
Litomyšlská nemocnice, a.s. 8.00 - 13.00 v areálu nemocnice, v budově ředitelství v pátek se neslouží
Orlickoústecká nemocnice, a.s. 17.00 - 21.00 9.00 - 18.00 v areálu nemocnice, v přízemí neurologického pavilónu

Zastupitelstvo města Jevíčko schválilo na svém 
7. zasedání dne 18. 5. 2011 nové obecně závaz-
né vyhlášky (dále jen vyhlášky) na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů s účin-
ností od 1. 7. 2011. Jedná se tyto vyhlášky:

O místním poplatku za provoz systému shro-1. 
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.
O místním poplatku ze psů.2. 
O místním poplatku za užívání veřejného 3. 
prostranství.
O místním poplatku ze vstupného.4. 
O místním poplatku za provozovaný výherní 5. 
hrací přístroj nebo jiné technické zařízení po-
volené ministerstvem financí.

Co se týká změn oproti staré vyhlášce č. 
1/2007 o místních poplatcích, která byla ke 
dni 1. 7. 2011 zrušena, u místního poplatku 
za komunální odpad došlo změnou vyhlášky 
k posunutí doby splatnosti - tento poplatek je 
splatný jednorázově nejpozději do 30. června  
příslušného kalendářního roku. U místního po-
platku ze psů se změnily sazby. Sazba za první-
ho psa chovaného v rodinném domě se zvýšila 
na 180,- Kč za rok, sazba za prvního psa chova-
ného v bytovém domě od 1. 7. 2011 činí 500 Kč 
za rok. Jednotlivé sazby poplatků za psy jsou 
rozepsány  ve vyhlášce.

Vyhlášky jsou k dispozici na www.jevicko.cz 
nebo u správce poplatku.

Ing. Jana Bartuňková
vedoucí finančního odboru

Komunikační schránky
Pardubický kraj ve spolupráci se Sprá-
vou a údržbou silnic Pardubického kra-
je realizuje projekt tzv. komunikačních 
schránek, jejichž prostřednictvím může 
veřejnost vyjadřovat své názory a připo-
mínky k aktuální situaci v oblasti do-
pravní obslužnosti a stavu silnic. Jed-
ná se o snahu co největšího zapojení 
veřejnosti do problematiky údržby sil-
nic a o získávání informací a zkušeností 
občanů, kteří dennodenně silnice vyu-
žívají. 

Město Jevíčko vyčlenilo pro umístění 
této komunikační schránky označené 
logem Pardubického kraje prostor v In-
formačním centru Zámeček, U Zámečku 
451, 569 43 Jevíčko. Součástí schránky 
jsou také formuláře anketních lístků, 
ve kterých mohou občané obce vyjádřit 
svůj názor, námět či připomínku.
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 18. května 2011

návrhovou komisi ve složení: Marta Pocsaiová, Ing. a) 
Antonín Staněk, Mgr. Jiří Janeček, 

program zasedání,b) 
celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce c) 

za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření Krajského úřadu Pk za rok 2010 s výhradami 
nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaře-
ní a přijímá následující opatření: Město Jevíčko ukládá 
kontrolnímu výboru provádění činnosti dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle schválené-
ho plánu práce kontrolního výboru; odpovídá předseda 
kontrolního výboru Ing. Kamil Stopka,

smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem d) 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochra-
ně na výdaje JSDH Jevíčko pro rok 2011 v celkové výši 
max. 100.000 Kč z prostředků Pardubického kraje,

poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města Jevíčko e) 
pro TJ SK Jevíčko, ve výši 100.000 Kč na zajištění provoz-
ních nákladů oddílu kopané v roce 2011,

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a fir-f) 
mou JakaCom, s. r. o., Nádražní 74, 679 63 Velké Opa-
tovice na zřízení VOIP telefonování pro MěÚ Jevíčko za 
částku 57.360 Kč vč. DPH,

cenovou nabídku firmy AKVAMONT spol. s r. o., Lač-g) 
nov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, na akci: „Oprava ko-
munikací v Jevíčku“ za částku 118.745 Kč bez DPH,

obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 1/2011 h) 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů s účinností od 1. 7. 2011,

obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 2/2011 i) 
o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 7. 2011,

obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 3/2011 j) 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
s účinností od 1. 7. 2011,

obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. k) 
4/2011 o místním poplatku ze vstupného s účinností 
od 1. 7. 2011,

obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 5/2011 l) 
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené Minister-
stvem financí s účinností od 1. 7. 2011,

podání žádosti o odkoupení nově zaměřených pozemků m) 
p. č. 387/2 (20 m2) a p. č. 387/3 (20 m2) – oba ostatní plocha 
v k. ú. Jevíčko-předměstí z majetku Pardubického kraje,

smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Je-n) 
víčko a Karlem Foretem, Zadní Arnoštov 30, 569 43 Je-
víčko na prodej pozemku p. č. st. 64/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří se stavbou bez čp/če na tomto pozemku stojící 
za cenu 345.356 Kč,

minimální cenu za prodej domu č. p. 63 na pozemku o) 
p. č. st. 155 (93 m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Zadní Arnoštov ve výši 690.000 Kč,

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Měs-p) 
tem Jevíčko a společností REHAU, s. r. o., Obchodní 117, 
251 70 Čestlice, o prodeji pozemku p. č. 5335 a částí pozem-
ků p. č. 5329, p. č. 5330/1, p. č. 5331 a 5332 v k. ú. Jevíčko-
předměstí tak, jak budou zaměřeny geometrickým plánem,

záměr vyčlenit při nejbližší změně Zásad územní-q) 
ho rozvoje Pardubického kraje obchvat města Jevíčka 
z územního plánu,

návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního r) 
útvaru Jevíčko, v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 
stavebního zákona,

dodatek č. 3 ke SOD ze dne 9. 3. 2010 mezi Městem s) 
Jevíčko a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 
437, 566 01 Vysoké Mýto, týkající se navýšení ceny o dílo 
v částce 201.191 Kč bez DPH na základě odpočtů a pří-
počtů schválených stavebním dozorem akce,

záměr doprojektování východní části Palackého ná-t) 
městí v Jevíčku, 

prodej podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 u) 
(1223 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměstí Ladislavu 
Šponerovi a Metodějce Šponerové, Nerudova 539 za cenu 
70 Kč/m2, celkem 21.402,50 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ladislavem Šponerem 
a Metodějkou Šponerovou na prodej id. 1/4 pozemku p. 
č. 538/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

prodej podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. v) 
538/18 (1223 m2) – zahrada v k.ú. Jevíčko–předměstí Ma-
rii Hrazděrové, Nerudova 539 za cenu 70 Kč/m2, celkem 
21.402,50 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Marií Hrazděrovou na prodej id. 1/4 pozemku 
p. č. 538/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

prodej podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. w) 
538/18 (1223 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměs-
tí Věroslavu Továrkovi a Aleně Továrkové, Horní Farní 
176 za cenu 70 Kč/m2, celkem 21.402,50 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Věroslavem 
Továrkem a Alenou Továrkovou na prodej id. 1/4 pozem-
ku p. č. 538/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

prodej podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 x) 
(1223 m2) – zahrada v k.ú. Jevíčko–předměstí Růže-
ně Vlachové, Nerudova 539 za cenu 70 Kč/m2, celkem 
21.402,50 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 

úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Růženou Vlachovou na prodej id. 1/4 pozemku 
p. č. 538/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 131/10 (11 my) 2) 
– ostatní plocha v k. ú. Jevíčko–předměstí Ing. Antonínu 
Staňkovi, Třebovská 430, 569 43 Jevíčko za cenu 70 Kč/
m2, celkem 770 Kč + úhradu správního poplatku katast-
rálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč + 1/2 ceny vyhotovení 
geometrického plánu v hodnotě 2.520 Kč a kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a Ing. Antonínem Staňkem na 
prodej pozemku p. č. 131/10 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Agenturou NN z) 
Music, s. r. o., Bernolákova 5, 040 11 Košice, SR k uskuteč-
nění vystoupení hudební skupiny NO NAME, při pořádání 
jevíčské pouti dne 14. 8. 2011 za částku 120.000 Kč s pod-
mínkou úhrady finanční částky ze sponzorských darů,

finanční příspěvek Kabelové televizi CZ, s. r. o. Praha ve aa) 
výši 120.000 Kč na digitalizaci televizního vysílání v Jevíčku,
7/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ově-
řovatele zápisu Petra Spáčila a Vojtěcha Hebelku,

7/3  Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e :
a) radu města zajištěním výběrového řízení na doda-
vatele projektové dokumentace na akci: „Revitalizace 
východní části Palackého náměstí v Jevíčku“,

7/4  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í :
zprávu předsedkyně komise bytové a sociální o čin-a) 

nosti komise,
zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organiza-b) 

ce PBH města Jevíčko za rok 2010,
petici na podporu lidských práv praktikujících pokoj-c) 

né meditační praxe Falun Gong v Číně,
prezentaci Kabelové televize CZ, s. r. o., Praha k při-d) 

pravované digitalizaci televizního vysílání v Jevíčku,
informaci o potvrzení zájmu nájemníků o koupi jednotli-e) 

vých bytů v domě č. p. 464 na ul. K. H. Borovského v Jevíčku,
vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání f) 

změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko 
s určeným zastupitelem v souladu s ustanovením § 47 
odst. 4 stavebního zákona,

upravený návrh zadání změny č. 3 územního plánu g) 
sídelního útvaru Jevíčko,

prezentace záměrů žadatelů (S & M Develop, s. r. o., h) 
Regam, s. r. o., Petr Nárožný) o koupi pozemku p. č. 4000 
– ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí

informaci o odstoupení Mgr. Petra Pávka od záměru i) 
koupě domu č. p. 263 na ul. Okružní II v Jevíčku.

Ing. Roman Müller, starosta

Usnesení z 13. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 2. května 2011

1/13 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek za 
účelem výměny oken domu na ul. Okružní I/276 v Je-
víčku do 10.000 Kč,   
2/13 Rada schvaluje CN firmy Josef Bidmon, Jevíčko 
k přepojení radiátoru v bytě č. p. 474 na ul. Svitavská 
za částku 7.790 Kč bez DPH,
3/13 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru 
zajištěním znaleckého posudku na pozemek p. č. 4000 
– ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí,
4/13 Rada pověřuje místostarostu jednáním s žadate-
lem za účelem zjištění záměru koupě pozemku p. č. 27 
– zahrada v k. ú. Jevíčko-město,
5/13 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním nátěrů 
oken bytu č. 1 a zajištěním opravy vrat v Zadním Ar-
noštově 35,
6/13 Rada pověřuje IT jednáním s Pardubickým kra-
jem a SÚS Pardubického kraje týkající se provedení 
nutných opatření a případné opravy místní komunika-
ce na ul. Okružní IV,

7/13 Rada schvaluje změnu licence na autobusovou lin-
ku 680794 Moravská Třebová-Jevíčko-Boskovice-Brno,
8/13 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
o zřízení věcného břemene č. IE-12-2002349/VB/01, 
Jevíčko, Třebovská, stížnost – knn, Vd nn,
9/13 Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem 
Jevíčko a Svazem skautů a skautek ČR, 28. oddíl „Petra 
Müllera“ Jevíčko na užívání budovy bez č. p. stojící na 
pozemku p. č. st. 256/1 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Jevíčko-předměstí do 30. 4. 2021,
10/13 Rada schvaluje pronájem garáže ve dvorním 
traktu pozemku p. č. st. 33 – zastavěná plocha a ná-
dvoří v k. ú. Jevíčko-město, žadateli dle zápisu, za část-
ku 600 Kč/měsíc na dobu neurčitou,
11/13 Rada neschvaluje udělení výjimky z regulativ-
ních podmínek uvedených ve smlouvě při zástavbě po-
zemku p. č. st. 4232/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí, žada-
telům dle zápisu,
12/13 Rada schvaluje prodloužení ubytovací smlouvy 
na ubytovně města do 31. 5. 2011 žadatelce dle zápisu,

13/13 Rada schvaluje zadláždění veřejného prostoru 
před domem 472 na ul. Svitavská dle zápisu,
14/13 Rada schvaluje uzavření samostatné smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a JUDr. Alenou Jahodovou na 
agendu přestupkové komise za částku 3.000 Kč měsíč-
ně,
15/13 Rada schvaluje překlad textů pro ruskou mu-
taci webových stránek města Ing. Ladislavem Halač-
kou za částku 750 Kč + poplatek TH Soft 1.000 Kč bez 
DPH,
16/13 Rada schvaluje úhradu doprovodného hudeb-
ního programu při cyklistických závodech v Jevíčku 
dne 7. 5. 2011 do částky 20.000 Kč,
17/13 Rada schvaluje opravu lávky za Smolenskou 
přehradou ve spolupráci s městem Velké Opatovice s po-
dílem města Jevíčka částkou do 20.000 Kč bez DPH,
18/13 Rada schvaluje záměr prodeje domu č. p. 464 
na ulici K. H. Borovského a pozemku p. č. st. 387 za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí,
19/13  Rada pověřuje starostu jednáním ve věci práv-
ního posouzení materiálů k případu dle zápisu,
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ZPRÁVY Z RADNICE

Policejní zprávy
28. 4. 2011 Měl závadu na brzdách…
Skončil mimo vozovku  
Ve středu, dne  27. 4. 2011, ko-
lem půl desáté dopoledne vyjíž-
děli dopravní policisté k váž-
né havárii cyklisty. Smutná 
událost se stala na silnici II. 
třídy v katastru obce Jevíč-
ko. Cyklista jel pravděpodob-
ně na svém jízdním kole ve 
směru od obce Křenov na Jevíč-
ko, pravděpodobně nezvládl řízení, 
vyjel mimo komunikaci, kde narazil do 
stromu. S vážným poraněním jej převáželo 
vozidlo RZP do nemocnice, kde o něj i na-
dále  lékaři pečují. Vzhledem k tomu, že 
u zraněného nebylo možné provést decho-
vou zkoušku, bude  v nemocnici proveden 
odběr krve.  Okolnosti této kolize jsou i na-
dále předmětem vyšetřování. Dle sdělení po-
škozeného by se pravděpodobně mohlo jed-
nat o technickou závadu na brzdách 

16. 5. 2011 Řidič boural a utekl  
Kdo seděl za volantem osobního motorové-

ho vozidla a na místní komunikaci u obce 
Chornice s ním havaroval, policis-

té zjišťují. K havárii mělo prav-
děpodobně dojít 13. 5. 2011 
kolem deváté hodiny večer. 
Než řidič z místa  utekl, vy-
jel mimo komunikaci, nara-
zil do stromu a převrátil se 
s vozidlem na bok. Hmotné 

škody jsou odhadovány na 30 
tisíc korun.

Pohled do dopravních statistik:
Od počátku letošního roku řešili dopravní 
policisté celkem 155 nehod. Tři lidé zemře-
li, 7 utrpělo těžká zranění a 69 osob bylo 
zraněno lehce. A o jaké nejčastější příčiny 
se jedná? V
– 29 případech o nepřiměřenou rychlost  
– 13 případech o nedání přednosti v jízdě 
–  6 případech o nesprávné předjíždění 
– 54 případech o nesprávný způsob jízdy 
– 18 případech byl účastník pod vlivem al-
koholu

Usnesení ze 14. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 16. května 2011

1/14 Rada schvaluje CN firmy Josef Bidmon, Jevíčko 
na akci „Přepojení septiku domu č. p. 75 na ul. Růžová 
v Jevíčku“,   
2/14 Rada pověřuje IT provedením CN na dodávku 
oken (dřevo, plast) na budově ZŠ, která jsou v havarij-
ním stavu, dle doporučení architekta Ing. Řehuly,
3/14 Rada schvaluje odměnu ředitelce MŠ Jevíčko ve 
výši dle přílohy zápisu,
4/14 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru 
jednáním s Pozemkovým fondem ČR týkající se pozem-
ku p. č. 78/4 – trvalý travní porost v k. ú. Zadní Arnoš-
tov,
5/14 Rada schvaluje prominutí úhrady nájemného za 
měsíc květen 2011 v částce 1.972 Kč za byt na ul. K. H. 
Borovského 465, žadatelům dle zápisu,
6/14 Rada neschvaluje povolení trvalého pobytu na 
adrese Palackého nám. 1 žadateli dle zápisu,
7/14 Rada schvaluje nákup drobných upomínkových 
předmětů pro účastníky dětského dne, který se bude 
konat 4. 6. 2011 do částky 5.000 Kč,
8/14 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 
3058/1 (2.864 m2) a p. č. 3059/3 (1.032 m2) – oba 
trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí,
9/14 Rada schvaluje zadláždění vjezdu k domu č. p. 
851 přes pozemek p. č. 518/62 – orná půda v k. ú. Je-
víčko-předměstí žadatelce dle zápisu,
10/14 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka v příloze 
Svitavského deníku „Cesty městy“ za částku 6.760 Kč 
bez DPH,
11/14 Rada schvaluje finanční částku ve výši 2.000 
Kč bez DPH na dokončení prací při opravě lávky 
za Smolenskou přehradou,
12/14 Rada schvaluje podání žádosti o pronájem nově 
zaměřených pozemků p. č. st. 387/2 a 387/3 v k. ú. Je-
víčko-předměstí,
13/14 Rada schvaluje smlouvu č. 2010/40827 o po-
skytnutí neinvestičního grantu pro Město Jevíčko z roz-
počtových prostředků Pardubického kraje k realiza-
ci akce „Festival mládežnických dechových orchestrů 
a Malohanácký harmonikář“ v částce 20.000 Kč,

14/14 Rada schvaluje smlouvu č. OŠKT/11/40705 
o poskytnutí neinvestičního grantu pro ZŠ Jevíčko 

20/13 Rada pověřuje místostarostu dalším jednáním 
ve věci případného převodu pozemku p. č. 154/6 – tr-
valý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí (přístupová 
cesta a část tenisového kurtu),
21/13 Rada neschvaluje prodloužení termínu k mož-
nému rozhodnutí se o koupi nemovitosti č. p. 263 na 
ul. Okružní II žadateli dle zápisu,
22/13 Rada schvaluje zakoupení 1 ks kontejneru 
na směsný plastový odpad za částku 7.000 Kč vč. DPH 
od společnosti SITA CZ, a. s., Divize JIH, Boskovice,
23/13 Rada pověřuje ředitele ZŠ kontrolou nad 
administrací a čerpáním získané dotace z fondů EU 
v projektu „Moderní škola Jevíčko“,
24/13 Rada schvaluje návrh zápisu do kroniky 
města za rok 2010,
25/13 Rada schvaluje odměnu panu Františkovi 
Plechovi, ve výši dle přílohy zápisu, za provedení zápi-
su do Kroniky města Jevíčka,
26/13 Rada schvaluje zrušení výběru parkovného 
na Palackého náměstí ode dne 3. 5. 2011 z důvodu 
provádění rekonstrukčních prací a úbytku parkovacích 
míst,
27/13 Rada schvaluje přelet vojenského vrtulníku 
nad prostorem sídliště K. Čapka v Jevíčku a jeho ná-

sledné přistání na travnatém prostoru na ul. K. Čapka 
v rámci Branného dne ZŠ Jevíčko dne 24. 6. 2011,
28/13 Rada schvaluje zakoupení projektoru pro 
potřeby MěÚ Jevíčko do částky 20.000 Kč vč. DPH,
29/13 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabí-
dek na pořízení 5 ks dveří s panikovým kováním popř. 
samostatného panikového kování na 5 stávajících dveří 
kina Astra, 
30/13 Rada pověřuje IT zajištěním opravy zábradlí 
umístěné na rampě za budovou kina Astra,
31/13 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabí-
dek na 2 ks požárních dveří do el. rozvodny a promítací 
kabiny v kině Astra, 
32/13 Rada pověřuje IT, vedoucího organizačního 
odboru a vedoucího OVÚP Jevíčko zajištěním legalizace 
a změnu užívání prostor, které využívá hudební zkušeb-
na v suterénu kina Astra,
33/13 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabí-
dek na 2 ks požárních dveří do chodeb ve II. a III. NP 
ubytovny města na ul. Soudní 51,
34/13 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
JSDH Jevíčko v částce 6.392 Kč v měsících listopad 
a prosinec r. 2010,

35/13 Rada schvaluje opravu vozidla AVIA A30 
NA za částku max. 5.000 Kč bez DPH,
36/13 Rada schvaluje podání žádosti o pronájem 
pozemku p. č. 48/3 (317 m2) – zahrada v k. ú. Zadní 
Arnoštov,
37/13 Rada schvaluje CN firmy Petr Kalandra, 
Nappova 518, Jevíčko na zhotovení domácích telefo-
nů k 6 bytům na ul. K. H. Borovského 476 za částku 
15.544 Kč bez DPH,
38/13 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, Hor-
ní Štěpánov 362 na opravu fasády brány K. H. Borov-
ského 465 za částku 31.016 Kč vč. DPH,
39/13 Rada pověřuje IT zajištěním CN na opravu 
balkonu u bytu č. 7 na DPS ul. Svitavská 838 v Jevíč-
ku,
40/13 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení Synago-
gy v Jevíčku za účelem konání absolventských koncertů 
a výstavy žáků ZUŠ Jevíčko na dny uvedených v zápi-
su,
41/13 Rada pověřuje IT zajištěním opravy a přelo-
žení chodníků na sídlišti K. Čapka v Jevíčku.

