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Fotoaktuality

Stavěcí četa míří do Bobrovecké doliny

Setkání v Zadním Arnoštově zpestřil 
jaroměřický Věchétek

Nový trávník na Palackého náměstí

Jírovcová alej na ulici U Zámečku 
ustoupí náhradní výsadbě

Vážení spoluobčané,
jeden z nezaměnitelných koutů našeho města, uli-
ce U Zámečku před základní školou, dozná v do-
hledné době jistých změn. Již 
léta tu poskytují procházejícím 
stín mohutné jírovce, bez kte-
rých si nikdo z nás tento prostor 
nedokáže představit. Na jaře na-
bízejí jemnou krásu svých kvě-
tů, v podzimním období jsou 
zdrojem zábavy u dětí při sráže-
ní kaštanů. A právě přítomnost 
školáků ze ZŠ a studentů z neda-
lekého gymnázia byla důvodem 
k zamyšlení se nad aktuálním 
stavem dřevin, jejich vitalitou 
a možnou rizikovostí pro své 
okolí. Vždyť známe příklady, kdy 
pády stromů nebo jejich částí měly za následky 
oběti na životech.
Rada města se tedy rozhodla objednat na toto stro-
mořadí druhu jírovec maďal (Aesculus hippocasta-
num) odborný dendrologický posudek. Posudek 
byl zpracován společností Zahradní a krajinářská 
tvorba, s. r. o. – projektantkou Ing. Janou Janí-
kovou, stromy byly posuzovány ve vegetačním kli-
du. Hodnoceno bylo celkem 10 ks dřevin, z toho 
2 kusy jsou dřeviny mladé, na lokalitu v nedávné 
době vysazené, ostatní spadají do věkové kategorie 
starých dřevin. Jedná se o dřeviny středněvěké. 
Vybíráme z posudku: Mladé dřeviny – pol. 8 a 10 
představují nestandardní rostlinný materiál. Pol. č. 
8 má křivolaký kmínek, nízko nasazenou korunu, 
poranění na bázi a v místě nasazení korunky. Pol. 
č. 10 má nízko nasazenou korunu s poškozením 

v místě nasazení a poškozenou bázi. Oba stromy 
jsou neperspektivní, jejich poškození je limitující 
pro jejich další vývoj a kvalitu. Doporučuje se je-

jich přesazení. Dřeviny položek č. 
1-7 a 9 jsou výrazně poškozené. 
Jedná se o stromy se silně sníže-
nou stabilitou, kterou reprezen-
tují tlaková a přeslenitá větvení, 
výrazné dutiny v kosterních vět-
vích a kmenech, trouchnivějící 
otevřené rány na kmenech, vět-
vích a v místech nasazení korun, 
poškození kmenů lze dále před-
pokládat u dřevin se silnými vý-
toky. Jedinec rostoucí ve čtverci 
v dlažbě naproti vchodu do ško-
ly má vylomenou kosterní větev, 
po které zůstala velká otevřená 

trouchnivějící rána. Vzhledem ke skutečnosti, že 
dřeviny rostou na exponované ploše při základní 
škole s velkým pohybem dětí, dále s ohledem na 
skutečnost, že středněvěké jírovce jsou přestárlé, 
silně poškozené a hrozí zřícení větví, případně roz-
lomení, doporučuje se dřeviny odstranit z pěsteb-
ních důvodů a na jejich místo vysadit alej novou. 
Z posudku Ing. Jany Janíkové tedy jasně vyplynulo 
doporučení odstranit nebezpečné a neperspektiv-
ní stromy s tím, že zachován zůstane pouze strom 
na nároží u plynovodní stanice. Rada města před-
ložila výsledky odborného posouzení komisi život-
ního prostředí a následně zastupitelstvu města, 
které na základě uvedených argumentů a doporu-
čení komise na svém červnovém zasedání schválilo 
odstranění 9 ks dřevin. Současně však bylo odsou-
hlaseno provedení náhradní výsadby druhem jíro-
vec červený (Aesculus x carnaea) v počtu 8 kusů. 
Zásah na zeleni bude proveden s největší pravdě-
podobností v průběhu letních prázdnin, k nové vý-
sadbě dojde následně. Věříme, že občané pochopí 
důvody pro rozhodnutí rady a zastupitelstva, které 
povedou k uvedeným opatřením. V sázce je bu-
doucí bezpečnost dětí a mládeže.

Mgr. Miroslav Šafář

Poškození kosterních větví dřeviny
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Děkujeme všem uvědomělým občanům našeho 
města, kteří třídí odpad. Třídění odpadu zname-
ná nejen jednání šetrné vůči životnímu prostředí, 
ale také finanční příspěvek do pokladny města. 
Jak jsme byli informování dopisem od společnosti 
EKO-KOM, a. s., činil příspěvek za vytříděný ko-
munální odpad v roce 2010 celkem 275 728,- Kč, 
což je nejvíce za posledních 5 let. Uvádíme po-
drobnější přehled v jednotlivých kvartálech roku 
2010:

 Tuny Částka (Kč)
Rok 2010 celkem 674,198 275 728,-
1. kvartál 2010 68,310 38 306,-
2. kvartál 2010 248,930 89 415,-
3. kvartál 2010 166,414 97 268,-
4. kvartál 2010 190,544 50 739,-

V odpadovém hospodářství města za uvedené ob-
dobí představuje příspěvek od společnosti EKO-
KOM, a. s. 17,4 % všech příjmů a po poplatku 
za komunální odpad je druhým nejvýznamnějším 
zdrojem financí na likvidaci odpadů. Třídění a re-
cyklace odpadů jsou ekologicky zodpovědnými 
opatřeními a představují významný krok ke snížení 
tzv. „uhlíkové stopy“.

Mgr. Miroslav Šafář

Společenská rubrika 
červen 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci červ-
nu oslavili životní jubileum:

Zdenka Nováková
Marie Komárková
Vlasta Štoudková

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje ro-
dičům narozených dětí:

Šimon Baláž
Filip Fluksa
Kamila Klikarová

Z našich řad odešli:
Květoslav Pavelka
Helena Sedlářová
Marie Aubrechtová
Jiří Stejskal
Jaromír Dokoupil
Radomír Přikryl

Třídit odpad se obci vyplatí MUDr. Jana Trčková

DOVOLENÁ
od 24. 6. do 8. 7. 2011 a 
od 8. 8. do 12. 8. 2011.

Nutné případy ošetří 
MUDr. Křížová a MUDr. Pávek 
ve svých ordinačních hodinách. 

Pozvání
Jak jsem se dočetl, u příležitosti jevíčské pou-
tě bude slavnostně otevřena zrevitalizovaná 
část náměstí. A tak předpokládám, že kromě 
jiného se už připravují i osobní pozvánky ofi-
ciálních hostů. V této souvislosti si vzpomí-
nám na jednoho prostého a obyčejného ob-
čana: říkejme mu pan Zetka. Většinu svého 
života dojížděl do Jevíčka za prací. A když byl 
v důchodě, mnohokráte v roce sem zajel, jen 
tak se podívat. Pokaždé si vzal do ruky čer-
nou aktovku jako diplomat, nasedl do auto-
busu a byl zase zpátky.

Obešel několikrát náměstí, poklábosil se zná-
mými a pro pořádek si dal jednu kořaličku či 
dvě decky červeného a spokojeně zase odejel 
domů. Vždycky říkával, že Jevíčko je moc pěk-
né městečko, má hezké náměstí, přilehlé ob-
kroužené ulice…zkrátka: Měl Jevíčko moc rád. 

Škoda, že pana Zetku, rodáka z nedaleké ves-
nice, už pozvat nelze. Kdyby totiž žil, osobní 
pozvání na tu Vaši velkou slávu by si určitě 
zasloužil. Vždyť to náměstí si ho moc dobře  
pamatuje.