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta  

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje k rea-
lizaci projektu: „Hrajeme a zpíváme si pro radost III.“ 
v částce 13.000 Kč,

15/14 Rada pověřuje IT zajištěním nátěru vstupních 
dveří do budovy Zámečku, 

16/14 Rada pověřuje IT zajištěním oprav za budovou 
Zámečku dle zápisu, 

17/14 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním admi-
nistrativní přípravy na akci: „Rekonstrukce bytu č. 1, 
Kobližná 125, Jevíčko“, 

18/14 Rada ruší bod usnesení RM č. 6/74 ze dne 16. 
11. 2009, 

19/14 Rada ruší bod usnesení RM č. 15/75 ze dne 
30. 11. 2009, 

20/14  Rada ruší bod usnesení RM č. 17/82 ze dne 
29. 3. 2010, 

21/14 Rada schvaluje ceník pro pronájem městské 
chaty a pro pronájem na tábory a podobné pobyty 
ve Smolenském údolí, dle přílohy zápisu, 

22/14 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení Synagogy 
a kina Astra v Jevíčku za účelem konání koncertů a vy-
stoupení žáků ZUŠ Jevíčko na dny uvedených v zápi-
su, 

23/14 Rada pověřuje vedoucího organizačního od-
boru jednáním ve věci pozemku p. č. 15/4 – zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta  
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Poděkování
Možná jste si všimli, nebo vám děti vy-
právěly, že máme na zahradě naší školky 
2 nová pérová houpadla. Jedno houpadlo 
nám zakoupila firma Czech Blades a druhé 
sponzorka, která by ráda zůstala v anony-
mitě. Oběma za všechny děti, které měly 
obrovskou radost, srdečně děkuji!

Za MŠ Mlčochová Dita

ŠKOLY

Okénko mateřské školy
Vystoupení v kině
Pojď, pohádko mezi nás, koupíme ti zlatý pás, 
pospěš, pospěš, už je čas… Tak začínalo jedno 
z vystoupení dětí z naší mateřské školy, kte-
ré se konalo 5. 5. 2011 ke Dni matek v míst-
ním kině. Celý program byl na téma Pohád-
ková země, na který naše děti pilně cvičily 
a připravily si krásné pásmo vystoupení pro 
všechny maminky, babičky, tatínky, dědeč-
ky zkrátka pro všechny, kdo mají rádi děti 
a dobrou zábavu. 
Celé kino netradičně přivítaly děti, které 
chodí do ,,kroužku“ Chvilka s pohádkou 
a krátkými básničkami uváděly všechna 
vystoupení. Hned na začátku děti roztancovaly 
celé kino country tanci v krásném novém oble-
čení. Pak přiběhli ti nejmenší ze třídy Sluníček 
a jejich zpívání s pohybem muselo dojmout kaž-
dého diváka. Třída Koťátek si připravila krásné 
pohádky Červená Karkulka a Paleček, kde děti 
ukázaly své umění. A i třída Kosáčků určitě di-
váky pobavila, když děti zahrály pohádky o Šíp-
kové Růžence a O kůzlátkách, zejména když se 
kůzlátka s vystrčenou hlavou v okénku chaloup-
ky, dohadovaly s maminkou kozou, jestli fungují 

mikrofony. Dialogem: ,,Jde to, jde to, nejde to…“ 
Téměř celá školka pak zazpívala maminkám pár 
písniček o jaru a celý program uzavřely děti ze 

cvičení s Patem a Matem, kde holčičky jako ko-
čičky cvičily s overbalem a kluci s pet-lahvemi 
jako loupežníci. Celým programem nás provázeli 

žáci ZUŠ Jevíčko, ozvučení zajistil pan ředitel 
Dušan Pávek a za to jim moc děkujeme.
Tak zase příště ahoj děti z MŠ

Za MŠ Martínková Veronika

Country tance 
Dne 8. 5. 2011 vystoupili naši malí tanečníci 
u příležitosti vyhlašování vítězů ZÁVODU MÍRU 
NEJMLADŠÍCH. Tancovali v nových kostýmech, 
které jim velice slušely.
Nutno podotknout, že je za dětmi celoroční úsi-
lí a práce, která přinesla své ovoce. Po celý rok 
se hravou formou učily vnímat hudbu a rytmus, 
prostorovou a pravo-levou orientaci, počítat do 
20ti a vzájemně spolupracovat. Součástí výuky 
byla také hra na tělo.
Po vystoupení čekala na děti sladká odměna. 
Avšak největší odměnou je pro tanečníky i pro 
nás potlesk a chvála diváků. Společně s dětmi se 
těšíme na další vystoupení.

Za MŠ L. Pazdírková, Bc. M. Zatloukalová

Úspěchy dětí z mateřské školy
Sportovní soutěž
26. 5. 2011 naši malí sportovci 
pod vedením p. uč. V. Martín-
kové, I. Blchové a M. Suchome-
lové získali 1. místo v semifiná-
lovém kole Sportovních her pro 
MŠ v Moravské Třebové a tím si 
vybojovali účast v krajském finá-
le v Pardubicích.
Děti soutěžily a zabojovaly 
v těchto disciplínách:
Štafetový běh – na 50 metrů 
s předáním štafety
Hod do dálky – tenisovým míč-
kem
Překážková chůze – zručnost na 
50 metrů s míčkem v kelímku
Skok do dálky – skoky v pytli na 
20 metrů, štafetově
Pětiskok – pět skoků z podřepu 
za sebou

Blahopřejeme našemu vítězné-
mu družstvu ve složení:
Sofie Dia, Anna Kosíková, Adé-
la Resová, Viktorie Selingerová, 
Anna Korbelová, Vladan Bihary, 
Tomáš Červinka, Filip Řehořek, 
Ondřej Kubín, Matěj Dostál

Výtvarná soutěž
Blahopřejeme též Ondrovi Ambrozovi za 3. místo 
ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí.

Za MŠ Mlčochová Dita
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Základní škola Jevíčko

Zprávy z Gymnázia
Úspěchy studentů Gymnázia Je-
víčko v olympiádách a soutěžích
V krajském kole Fyzikální olympiády, které se 
uskutečnilo 29. dubna 2011 v Pardubicích, ob-
sadila v kategorii C v konkurenci 22 nejlepších 
fyziků z Pardubického kraje 2. místo student-
ka Gymnázia Jevíčko Kateřina Jarkovská. Na 3. 
místě se umístil Martin Toul a úspěšným řešite-
lem byl také Filip Jeniš.
V krajském kole Olympiády z českého jazyka ka-
tegorie II se umístila na třetím místě studentka 
Gymnázia Jevíčko Alena Schindlerová.
Dne 18. května se v DDM Litomyšl uskutečnilo 
okresní kolo soutěže v poznávání rostlin. V kate-
gorii žáků 7. tříd se na třetím místě umístil stu-
dent Gymnázia Jevíčko Štěpán Neubauer. V ka-
tegorii žáků 9. tříd obsadila 2. místo Vendula 
Rozmánková.

Projektová výuka na Gymnáziu 
v Jevíčku
Podstatou projektu realizovaného na Gymnáziu 
v Jevíčku je vytvoření a zavedení dvaceti pro-
jektových dnů a dvou projektových týdnů, které 
budou integrovat aktuálně probírané učivo vždy 

alespoň čtyř předmětů. Mezi integrova-
nými předměty budou zejména přírodo-
vědné a technické předměty, ale také 
společenské vědy, výchovy a cizí jazyky. 
Projekty a tematická výuka budou im-
plementovány do školních vzdělávacích 
programů Gymnázia v Jevíčku v přísluš-
ných ročnících. Vedle povinné výuky bu-
dou zavedeny dobrovolné tzv. projektové 
víkendy mimo školu a volitelný předmět 
„Přírodovědné projekty“ s dvouhodino-
vou týdenní dotací. Zavedením prvků 
integrované projektové metody budou 
rozvíjeny klíčové kompetence žáků ve 
smyslu Rámcového vzdělávacího pro-
gramu, bude navázána bližší spolupráce 
s Přírodovědeckou fakultou UP, obcí Je-
víčko a dalšími partnery. Bližší informace o pro-
jektu najdete na http://projekt.gymjev.cz/pg/
projektoveDny/.

Ukázka z projektu Pyly
Projekt Pyly je určen pro studenty 3. ročníku gym-
názia. Jeho cílem je ukázat studentům široké pou-
žití znalostí z chemie, fyziky, biologie, a to zejmé-
na v oblasti zdravé výživy, zdraví lidí, včelařství 
a analýzy potravin. Vlastním zapojením studen-
tů by mělo dojít k prohloubení zájmu o přírodní 
vědy, zdokonalení dovedností, manuální zručnos-

Úspěch atletů v krajském kole  
Poháru rozhlasu
Po vítězství v okresním kole Poháru rozhlasu se v květ-
nu mladší žáci (6.–7. ročník) Základní školy v Jevíčku 
zúčastnili krajského kola v Pardubicích. Naši školu re-
prezentovali Ondřej Hňoupek, David Huf, Adam Bar-
tuněk, Dominik Vodák, Martin Skácel, Lukáš Vykydal, 
David Veselka a Marek Danihel. Chlapci ve všech dis-
ciplínách (běh na 60 m, 1000 m, skok vysoký, skok da-
leký, hod kriketovým míčkem a štafetový běh) dosáhli 
obdivuhodných výkonů, které v konečném součtu zna-
menaly fantastické 2. místo v kraji.
Chlapci vzorně reprezentovali školu a město Jevíčko. 
Byli oceněni pochvalou ředitele školy.

Mgr. Zdeněk Bombera

Učitelé v akci potřetí
Již potřetí se učitelé Základní školy Jevíčko sešli o veliko-
nočních prázdninách na dvoudenním semináři v Šubířo-
vě. Formou her a aktivit probíhajících ve skupinách, dvo-
jicích či kolektivně byli učitelé seznamováni s metodami, 
jak pracovat s žáky v rámci prevence rizikového chování. 
Aktivity byly zaměřeny na prožitek a spolupráci, vyzývají 
k naslouchání a toleranci, podporují vzájemnou důvěru. 
Ke skvělé pohodě přispělo krásné počasí a dobrá ku-
chyně.

Mgr. Jiřina Finsterlová, metodik prevence

V divadle Polárka
V letošním roce žáci 2. stupně (6.–9. ročník) Základní 
školy Jevíčko zhlédli několik představení v divadle Polár-
ka v Brně. V tomto divadle zájemci z řad žáků i učitelů 
strávili také „Noc s Andersenem“. Inscenace byla inspi-
rována knihami Povídky z jedné a druhé kapsy od jedno-
ho z nejlepších českých autorů kvalitní literatury – Karla 
Čapka. Scénář napsali Konrád Popel a Bronislava Krch-
ňáková. Herci předvedli bravurní výkon ve vybraných 
šesti povídkách. Zhlédli jsme například povídku Rekord, 
Zločin v chalupě 
a Vražedný útok. 
Po představení jsme 
plni dojmů besedo-
vali s Michalem So-
puchem a Broňou. 
S nimi jsme předsta-

vení důkladně rozebrali a našli odpovědi na naše otázky. 
Přestože jsme se vrátili domů až v pozdních hodinách, 
byli jsme spokojení a odvezli jsme si skvělý zážitek.
Markéta Jenišová, Kristýna Valíčková, redaktorky školní-

ho časopisu OBJEV

Recyklohraní
Díky Recyklohraní ušetřila Základní škola Jevíčko život-
nímu prostředí řadu surovin.
Loni jsme ode-
vzdali k recyklaci 
84 televizí a 47 
monitorů.
Díky projektu se 
žáci dovídají za-
jímavosti o re-
cyklaci odpadů 
a mají možnost 
přímo třídit drob-
né vysloužilé spo-
třebiče. Škola v roce 2010 předala k recyklaci staré te-
levize a monitory. 
Tím jsme, jak vyplývá z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL, uspořili 20 kWh elek-
třiny, 386 litrů ropy, 98 161 litrů vody a 882 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 6 tun/tuny CO2  ekv. a produkci nebezpečných 
odpadů o 20 tun/tuny. 
V měsíci dubnu jsme uspořádali ve spolupráci s městem 
Jevíčkem sběrové dny papíru a vysloužilých elektrospo-
třebičů. Během dvou dní se vytřídilo:
5535 kg lepenky, 7 565 měkkého papíru a 360 kg směs-
ného nevytříděného papíru, 21 monitorů, 19 televizí 
a 200 kg drobného elektra. 
Věříme, že přínos pro životní prostředí představuje re-
cyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů, proto 
kromě papíru a elektra třídíme ve škole nápojové kar-
tony, plasty, hliník. V blízkosti školy můžete do kontej-
neru odložit staré oblečení. Nově začínáme třídit vršky 
od PET lahví. 
Poděkování si zaslouží nejen žáci školy, ale všichni, kteří 
nevyhazují  do směsného odpadu, nebo dokonce do pří-
rody to, co lze vytřídit, ale využívají sběrný dvůr a kon-
tejnery. 

Mgr. Hana Veselková, koordinátor EVVO

ti a proniknutí do problematiky složení potravin 
a vlivů alergenů na zdraví člověka. V rámci projek-
tu provádějí studenti analýzu přírodních látek ob-
sažených v medu, fotografování, sběr a určování 
rostlin (včetně alergenních), zhotovují mikrosko-
pické preparáty pylových zrn, popisují jejich bar-
vu, tvar a velikost, kompletují získané materiály 
a s použitím moderních technologií sestavují atlas 
rostlin a jejich pylových zrn, který poslouží jako 
didaktický prostředek pro výuku biologie. Připra-
vují léčivé prostředky z včelích produktů – propo-
lisovou tinkturu a propolisovou mast.

Jak na energie? 
Projektový den Základní školy Jevíčko u příležitosti 
Dne Země.
O co jsme se snažili?
Osvojit si prostřednictvím přímých prožitků základy 
spotřebitelských návyků a ekologicky šetrného jednání 
v každodenních situa-
cích v oblasti hospoda-
ření s energiemi. 
Hodnotit své návyky, 
poznat své možnosti 
v oblasti hospodaření 
s energiemi, uvědomit 
si význam sebe sama 
jako významného nositele změn k lepšímu. 
Co jsme zjistili při mapování školního prostředí? 
Kde se nejvíce plýtvá energií?
Např. jsme objevili tekoucí vodu na záchodech, zata-
žené rolety ve třídách a rozsvíceno, zapnuté počítače 
v počítačové učebně, aniž by s nimi někdo pracoval, 
rozsvíceno na chodbách, netěsnící okna a vchodové 
dveře.
Jak  s tím naložíme?
Zjišťovali jsme a počítali, kolik stojí energie v běž-
né domácnosti. Vyhledávali jsme informace o šetře-
ní energiiemi a přenesli jsme je formou pravidel do 
našich tříd a zavázali jsme se je dodržovat. Pokud se 
budeme ve škole chovat zodpovědně, určitě dokážeme 
dobré návyky přenést i do svých domovů. 

Mgr. Hana Veselková

Evropský  program eTwinning
Základní škola v Jevíčku  se díky projektu Jak na ener-
gie? zapojila také do evropského programu eTwinning 
aktivitou u4energy, která se snaží formou soutěže při-
mět učitele, jejich žáky i veřejnost k zamyšlení nad 
spotřebou energie a možnostmi šetření s ní. Přihlásili 
jsme se do kategorie „Nejlepší informační kampaň“ 
a v rámci projektového dne jsme ve škole, ale  i v do-
mácnostech provedli různá šetření a ankety. Navrhli 
jsme desatero úsporných opatření ve škole i v domác-
nostech. Pravidla ekologicky šetrného školního života 
se stala základem kalendáře pro školní rok 2011/2012.   
Dokumenty  zaslané do soutěže  na portál evropské 
aktivity eTwinning si můžete prohlédnout na webo-
vých stránkách www.zsjevicko.cz, www.jevicko.cz.