-pak-

CENÍK – pronájem 
městské chaty

Pronájem na víkend  
(pátek – neděle) . . . . . . . . . . . . 1.320 Kč
Pronájem na 1 den . . . . . . . . . . . 510 Kč

Pronájem na tábory a podobné pobyty
- dospělý/den . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
- dítě/den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kč 
- chata/den. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč 
- stan/den . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kč
Všechny uvedené cen jsou včetně DPH. 

Ceník byl schválen na 14. schůzi Rady 
města Jevíčko konané dne 16. 5. 2011.

Žijí s námi…
…psi, kočky, králíčci, fretky, křečci a spousta 

dalších druhů zvířat.
Výběr zvířete je především srdeční záležitostí. 

Člověk, který miluje psy, si sotva pořídí chameleo-
na, i když by to pro něj bylo, například z časových 
důvodů, vhodnější.

Lidé většinou zapřemýšlí, jestli na zvíře budou 
mít dostatek času, prostoru a financí. Mnohdy se 
ale stane, že špatně vyhodnotí situaci. Například 
je často slyšet . . . “ My máme velkou zahradu, tak 
se pejsek bude mít dobře.“ Pokud ale pes bude 
žít pouze na té zahradě, nedostane se pravidelně 
mimo tento ohraničený prostor a bude tam větši-
nu času trávit sám, tak moc šťastný nebude.  

Daleko lépe se bude mít pes, který žije sice 
v bytě, ale v úzkém kontaktu se svou „smečkou“. 
Pokud bude pes správně socializovaný a vychova-
ný a ráno se pořádně vyvenčí, tak čas kdy jsou 
členové „smečky“ v práci nebo ve škole, prospí 
(u psa je normální, že 2/3 dne odpočívá). A po-
tom, když třeba přijdou první domů děti, vezmou 
ho ven za nějakým dobrodružstvím, pak se s ním 
pomazlí panička a páneček mu večer dopřeje dlou-
hou procházku a v neděli bude chodit na cvičák, 
tak bude velmi spokojený.

Pro kočku je také ideální, pokud žije v úzkém 
kontaktu s lidmi v domě a může, kdykoli se jí za-
chce, jít ven a kdykoli se zase vrátit do tepla a bez-
pečí domova. Kočka má tak svoji svobodu i zázemí 
a majitel přehled o jejím zdravotním stavu. Včas 
zaznamená, protože má míca doma kočičí záchod, 
jestli například nemá průjem, nezvrací, nekašle, 
nepije více než obvykle a podobně. U čistě venkov-
ních koček tyto informace potom u veterinárního 
lékaře často chybí. 

Pokud z nějakého důvodu kočka v domácnos-
ti být nemůže, pak je potřeba ji umožnit, aby se 
mohla někde schovat před nepřízní počasí. Nejlé-
pe někde, kde nemrzne, třeba ve sklepě, kotelně, 
chodbě, garáži či dílně, kde bude mít svůj pelíšek. 
Dnes už totiž vymizely chlívky a stáje, plné růz-
ných zvířat, která si vzájemně pomáhala vyhřívat 
prostor a kam se kočky chodily ohřát a lovit myši. 
Tím pádem také zmizelo seno z půd, kde se mohli 

zavrtat a prospat. Neustálý boj se zimou, bez mož-
nosti se ohřát a odpočinout v teple, organismus 
velmi vyčerpává. 

Kočka se může také chovat čistě jen v bytě 
nebo domě. Je spousta důvodů, kdy je to vhod-
nější. Například, když lidé bydlí u frekventované 
silnice nebo vedle sousedů, kteří pravidelně hubí 
hlodavce pomocí otrávených návnad nebo má zví-
ře nějaký zdravotní handicap. Pak je pro něho bez-
pečnější život v domě. Takovému zvířeti je pak ale 
potřeba se více věnovat. Dopřát mu více kontak-
tu (pokud o něj stojí) a vymýšlet zábavu. Také je 
stokrát lepší, když číča žije v bytě s milujícími pá-
níčky než v útulku nebo sama venku bez jakékoli 
péče. Jen je potřeba, aby se do bytu bralo zvíře, 
které je na to zvyklé nebo od kotěte. Pokud už 
kočka měla možnost výběhu, není možné jí ho 
začít odpírat.

U ostatních druhů zvířat je též velmi důležité 
zvolit vhodný prostor a jeho velikost k žití a věno-
vat se jim také musíme. Tím se dostávám k nej-
palčivějšímu problému, a tím je NEDOSTATEK 
ZNALOSTÍ O CHOVU zvířete ještě před jeho po-
řízením. Jak jsem uvedla, pořízení zvířete je sr-
deční záležitostí a lidé často koupí zvíře unáhle-
ně, aniž by předem dopodrobna znali způsob jeho 
chovu. A to je velmi závažné! Chyby dělané hned 
od začátku mohou napáchat nevratné škody na 
psychickém nebo fyzickém zdraví zvířete! Vzhle-
dem ke kratšímu životu většiny doma chovaných 
zvířat hraje roli každý den a u mláďat to platí 
dvojnásob. Takže, když srdce (nebo děti) zavelí 
pořídit miláčka, nejeďte pro něj hned, ale nejdříve 
vykupte knihkupectví, vypleňte knihovnu a nastu-
dujte danou problematiku! Dejte přednost knihám 
a odborným časopisům. Internet je jako zdroj in-
formací ošidný, čtěte zde jen články, pod kterými 
je podepsán odborník pro danou tematiku.

 Nechte rozum předběhnout srdce, abyste si 
v budoucnu nemuseli nic vyčítat.

Nyní jsme se trochu obecně zamysleli nad výbě-
rem zvířete. V příštím čísle se podíváme konkrét-
něji na aspekty při výběru psa, protože je přece 
jen naším nejrozšířenějším zvířecím společníkem.

MVDr. Eva Kouřilová

Jevíčská pouť
spojená s otevřením náměstí

neděle 14. 8. 2011
od 12:30  kulturní program, pouťové 

atrakce a řemeslné stánky
od 21:00 koncert skupiny NONAME
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 8. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 15. června 2011
8/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

návrhovou komisi ve složení:  Vojtěch Hebelka, a) 
Ing. Jaroslav Zezula a Petr Spáčil,

program zasedání,b) 
úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 č. 1,c) 
smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok d) 

2011 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Regionem 
Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 70.850 Kč,

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko e) 
a firmou Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 
na akci: „Úprava bytové jednotky ve 2. NP, DPS Kob-
ližná 125, Jevíčko“ za částku 232.862 Kč vč. DPH,

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko f) 
a firmou Mrňka, a. s., 798 52 Konice – Bídov 463 
na akci: „Výměna oken ve dvorním traktu stávající 
budovy MěÚ“ za částku 181.920 Kč vč. DPH,

prodej bytové jednotky č. 464/1, podílu o velikos-g) 
ti 10324/33023 na společných prostorách domu č. p. 
464 a podílu o velikosti 10324/33023 nově zaměře-
ného pozemku p. č. st. 387/1 (234 m²) – zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Pe-
trovi Veselkovi a Mgr. Haně Veselkové, K. H. Borov-
ského 464 za dříve schválenou kupní cenu + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Mgr. Petrem Veselkou a Mgr. Hanou Veselkovou na 
prodej bytové jednotky č. 464/1, podílu o velikosti 
10324/33023 na společných prostorách domu č. p. 
464 a podílu o velikosti 10324/33023 pozemku p. č. 
st. 387/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou pou-
žití výtěžku z prodeje do bytového fondu města,

prodej bytové jednotky č. 464/4, podílu o velikos-h) 
ti 10101/33023 na společných prostorách domu č. p. 
464 a podílu o velikosti 10101/33023 nově zaměřené-
ho pozemku p. č. st. 387/1 (234 m²) – zastavěná plo-
cha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Josefovi 
Hufovi a Mgr. Heleně Hufové, K. H. Borovského 464 
za dříve schválenou kupní cenu + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Jose-
fem Hufem a Mgr. Helenou Hufovou na prodej byto-
vé jednotky č. 464/4, podílu o velikosti 10101/33023 
na společných prostorách domu č. p. 464 a podílu 
o velikosti 10101/33023 pozemku p. č. st. 387/1 v k. 

ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou použití výtěžku 
z prodeje do bytového fondu města,

prodej bytové jednotky č. 464/2, podílu o velikos-i) 
ti 6211/33023 na společných prostorách domu č. p. 
464 a podílu o velikosti 6211/33023 nově zaměře-
ného pozemku p. č. st. 387/1 (234 m²) – zastavě-
ná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Olze 
Žďárkové, K. H. Borovského 464 za dříve schválenou 
kupní cenu + úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Olgou Žďárkovou na prodej bytové 
jednotky č. 464/2, podílu o velikosti 6211/33023 na 
společných prostorách domu č. p. 464 a podílu o ve-
likosti 6211/33023 pozemku p. č. st. 387/1 v k. ú. Je-
víčko-předměstí s podmínkou použití výtěžku z pro-
deje do bytového fondu města,

prodej bytové jednotky č. 464/3, podílu o velikos-j) 
ti 6387/33023 na společných prostorách domu č. p. 
464 a podílu o velikosti 6387/33023 nově zaměře-
ného pozemku p. č. st. 387/1 (234 m²) – zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Blance 
Říhové, K. H. Borovského 464 za dříve schválenou 
kupní cenu + úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Blankou Říhovou na prodej bytové 
jednotky č. 464/3, podílu o velikosti 6387/33023 na 
společných prostorách domu č. p. 464 a podílu o veli-
kosti 6387/33023 pozemku p. č. st. 387/1 v k. ú. Je-
víčko-předměstí s podmínkou použití výtěžku z pro-
deje do bytového fondu města,

koupi domu č. p. 468 a pozemku p. č. st. 253 k) 
(1.037 m²) – zastavěná plocha a nádvoří včetně věc-
ného břemene ve prospěch Ludmily Jenišové, vše v k. 
ú. Jevíčko-předměstí od Karla Jeniše, Legionářská 
2094/3, 680 01 Boskovice za kupní cenu 1.000.000 
Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Karlem Jenišem na koupi  domu č. p. 468 
a pozemku p. č. st. 253 (1.037 m²) – zastavěná plocha 
a nádvoří včetně věcného břemene ve prospěch Lud-
mily Jenišové v k. ú. Jevíčko-předměstí,

koupi pozemků p. č. 170/1 (122 m²) – zahrada, p. l) 
č. 170/2 (58 m²) – zahrada a p. č. 171 (893 m²) – za-
hrada včetně věcného břemene ve prospěch Ludmily 
Jenišové, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí od Ing. Blanky 
Jenišové, Legionářská 2094/3, 680 01 Boskovice za 
kupní cenu 200.000 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Blankou Jeni-

šovou na koupi pozemků p. č. 170/1 (122 m²) – za-
hrada, p. č. 170/2 (58 m²) – zahrada a p. č. 171 (893 
m²) – zahrada včetně věcného břemene ve prospěch 
Ludmily Jenišové v k. ú. Jevíčko-předměstí,

odstranění 9 ks stromů (z pěstebních důvodů) m) 
před budovou ZŠ na ulici U Zámečku na základě od-
borného posudku společnosti Zahradní a krajinářská 
tvorba, s. r. o. Brno a doporučení komise životního 
prostředí,

cenovou nabídku firmy Aleš Ertl, lesní a obchod-n) 
ní činnost, Vrchlického 828, 569 43 Jevíčko k poká-
cení jírovcové aleje a odstranění pařezů frézováním 
před ZŠ Jevíčko za částku 43.680 Kč vč. DPH a ceno-
vou nabídku firmy Petr Dokoupil. Zahradnické prá-
ce, Náves 91, 679 38 Cetkovice na dodávku sazenic 
stromků druhu Aesculus x carnea vč. zahradnických 
prací za částku 34.380 Kč vč. DPH, 