Mgr. Ondřej Bažant 
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TJ Sokol Jevíčko Oddíl florbal
Oblastní přebor v Praze v kategorii 
mladších žáků:
Tým mladších žáků (ročník nar. 1998-
2002 ve složení Ladislav Vašek, Ladislav 
Nečas, Adam Bartuněk, Patrik Vašíček, 
Marek Vystavěl, Štěpán Neubauer, Ra-
dek Nečas, Jan Ošlejšek, Roman Dostál, 
Josef Zemánek a kapitán týmu David 
Veselka) pod vedením Martina Appla 
se 13.-15.5.2011 zúčastnil Oblastního 
přeboru České Obce Sokolské ve florba-
le-všestrannosti, který se pro oblast zá-
pad konal v Praze v Tyršově domě. Na 
tento turnaj se náš tým kvalifikoval vý-
hrou, a tedy postupem, ze župního tur-
naje východočeské pardubické Pippicho-
vy župy. 
Z Jevíčka jsme jeli  už v pátek vlakem 
až do Prahy, po dlouhé cestě jsme se šli 
ubytovat do Tyršova domu, který je si-
tuován na Malé Straně, téměř pod Pet-
řínem a od Kampy ho dělí pouze most. 
Spalo se sice jen v tělocvičně, ale o to 
bylo ubytování levnější. V pátek večer 
jsme šli s klukama na prohlídku noč-
ní Prahy. Z Karlova mostu byl nádher-
ný výhled na hrad a Národní divadlo. 
Na Staroměstském náměstí zrovna hrá-
lo na velkoplošné obrazovce MS v hokeji 

utkání Rusko:Finsko. Samozřejmě jsme 
museli navštívit i obchod se suvenýry, 
ve kterém kluci koupili něco na památku 
svým rodičům, babičkám a dědečkům. 
V sobotu dopoledne bylo osobní volno 
a na oběd se šlo do pizzerie. Po obědě 
pokračovala prohlídka Prahy (Václavské 
náměstí, Pražský hrad, Zlatá ulička). Po 
návratu do Tyršova domu čekalo kluky 
milé překvapení, a to návštěva bazénu. 
Po koupání a večeři se jelo lanovkou na 
Petřín, kde se kluci nejprve pokochali vý-
hledem na Prahu z Petřínské rozhledny 
a pak se „vyřádili“ v zrcadlovém bludišti. 
Z Petřínu jsme po demokratickém hlaso-
vání zvolili zpáteční cestu kolem Praž-
ského hradu, kde nás svojí majestátností 
potěšil pohled na chrám sv.Víta, který 
se před námi pyšnil nádherně osvětle-
ný v plné své novogotické kráse. Pak už 
jsme pospíchali do tělocvičny, protože 
v neděli ráno nás čekal flórbalový tur-
naj, na kterém se utkalo 7 týmů z Čech. 
Hrálo se na dvě skupiny, kde první ze 
čtyřčlenné sk.postupoval rovnou do se-
mifinále a ostatní týmy sehrály čtvrtfi-
nálová utkání o postup do semifinále. 
Bohužel našemu týmu se ve čtvrtfinále 
nepodařilo projít přes družstvo ze soko-

la Dobříš, které nakonec 
celý turnaj vyhrálo. I pře-
sto si myslím, že výlet do 
Prahy na oblastní turnaj 
byl pro náš tým cenným 
přínosem, jak z hlediska 
florbalu, tak i přivezením 
pěkných zážitků z hlavní-
ho města.

Za TJ Sokol Jevíčko  
se sokolským „NAZDAR“ 

MUC. Vít Musil 

Informace Základní organizace Českého svazu včelařů Jevíčko
Pro osvětu v činnosti naší ZO ČSV mi dovolte 
v krátkosti pár informací souvisejících 
S minulým rokem 2010.
Během roku bylo uskutečněno pět výborových 
schůzí a jedna výroční členská schůze. Naši zá-
stupci se dále zúčastnili dvou okresních konfe-
rencí, v měsíci březnu a září za účelem činnosti 
v rámci OV ČSV a výdeje léčiva pro jarní a pod-
zimní přeléčení. Vzhledem k rapidnímu úbyt-
ku v počtu varroa na včelstvo  v mezidobí let 
2008–2009 a v souvislosti s plošným léčením lé-
čivem Gabon a zařazením Formidolu můžeme 
konstatovat, že účinky těchto léčiv jsou v pří-
padě řádného použití vysoce efektívní. Bohužel 
i přes toto plošné léčení loňské výsledky opět 
napovídají o určité liknavosti některých členů. 
Znovu se projevuje skutečnost, která ovlivní cel-
kové výsledky léčení a to, že v případě jednoho 
ohniska jsou postiženy i včelstva v blízkém okolí 
i při řádném ošetření. Jen pro srovnání v roce 
2009 bylo objednáno 2x více léčiva Formidol 
než v roce 2010,toto léčivo je samozřejmě dobro-
volné, i to mohlo ovlivnit celkový výsledek.Opět 
jsme se přesvědčili,že

zodpovědný přístup při preventivních opatřeních 
v léčení včelstev během celého roku je nejlepší 
způsob,jak udržet výkonná včelstva pro období 
snůšky a celkový efekt související
s opylovací produktivitou včelstev.
Loňský rok jsme z důvodů osvětových, ale 
i vzhledem k možnosti čerpání z fondů na pod-
poru včelařství uspořádali dva včelařské kurzy 
z toho jeden s výjezdem na včelnici Ing. Ziga-
la ve Vilémovicích, druhý kurz se týkal zdobe-
ní medocukrového pečiva pod vedením pí. Zi-
galové v měsíci březnu. Na základě dotace EU, 
bylo v minulém období výhodné pořádání těchto 
akcí, bohužel dle posledních informací o změ-
nách, týkajících se dotací, budou tyto akce pro 
organizace spíše prodělečnou činností.
V měsíci srpnu jsme  pořádali u příležitos-
ti 75. výročí ZO ČSV v Jevíčku kulturní akci 
v areálu Svazu chovatelů, během které proběh-
la i prezentace včelích produktů spol. Včela pro 
Moravský kras. Tato akce přes problémy zejmé-
na organizačního charakteru (úzký kádr pořa-
datelů) i přes nepříznivé počasí byla nakonec 
úspěšná.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzo-
rům a zvláště jednateli z opatovické organizace, př. 
Ševčíkovi, za nezištnou pomoc, zejména při dodání 
včel. produktů do tomboly a jiných zkušeností. 

Statistické údaje související s činností naší 
ZO ČSV.
Počet členů a včelstev:
rok 2009 ….…68 členů, 637 včelstev
rok 2010……..67 členů, 640 včelstev
V roce 2010 ukončilo členství 5 včelařů, zároveň 
se náš spolek rozrostl o 4 nové členy.
Průměrný věk v naší ZO činil v roce 2010 60 
roků. Nejstarší člen se dožil v roce 2010 věku 84 
let. Nejmladší člen spolku má 20 let.
Celkem bylo v letech 2009 vykoupeno 2859 kg 
medu a 2010 – 2263 kg medu.
Závěrem poděkování všem členům výboru za 
práci během celého období a přání co
nejmenších komplikací pro všechny včelaře, kte-
ré jsou spojeny zejména s nemocí moru včelího 
plodu.

Miloslav Kozelek, jednatel ZO ČSV
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Program kina Astra Jevíčko – červen 2011

Přehled akcí ve městě Jevíčko  
na měsíc červen 2011

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

01.06. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
03.06. 18:00   Případ ztraceného safíru..,dětský dramatický soubor, sál 

kina Astra
04.06. 17:00  Kuželkářská liga – Prémie, TJ SK Jevíčko
05.06. 14:45  Fotbal – dorost, Jevíčko – Sloupnice, SK Jevíčko
05.06. 17:00  Fotbal – muži, Jevíčko – Kunčina, SK Jevíčko
07.06. 17:00  Absolventský koncert ZUŠ Jevíčko, Synagoga
07.–28.06.    Výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru, Synagoga  

/ v době koncertů ZUŠ /
08.06. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
09.06. 17:00  Absolventský koncert ZUŠ Jevíčko, Synagoga
12.06. 14:45  Fotbal – dorost, Jevíčko – Řetová, SK Jevíčko
12.06. 15:00  Čarodějnice na Zámečku, park u Zámečku, MěK Jevíčko
12.06. 17:00  Fotbal – muži, Jevíčko – Dlouhá Loučka, SK Jevíčko
15.06. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
16.06. 17:00  Školní akademie, kino Astra, program ZŠ Jevíčko
16.06. 18:00   Koncert „ Black Ladies“ – flétnový soubor ZUŠ Žerotín, Sy-

nagoga
18.06. 17:00  Kuželkářská liga – Trestňáky, TJ SK Jevíčko
21.06. 17:00  Koncert žáků Mgr. Petra Smékala,ZUŠ Jevíčko, Synagoga
22.06. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
22.06. 17:00   Vystoupení absolventů a žáků tanečního oboru, sál kina 

Astra
23.06. 17:00  Koncert žáků Ivany Svojanovské, ZUŠ Jevíčko, Synagoga
23.06. 17:00  Koncert žáků klávesové třídy J. Nedomanské, sál Zámečku
24.06. 14:30  Rozloučení se školním rokem, MŠ Jevíčko
27.06. 17:00  Koncert žáků Ivany Svojanovské, ZUŠ Jevíčko, Synagoga
28.06. 18:00  Absolventský koncert – Malohanácká muzika, Synagoga
29.06. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
29.06. 18:00  Pěvecký a violoncellový koncert, Synagoga

4. 6., sobota v 17:30 hod., Americký 
film v českém znění:
HOP
Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez. Ko-
mický příběh Freda, který je bez práce a 
tohoto života si užívá. Jednoho dne však 
omylem na silnici přejede zajíce a je nu-
cen se o něj starat, dokud se zcela nezota-
ví. To ale Fred ještě netuší co ho čeká za 
dobrodružství… Hrají: Russell Brand, Da-
vid Hassellhoff, Elizabeth Perkins a další.
Vstupné: 69 Kč, 85 minut, mládeži pří-
stupný.

11. 6., sobota v 17:30 hod., Český 
film:
ČERTOVA NEVĚSTA
V tomto království chybí ke štěstí jen 
následník trůnu. Král si z toho nedělá 
těžkou hlavu, ale královna se trápí, a pro-
to když ji dojde trpělivost, obrátí se na 
čerta… Snímek je natočen na motivy po-
hádky ,,Spravedlivý Bohumil“ od Boženy 
Němcové. Hrají: Václav Šanda, Eva Jose-
fíková, David Suchařípa, Sabina Laurino-
vá, František Němec, Jana Andresíková 
a další.
Vstupné: 69 Kč, 101 minut, mládeži pří-
stupný.

18. 6., sobota v 17:30 hod., Americký film:
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Patří kamarádství do postele? ,,Kam se ten svět 
řítí?“ Tahle otázka napadne snad každého, kdo 
pozná ústřední pár velmi originální romantické 
komedie hollywoodského veterána Ivana Reit-
mana. Tenhle film není romantická pohádka, ale 
komedie o současných mladých lidech. Hrají: 
Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, 
Lake Bell a další. 
Vstupné: 69 Kč, 112 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný.

25. 6., sobota v 17:30 hod., Český film:
CZECH MADE MAN
S poctivostí leda pojdeš. Příběh sleduje jednu 
nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé 
rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. 
Nemožné je možné, padají normy, konvence i 
pravidla. Hrdina má všechno, plánuje netradič-
ní rodinu, takže to vypadá na happyend, ten se 
ovšem stylově zvrtne… Hrají: Jan Budař, Martin 
Písařík, Veronika Hongová, Kateřina Brožová, 
Petr Čtvrtníček, Jana Krausová, Ester Kočičko-
vá a další.
Vstupné: 69 Kč, 90 minut, mládeži nepřístupný.

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kine-
matografie. Změna programu vyhrazena.

P R O G R A M  

NA ČERVEN 

V červnu také proběhne odpolední zábavné zakončení školního roku 
s táborákem. Upřesníme dle počasí na samostatných plakátech a 
obvyklými informativními cestami. 

Program seniorského klubu na červen: 

Středa 1. června 2011 rozloučení na prázdniny - opékání buřtů 
 

Čtvrtek 2. června 2011 

9:30  CVIČENÍ 
10:00 přednáška na 

téma: 
PITNÝ REŽIM 

17:00 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

Sobota 4. Června 2011 ZAVŘENO 
15:00 DĚTSKÝ DEN 

NA ŽLÍBKÁCH 
Pondělí 6. června 2011 ZAVŘENO ZAVŘENO 

Úterý 7. června 2011 9:30 CVIČENÍ ZAVŘENO 

Čtvrtek 9. června 2011 
9:30 Otevřeno bez 

programu 

17:00 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

Pondělí 13. června 2011 ZAVŘENO ZAVŘENO 

Úterý 14. června 2011 9:30 CVIČENÍ ZAVŘENO 

Čtvrtek 16. června 2011 
9:30 Otevřeno bez 

programu 

17:00 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

Pondělí 20. června 2011 ZAVŘENO ZAVŘENO 

Úterý 21. června 2011 9:30 CVIČENÍ ZAVŘENO 

Čtvrtek 23. června 2011 
9:30 ZAKONČENÍ 

CVIČENÍ 

17:00 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

Pondělí 27. června 2011 ZAVŘENO ZAVŘENO 

Úterý 28. června 2011 
9:30 ZAKONČENÍ 

CVIČENÍ 
ZAVŘENO 

Čtvrtek 30. června 2011 ZAVŘENO ZAVŘENO 

Nadační fond 
kostela sv. Jakuba 

v Městečku Trnávce 
připravuje v měsíci červnu: 

Besedu  
s P. Františkem Líznou SJ. 

Jevíčským rodákem, knězem poutníkem, 
autorem knih „Musím jít dál“, „Šel jsem 
však vytrvale“ a dalších. V neděli 5. červ-
na v 16 hodin v Kulturním domě v Měs-
tečku Trnávce.

Koncert skupiny  
Spirituál kvintet 

v neděli 26. června v 16 hodin v kostele 
sv. Jakuba v Městečku Trnávce.
 
Výtěžek z dobrovolného vstupného 
bude použitý na opravy kostela.
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RŮZNÉ

Městská knihovna Jevíčko
Neděle 12. června – od. 15.00 hodin - park 
U Zámečku 
Čarodějnice pro nejmenší
V letošním roce nám termín tradičních čaro-
dějnic vyšel na pouť ve Velkých Opatovicích, 
nechtěli jsme milé čarodějky a čaroděje připra-
vit o let na kolotočích  a tak si uděláme letní 
slet. Letecká plocha v parku u zámečku bude 
připravena. Budou pro vás připraveny soutěže, 
hry, kvizy o sladké odměny. 
Oblékněte si kostýmy, masky a nemáte-li, neva-
dí – hlavně si doma nezapomeňte dobrou nála-
du a chuť si hrát.

Občerstvení bude zajištěno. Akce se koná pou-
ze za příznivého počasí.

Sobota 25. června 
odjezd v 6.30 od budovy Gymnázia v Je-
víčku 
Výlet za historií Mikulova.
Průvodcem po krásách města bude pan Jan Va-
líček.
Cena zájezdu je 250,- Kč. Přihlásit se může-
te osobně v knihovně nebo na tel. číslech 
461 325 229, 731 655 437, 
e-mailu knihovna@jevicko.cz, nebo na Face-
booku. 
V Mikulově a blízkém okolí prožijeme celý den, 
budete mít čas užít si historické skvosty měs-
ta, nebo vychutnávat atmosféru města u kávy 
nebo vína. Předpokládaný odjezd z Mikulova je 

v 17.00 hodin. Přijďte si užít poho-
dovou sobotu, a seznamte se s krá-
sami naší republiky. Historie města Mikulova je 
velmi bohatá a opravdu stojí za podívání. 

Trénink paměti
Upozorňujeme všechny, kteří si chtějí provětrat 
mozkové buňky, že se opět od měsíce září
bude konat kurz tréninku paměti. Zájemci hlas-
te se osobně, telefonicky či e-mailem
v knihovně. 

A teď cvičeníčko, které můžete dělat kdekoli 
a kdykoli:

Napište si pod sebe písmena abecedy a vpisujte 
názvy květin a zvířat, např.
S -   sasanka, sýček
P -   pivoňka, pes
Pokud si nebudete vědět rady, navštivte knihov-
nu a půjčete si knihy, které Vám pomohou.

23. červen v 18.00 hodin – sál zámečku
Jan Košťál  - Ladak a severní Indie
Povídání o cestách, necestách se skvělými foto-
grafiemi Jana Košťála.

Užívejte krásných dní s knihami z Vaší Městské 
knihovny a nezapomeňte, že po celé léto máme 
otevřeno každé pondělí až do 19.00 hodin.

Žijí s námi… 
…psi, kočky, králíčci, fretky a spous-
ta dalších druhů zvířat. Většinou pro-
to, aby nám dělali společnost. Mnozí 
z nás si život bez nich vůbec nedoká-
žou představit. Jsou často důležitými 
a právoplatnými členy rodiny. Ovlivňu-
jí významně mezilidské vztahy, naše ži-
votní prostředí, zdraví i sociálně - eko-
nomickou situaci. Působí jako výborný 
výchovný prostředek pro děti za před-
pokladu, že se rodiče a ostatní dospělí 
v jejich okolí chovají správně. 
Proto jsme se rozhodli, že problematice 
soužití člověka se zvířetem také dáme 
trochu prostoru a prostřednictvím člán-
ků se budeme postupně věnovat růz-
ným tématům.
Začneme výběrem zvířete, kdy lidé veli-
ce často chybují a můžou tak například 
ovlivnit dosud dobré sousedské vtahy. 
Zamyslíme se i nad ekonomickým as-
pektem takového kroku.
Dále probereme téma vnějších i vnitř-
ních parazitů, prevence onemocnění, 
přenosných onemocnění, kastrací, kr-
mení, eutanazie a další.
Cílem článků bude tedy nejen posky-
tování informací a odpovědí na často 
kladené dotazy ve veterinárních ordi-
nacích, ale především podnětů k za-
myšlení, jestli někde neděláme chyby 
ve vzájemném soužití, protože by mělo 
především jít o to, aby se hlavně jim 
s námi, nejen nám s nimi , dobře žilo.
Aneb slovy lišky z Malého prince….“ 
Stáváš se navždy zodpovědným za to, 
cos k sobě připoutal. “
Příště tedy o výběru zvířete.

MVDr.Eva Kouřilová

Město Jevíčko – nabídka prodeje nemovitostí
Město Jevíčko nabízí k prodeji dům č. p. 263 na ulici Okružní II vč. po-
zemků p. č. st. 191 (161 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 115 (278 m2) 
– zahrada a p. č. 122/2 (263 m2) – zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí. 
Minimální prodejní cena byla schválena usnesením zastupitelstva města ve 
výši 950.000 Kč. Jedná se o objekt 2+1 (možnost změny dispozice případ-
ně dostavby) s plynovodní přípojkou a prostornou zahradou. 

Město Jevíčko nabízí k prodeji dům č. p. 63 v místní části Zadní Ar-
noštov vč. pozemku p. č. st. 155 (93 m2) – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Zadní Arnoštov. Minimální prodejní cena byla schválena usne-
sením zastupitelstva města ve výši 690.000 Kč. Jedná se o objekt 3+1 
s vytápěním na tuhá paliva v jednotlivých pokojích vhodný k rekreačním 
účelům.

Bližší informace a osobní prohlídka možná po dohodě na telefonním čísle: 461 327 810 případně na e-mailu: jelinek@jevicko.cz.
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MĚSTSKÝ PLES

KONCERT 
flétnového souboru 

Black Ladies 
ZUŠ „Žerotín“ Olomouc

uslyšíte skladby autorů dob minulých i současných v jedinečných úpravách  

židovská synagoga Jevíčko 
čtvrtek 16.6.2011 v 18.00 hodin

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

  KONCERTY A VYSTOUPENÍ 

  Středa 25.5. 2011,  ŽÁKOVSKÉ KONCERTY
                         1. koncert: 16:00 hodin v Synagoze v Jevíčku
                         2 . koncert 17:00 hodin v Synagoze v Jevíčku

  Čtvrtek 26.5. 2011, ABSOLVENTSKÝ KONCERT
       17:00 hodin v Synagoze v Jevíčku, VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ

 Úterý 7.6. 2011, ABSOLVENTSKÝ KONCERT
17:00 hodin v Synagoze v Jevíčku, VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

 Čtvrtek 9.6. 2011, ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
        17:00 hodin v Synagoze V Jevíčku, VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

 Úterý 21.6. 2011, KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
                                         Mgr. Petra Smékala

17:00 hodin v Synagoze v Jevíčku, VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

 Středa  22.6. 2011, VYSTOUPENÍ ABSOLVENTŮ A ŽÁKŮ  
                                             TANEČNÍHO OBORU
         17:00 hodin v sále Kina v Jevíčku, vstupné 40,-Kč

 Čvrtek 23.6. 2011, KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
                                         Ivany Svojanovské  
          17:00 hodin v synagoze v Jevíčku, VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

  Pondělí 27.6. 2011, KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
                                       Ivany Svojanovské
    17:00 hodin v synagoze v Jevíčku, VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 

   Úterý 28.6. 2011, ABSOLVENTSKÝ KONCERT – 
                                účinkuje dechový orchestr Malohanácká muzika
          18:00 hodin v synagoze v Jevíčku, VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 

VEČER MLADÝCH HERCŮ

Dětský dramatický soubor při OS
„Ze zámečku do světa“ Jevíčko

uvádí

PŘÍPAD ZTRACENÉHO SAFÍRU 
aneb

 U HARASŮ HARAŠÍ 

Na šlechtickém sídle Lumíra Harase dojde ke ztrátě vzácného drahokamu. 
Hlavní podezřelý je neznámo kde a vyšetřování komplikuje duch dávného 

předka. Řešení možná skrývají staré kroniky, jejichž tajemství není snadné 
objevit.