8/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ově-a) 

řovatele zápisu Ing. Antonína Staňka a Mgr. Jiřího 
Janečka,

8/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í :
zprávu komise kulturní, cestovního ruchu a regi-a) 

onálního rozvoje,
zprávu o činnosti kontrolního výboru,b) 
zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 30. c) 

5. 2011,
zápis ze schůze finančního výboru ze dne 8. 6. d) 

2011,
pozvánku na setkání občanů místní části Zadní e) 

Arnoštov s představiteli města dne 25. 6. 2011,
informaci starosty o dopisu zástupce VÚTPHP f) 

Banská Bystrica ve věci možného převodu pozemků 
z majetku SR do majetku Města Jevíčko a žádosti 
o vyjádření, 

8/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
investičního technika města úpravou a vyčištěním a) 

Žlíbeckého potoka s termínem do 30. 6. 2011.

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta 

Usnesení z 15. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 30. května 2011

1/15 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 
27 – zahrada v k. ú. Jevíčko-město,

2/15 Rada schvaluje pořízení a instalaci protipožár-
ních dveří do promítací kabiny kina Astra v Jevíčku 
dle CN firmy Gerbrich, s. r. o. Velké Opatovice,

3/15 Rada schvaluje CN na opravu balkonu bytu č. 
7 na DPS ul. Svitavská 838 v Jevíčku firmou Ka-
mil Pitner, Horní Štěpánov za částku 45.649 Kč vč. 
DPH,

4/15 Rada pověřuje místostarostu jednáním s man-
želi Zezulovými o možném prodeji pozemků p. č. 
13/2 (40 m2) a 15/4 (72 m2) oba zahrada v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za cenu 300 Kč/m2,

5/15 Rada schvaluje pronájem městské chaty ve 
Smolenském údolí pro Univerzitu Hradec Králové 
v době od 1. 8. – 4. 9. 2011 za částku dle schválené-
ho ceníku za pronájem chaty,

6/15 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému po-
bytu na adrese Soudní 56 v Jevíčku,

7/15 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru 
dvora za budovou ZŠ Jevíčko pro TJ Cykloklub Jevíč-
ko k uspořádání společensko kulturní akce v rámci 
pořádání 36. ročníku cyklistického závodu „Závod 
míru nejmladších – GP Matoušek 2012“, který pro-
běhne ve dnech 5. – 6. 5. 2012,

8/15 Rada pověřuje IT provedením prohlídky a ná-
vrhu řešení se zajištěním cenových nabídek na opra-
vy spojovací chodby v prostorách MŠ,

9/15 Rada schvaluje prodloužení ubytovací smlouvy 
na ubytovně města do 30. 6. 2011 žadatelce dle zápi-
su,

10/15 Rada pověřuje IT zajištěním místního šet-
ření a případné opravy neprůchodné kanalizace před 
domem č. p. 115 na Malém náměstí v Jevíčku,

11/15 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalé-
mu pobytu na adrese Růžová 91 v Jevíčku,

12/15 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalé-
mu pobytu na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku,

13/15 Rada pověřuje starostu dalším jednání ve 
věci rozhodnutí GFŘ Praha a prověřením skutečností 
dle zápisu,
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Policejní zprávy červen 2011
1. 6. 2011 Střet cyklisty s chodkyní - 
zraněná je v péči lékařů 
Dopravní policisté řešili dne 
31. 5. 2011 kolem šesté hodi-
ny odpoledne v Jevíčku koli-
zi cyklisty a chodce a to na 
základě oznámení od rychlé 
záchranné služby. Lékařům 
se totiž dostala do péče chod-
kyně, která měla pravděpodob-
ně vstoupit do vozovky v době, kdy 
tudy projížděl cyklista. Ten o ženu měl  jen 
částečně bicyklem zavadit a žena násled-
ně měla ztratit rovnováhu a upadnout. Pá-
dem na vozovku se pak poranila. Vzhle-
dem k tomu, že se oba účastníci dohodli, 
že k případu policii volat nebudou, cyk-
lista z místa odejel. Na základě informa-
ce o zraněné ženě byla na místo vyslána 
skupina dopravních nehod.  Co bylo pří-
činou střetu obou účastníků, již vyšetřu-
je policie. U chodkyně byla provedená de-
chová zkouška. Její výsledek byl negativní. 
Vzhledem k tomu, že se cyklista na místě 
kolize v době vyšetřování nehody již ne-
nacházel, nemohla být dechová zkouška 
provedena. Škody na jízdním kole nebyly 
způsobeny. 