V PÁTEK 3. 6. V 18 HOD.
V SÁLE KINA ASTRA V JEVÍČKU

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA JEJICH VYSTOUPENÍ 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

       NOČNÍ  
POCHOD  
NA HUŠÁK            

                                             A K HOLUBÍ STUDÁNCE 
V PÁTEK   24. 6. 2011 

 
POŘADATEL :  TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JEVÍČKO  

 
 

       PROGRAM  :         16.00-16.45               JEVÍČSKÁ VĚŽ 
   16.45-17.00 PŘEDÁNÍ  MAPEK POCHODU U 

SPORTOVNÍ HALY NA ŽLÍBKÁCH 
   17.00 START U SPORTOVNÍ HALY  
 VLASTNÍ POCHOD,  ZASTÁVKY: 
 VÍSKA NA ZÁTIŠÍ, HŘBITOV 

RUDOARMĚJCŮ, VRCHOL HUŠÁKU  
                                          (626 m n.m.), ERGO CHATA (DŘÍVE 

STOUPALOVA CHATA) HOLUBÍ 
STUDÁNKA,  

     20.30-23.00 POSEZENÍ  VE VÍSCE 
 

       VEZMĚTE :    DOBRÉ OBUTÍ A OBLEČENÍ (PLÁŠTĚNKA, DEŠTNÍK), NUTNÁ  
BATERKA NEBO ČELOVKA.   

                            DĚTI  POUZE  DOPROVODU  DOSPĚLÉ  OSOBY. 
 
       UJDEME 15 KM POCHOD JE VHODNÝ PRO RODINNÉ KOLEKTIVY 
       POCHOD SE JDE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 
       STARTOVNÉ ZDARMA 
 

                                   
       
                                 

 ZDRÁVI DOŠLI!     SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 
 
 
 

    Noční pochod na Hušák a k Holubí studánce – trasa 15 km 
 
Od startu u sportovní haly TJ Jevíčko 
v areálu Žlíbka jdeme na silnici k benzinové 
čerpací stanici, kde se napojíme na zelenou 
turistickou značku. 
Po zelené značce kolem střediska ZD 
Jevíčko a střediska ZD ve Vísce přijdeme do 
Vísky, kde opustíme zelenou značku, 
odbočíme doleva a přijdeme k hostinci „Na 
zátiší“ kde je první zastávka. Zde je možné 
koupit občerstvení. 
 
Projdeme Vískou až na horní konec, kde 
odbočíme doprava a po starém tělese dálnice 
dojdeme na cestu, kde opět po zelené značce 
budeme pokračovat. Zelená značka nás 
dovede na hřbitov Rudoarmějců, kde je 
druhá zastávka. 
 
Pokračujeme stále po zelené značce, 
přijdeme na hlavní (spodní) cestu, po ní 
půjdeme asi 500 m a potom z ní odbočíme 
doprava a začneme prudce stoupat až na 
hlavní (horní) cestu. Stále se jde po zelené 
značce a rovněž po zelené značce 
pokračujeme mírně stoupajícím hřebenem až 
na vrchol Hušáku (626 m n.m.) kde je třetí 
zastávka. Výhled z vrcholu je omezený 
s ohledem na vzrostlé stromy. 
 
Z vrcholu prudce klesáme ( stále zelená 
značka) až na hlavní (horní) cestu a po ní 
doprava se dostaneme k ERGO chatě (dříve 
Stoupalova chata) a Holubí studánce (stále 
po zelené značce ). Tam je čtvrtá zastávka 
 

Cesta zpět vede kolem ERGO chaty. Půjdeme starou poutní cestou přes močál ( POZOR ! – obejít) a 
dostaneme se na hlavní (spodní) cestu, po které půjdeme doleva a asi po 500 metrech se napojíme na 
zelenou značku. Až sem není tento úsek značen.  POZOR !!!! 
Po hlavní (spodní) cestě jdeme stále, t.zn., že asi 1 km jdeme mimo zelenou značku, na kterou se opět 
napojíme až pod lesem. POZOR !!! 
Po zelené značce po cestě do Vísky  A odtud  už  každý  sám tím správným směrem. 
.  

    ZDRÁVI DOŠLI ! 
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FOTOSOUTĚŽ
o nejlepší fotografii z GP MATOUŠEK-ZMN
Dne 20.5.2011 se sešla porota ve složení: Věra Kaderková, Antonín Dostál, Roman Müller, 

Dag Hrubý a Miloslav Parolek.
Odměněni budou všichni účastníci fotosoutěže na Městském úřadě v Jevíčku.

1. místo  v kategorii do 15-ti let
Štěpán Neubauer, Chornice
Nikon COOLPIX L20

1. místo v kategorii od 15-ti let do ...
Ing. Roman Christ, Jevíčko
2 snímky 
Canon 1D mark IV, Canon 5D mark IV

2. místo v kategorii od 15-ti let do ...
Roman Koch, Jevíčko 
Canon 30D

3. místo v kategorii od 15-ti let do ...
Jan Košťál ml., Chornice
Canon EOS 550 D,  objektiv: EF-S 18-55 IS 
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HISTORIE

Partyzánská skupina Zelený kádr

Činnost Městského 
muzea v roce 2010

Sídlem Městského muzea Jevíčko je bývalý augustiniánský 
klášter, vybudovaný před rokem 1372 moravským markrabě-
tem Janem. Muzeum je jedním z nejstarších muzeí na Mora-
vě, působí ve městě od roku 1898 (např. v Boskovicích bylo 
založeno v roce 1905, v Blansku dokonce až v roce 1959). 
V muzeu jsou instalovány stálé expozice jako „Cechy a ře-
mesla našich předků v Jevíčku“, dále „Významné osobnosti 
Jevíčska“, ve které se seznamujeme s mimořádnými lidmi, 
kteří žili v našem městě a okolí. Dále je zde výstava „Krásy 
baroka v Jevíčku a okolí“. 
Nedostatkem prostoru v muzeu je limitována výstava „Pří-
běh židovského města v Jevíčku“. Pro tuto výstavu se po-
dařilo nalézt ve Státním archivu v Litomyšli cenné údaje, 
mapky a jiné. Rovněž židovské muzeum Praha 1, Jáchymova 
3 zaslalo nám snímky
11 sbírkových předmětů s popiskami, které kdysi používala 
židovská komunita v Jevíčku a které byly zaslány z Jevíčka 
do Prahy.
Tento reprezentativní soubor rituálních předmětů používa-
ných nejen v synagoze, ale i v domácnostech, obsahuje
1. Miska na etrog, 1805, stříbro, mistr M. W.
2. Povijan na Tóru, 19. stol., bavlna, hedvábí
3. Kořenka, 1856, Brno, stříbro, filigrán, mistr J. R.
4. Pohár, 1. pol. 18. století, spodní část kolem roku 1800, 
stříbro
5. Pohár, 1872, Vídeň (?), lisované stříbro
6. Draperie, konec 19. stol., len
7. Pláštík na Tóru, rok 1821, hedvábí
8. Synagogální opona, rok 1810, hedvábný samet
9. Koruna na Tóru, 1810, Brno, mistr F. K. (zřejmě Franz 
Kaltenmacher)
10. Pláštík na Tóru, rok 1815, hedvábí
11. Synagogální opona, rok 1796, hedvábí
Do židovského muzea v Praze došlo z Jevíčka 60 předmětů, 
409 knih a 1264 archiválií.

Poslední výstava v muzeu je „Těžba a minerály v okolí Je-
víčka“. Mimořádnou surovinou, těženou v našem okolí, jsou 
horniny cenomanuperucké lupky, jílovce, jíly a pískovce. 
Svým původem patří do druhohor, do období křídy (asi před 
60–100 miliony lety). Tvoří hřebeny Kamenné (Steinberg), 
Mlýnské (Mühlbusch), Kraví hory (Kühlberg, Partizán), 
svrchní těleso Kumperku, pokračuje k Roubanině (Chvalka), 
tvoří výšiny nad Paměticemi, Vískami a Kladeroby. Na seve-
ru se táhnou Hřebečským hřbetem až k Mladějovu. Lupky 
a ohnivzdorné jílovce jsou uloženy pod opukami a pískovci 
a dobývají se štolami a šachtami. K nejznámějším dobývacím 
prostorům patří doly v Březině – Anna a Prokop, u Rouba-
niny důl Březinka a Chvalka, u Bělé Sedlákova šachta, Zad-
ní hora, Brislingerova šachta, u Smolna Západočeská štola 
a šachta, u Janůvek Nová jáma, na Hřebči důl Václav-Theo-
dor, Gerhard a Josef, pod Strážným vrchem bývalý důl Hu-
go-Karel a jiné. Lupky jsou barvy šedé až šedočerné, pevné, 
tuhé, lomu miskovitého až rovného. 
Na této výstavě se také seznámíme s geology a mineralogy 
našeho města, s Josefem Ryšem a Zdeňkem Šustrem, s jejich 
sbírkami a činností. Vzácné jsou také velké valchovity (prys-
kyřice druhohorních borovic,) které jsou na výstavě. 
K rudným ložiskům našeho kraje patří barevné a černé kovy. 
Např. v nectavské rudní žíle se těžil leštěnec olověný (gale-
nit), jako stříbro-olověná ruda. Tato žíla obsahuje ještě baryt, 
pyrit, sfalerit, limonit, fluorit, křemen, goethit aj. 
Jedině snad těžba barytu (těživec BaSO4) by byla dnes zají-
mavá. Železné rudy typu Lahn-Dill složené z křemene, mag-
netitu a hematitu (tzv. kyselé rudy) se těžily u „staré napo-
leonské cesty“ (tzv. roudenské silnice) u Kladek, Jesence 
a Dzbele. Doly, hutě a hamry se uvádějí ve Vranové Lhotě 
již k roku 1598. 
Výstava minerálů se stále doplňuje, jednak o minerály, ale 
i fotogalerie.

Ing. Jan Suchomel

V současné době slovo partyzáni nemá příliš dobrý 
zvuk. Píše se zejména o těch partyzánech, kteří se jimi sta-
li až pět minut po dvanácté a jejichž činnost se často nedá 
nazvat bojem proti německým fašistům, ale spíš mstou na 
Němcích, rabováním, někdy i zahlazováním stop za tím, co 
sami dělali v průběhu okupace. Bohužel takovíto partyzáni 
vrhají špatné světlo i na ty partyzány, kteří si to nezaslouží. 
Jednou z řady partyzánských skupin, pro něž tato slova pla-
tit nemohou, je skupina Zelený kádr. Když se o ní píše, často 
se uvádí, že byla první partyzánskou skupi-
nou u nás za 2. světové války. A protože její 
velitel František Vychodil (viz foto) byl truh-
lářským dělníkem z nedaleké Dzbele (vzdá-
lené od Jevíčka vzdušnou čarou pouhých 10 
km), není snad od věci zmínit se o této sku-
pině i v Jevíčském zpravodaji. 
Na založení skupiny Zelený kádr měli největ-
ší podíl František Vychodil a Josef Masný, 
obchodník z Kroměříže. 
Fr. Vychodil začal organizovat odbojovou čin-
nost v okolí svého bydliště už po mnichovské 
konferenci. Následný zábor našeho pohrani-
čí se ho dotýkal o to víc, že nová státní hranice probíhala 
přes obecní katastr. Fr. Vychodil se podílel na zhotovování 
letáků a jejich rozšiřování a pomáhal lidem, kteří se snažili 
emigrovat do ciziny.
Na podzim roku 1941 došel Fr. Vychodil k rozhodnutí při-
kročit k aktivnější záškodnické činnosti. Proto se snažil zís-
kat co nejvíce zbraní a munice. Důležitým okamžikem pro 
něj bylo, když jemu a dalším lidem odhodlaným k odbojové 
činnosti nabídl svou víkendovou chatu v katastru obce Cho-
mýž v Hostýnských vrších jeho známý z mobilizace v roce 
1938 Josef Masný. Konaly se v ní schůzky odbojářů.
Počátkem roku 1942 vybudovali tito odbojáři v lese asi ki-
lometr za chatou stanový tábor, který se stal brzy útočiš-
těm lidí pronásledovaných z nejrůznějších důvodů gestapem. 
Sloužil lidem, kteří odmítli jít na nucené práce do Německa, 
uprchlým sovětským válečným zajatcům a lidem, kteří se od-
hodlali k aktivnímu zápasu s nacistickým nepřítelem. 
Velitelem skupiny zformované v prostoru Hostýnských vrchů 
se stal Fr. Vychodil. Zástupcem byl J. Masný. Skupina si dala 
název Zelený kádr. Opírala se o pomoc řady spolupracovní-
ků. Ti jí dodávali zbraně, munici, peníze, potraviny, léky, šat-
stvo, nářadí. Důležité bylo i podávání informací. 
V průběhu května až září 1942 partyzáni uskutečnili tyto 
ozbrojené akce: přepadli jednotku SS poblíž Hostýna, roz-
šroubovali kolejnice na železniční trati Holešov – Val. Mezi-
říčí, podminovali a vyhodili do vzduchu propustě v prosto-
ru za Rusavou, zapálili vagon slámy vojenského transportu 
na železniční trati Hulín – Přerov, přepadli německý statek 
v zámku u Holešova. Tyto akce jsou považovány za jakousi 
přípravu na akce rozsáhlejší, které již plánovali.
Gestapo vyvíjelo intenzivní činnost, aby partyzány Zeleného 
kádru dopadlo. V září se dostal 
do rukou nacistické policie Jan 
Ondryska, který byl se Zeleným 
kádrem ve styku. Mučením a vý-
hrůžkami byl donucen dovést 
13. 9. do chaty dva gestapáky. Ti 
se nejprve vydávali za pronásle-
dované komunistické odbojáře. 
Přímý účastník J. Strnadel líčí 
další průběh takto (Přikryl, str. 
34): „Jan Wycha vytáhl znenadá-
ní pistoli se slovy: ,Jak se někdo 

pohne, bude zastřelen. Všichni ke zdi a ruce nad hlavu.‘ ... 
Velitel zvedl ruce a my všichni po něm. Zacinkaly řetízky 
a první náramek zacvakl na rukou velitele, když vtom někdo 
vykřikl: ,Neohlížejte se.‘ Pravá ruka, kterou měl velitel ještě 
nahoře, bleskurychle sjela a našla cíl v břichu za ním stojící-
ho gestapáka. To, co potom následovalo, trvalo jen pár vte-
řin, které však stačily k tomu, aby byli gestapáci odzbrojeni, 
shozeni z verandy pod chatu a střelbou donuceni k útěku.“
Než k chatě doběhli další gestapáci, partyzáni unikli. Nové 

úkryty si zřídili ve třech bunkrech hlouběji 
v lesích.
Němci zvýšili své úsilí Zelený kádr zlikvi-
dovat. Jejich policejní a vojenské hlídky ob-
klopily lesní masiv Hostýnských vrchů a ze-
jména střežily příjezdové cesty. Tím Němci 
takřka znemožnili spojení partyzánů s jejich 
podporovateli.
Příslušníci brněnské, ostravské a zlínské úřa-
dovny gestapa a roty německé ochranné poli-
cie z Holešova vnikli do hostýnských lesů. Na 
několika místech došlo k přestřelkám. Při-
kryl píše (str. 36): „Ozbrojená střetnutí členů 

Zelený kádr s příslušníky nacistických policejních jednotek 
v prostoru Hostýnských vrchů byla prvními partyzánskými 
akcemi proti nepříteli se zbraní v ruce.“
Několika partyzánům se podařilo z Hostýnských vrchů 
uprchnout. Mezi nimi byli i J. Masný a Fr. Vychodil. J. Mas-
ný se ukrýval ve Dzbeli (první dům po pravé straně při vjez-
du do obce od Nectavy; viz foto pamětní desky). Když Němci 
obklíčili dům, spáchal sebevraždu zastřelením (26 let). 
Fr. Vychodil se ukryl u své provdané sestry na samotě Žleb 
u Budětska. V ranních hodinách 24. 11. 1942 přijely do Bu-
dětska dva autobusy s německými vojáky a členy gestapa. 
Cecilii Šimkovou, rozenou Vychodilovou, přinutili, aby řek-
la svému bratrovi (o němž věděli, že se v domě ukrývá), že 
usedlost zapálí a všechny postřílí, jestli se nevzdá. Když vy-
stupovala na půdu, ozvala se rána z pistole. Fr. Vychodil se 
zastřelil (28 let).
Tato první partyzánská skupina u nás (nebo jedna z prv-
ních) měla podle J. Přikryla 12 členů (z nich se 2 sami 
zastřelili, 1 byl zastřelen, 2 byli postřeleni a na následky 
zranění zemřeli, 5 bylo popraveno, 1 zemřel na Mírově, 1 zů-
stal nezvěstný). Spolupracovníků a podporovatelů napočítal 
J. Přikryl 112. Z nich bylo 25 popraveno, 13 umučeno, větši-
na dalších byla vězněna (38 do konce války). 

Literatura:
Kroupa, Vlastislav a kol.: Český antifašismus a odboj, 
Praha 1988
Přikryl, Josef: První partyzánská skupina Zelený kádr, 
Kroměříž 1985

Štěpán Blažek

Víte proč…?
Víte, proč se autobusová zastávka, umístěná nedaleko Do-
mova mládeže v Jevíčku, jmenuje „u Dětského domova“? 
S tímto , na první pohled rozporem, jsem si lámal hlavu až 
do té doby, kdy jsem zjistil, že dům, č.p. 464, na ulici Neru-
dově (tedy hned vedle zastávky), byl zbudován a sloužil až 
do 50. let minulého století jako Dětský domov.
O sirotky a děti, které z různých důvodů potřebovaly tuto 
péči, se staral Okresní spolek péče o mládež. V roce 1923 
měl tento spolek 41 zakládajících členů a 1063 členů při-
spívajících. Jednatelkou spolku byla v té době paní Fran-
tiška Kolkopová. Pokladník, pan Tomáš Schiller uvádí, že 
v roce 1923 činí spolkové jmění úhrnem 16 953,44 Kč), 
závazky (dluhy) pak 15 300 Kč, stavební fond činil koncem 
roku 1923 – 33 529,82 Kč. Spolek v této době pečoval o 39 
dětí v rodinách a 26 v útulně (údajně č.p. 171 v ulici Horní 
Farní – do nedávna Jurkovo).

Stavba budovy dětského domova probíhala v lete 1924–1926.
Provoz Okresního dětského domova byl řízen domácím řá-
dem (dochován z roku 1947).Předsedkyní Kuratoria Dětské-
ho domova byla v letech 1927–1936 paní Marie Valentová.
Není bez zajímavosti, že v letech 1947–1948 byl ODD v Je-
víčku pod ochranou kanadských unitářů. (Jednalo se o ka-
nadskou náboženskou společnost – Unitarien Service Com-
mitted of Canada ).Hlavní náplní práce této náboženské 
organizace byla snaha pomoci potřebným po celém svě-
tě v oblasti sociální spravedlnosti. Spočívala v zakládání 
dětských domovů, obstarávání potravin, šatstva…V určitém 
směru lze přirovnat k dnešní tzv. adopci na dálku.
Jako perličku, nalezenou při studiu materiálů o ODD v Je-
víčku, lze uvést zápis z kontrolní dohlídky IV. referátu ONV 
v Moravské Třebové z roku 1952. Vedení ODD v Jevíčku je 
doporučeno provádět s chovanci ústavu návštěvy divadel-
ních představení.Konec konců,i tato nepodstatná zmínka 
ilustruje dobu svého vzniku.

Na závěr svého drobného příspěvku děkuji za nezištnou 
pomoc , kterou mě poskytl pan Mgr. Oldřich Pakosta, ře-
ditel SokA Svitavy.
Současně se obracím na eventuální současníky, kteří mají 
nějakou informaci o osobách výše jmenovaných, či měli ně-
jaký vztah k Dětskému domovu v Jevíčku, aby se laskavě 
obraceli na adresu: Ladislav Zbořil , K.Čapka 605, 56943 
Jevíčko (e-mail: ladalida@email.cz), který je autorem této 
zmínky z historie města Jevíčka . Děkuji.
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ani pomyšlení. Vyhořelo 43 budov v obci křes-
ťanské, kostel s přilehlými budovami bývalého 
kláštera, 17 domů v obci židovské a 3 stodoly 
ve Spálené ulici. V Kostelní ulici byl zachráněn 
jen Ohnerův dům, bylo to již novější stavení 
s ohnivzdornými štíty. Náhodou bylo v hostinci 
několik venkovských hostů, ve studni na dvoře 
byl dostatek vody, a tak se jejich úsilím podaři-
lo stavení zachrániti.
 Domky v Židovské ulici jak přízemní, tak 
i jednopatrové byly většinou dřevěné a vyho-
řely až do základů. Každý měl několik majite-
lů, kteří se pak nemohli dohodnouti ohledně 
novostavby. Mnoho pohořelých odstěhovalo se 
pak do Boskovic, Brna a Vídně, takže zůsta-
lo mnoho spálenišť nezastavěných. Některá 
pustá požářiska zakoupili pak majitelé domů 
v Kostelní ulici a na náměstí na rozšíření za-
hrad a dvorů.

Hasičský spolek
 Brzo po ohni byl založen spolek dobrovol-
ných hasičů, který organizoval jistý funkcionář 
hasičů v Moravské Třebové. Velení bylo ovšem 
německé a prvním velitelem byl obchodník 
František Harwig, mírný a snášenlivý Němec. 

Naši sousedé
 Za mých dětských let byli našimi 

sousedy podkovář František Ze-
mene (starší), jenž také kurý-

roval koně. Bylo u něj stále 
živo, od jitra do noci rána 
za ranou na kovadlinu do-
padala. Rádi jsme stávali, 
my kluci, ve dveřích to-
várny a udiveně pozoro-
vali, jak perlíky bušily 
do rozžhaveného železa 
a jiskry sršely daleko na 
všechny strany. Ale nej-

zajímavější podívanou pro 
nás kluky ze sousedství 

bylo, když pan mistr prová-
děl nějaké chirurgické zákro-

ky, například vypaloval-li koni 
na noze špánek rozžhaveným žele-

zem, nebo pouštěl-li koni žilou. Někdy 
si také některého z nás zavolal k asistování. Tu 
bylo naší prací držeti hrotek, do něhož prýštila 
vypouštěná krev. A pan mistr se sebevědomě 
rozhlížel po sousedech, které si obyčejně pozval 
k podobné proceduře.
 Druhým naším sousedem byl tkadlec Schup-
ler, rodem ze Zadního Arnoštova, starý to již 
člověk, který tkal hrubou pytlovinu a používal 
při večerní práci ještě louče jako svítiva. Se zá-
jmem jsme oknem rádi pozorovali, jak oharky 
louče opadávaly do přistavené putny naplněné 
vodou. 

Z dětských let
 Naše ulice, kde bylo dostatek dětí, slouži-
la nám zároveň za hřiště, kde jsme dováděli, 
hráli s knoflíky, házeli šajňáky a staré krej-
cary orlíčky navrch, odbíjeli míč takzvanou 

„palestrou“, někdy tak prudce, že i zařinčela 
okenní tabule. To znamenalo vždy konec hry  
a následoval pak doma výprask. Nezbytnou 
hračkou byl tehdy též takzvaný „plozor“, jímž 
se vyfukovaly „fiksle“ (klínky), aby se zabodá-
valy do terče nebo prken. Malé terče zhotovo-
vali jsme si sami, za vzor nám sloužil terč na 
střelnici. Podobně se též střílívalo ze vzducho-
vek, obyčejně v nějaké boudě. 
 Když se hry protáhly až do setmění, svolá-
valy nás maminky s pohrůžkou, že již obchá-
zí klekánice, která chytá toulavé děti. Našim 
shromaždištěm býval také Kamenný mlýn. 
Paní mlynářka Eichlerová byla velmi dobro-
srdečnou a počastovala nás vždy skývou dob-
rého chleba. Oblíbenou byla tehdy také hra 
na vojáky. Z papírového obalu homolí cukru 
(takzvaného „cukrpapíru“) se slepila čáka, ze 
šindele se zhotovila šavle a puška, pak byla 
utvořena četa a po zvolení velitele a bubeníka 
bylo vojsko pohotově a vesele se pochodovalo. 
Když po požáru v r. 1869 byl zřízen hasičský 
spolek, byly tehdejší takřka akrobatické výko-
ny hasičů na šindelových střechách pro nás 
kluky vítanou podívanou, hra na vojáky na čas 
ustala a vystřídala ji hra na hasiče. Byly zase 
pořízeny papírové přilbice, dřevěné sekerky. 
Lezlo se po střechách, vytrubovaly se hasičské 
signály a pořádalo se také cvičení na zbořeni-
ně Filipova mlýna ve Žlíbkách. 
 Sotvaže na podzim byla sklizena otava, staly 
se louky pro mládež veřejným majetkem, pro-
háněla se na nich, počalo se s pasením koz, vy-
pouštěním draků a pečením bramboráků. Když 
napadl první sníh, těšili nás v dětských letech 
doma, že brzy přijede na saních svatý Mikuláš 
s nadílkou.

Nadílky
 S nedočkavostí jsme počítali kolikrát se ješ-
tě vyspíme, nežli vytoužený den nadejde. Mas-
kovaný Mikuláš doprovázený andělem a čer-
tem obcházel známé rodiny a rozdával hodným 
dětem dárečky. Také byly dárky v noci tajně 
dávány za okno. Mimo všelijakých hraček jako 
bubínků, panenek, trumpetek a beránků vyro-
bených z hlíny a obalených vatou, pak ovoce, 
marcipánového Mikuláše nebo koníka a čer-
ta ze sušených švestek, nescházel takřka ni-
kde za oknem takzvaný „svět“. Stál obyčejně 
na talíři nebo misce uprostřed ovoce. Bylo 
to veliké jablko, do něhož byly ježatě napí-
chány dřevěné tyčinky s mandlemi, rybízem  
a opozlátkovaným vlašským ořechem uprostřed. 
Vespod byly zabodnuty tři dřívka (nožky), aby 
„svět“ pevněji stál. Tehdy naděloval Mikuláš 
hojněji jak Ježíšek. V předvečer Tří králů cho-
dili chlapci ledabyle převlečeni za krále po do-
mech, zazpívali něco, aby dostali nějaký dárek. 
Křídou, ten den svěcenou, psávaly se obyčejně 
na dveře písmena K+M+B.
 V zimě jsme sáňkovali, stavěli sněhuláky, 
házeli sněhové koule na střechu a sázeli se, 
kterému z nás se svalí větší lavina. Brusle při-
cházeli teprve do módy a pracně jsme si je zho-
tovovali za pomoci kováře nebo zámečníka.

Písně a pořekadla
 Maminka zachovala si až do požehnaného 
věku 90 let veselou mysl a ráda si zazpívala; 
bylo jí již 85 roků, když zazpívala některé pís-
ně paní Frant. Kyselákové, učitelce v Ořechově, 
horlivé sběratelce národních písní (která podle 
novinových zpráv za své pětačtyřicetileté sběra-
telské činnosti zaznamenala přes 4 500 národ-
ních písní), aby zůstaly budoucím časům za-
chovány. Paní učitelka ihned nápěv zanotovala 
a sama pak píseň správně přezpívala. O sv. Ště-
pánu zazpívala si maminka ráda svou oblíbe-
nou píseň:

 „Ach pro pána, dnes Štěpána, 
 každému bych přál:
 krajíc buchty, čtvrtku husy
 a vína pohár.
 Aj, kdyby se človíček nafutroval, 
 potom by z plna hrdla zpíval. 
 Kdo šestáček v kapse nemá, 
 tomu jsou všechna přání němá.“

 Často a v příhodnou dobu 
opakovala maminka ráda 
tato přísloví a pořeka-
dla: „Na Nový rok o sle-
pičí krok, na Tři krále 
o skok dále.“ „Na jmé-
no Ježíš, ke kamnům 
nejblíž.“ „Hromničné 
zimy obávají se nejvíc 
cikáni.“ „Do svatého 
Ducha neodkládej ko-
žucha.“ „Zelené vánoce, 
bílé velikonoce.“ „Po kaž-
dé březnové mlze bouřivá 
po 100 dnech tuze.“ „Na sv. 
Řehoře, sedlák lenoch, který 
neoře.“ „Studený máj – v stodole 
ráj.“ „Na vše svaté v noci – na Marti-
na z moci (přibývá mrazu).“ „Svatá Lucie noci 
upije, ale dne nepřidá.“ „Čeho se člověk nejvíce 
bojí, to nejlíp dopadne.“ „Nedbalec je horší než 
opilec.“ „Všechno do času, Pánbůh na věky.“

Požár roku 1869
 V dobré paměti zachovaly se mi již vzpo-
mínky na zhoubný požár v roce 1869. Vypukl 
dne 10. září odpoledne v Panském domě č. 94 
na náměstí. S babičkou Ludikovských přihlíže-
li jsme na náměstí jako strnulí řádění rozka-
ceného živlu. Všechny domy na západní stra-
ně náměstí (mimo Ottův dům), v Horní Farní 
a Kostelní ulici, kostel s věží hořely již jedním 
plamenem, neboť se požár za prudkého větru 
rychle šířil. Naříkajíce pobíhali lidé jako bez-
radní, mnozí vynášeli na náměstí nábytek, peři-
ny, šatstvo. Na nějaké záchranné práce nebylo 
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Obec Biskupice

Slet čarodějů a čarodějnic v Biskupicích

Vesnice roku 2011
Obec se v letošním roce opětovně  přihlási-
la do soutěže „Vesnice roku 2011“. 19. květ-
na navštívila naši obec hodnotící komise pro 
Pardubický kraj a  strávila zde dvě hodiny, 
které jsou vyčleněny pro každou přihlášenou 
obec. Celkem se v Pardubickém kraji do sou-
těže přihlásilo 26 obcí (v celé ČR bude soutě-
žit 305 obcí). 
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se po-
díleli při návštěvě hodnotící komise na pro-
gramu – paní Pazdírkové a jejímu tanečnímu 
kroužku děvčat, MŠ Biskupice, panu Sedláč-
kovi za prohlídku kostela, panu Zezulovi za 
prohlídku gruntu, panu Káňovi za prohlídku 
pálenice, bufetu a hospodě paní Zechové za 

občerstvení, pracovníkům  úřadu a občanům, 
kteří se účastnili jako obecenstvo při přijetí 
komise na návsi a je vidět, že jim není osud 
naši obce lhostejný.
Výsledek krajského kola 
bude znám až po prv-
ním červnu a nám tedy 
nezbývá než doufat, že 
se nám opět jako v mi-
nulém roce, kdy jsme 
získali „Modrou stuhu 
za společenský život“ 
a s ní spojenou finanční 
odměnu celkem 700 tis.
Kč,  podaří získat někte-
rou ze stuh a sní opět 
spojenou finanční odmě-

nu, i když to bude v konkurenci přihlášených 
obcí složité.

Dalibor Šebek, starosta obce

V podvečer 30. dubna 2011 byl v naší obci svo-
lán již šestý tradiční „Slet čarodějů a čaroděj-
nic“. Čarodějové přilétali z různých koutů Bis-
kupic i okolních vesnic a probírali různé zážitky 
za celý uplynulý rok. V tom začalo pršet, ale 
náladu jim to nepokazilo, schovali se pod při-
pravené stříšky.

Kontrolovali si košťátka a leštili lampiónky, 
protože věděli, že je budou určitě potřebovat. 
Krátce po sedmé hodině večerní se počastí 

umoudřilo a déšť ustal. Na nic víc čarodějové 
nečekali a hned vyletěli ven, kde začala rozcvič-
ka. Po rozcvičce každý čaroděj nastartoval své 
koště a vzlétl na zkušební 
prolet. Prolet dopadl dob-
ře, všechna košťata byla 
funkční a své majitele 
bezpečně přinesla zpět.
Poté proběhl dovednostní 
slalom, čarodějové doka-
zovali, že mají nejen sílu, 
ale umí i ovládat své do-
pravní prostředky (košťa-
ta), zvládají různá kouzla 
a že vůbec nemají strach, protože prolézali „dra-
čí tlamou“. 
Následovala malá svačinka, která se skláda-
la z naložených zoubků v kyselém nálevu, va-
řených barevných klíšťat obložených sušenými 
červy a vyschlých lístků polévaných čokoládou. 
Po svačině čarodějové dostali kouzelnou pestro-
barevnou hůlku na památku a každý účastník 

Závod branné zdatnosti – Memoriál J. Sedlatého st.

sletu se podepsal „krví“ a otiskl svůj levý palec 
na listinu, která je uložena na tajném, nepřístup-
ném místě.
Mezitím se krásně setmělo a nyní přišly na řadu 
lampióny. Průvod malých a velkých čarodějů se 
vydal obhlédnout naši usínající vesnici. Vsí se 

nesla líbezná hudba, roz-
žaté a vyleštěné lampió-
ny  svítily do dáli.Po ná-
vratu z obchůzky již byla 
připravená pro všechny 
čaroděje vydatná večerní 
krmě z udírny.
A když se nad celými 
Biskupicemi snesla čer-
no černá tma, byla za-
pálena vysoká vatra i se 

starou, zlou čarodějnicí. Malí unavení čarodějo-
vé se spolu rozloučili a odletěli do svých hradů, 
doupat, skal a skrýší s tím, že se za rok určitě 
znovu slétnou !!!
Starší čarodějové ještě chvíli poseděli, posilnili 
se kouzelnými lektvary a po chvíli následovali 
své mladší kolegy. 

Helena Neuerová, ČČK

V sobotu 14. května se u nás v Biskupicích 
v prostorách areálu Střelnice uskutečnil již III. 
ročník závodu branné zdatnosti – Memoriálu J. 
Sedlatého st. Počasí nám přálo, trať byla připra-
vena, tak proč nejít rovnou na start ?
Závodilo se v šesti věkových kategoriích, muži 
a ženy. Na trati dlouhé cca 2 km střední ob-
tížnosti na závodníky čekal te-
rénní běh, vědomostní otázky, 
hod granátem na cíl, 2x lano-
vý most a střelba ze vzducho-
vé pistole. Děti do 11ti let měli 
trať mírně zkrácenou, ale se 
všemi disciplínami na trati. 
Podle počtu přihlášených zá-
vodících je vidět, že akce se 
dětem líbí a rády ji navštěvují, 
nicméně některé ročníky úpl-
ně chyběly, což je veliká škoda. 
Nahlášených závodících byly 
skoro čtyři desítky !

Každý závodící dostal po dokončení závodu něco 
na zub a občerstvení, a pak si mohl prohlédnout 
připravenou vojenskou techniku, kterou přijel 
ukázat pan Fessl z Ludvíkova.
Po doběhnutí posledního závodníka a po spočí-
tání všech výsledku proběhlo slavnostní vyhlá-
šení vítězů, předání medailí, diplomů a věcných 

cen. Kdo mohl, slavil déle, pokud ho nohy ještě 
nesly.
Děkujeme všem organizátorům a sponzorům 
memoriálu a také děkujeme rodině J. Sedlaté-
ho st. 

Filip Procházka, SPOZ
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Společenská rubrika
květen 2011

Náš jubilant

Žofie Berková

Přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.