20. 6. 2011 Domácí drama – skleněný 
střep umocnil výhružky

Domácí rozepře ukončil v ne-
děli odpoledne v bytě na Je-
víčsku zásah přivolaných 
policistů. Manžel měl svoji 
životní partnerku napadat 
slovně i fyzicky. Nejednalo 

se o ojedinělý případ, údaj-
ně k útokům docházelo od po-

čátku letošního roku až do součas-
nosti. Incident, ke kterému byli přivoláni 
muži zákona, měl být ještě brutálněj-
ší a napadená se začala bát o svůj ži-
vot. Běsnění muže, který měl mít v ruce 
skleněný střep a vyhrožovat, že manžel-
ku zabije, zabránila svým křikem dcera. 
Policisté v souladu se zákonem vykázali 
násilníka z jeho obydlí, a to na 10 dnů. 
Po tuto dobu může, v dostatečné vzdále-
nosti od svých nejbližších, přemýšlet, jak 
dál naloží s životem. Ve večerních hodi-
nách si totiž od komisaře převzal obvi-
nění z přečinu týrání osoby žijící ve spo-
lečném obydlí. V případě prokázání viny 
u soudu může odejít s trestem až čtyři 
roky odnětí svobody. 

Usnesení z 16. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 13. června 2011

1/16 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru 
zajištěním podkladů ohledně statistiky zpracovaných 
smluv pro Město Jevíčko JUDr. Alenou Jahodovou,

2/16 Rada schvaluje provedení překopu komunika-
ce na pozemku p. č. 1753/2 – ostatní plocha v k. 
ú. Jevíčko-předměstí, za účelem opravy kanalizační 
přípojky žadatelem dle zápisu. Žadatel je povinen, 
po provedení nezbytných oprav, uvést pozemek po 
překopu do původního stavu,

3/16 Rada schvaluje provedení ořezání a údržbu 
dřevin přiléhajících ke zdi domu č. p. 264 na ul. 
Okružní II/264 a pověřuje IT zajištěním opatření,

4/16 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému 
pobytu na adrese Biskupická 364 v Jevíčku,
 
5/16 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 
4241/21 a p. č. 4241/22 oba orná půda v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

6/16 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra, 
za účelem konání 3. školní akademie, která se usku-
teční ve dnech 16. a 17. 6. 2011,

7/16 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku 
p. č. 46/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

8/16 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na 
každého účastníka letního tábora v Bobrovecké do-
lině, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného oddí-
lem PIONÝR Jevíčko, dle předloženého seznamu,

9/16 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na 
každého účastníka letních táborů v Trhonicích, s tr-
valým pobytem v Jevíčku, pořádaného Svazem skau-
tů a skautek ČR Jevíčko, dle předloženého sezna-
mu,

10/16 Rada schvaluje použití vozidla Peugeot 
Boxer, pro potřeby oddílu PIONÝR Jevíčko, k přepra-
vě dětí na letní tábor do Bobrovecké doliny v SR,

11/16 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1 na ul. 
Třebovská 421 žadateli dle zápisu na návrh komise 
bytové a sociální,

12/16 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
ve věci dalšího postupu prací na Regulačním plá-

14/15 Rada schvaluje zakoupení propagač-
ních materiálů pro potřeby města Jevíčko do částky 
20.000 Kč bez DPH,