Beseda s důchodci

Usnesení z 5. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce BISKUPICE 
ze dne 26. dubna 2011

5/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2010, závěrečný účet obce za rok 2010 a vyjádření 
souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok 2010 
bez výhrad (nebyly zjištěny chyby a nedostatky)
d) výsledek výběrového řízení na akce: „Biskupice opra-
va místních komunikací I.etapa od km 0,200 – 0,340“  
a „Biskupice oprava místních komunikací ve st. 0,340 
km do 0,445 km“
e) smlouvu o bezúplatném převodu pozemků zastavě-
ných silnicí II.třídy dle geometrického plánu č. 204-
508/2010 ze dne 9.8.2010 a označených jako p.p.č. 
979/14 ostatní plocha-silnice o výměře 314 m², p.p.č. 
979/15 ostatní plocha-silnice o výměře 8 m², p.p.č. 
980/36 ostatní plocha-silnice o výměře 351 m²  v obci 

Biskupice a k.ú. Biskupice u Jevíčka a to z vlastnic-
tví obce Biskupice do vlastnictví Pardubického kraje se 
sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
f) dohodu o podmínkách plnění povinné školní do-
cházky a úhradě neinvestičních nákladů u Základní 
školy a mateřské školy, Jaroměřice s Obcí Jaroměřice, 
se sídlem Jaroměřice 1, 569 44 ve výši 47.736,-Kč
g) smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej po-
zemku par.č . 199/41 o výměře 829 m² v obci Biskupi-
ce a katastrální území Biskupice u Jevíčka manželům 
Janu Langerovi a Mgr. Marcele Langerové, oba bytem 
Jaroměřice 364, PSČ 569 44,  za účelem výstavby RD
h) obecně závaznou vyhlášku obce Biskupice č. 3/2011, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Bisku-
pice č. 2/2003, o místním poplatku ze vstupného, ze 
dne 29.12.2003

5/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) žádost ze dne 22.4.2011 pana Bedřicha Pazdírka, by-
tem Biskupice 30, 569 43 Jevíčko o prodloužení nájem-
ní smlouvy na obecní zemědělské pozemky, které má 
dle nájemní smlouvy v pronájmu, a to  do roku 2022 

b) žádost ze dne 29.3.2011  pana Vladimíra Zechu, 
bytem Biskupice 30, 569 43 Jevíčko biskupice 121  
a Jaroslava Zechu bytem Biskupice 11, 569 43 Jevíčko 
o přidělení garáží v prostoru bývalého JZD
c) žádost ze dne 6.4.2011 pana Juračky Ladislava, Zá-
lesí 23 o skácení nebo ořezání lípy u domu č.p. 23 na 
Zálesí
d) výpověď dohodou ke dni 1.4.2011  ředitelky MŠ Bis-
kupice, t.č. na mateřské dovolené, paní Lucie Peckové, 
bytem Brno – Židenice, Židenice  Stará osada 3976/27, 
615 00 Brno
e) petici za urychlené prosazení realizace rychlostní sil-
nice R43

5/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě 
5/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

Usnesení ze 6. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce BISKUPICE 
ze dne 17. května 2011

6/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) smlouvu o dílo s firmou Akvamont, společnost s ru-
čením omezeným, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy-Lačnov, 
IČ 15035221, na akci „Biskupice oprava místních komu-
nikací I. etapa od km 0,200 – 0,340“ za nabídkovou cenu 
1 479 968,- Kč vč.DPH
d) smlouvu o dílo s firmou Stavební vodohospodářská, 
s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČ 
28771346, na akci „Biskupice oprava místních komuni-
kací ve staničení 0,340 km do 0,445 km“ za nabídkovou 
cenu 810.185,- Kč vč. DPH
e) cenovou nabídku na úpravu veřejného prostranství – 
oprava opěrné zdi u místní komunikace (před domem 
č.p. 89) v obci Biskupice v rámci obnovy veřejných pro-
stranství v obcích regionu Moravskotřebovska a Jevíčska 
od firmy AKVAMONT, s.r.o. Hlavní 426/4, Svitavy, IČ 
15035221, ve výši 135 042,-Kč vč. DPH a příspěvek obce 
Biskupice regionu Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 
75 291,-Kč na tuto akci jako podíl nákladů obce formou 
smlouvy o poskytnutí příspěvku Regionu Moravskotře-
bovska a Jevíčska ve výši 75.291,-Kč
f) kupní smlouvu  na prodej pozemku par. č. 199/41 o vý-
měře 829 m² v obci Biskupice a katastrální území Bisku-
pice u Jevíčka manželům Janu Langerovi a Mgr. Marcele 
Langerové, oba bytem Jaroměřice 364, PSČ 569 44, za 
účelem výstavby RD.

g) smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 40789/2011 
s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice na přípravu a provedení akce XIII. ročník festi-
valu slivovice Biskupické kaléšek ve výši 10.000,-Kč
h) smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Pro-
gramu obnovy venkova č. OŽPZ/11/40968 s Pardubic-
kým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
na akci „Splašková kanalizace pro obce Biskupice, Flin-
tour, kanalizační přípojky“ (charakteristika akce úroky 
z úvěru) ve výši 90.000,- Kč. 
ch) smlouvu o zrušení věcného břemene užívání pozem-
ku p.č.174/2 -ostatní plocha/jiná plocha v katastrálním 
území  Biskupice u Jevíčka mezi obcí Biskupice jako  po-
vinnou  z věcného  břemene  a manželi Pavlem a Martou 
Novákovými, oby bytem Biskupice čp. 103 
i) rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 76 na po-
skytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů 
spojených s „XIII. ročníkem festivalu slivovice Biskupic-
ké kaléšek“ ve výši 10.000,-Kč, rozpočtové opatření par-
dubického kraje č. 92 na poskytnutí neinvestiční dotace 
na akci Splašková kanalizace a ČOV pro obec Biskupice, 
Flintour, kanalizační přípojky ve výši 90.000,- Kč (úroky 
z úvěru) a úpravu rozpočtu dle zápisu
j) žádost  Mateřské školy Biskupice, Biskupice 144, Je-
víčko ze dne 13.5.2011 o povolení výjimky na počet 28 
dětí ve třídě MŠ
k) žádost ČČK Biskupice ze dne 27.4.2011o finanční pří-
spěvek na akci „Beseda s důchodci“, která se uskutečnila 
v neděli dne 8.5.2011 ve výši 3.500,-Kč.

6/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) žádost ze dne 28.3.2011 manželů Pinkavových, Nechu-
tových, Navrátilových, Zechových, pana Mgr. Wiltsche, 

pana Faltýnka, paní Kozákové a paní Haderové o zřízení 
veřejného osvětlení na nové ulici, kde je prováděna  vý-
stavba RD
b) závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření dobrovolného Svazku obcí skupinového vodovo-
du Malá Haná, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko za 
rok 2010, jehož je obec členem
c) přípravu obecně závazné vyhlášky obce Biskupice, kte-
rou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství v obci Biskupice
d) informaci starosty a zápis z jednání ze dne 11.5.2011 
uskutečněného v Moravské Třebové ve věci optimalizace 
dopravy Pardubického kraje

6/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) pověřuje starostu k podpisu smluv starostu obce 
k podpisu smluv uvedených v bodě 6/1 tohoto usne-
sení

6/4 Zastupitelstvo obce neschvaluje:

a) žádost pana Martina Žiláka, bytem tř.l Kosmonautů 
1027/5, 779 00 Olomouc ze dne 29.4.2011 o pronájem 
části pozemku p.p. č. 979/1  - ostatní plocha o výměře 
cca 32 m² v k.ú. Biskupice u Jevíčka, která se nachází 
před domem č.p. 56

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

V neděli 8. května 2011 uspořádal ČČK, za fi-
nančního přispění obce, posezení pro důchod-
ce. Členky připravily bohaté občerstvení, vy-
zdobily zasedací místnost obecního úřadu, aby 
naši spoluobčané prožili příjemné odpoledne.
Po úvodním přivítání vystoupily naši nejmen-
ší – děti z místní mateřské školky pod vede-
ním svých paní učitelek. Děti opět nezklamaly 
a předvedly krásné pásmo básniček, písniček 
i tanečků. Sklidily velký potlesk a obdiv. Poté 
každá z přítomných žen obdržela dáreček ke 
„Dni matek“ (tento svátek se slaví každou dru-
hou neděli v květnu).

Pak již následovala tolik očekávaná přednáš-
ka „Historie Biskupic – od středověku k dne-
šku“ v podání Mgr. Jiřiny Tomkové. Přednáška 
byla hlavně zaměřená na veškeré panstvo, které 
žilo v místním zámku. Přednášející svým zají-
mavým vyprávěním upoutala pozornost všech 
posluchačů. Následovala „volná zábava“ vyhrá-
vala dechovka, povídalo a vzpomínalo se. Věří-
me, že se našim spoluobčanům takto strávené 
nedělní odpoledne líbilo.

Helena Neuerová, ČČK
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Chornická mateřinka v Jevíčku
V úterý přišly starší děti do školky s batůžky na zá-
dech a již v šatně si sdělovaly, jaké dobroty jim ma-
minky připravily. Všichni se těšili 
na dopoledne strávené v jevíčské 
knihovně a solné jeskyni. 
V knihovně se dětí ochotně uja-
la paní Konečná, seznámila je 
s historií zámku a měla připra-
ven zábavný kvíz. Poté si děti vy-
barvily obrázky pohádkových po-
staviček a prohlédly si prostředí 
knihovny. 
Solnou jeskyni většina dětí na-

vštívila poprvé. U některých už pouhý název vzbuzo-
val něco tajemného, ve chvilce se však všichni cítili 

jak na domácím pískovišti. Nej-
větším zážitkem bylo, když sol-
ný skřítek měnil barvy jeskyně 
dle přání dětí – vítězila barva 
černá!
Završením výletu byla sladká 
odměna v podobě zmrzliny.
Po návratu do MŠ následovala 
hra na novináře - děti měly za 
úkol vyjádřit své dojmy a zachy-
tit je i výtvarně.

ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci červnu

Pavel Vašíček
Jaromír Janda
Jiří Václavek
Jaroslav Vyhlídal
Ladislav Pokorný
Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Milan Ševčík
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví  
a radosti.

Úspěch žáků naší školy
Letošního oblastního kola soutěže v poznává-
ní rostlin v Moravské Třebové se zúčastnilo 
celkem šest žákyň školy. Ani letos nezaváha-
ly a odvezly si krásná umístění. Trojice nejlep-
ších ve svých kategoriích (z každé kategorie 
postupují vždy dva nejlepší) – Marie Machál-
ková, Vendula Kudláčková a Tereza Drobníčko-

vá se pak vydaly školu reprezentovat do okres-
ního kola konaného v Litomyšli. I tady jejich 
vystoupení skončilo velkým úspěchem. Marie 
obsadila vynikající 1. místo v kategorii šestých 
tříd a Tereza v nejvyrovnanější kategorii tříd 
osmých místo třetí. Všem děvčatům gratuluje-
me a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Studentský divadelní soubor 
z Jevíčka

vás zve na představení
komicko-psychologické hry

MOST

v neděli 5. 6. 2011 od 19 hod.
kulturní dům v Chornicích

vstupné dobrovolné

Pozvánka na letní večer
Klub přátel rybolovu Chornice si Vás dovoluje pozvat

na 10. ročník akce 

L E T N Í   V E Č E R 
Dopravní soutěž žáků 

II. a I. stupně
Dne 29. 4. 2011 se uskutečnila v rámci prevence bez-
pečného chování dopravní soutěž. Zúčastnili se jí žáci 
4. až 9. třídy. Nejdříve proběhlo rozlosování žáků do 
družstev. Poté si žáci na jednotlivých stanovištích ově-
řili své znalosti z dopravní výchovy a vybavení kola. 
V prostoru za školou si každý člen družstva vyzkoušel 
svoji zručnost a dovednost v ovládání a jízdě na kole.
Na závěr slunečného dopoledne proběhl slavnostní 
nástup zúčastněných družstev, spojený s vyhodnoce-
ním. Pro nejlépe umístěná družstva byla připravena 
sladká odměna.
Žáci se tak zábavnou formou seznámili s dopravními 
předpisy a bezpečným chováním na silnici i místních 
komunikací.

Vymětal Ivo

pořádaný 18.6.2011 v Chornicích v prosto-
rách kulturního domu a areálu u hřiště. 
Začátek je ve 14,00 hodin, vstup i dětské 
atrakce jsou zdarma. Připraveno bude bo-
haté občerstvení - točené pivo, pikantní 
klobásy, uzené rybí speciality, pečené mak-
rely a špízy. Součástí již tradičního Letní-
ho večera je  dětské odpoledne, kde budou 
mít děti zdarma k dispozici kolotoč a tram-
polínu. V kulturním domě  bude po celé 
odpoledne hrát skupina TREX,  kouzla  
pro děti i dospělé předvede úřadující mi-
str České republiky v moderní magii kou-
zelník Ondřej Sládek. Během odpoledne 
proběhne v kulturním domě i vystoupení 

gymnastek místní TJ Sokol a při Western 
Show se představí vicemistr České repub-
liky a mistr Evropy s honáckým bičem Pa-
vel Kuča. Po celé odpoledne je možnost 
svezení v obrněné technice. K příjemné 
atmosféře přispěje country skupina Ká-
zeň a večerní zábava s kapelou Eminen-
ce Rock, taktéž vstup zdarma. Během akce 
bude probíhat bohatá tombola s okamži-
tým vydáváním hodnotných výher. Přijďte 
se podívat a pobýt v příjemném prostředí 
plném zábavy. 
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu. Akce se bude konat za každé-
ho počasí.
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce Chornice 
konaného dne 16.5.2011 
č.3/2011
Obecní zastupitelstvo po projednání:

schvaluje:a) 
program veřejné  schůze1. 
návrhovou komisi ve složení J. Vyhlídal, H. 2. 
Němcová
rozpočtové opatření č.1/20113. 
smlouvu o pronájmu kotelen KD a OÚ mezi 4. 
Obcí Chornice a firmou AXIA Lanškroun
dodatek smlouvy s Českou spořitelnou 5. 
o prodloužení doplacení úvěru na 
předfinancování KD
darovací smlouvu s firmou AG Atelier 6. 
o poskytnutí finančního daru 9.000,- Kč na 
náklady spojené s vystoupením skupiny  
FLERET
záměr prodeje pozemků č. Par. 3208, 308/2, 7. 
317/2 a 316/2
spoluúčast obce na digitalizaci kabelové sítě 8. 
v částce 120 000,- Kč
prodej pozemků  č. Par. 321,3210, 3197, 9. 
3209/1, 3198/1 a 310/3 Chornické ZOS a.s., 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem
prodej pozemku č. Par. 1825/6 p. Jiřímu 10. 
Bílkovi ml., za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem
realizaci projektu protipovodňových opatření 11. 
protřednictvím bezdrátového rozhlasu ve 
spolupráci s Obcí Městečko Trnávka
krátkodobou půjčku 60,000,- Kč místní akční 12. 
skupině na dobu nezbytně nutnou
částky za likvidaci pneumatik ve sběrném 13. 
dvoře – osobní automobil 50,- Kč, nákladní 
automobil a podobná 150,- Kč, velká 
traktorová 1000,- Kč

bere na vědomí:b) 
informaci předsedy kontrolního výboru 1. 
o kontrole plnění usnesení z minulé schůze
informaci předsedy finančního výboru 2. 
k rozpočtovému opatření č. 1/201
informaci o pronájmu kotelen3. 
žádosti p. Blažkové o přidělení bytu s tím, že 4. 
obě byla zařazena do pořadníku
informaci k úvěru na předfinancování 5. 
rekonstrukce KD
informaci k žádostem p. Továrka a p. Cábové 6. 
o prodej pozemku
informaci o petici k plánované výstavbě 7. 
komunikace R-43
informaci o anketě Pardubického kraje ke 8. 
stavu silnic v kraji
informaci o stavu příprav k výstavbě garáže 9. 
pro hasiče
informaci o přípravě nových stavebních míst 10. 
v lokalitě u hřiště a o přípravě dokumentace 
k této akci
informaci o stavu žádosti o dotaci na zateplení 11. 
mateřské školy
informaci o dalším možném rozvoji kabelové 12. 
televize v obci
informaci o možnosti realizace nového 13. 
obecního rozhlasu
informaci o dotaci na veřejnou zeleň 14. 
z Programu obnovy venkova
informaci k žádosti MAS o krátkodobou 15. 
půjčku
informaci ke skládce a sběrnému dvoru16. 
informaci k chystanému prodeji nepotřebného 17. 
materiálu

ukládá:c) 
1.   starosta obce zajistí odpadkový koš na dětské 
hřiště

Návrhová komise: J. Vyhlídal, H. Němcová

starosta, zástupce starosty

Chorničtí motorkáři

Požární ochrana
Soutěž požární ochranu očima dětí vyhlašuje kaž-
dý rok Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Děti 
soutěží v literárních a výtvarných pracích. Soutěž 
probíhá na tři kola – okresní, krajské a republikové.
V letošním roce náš sbor oslovil jako každý rok MŠ 
a ZŠ CHORNICE společně s našim kroužkem hasi-
čů. Děti malovali obrázky a skládali básničky. Li-
terární a výtvarná soutěž je rozdělena do věkových 
kategorií.

Letošní rok byl pro nás opět úspěšný za kroužek 
hasičů jsme poslali literární práci a s touto prací se 
naši členové SDH CHORNICE umístili jak v okres-
ním tak i v krajském kole.V okresním kole se celkem 
zúčastnilo 471 dětí. Naše dvojice Lucie Tlustošová – 
Adam Popelka se umístila na 1. místě
V krajském kole se zúčastnilo 3126 dětí a naše dvo-
jice se  umístila  opět na 1. místě
Jejich výtvarná práce postupuje do republikového 
kola kde jim držíme pěsti,aby úspěch neskončil.

Ale ani ZŠ nezahálela odeslali jsme mnoho krásných 
výtvarných prací,ale jen jedna z nejhezčích se umís-
tila v okresním kole na 2. místě a v krajském kole 
na 3. místě a tak nám nezbývá než blahopřát Janě 
Vykydalové žákyni 2. třídy za její úspěch a popřát jí 
též mnoho zdaru v republikové soutěži.

Naši výherci byli oceněni na slavnostním předává-
ní cen společně s ukázkou a prohlídkou  na HZS 
Svitavy.
Mnoho úspěchů v republikové soutěži přeje SDH 
Chornice

Exkurze do Poličky
V rámci každoročního projektu Poznávání okre-
su se žáci II. stupně vydali 19.5.2011 do Po-
ličky. Letos se exkurze lišila tím, že průvodci 
městem se stali žáci 8. třídy, kteří si v rámci se-
mináře ze zeměpisu připravili pro své spolužáky 
referáty o historii města, poličských památkách 
či významných osobnostech tohoto města. Žáci 
navštívili Centrum Bohuslava Martinů, kde si 
také mohli vyzkoušet drátěnou košili či brnění, 
dívky poté také dobové šaty. Každému se jistě 
líbila i prohlídka poličských hradeb, která zahr-
novala procházku po části ochozu a návštěvu 
hradební bašty. Exkurze byla poučná a již teď 
se těšíme na příští rok,  kdy se vydáme za pa-
mátkami Moravské Třebové.

Atraktivní vystoupení sokolníků
V úterý 17. 5. 2011 na naši školu zavítali zástupci 
Sokolnictví Falker, aby nám předvedli a předsta-
vili několik dravců. U jednotlivých zástupců jsme 
se postupně dozvídali různé zajímavosti, napří-
klad kolik váží, kolik toho sní, kde jsou v příro-
dě volně k vidění  a spoustu dalších poučných 
věcí. Během více než hodinového setkání jsme se 
seznámili s nejběžnějším českým dravcem - poš-
tolkou obecnou, státním symbolem USA - orlem 
bělohlavým či jedním z nejrozšířenějších ptáků 
světa - sovou pálenou. Všem známý byl puštík 
obecný, známý jako sova Rozárka z pohádky Tři 
oříšky pro Popelku. Z naší ptačí fauny byl k vi-
dění i kalous ušatý, výreček malý nebo výr velký, 
který stejně jako lehce vycvičitelná káně Harri-
sova, prolétl nad našimi hlavami, aby se moh-
li usadit na basketbalovém koši naší tělocvičny. 
K vidění byli i další druhy - kondor, raroh či svým 

pohledem podmaňující puštík bradatý. Přehlíd-
ka se nám velmi líbila a to i tím, že její součás-

tí bylo dosedání ptáků na ruku nejen žáků, ale 
i učitelů.

Žaneta Pokorná, 9. tř.

Koncem měsíce května navštívili chornickou 
mateřskou školu vyznavači motorek, aby našim 
nejmenším předali soubor pěkných a hodnot-
ných hraček. Ty pořídili z peněz vydělaných 
na taneční zábavě, kterou před časem pořádali 
v místním kulturním domě. Radostnou chvil-
ku zakončili přítomní přípitkem, jak jinak nežli 
šumivým vínem bez alkoholu.  Je sympatické, 
že se ještě dnes najdou lidé, kteří nezištně vě-
nují svůj čas a udělají něco pro ostatní. Všem 
kteří se na této akci podíleli děkujeme.
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Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci červnu se dožívají významného 
životního výročí
Karel Vystavěl,  dlouholetý ředitel ZŠ vv., 

nejstarší občan 
Zdena Opletalová
Jubilantům přejeme  
stálé zdraví a osobní  
i rodinnou spokojenost.

Z řad občanů odešel bývalý  
dlouholetý tajemník obce
Vladimír Langer z Nového Dvora
Rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

V neděli 15.5.2011 byli v obřadní 
síni OÚ přivítáni do života občánci
David Bombera
Marek Langer
Simona Hrazděrová  
Johana Kozelková
Samuel Pelíšek
Vojtěch Macháček se pro nemoc ne-
mohl zúčastnit.
Dětem i rodičům přejeme hodně společných 
radostí.

ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červen 2011,  
pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ

Obec Jaroměřice

Do 12.6., výstavní síň 
Výstava „ Sklo, keramika a obrazy“ Jany Trantírkové, 
vstupné dobrovolné
Zpřístupněno  PO, ST  9-11, 13-16 hodin,  PÁ – 13-18 
hodin, 12.6. ( pouť) 9-16 hodin
3.6. pátek, 15.30-16.30 h, klubovna CŽP, dále 10.6. 
14.30-15.30h, 24.6. 15.30-16.30 h závěr
Dramatický kroužek s MgA. Zdenou Sellingerovou
4.6. pátek, 14.00 hodin, sportovní hala
ZUMBA  HAWAI  PÁRTY 
5.6. neděle, 9.00 – 18.00 hodin, výst.síň CŽP ( VS )
Kurz paličkování, vedený ing. Ivou Vanžurovou
9.6. čtvrtek, 13.10 h, odjezd autobusu od zastávky ČSAD
Poznáváme region,  odpolední výlet s dětmi i dospělými 
do Jevíčka – věž, zámeček, muzeum
12.6. neděle
JAROMĚŘICKÁ POUŤ
14.6. úterý, 13.00 hodin, VS
Vyhodnocení čtenářských deníků, projektu Celé Česko 
čte dětem, Čtení pomáhá
18.6. sobota, 14.00 – 16.00 hodin, prezentace v Pohád-
kovém království ( CŽP)
POHÁDKOVÝ LES , hledání ztracených pohádek 
a princezny v jaroměřickém lese.
21.6.úterý, 13.05 hodin, odjezd autobusu od zastávky 
ČSAD
Poznáváme region,  odpolední výlet s dětmi i dospělými 
do Konice – zámek
24.6. pátek,  8.30 – 15.30 hodin, VS
SECOND HAND s Milanem Řehořkem, ceny 25 Kč/kus

Připravujeme:
5.6. úterý, 16.00 hodin, prostory dvora CŽP
LETNÍ PODVEČER NA DVOUSTOVCE
Módní přehlídka přehlídka, ukázka spol. tanců, barman-
ské show, hudba, občerstvení

12.6. úterý, 14.00 hodin, VS
„Vytváříme originální prázdninové tričko“ batikování, 
savování, aj. 
S sebou jednobarevné triko a požadované barvy IBERIA 
16.6. sobota, 9.00 – 14.00, VS
Prodej Vandenberg, značkové oděvy za akční ceny
Od 18. do 31.7. v Obecní knihovně  DOVOLENÁ

Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti 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 
Orientální tance pro pokročilé s Mgr. Alenou Kriklo-
vou ve výst. síni CŽP
Středy 19.30 hodin
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale
Pátky 17.00 hodin
Kurz angličtiny s BcA. Rachel Lees a Ing. Ludmilou 
Charvátovou v klubovně CŽP
pondělky  16.45 h

Případné změny po dohodě budou oznámeny
kontakty: Obecní knihovna 
546 604 183, 461 325 300, 776 552 246,
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz

UPOZORNĚNÍ
Obecní knihovna má zprovozněny vlastní stránky 
http://www.jaromerice.knihovna.cz, kde budou doplňo-
vány aktuální informace z Obecní knihovny a jsou k na-
hlédnutí knižní a literární novinky.
Těšíme se na Vaši častou návštěvnost a zájem.

Malohanácké sluníčko 2011
Soutěž v recitaci „Malohanácké sluníčko“ pro-
běhla 2.5.2011 již po čtvrté.
Nabyté zkušenosti malých i dospívajících recitá-
torů, hodnotící komise, vedené PhDr.Koudelkou, 
i organizující knihovny a školy se zúročují.
V recitačním „klání“ vystoupilo s plným nasaze-
ním 50 žáků od prvňáčků až po ty nejstarší.
Poezii si vybírali samostatně nebo po dohodě 
s učitelkami ČJ. Porota zvlášť ocenila účast star-
ších, zejména chlapců.
Knihovnice spolu s p.uč. Mgr. Barborou Bohatco-
vou představily zajímavý literární projekt „ČTENÍ 
POMÁHÁ“, do něhož se děti postupně zapojují 

a svou četbou mohou pomoci postiženým a so-
ciálně slabším.
Celé odpoledne se vydařilo a 10 keramických slu-
níček dílny paní Dany Novákové se směje na hru-
dích vítězů. I nevyhodnocené hřál pocit, že se 
zúčastnili.

Vítězové recitační soutěže
1. kategorie
1.místo 1.třída
2.místo 2.třída
3.místo Šedina Jiří + Valenta Josef
2. kategorie
1.místo Dirrová Valérie
2.místo Kyseláková Lenka
3.místo Kalasová Žaneta
3. kategorie
1.místo Bubeník Adam
2.místo Křenek Martin
3.místo Sedlák Vlastimil

Vítězům blahopřejeme a všem 50ti recitátorům 
děkujeme za pěkný přednes a snahu, kterou vy-
naložili k přípravě na soutěž.
Poděkování připisujeme současně učitelkám čes-
kého jazyka za odborný dohled a rodičům za pod-
poru.

Vážení občané,
Dne 25. 5. se uskutečnilo výběrové řízení na zhoto-
vitele nového Územního plánu pro naši obec. Další 
jednání proběhne včetně žádosti o evropské peníze 
v podzimních měsících.
Proto Vás občany vybízím k připomínkám a návrhům 
k uvedené záležitosti. Předávejte je, prosím, v písem-
né podobě na Obecní úřad, a to do konce měsíce srp-
na, aby projektant měl dostatek času na zpracování. 
K opožděným připomínkám již nebude přihlédnuto.
Prosím, věnujte patřičnou pozornost této výzvě, neboť 
po zhotovení  územního plánu nemohou být různé ak-
tivity či stavby uskutečněny.

Dále Vás informuji o veliké investici, která dle před-
běžného jednání začne přípravnými pracemi firmy 
Strabag 1. června 2011.
Jde o most u Základní školy, který je již na pokraji 
životnosti. V letošním roce je to jediná akce takového 
rozsahu v PK. Občany v této lokalitě prosím o velikou 
trpělivost po dobu stavby.

Rostislav Grulich, starosta obce
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Šlechtický rod pánů Šubířů a jejich význam 
pro Jaroměřice a okolí

Šlechtický rod pánů Šubířů z Chobyně je s Jaro-
měřicemi a jejich okolím nerozlučně spjat již ně-
kolik století. Vždyť to byli právě oni, kteří vtisk-
li tomuto místu a tomuto kraji neopakovatelné 
kouzlo, které ovlivňovalo generace našich před-
ků a které na nás dýchá i v dnešní době. První 
zmínky o Šubířích nacházíme v 15. století na Ná-
chodsku, kam přišli s největší pravděpodobností 
ze slezského města Chobienia v dnešním Polsku. 
Moravská větev rodu se poté usadila v Rájci nad 
Svitavou a okolí, odkud se prostřednictvím rytí-
ře Františka Zdeňka Šubíře z Chobyně dostávají 
roku 1660 na zakoupený statek Jaroměřice. Již 
za něj byl na kopci nad vesnicí postaven dřevě-
ný kříž jako ochrana před zlým duchem Kadr-
manem. František Julius Ferdinand Šubíř zde 
pak nechal jako poděkování za mírný průběh 
morové epidemie postavit kapli. Nejvýznamněj-
ším členem rodu byl však jistě František Michal 
(1680–1735), který dosáhl nejvyšších úřadů na 
Moravě a neváhal celé své jmění investovat do 
nákladné výstavby krásného barokního poutní-
ho areálu Kalvárie, které se stalo jedním z nej-
významnějších a nejoblíbenějších v naší zemi. 
Kromě toho založil nedaleko Jaroměřic tři dvo-
ry, jež se postupem času proměnily ve vesnice: 
Šubířov, Chobyni a Nový Dvůr. Posledním Šubí-
řem, který sídlil v Jaroměřicích byl František Xa-
ver Antonín Šubíř z Chobyně (1713–1753), který 
pokračoval ve šlépějích svého otce Františka Mi-

chala a po jehož smrti byly Jaroměřice prodány 
majiteli sousedního opatovického panství Sal-
m-Neuburgovi. Vývoj rodu Šubířů od nejstarší 
doby, od skromných počátků až k nejvýznamněj-
ším úřadům v zemi ukazuje, že za svůj vzestup 
vděčili Šubířové nikoliv štěstí nebo náhodě, ale 
vrozeným rodovým kvalitám. Shle dáváme u nich 
vedle přirozeného nadání pracovitost, pevnost 
vůle a nezbytnou ctižádostivost, ale také silné 
duchovní cítění, neboť byli obě tavými přízniv-
ci umění a budovateli významných stavitelských 
památek.

Mgr. Michal Schuster

Mladí zahrádkáři
Okresní soutěže „Mladý zahrádkář“ ve Svi-
tavách 18.5.2011 se zúčastnilo 4členné druž-
stvo děvčat z Jaroměřic.
Pod vedením ing.Vykydala a úspěšných ml. 
zahrádkářů, dnes již studentů, Jitky Křečko-
vé a Michala Filipa, obstáli jaroměřičtí na 
výbornou:
1. místo Zuzana Hlaváčová
3. místo Lenka Kyseláková
4. místo Milena Fiandová
5. místo Anna Souralová
Zuzce Hlaváčové budeme držet palce v ce-
lostátním kole, konaném v Kroměříži 17.–
19.6.2011.

Nebojte se první pomoci
Školení pro nenadálé životní situace poskytl pro, 
bohužel, malý počet zájemců
záchranář Martin Lebeda. Slunečný podvečer 
20.5.2011 zřejmě  nebyl nejšťastnějším termí-
nem.
Nic méně přednášející dané téma neošidil a pře-
svědčil o nutnosti poskytnutí první pomoci 
v mnohých případech, kdy lze zachránit život. 
Názornými ukázkami resuscitace a radami ujis-
til, že první pomoc by mohl poskytnout každý.
Tyto informace je potřeba si stále opakovat, pro-
tože do svízelné situace se může dostat kdokoli 
a kdekoli. 
Pan Lebeda je ochoten přednášku zopakovat ve 
vhodnějším podzimním nebo zimním termínu, 
aby měla lepší účast a hlavně patřičný dopad.

Putování pohádkovým lesem
18. června 201118. června 2011

Prezentace od 14 do 16 hodin
v pohádkovém království krále Jaromíra (CŽP)

v Jaroměřicích č.200

Na hřišti na Čtvrtničkách
Vás čeká bohatý doprovodný program:

jízda na koni, prohlídka hasičské  
techniky, taneční vystoupení mažoretek ZUŠ Jevíčko, 

skákací pohádkový hrad, trampolína,
řemeslné dílny

Občerstvení zajištěno, startovné 30,- Kč

Rod Šubířů a jejich 
význam pro Jaroměřice 

1. květen 2011 – ani prvomájový průvod či lí-
bání pod rozkvetlou třešní, ale vztah k histo-
rii Jaroměřic a k přednáškám mladého histori-
ka Mgr.Michala Schustera přilákal do výstavní 
síně 40 hostů.
Bezesporu to bylo zvolené téma o rodu Šubířů, 
o nichž se chtěli přítomní něco dozvědět.
Mgr. Schuster byl jako vždy precizně připraven. 
Přiloženou statí přibližuje ve zkratce to nejdů-
ležitější. I v Obecní knihovně jsou pro zájemce 
k dispozici knihy, které slavné období Jaromě-
řic popisují.

Slet čarodějnic
...a opět nastala filipojakubská noc ze 30.dubna na 
1. května 2011.
Slet začal v Jaroměřicích v 17.00 hodin před „Dvou-
stovkou“ a průvod čarodějnic ve věku od tří let do 
tří tisíc let spolu s příznivci volně přelétl na hřiště 
TJ. Na vatře, kterou pečlivě připravili zdejší hasiči, 
vzplála hříšná čarodějnice, nad níž byl Federací čaro-
dějnic ČR vynesen rozsudek.

Poté byla zahájena čarodějná škola s řádnými vyu-
čovacími hodinami. Zlé síly zabránily plynulé výuce 
a vyučování muselo být, tentokrát k lítosti malých 
čarodějnic a čarodějů, zkráceno, aby déšť všechny 
nerozmetal. Dokonce i hudební obsluze nějak zamo-
taly kabely, ale nakonec Honza Zuzčák nad nepřízni-
vými sílami zvítězil a hudba ke skvělému vystoupení 
tanečního kroužku ZUŠ zazněla.
Vyhodnocení Miss malá čarodějnice, školou povin-
ná a výběhového typu proběhlo opravdu pod tlakem 
blížící se bouřky.
Nakonec se vše stihlo, včetně zkonzumování občerst-
vení, které obětavě připravilo SRPŠS.
Poděkování všem- organizátorům, dětem, rodičům  
i hostům. Jen „zlé síly“ nechválíme.

Zadáno pro ženy
Po vystoupení dětí ve volnočasovém areálu 
v neděli 8.5. byl malým dodatečným dárkem 
pro ženy ke Svátku matek  podvečer 11.5.2011 
v CŽP.
S příjezdem zástupkyň společnosti AVON 
výstavní síň rázem provoněla a rozzářila se  
úsměvy přítomných dam a dívek.
Kosmetička a kadeřnice tvořily divy na počká-

ní, paní Nesnídalová, supervizorka společnos-
ti, představila novinky prestižní kosmetické 
firmy. Kadeřnice nestačila uspokojit všech-
ny zájemkyně, neboť úpravu účesu provázela 
i zklidňující masáž - tedy tato služba byla ča-
sově náročnější, zato bylo se na co dívat.
Všechny přítomné oslavenkyně odcházely pří-
jemně naladěné, upravené a doufejme i spo-
kojené.
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

Koupím ornou půdu v okolí Jevíčka. Tel.: 602 121 807

Pronájem billboardu
Město Jevíčko oznamuje záměr pronajmout billboard umístěný u komunikace 

naproti prodejně Penny Market stojící na pozemku p . č . 222/5, k . ú . Jevíčko-
předměstí . Cena dohodou

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

BLUE  EVOLUTION 
se stavební hloubkou 92mm 

a třemi těsněními

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

Romana Dvořáková • tel.: 739 661 147

– klasické

– sportovní

– medové

– rašelinové zábaly
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Orel mořský  – rovněž v Jevíčku aneb jsme snad ZOO střední Evropy? 
Tímto bych chtěl poděkovat za obrovskou vlnu 
vašeho zájmu a následných ohlasů na článek 
o orlu skalním, který vyšel v minulém čísle 
zpravodaje a který také převzal regionální tisk 
Svitavský deník. Ten věnoval tomuto článku ve 
vydání ze dne 4. 4. 2011 celou stranu, a to včet-
ně jeho publikace na webovém portálu deníku. 
Od 5. 3. 2011, kdy se mi podařilo orla skalní-
ho nafotit, nabuzen tímto úspěchem, jsem o to 
častěji patroloval okolní krajinou, která se bez-
prostředně dotýká intravilánu našeho města. 
Přitom jsem tajně doufal, že by se štěstí mohlo 
opakovat a že orlici znovu někde uvidím.  Dny 
a týdny ubíhaly a štěstí se již nekonalo. Zare-
gistroval jsem jen přílet další volavky, čápů bí-
lých, atd. Dravců, co tu s námi celoročně žijí, 
registruji mnoho, orla ale nikoli. 
Je sobota 2. 4. 2011 a již týden se mi nepodaři-
lo spatřit volavku popelavou, kterou jsem zmi-
ňoval ve svém předchozím článku. V podvečer 
nacházím v poli vpravo od silnice 366 na Chor-
nice jen její torzo. Přečkala krutou zimu s ne-
dostatkem potravy, přečkala i útok orla a teď, 
kdy nastala doba hojnosti, je již v ptačím nebi. 

O příčině smrti můžeme jen spekulovat … 
Aby tento příběh neskončil tak smutně, má 
své pokračování. Následný den má být slun-
ný a bez oblačnosti, jak slibují meteorologové. 
Nutno podotknout, že jejich předpověď dopo-

ledne rozhodně nevychází. Ráno mlha a po-
tom velká oblačnost, což pro mne znamená 
jediné - špatné světelné podmínky na focení. 
No nic, alespoň uvidím, co ta japonská tech-
nika „ zvládne“. Beru to tedy spíše jen jako 
fotovýcvik. Srnek, zajíců a bažantů vidím ne-
počitaně. Až v dáli zahlédnu druhou volavku 
na rybníčku u Kostelíčka. Taktizuji a snažím 
se k ní dostat co možná nejblíže. Stojí tam 
v nízké vodě u břehu a čeká na kořist. Schován 
za rákosovým porostem hledám ideální pozici. 
Najednou slyším zamávání křídly a volavka je 
ve vzduchu. Objevila mne. Ne, neobjevila! Jen 
ulovila kořist v podobě velkého kapra. Je to 
sousto nepoměrné k její velikosti a teď s ním 
mizí. V rychlosti cvakám pár fotek. 
Snažím se ji pronásledovat až do místa „porco-
vání kořisti“. Jdu po západní straně autostrády 
směrem k Vísce. Jsem zhruba na úrovni kos-
telíčka, když vidím na poslední chvíli od vý-
chodu letět dravce. Břeh tělesa autostrády mi 
do poslední chvíle kryl východní výhled, navíc 
jsem byl zaujat hledáním volavky. Zvedám fo-
toaparát k nebi a slyším jen sekvenci zacvaká-
ní závěrky fotoaparátu. 
Najednou mi to došlo. To byl přece OREL!!! 
Sám tomu nemohu uvěřit, že jsem se stal po 
pouhopouhých 29 dnech opětovně aktérem 
této naprosto nepravděpodobné události. Se-
tkání s orlem a to ORLEM MOŘSKÝM! A to 
vše zde, v rodném městě. Ale osud mi to do-
přál. 
Následoval již prověřený postup. Stažení dat 
do počítače, vyvolání z digitálního negativu 
a zaslání fotografií na posouzení. Odpovědi 
přichází záhy, a to jak od vedoucího (RPOS) 
tak i Ing. Jiřího Šírka, člena Faunistické ko-
mise ČSO. Oba shodně potvrzují, že zaslané 
fotografie zachycují ORLA MOŘSKÉHO. Orel 
mořský (Haliaeetus albicilla) je největší dravec 
vyskytující se i v Česku a zároveň největší ev-
ropský orel, rozpětí křídel dosahuje až 2,5 m 
(někde uvádějí až 2,7 m). Další informace lze 
dohledat běžně na internetu. Trajektorie jeho 
nedělního letu byla směrem od biocentra k sa-
natoriu, dle letové výšky je možné usuzovat, že 
se na biocentru zastavil (domněnka). Z foto-

grafií je také patrný charakter poškození konce 
pravého křídla, který by odpovídal průstřelům 
broky!!! A to přesto, že i tento dravec požívá 
nejvyššího možného stupně ochrany! 
 Z tohoto zážitku je zřejmé, že pohybuje-li se 
člověk v přírodě a má-li oči otevřené, setká 
se i s hodně zajímavými věcmi. Nutná je však 
i trpělivost a notná dávka štěstí. 

Autor textu a fotografií:  
Ing. Roman Christ, Jevíčko 
mail: foto@romanchrist.cz

Odkazy www: 
www.romanchrist.cz/canon/orelmorsky  - orel 
mořský
www.romanchrist.cz/canon/volavkaakapr  - 
volavka a kapr       
www.romanchrist.cz/canon/volavkaexit  - tor-
zo volavky
http://www.denik.cz/regiony/u-jevicka-se-ob-
jevil-velmi-ohrozeny-orel-skalni.html - článek 
ve Svitavském deníku

Volavka popelavá

Orel mořský
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, 
značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze 
kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota 
starých spotřebičů. Ani takový inzerát při-
tom už často nezabere. 
České chaty a chalupy už jejich majitelé vyba-
vili vesměs podobným způsobem, nejčastěji 
ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče 
mají navíc proti těm současným několikaná-
sobně větší spotřebu energie, takže i mnozí 
chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, 
než se i takových, zatím stále „použitelných“ 
domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, 
co už definitivně přestali fungovat. 
Rada první: Zapomeňte na kutilství! 
Soused sice možná dodnes používá sekačku 
s motorem z pračky nebo kompresor demon-
tovaný z lednice, zároveň ale má na triku 
ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které 
přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vy-
sloužilé elektrospotřebiče může každý občan 
odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale 
jen v případě, že jsou kompletní! 

Rada druhá: Vyhněte se 
popelnicím! 
Lednici nebo pračku nenacpete ani do vel-
kého kontejneru na komunální odpad, tako-
vý fén ano. Velikost spotřebiče ale není dů-
ležitá: do směsného odpadu nepatří žádný 
z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povin-
nost zajistit ekologickou likvidaci „vysloužil-

ců“. K jejímu financování slouží takzvané re-
cyklační příspěvky, které jsou součástí ceny 
nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, kte-
ré mají města a obce s likvidací směsného 
odpadu: hradí je beztak z vašich peněz. Za 
spotřebič hozený do popelnice nebo posta-
vený vedle ní můžete navíc dostat pokutu až 
20 000 korun!

Rada třetí: Najděte 
správné místo! 
K legálnímu odkládání starých elektrozaří-
zení slouží takzvaná místa zpětného odbě-
ru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro 
nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivní-
mi systémy. To jsou partneři, jejichž prostřed-
nictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. 
Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najde-
te na internetu (na stránkách největšího ko-
lektivního systému ELEKTROWIN, který za-
jišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé 
České republice – www.elektrowin.cz). Pora-
dí vám také na vašem obecním či městském 
úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý 
spotřebič odveze prodejce, který k vám domů 
dopraví nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na 
mobilní svoz! 
Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu 
daleko, počkejte, až vaše obec či město příště 

zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon sta-
noví, že je třeba to udělat minimálně dva-
krát do roka. ELEKTROWIN například na-
bízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma 
Putující kontejner, který je možné pro obec 
zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky 
prodejen také vybavil speciálními sběrnými 
koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, kte-
ré se zapojily do ekologického projektu Ukliď-
me si svět!.

Rada pátá: Buďte na sebe 
hrdí! 
Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst 
zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Při-
spíváte totiž významně k ochraně životního 
prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej 
a do vzduchu freony, ale také například še-
tříte elektrickou energii. Ze starých spotře-
bičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů 
vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. 
Jejich použití v hutích podle průzkumu, kte-
rý nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím 
ušetřilo množství elektřiny, která by stačila 
obyvatelům třicetitisícového města na rok. 
Díky tomu se také podstatně snižují emise 
skleníkových plynů. 
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V pátek dne 20.5.2011 za nádherného letního 
počasí proběhl ve Svitavách zábavný den pro 
všechny, kdo navštěvují mateřská a rodinná centra 
v Pardubickém kraji. 
Zúčastnil se i Palouček. Protože fotografie 
vystihují nejlépe celou skvělou atmosféru, 
nachystali jsme pro vás fotoreportáž. 
Brzy ráno jsme se sešli před 
Paloučkem a slavnostně se 
vyfotili. Zúčastnili jsme se 
v hojném počtu 17 osob. 
Pak už jsme odjížděli 
k rybníku Rosnička ve Svitavách. Zde jsme 
rozložili naše stanoviště. 

 Především náš originální 
padák, aby děti poznaly, 
kam se mají vracet.  
A už je tu onen očekávaný 

společný nástup. 
Poznáváme naše 
soupeře. Přijelo 
nakonec jen osm 
center z celého 
Pardubického kraje. 
Ještě na začátek 
musím poznamenat, že celou akci zorganizoval 
Krůček – centrum ve Svitavách. A inspirovali se 
kdysi velmi populárními hrami bez hranic 
vysílanými v České televizi. Jak z následujících 
fotografií bude patrné, i kostýmy tomu byly 
náležitě přizpůsobeny. 
V první disciplíně si zasoutěžily vždy všechny 
čtyři soutěžící z každého centra. Úkolem bylo 
vytřepat bez pomocí rukou čtyři malé míčky. No 
pěkně se „holky“ svíjely, ale povedlo se jim to 
všem. 

 
 
Následovaly další disciplíny, které vždy byly ve 
velmi výpravných kostýmech. 
Nádherná slepice Lenka musela 
na nelehkém terénu „snést“ tři 
vajíčka a to co nejrychleji, 
avšak v rychlosti  stejně j ako 
ostatní soutěžící brzdil nerovný 
terén a pořadateli zhotovené 
chůdy. 

Potom jsme mohli vidět 
nádherné šnečky. Zde si 
všechny nerovnosti 
terénu užívá druhá 
Lenka. Ale nakonec se 

při této disciplíně vystřídaly všechny. 
Nádherné pilné včeličky 
nosily v kyblíčku pomyslný 
pyl a v těch slušivých 
brýlích skoro nic neviděly.   
Po společném obědě 
následovala poslední a nejnáročnější disciplína. 
Rychle uhodnout záludné hádanky, 
naskočit do lodě, co nejrychleji pro 

„poklad“ na 

druhém břehu a 
potom ještě 

poskládat obrázek. Copak to asi 
bude? Ale ne to chapadlo nemůže 
být opačně! 
Protože síly ubývají, je nutné i povzbuzení. 
Ano je to chobotnice. 

 
 Už je tu konec a vyhlášení 
výsledků. Palouček 
nevyhrál, tento nádherný 
„pohár“ si odvezl  

 
KONEP,  
 
 
 

 ale to nás neodradí od účasti na dalších ročnících. 

i j
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Ve dnech 6. – 8. května proběhl v našem regionu 
cyklistický závod mládeže,  nad kterým převzal 
osobní záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. 
Radko Martínek.
Závod překonal několik met. Poprvé v historii se na 
start postavili cyklisté z deseti zemí, na startu  jsme 
přivítali pětitisíciho účastníka, kterým se stal Pa-
tryk Krzywda z Polska. 
Na start první etapy, v Moravské Třebové, se po-
stavilo 108 cyklistů z Dánska, Finska, Ruska, Pol-
ska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, 
Slovinska a celé České republiky. K důstojnému 
slavnostnímu zahájení přispěly mažoretky ARNIKA 
z Moravské Třebové. Pak již starosta města JUDr. 
Miloš Izák odstartoval cyklistický peleton do první 
etapy, která zavedla cyklisty na Hartinkov a do cíle 
v Jevíčku. Opět platilo pravidlo – kdo je první na 
Hartinkově je první v cíli v Jevíčku. Zde po absol-
vování 79 km dojel s náskokem 44 vteřin Dánský 
závodník Niklas Eg. V sobotu dopoledne se jela dru-
há etapa – jevíčský triangl. Po absolvování sedmi 
okruhů vyhrál ve spurtu slovenský cyklista David 
Zverko. Odpoledne odstartovala třetí etapa, poprvé 
z Biskupic. Ta zavedla cyklisty na Šubířov, Březsko, 
Skřípov a na závěrečné stoupáním nad Šebetovem - 
Kapouňata. Zde se odpoutala trojice nejlepších EG, 
Wacher (Rakousko), Skachek (Rusko) a svůj únik, 
po 76 km, dotáhla až do cíle v Jevíčku. 
Diváckého peletonu, který odstartoval z Panského 
dvora, k trase 3. etapy – Jaroměřice, Úsobrno, Jevíč-
ko, se letos zúčastnilo 58 vyznavačů kola. Překvape-
ním pro ně bylo nachystané grilování a občerstvení 
v Úsobrně. Cyklistům při průjezdu Úsobrnem udě-
lali pěknou mexickou vlnu. Divácký peleton vedli 
sponzoři závodu pánové Matoušek, Máša, Wiltav-
ský, Telecký.
V Panském dvoře probíhalo současně kulturní od-
poledne kde vystoupily postupně kapely – Cimbálo-
vá muzika Ječmínek, Holóbkova dechová muzika, 
Kázeň, Bluemy, Kaderus Blues. Hostem večera byla 
kapela Pangea the beatles REVIVAL BAND. Pro-
gram, který připravilo město, zejména starosta Ing. 
Roman Müller, se musel líbit každému. Zejména bě-
hem vystoupení Pangei tančil skoro každý na par-
ketu i mimo něj. Potvrdilo se, že muzika Beatles je 
nesmrtelná a má příznivce ve všech věkových kate-
goriích. Odpoledne slovem provázel a děti pobavil 
Jan Adámek – moderátor České televize O občer-
stvení se postarali členové oddílu kopané, kteří se 
tak zapojili do této významné společensko kulturní 
akce.
V neděli dopoledne se jela na již tradiční trati časov-
ka z Jevíčka do Březin a zpět v délce 15,5 km. Nej-
lepšího času dosáhl Niklas EG (20:46) a byl jediný, 
který se dostal pod 21 minut. Svou suverenitu ve 
startovním poli potvrdil vítězstvím ve třech etapách 
ze čtyř, které se jely.
Po poledni se jel závod žáků a žaček. Ve čtyřech 
kategoriích závodilo 37 cyklistických nadějí. I to-
muto závodu přihlížela a fandila řada diváků a to 
nejen rodiče. 
Atmosféru pro vyhlášení výsledků navodila děvča-
ta – mažoretky ze skupiny „Ze zámečku do světa“. 
Poté následovalo předání pohárů a poukazů na od-
běr cyklistického zboží v prodejnách cyklo v Jevíč-
ku. Ceny obdrželi vždy tři nejlepší. Ze všech závod-
níků byli vylosováni tři, kteří obdrželi poukazy na 
vyjížďku na koni v osadě Lípa. 
Úvod k vyhlášení výsledků obstaraly děti z Mateř-
ské školy v Jevíčku se svými country tanečky ve sty-
lových  krojích. Následovalo předání cen nejlepším 
cyklistům ze čtyř etap, které obstarali naši spon-
zoři. Za Pardubický kraj radní Ing. Jana Pernicová, 
Ing. Jan Matoušek – hlavní sponzor závodu, Ing. Ro-
man Müller starosta Jevíčka, JUDr. Miloš Izák sta-
rosta Moravské Třebové, Ing. Pavel Brettschneider 
za Region Moravskotřebovska a Jevíčska. V krátké 
přestávce vystoupily děvčata ze skupiny aerobiku 
Jevíčko. Po jejich pěkném vystoupení pokračovalo 
předání cen nejlepším a vítěznému družstvu, kte-
rým se stali hoši z Dánska.

Celým slavnostním ceremoniálem, na profesionální 
úrovni, provázel Pavel Havránek, který v Jevíčku ko-
mentoval 32 ročníků z uplynulých třicetipěti. Jeho 
moderování navodilo pěknou atmosféru celého ce-
remoniálu.
Že tato naše společensko sportovní akce má jméno 
v celé ČR svědčí i natáčení záznamu Českou televizí, 
který byl odvysílán 26. 5. 2011 v pořadu sport v re-
gionech na ČT4.
Pořadatelé z TJ Cyklokubu Jevíčko a TJ Favorit Brno 
by sami bez podpory a aktivní spolupráce s organi-
začním štábem, akci tohoto rozsahu nemohli usku-
tečnit. Organizační štáb se scházel ve složení Ing. 
Jan Matoušek, Ing. Milan Máša, Ing. Roman Müller, 
JUDr. Miloš Izák, Věra Kaderková, RNDr. Dag Hru-
bý, Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Finsterle, Antonín 
Dostál, Ing. Pavel Brettschneider, Zdeněk Valenta.
Poděkování patří i SÚS Moravská Třebová, Konice, 
Boskovice za opravu silnic po zimě. Kvalitně oprave-
né vozovky přispěly k tomu, že nikdo z cyklistů ne-
musel vyhledat větší lékařské ošetření. Policii ČR za 
aktivní spolupráci a zajištění bezpečnosti policisty 
z DI Svitavy, Prostějov, Blansko, z obvodních oddě-
lení Moravská Třebová, Konice, Boskovice. Zajiště-

ní a svou činnost koordinovali policisté ze tří krajů 
a to velmi úspěšně.
Zvláště pak chceme poděkovat všem dobrovolným 
pořadatelům z řad občanů, kteří nám zabezpečili 
plynulý a bezpečný průjezd cyklistického peletonu. 
Občanům města i průjezdných obcí za pochopení 
při dočasném omezení jejich pohybu po komunika-
cích kudy vedly trasy závodu.
Sponzory závodu byly firmy: Matoušek CZ a.s., 
Czech Blades s.r.o., Techniserv IT s.r.o., Baxi He-
ating Czech republic s.r.o., HB TISK Opava s.r.o., 
Inženýrské stavby Brno s.r.o., Rustika s.r.o., Mrň-
ka a.s. – euro okna, Stavebniny – Stupka, Katzmair 
okna. Organizace:  Pardubický kraj, Město Jevíčko,  
Město Moravská Třebová, Nadace sportující mláde-
že, Region Moravskotřebovska a Jevíčska.
Cyklisté se za výborně připravený a zajištěný závod, 
odměnili výbornými výkony o čemž svědčí rychlost-
ní průměr 37,49 km/hod. na ujetých 193,5 km.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň i v příštích 
ročnících a vytvoříte pěknou diváckou kulisu tak, 
jako při letošním jubilejním 35. ročníku GP Matou-
šek – ZMN 2011.

TJ Cykloklub Jevíčko, TJ Favorit Brno

 
         
1. EG Niklas Herning Cykle Klub Dánsko 5:09:41 0:00:00    
2. WACHTER Alexandr Austria Rakousko 5:11:01 0:01:20    
3. ZVERKO  David Slovensko Slovensko A 5:11:29 0:01:48    
4. RAHBEK Mads B. Herning Cykle Klub Dánsko 5:11:48 0:02:07    
5.	 DUBEŇ	Martin	 Slovensko	 Slovensko	A	 5:12:17	 0:02:36	 	 	 	
6.	 LICHNOVSKÝ	Luděk	 MAPEI	Cyklo	Kaňkovský	 SCM	Prostějov	 5:12:17	 0:02:36	
7.	 SKACHEK	Denis	 Team	Russia	 Rusko	 5:12:37	 0:02:56	 	 	 	
8. NORGAARD Valentin Herning Cykle Klub Dánsko 5:13:19 0:03:38    
9.	 SEKANINA	Adam	 Moravec	Merida	Czech	MTB	Team	 SCM	Brno	 5:14:05	 0:04:24	 	 	 	
10.	 KRZYWDA	Patryk	 KTK	Kalisz	 Polsko	 5:14:10	 0:04:29	 	 	 	
11.	 SCHLEGEL	Michal	 TJ	Favorit	Brno	 SCM	Brno	 5:14:13	 0:04:32	 	 	 	
12.	 ŠAFARIČ	KOLAR	Matic	 Slovenija	 Slovinsko	 5:14:22	 0:04:41	 	 	 	
13.	 PAWLAK	Dawid	 KTK	Kalisz	 Polsko	 5:14:31	 0:04:50	 	 	 	
14.	 NIEMI	Marco-Tapio	 Tampere	Yritis		Finsko	 SCM	Brno	 5:14:36	 0:04:55	 	 	 	
15.	 BELLAN	Juraj	 Slovensko	 Slovensko	A	 5:14:38	 0:04:57	
   
  1.etapa    délka 79km rychl.průměr 36,96 km/hod   
1.	 EG	Niklas	 Herning	Cykle	Klub	 Dánsko	 2:10:26	 0:00:00	 	 	 	
2.	 DUBEŇ	Martin	 Slovensko	 Slovensko	A	 2:11:10	 0:00:44	 	 	 	
3. ZVERKO  David Slovensko Slovensko A 2:11:10 0:00:44 
   
  2.etapa    délka 23km rychl.průměr 35,90 km/hod   
 
1. ZVERKO  David Slovensko Slovensko A 0:37:13 0:00:00    
2.	 PAWLAK	Dawid	 KTK	Kalisz	 Polsko	 0:37:13	 0:00:00	 	 	 	
3.	 WINDISCHBAUER	Johannes	Austria	 Rakousko	 0:37:13	 0:00:00	
   
  3.etapa    délka 76 km rychl.průměr 37,52 km/hod   
1. EG Niklas Herning Cykle Klub Dánsko 2:01:32 0:00:00    
2. WACHTER Alexandr Austria Rakousko 2:01:32 0:00:00    
3.	 SKACHEK	Denis	 Team	Russia	 Rusko	 2:01:38	 0:00:06
    
  4.etapa    délka 15,5 km rychl.průměr 43,45 km/hod   
1.	 EG	Niklas	 Herning	Cykle	Klub	 Dánsko	 20:46,122	 00:00,000	 	 	 	
2.	 KRZYWDA	Patryk	 KTK	Kalisz	 Polsko	 21:10,874	 00:24,752	 	 	 	
3.	 WACHTER	Alexandr	 Austria	 Rakousko	 21:19,443	 		00:33,321	 	 	 	
	 celková	délka	závodu		 193,5	km	 rychl.průměr	 37,51	km/hod
     
 Vrchařská soutěž  puntíkovaný dres Czech Blades      
 WACHTER Alexandr Austria Rakousko 30b     
 SKACHEK Denis Team Russia Rusko 18b     
 EG Niklas Herning Cykle Klub Dánsko 13b     
 Bodovací soutěž zelený dres BAXI      
	 EG	Niklas	 Herning	Cykle	Klub	 Dánsko	 65b	 	 	 	 	
 ZVERKO  David Slovensko Slovensko A 57b     
	 DUBEŇ	Martin	 Slovensko	 Slovensko	A	 44b	 	 	 	 	
 Nejlepší jezdec ročníku 1996 TECHNISERV IT      
 Zverko David Slovensko Slovensko A      
      

 7. ročník závodu juniorek a žen            celkové výsledky
1.	 MACHAČOVÁ	Jarmila	 DUKLA		PRAHA	 Dukla	Praha	 5:40:15	 0:00:00	 	 	 	
2.	 SLÁMOVÁ		Gabriela	 KC	Kooperativa	SG	Jablonec	n.N.	 SCM	Tábor	 5:40:43	 0:00:28	 	 	 	
3.	 MIKULÁŠKOVÁ	Martina	 TJ	STADION	LOUNY	 SCM	Louny	 5:47:20	 0:07:04	 	 	  
         

GP Matoušek - ZMN 2011 Jevíčko
35. ročník mezinárodního etapového závodu kadetů

 
Celkové výsledky po čtyřech etapách

35. ročník mezinárodního etapového závodu „GP Matoušek – ZMN 2011 je historií