15/15 Rada schvaluje smlouvu o pronájmu mezi 
Městem Jevíčko a Pardubickým krajem zastoupeným 
ředitelem gymnázia Jevíčko na pronájem nově zamě-
řených pozemků p. č. 387/2 a 387/3 – oba zastavěná 
plocha a nádvoří, celkem 40 m2, za cenu pronájmu 2 
Kč/m2/započatý rok,

16/15 Rada schvaluje podání žádosti ke kácení 
9 ks dřevin z aleje jírovců na ulici U Zámečku,

17/15 Rada schvaluje podání žádosti k pokácení 
1 ks smrku na pozemku p. č. 538/7 v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

18/15 Rada schvaluje darovací smlouvu mezi 
společností ASEKOL, s. r. o., Československého exilu 
2062/8, Praha a Městem Jevíčko k poskytnutí část-
ky 30.000 Kč týkající se osvětové kampaně „Jak na 
elektroodpad“,

19/15 Rada schvaluje partnerskou smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Oblastní charitou Moravská 
Třebová ke spolupráci v oblasti rozvoje sociálních 
služeb,

20/15  Rada pověřuje místostarostu zajištěním 
podkladů přestupkové komise pro porovnání její prá-
ce v letech 2009 – 2010,

21/15 Rada schvaluje přidělení finanční odměny 
řediteli ZUŠ Jevíčko dle přílohy zápisu,

22/15 Rada schvaluje převod nevyčerpaných 
rozpočtových prostředků města na pokrytí mzdových 
prostředků nepedagogických pracovníků ZUŠ Jevíč-
ko v částce do 35.000 Kč,

23/15 Rada schvaluje poskytnutí propagačních 
materiálů pro potřeby ZUŠ Jevíčko dle zápisu.

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta  

nu MPZ a zajištěním předpokládaných dalších ná-
kladů na dokončení dokumentace ze strany USB 
Brno, s. r. o.,

13/16 Rada pověřuje IT zajištěním odstranění 
zbylých pařezů po skácených stromech na Palackého 
náměstí technickými pracovníky města,

14/16 Rada schvaluje směrnici č. 3/2011 „Pra-
vidla města Jevíčko pro stanovení týdenní pracovní 
doby pro účely náhrady mzdy při pracovní neschop-
nosti včetně kontroly práce neschopných zaměstnan-
ců a pro účely čerpání dovolené a náhradu mzdy při 
návštěvě lékaře“ s účinností od 1. 7. 2011,

15/16 Rada schvaluje odúčtování nevymahatel-
ného závazku, který má vůči PBH města Jevíčko ze-
mřelý Pavel Němec ve výši 9.285 Kč z nájemného za 
měsíc červen 2011,

16/16 Rada schvaluje odúčtování nevymahatel-
ného závazku, který má vůči Městu Jevíčko zemřelý 
František Kunc ve výši 6.700 Kč z titulu nedoplatku 
za ubytování.

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta  



5Červenec 2011Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

ŠKOLY

Okénko mateřské školy
Červen v MŠ
Měsíc červen byl v naší mateřské škole plný akcí. 
6.6. se třídy Kosáčků a Rybiček vydaly na výlet 
do Dinoparku ve Vyškově, kde jsme se s úžasem 
nechali pohltit dobou pradávno minulou, kdy 
tuto Zemi obývali dinosauři.
 Ale i v našem blízkém okolí můžeme zažít něco 
zajímavého, tak jako v Ekocentru Renata v Bělé 
u Jevíčka, kam se naše třídy postupně vypravily. 
Pozorovaly co všechno obnáší starání se o oveč-
ky. Děti si vyrobily z hrnčířské hlíny krásné oveč-
ky a beránky a dokonce pracovaly i s ovčí vlnou. 
Tímto moc děkujeme zaměstnancům Ekocent-
ra, kteří se nám velice věnovali.
Tým Pat a Mat, naši malí sportovci, pořádně 
zabojovali 14.6. na finálovém kole Sportovních 
her pro MŠ v Pardubicích a vybojovali si krás-
né 11. místo.
16.6. na zahradu naší MŠ ,,přiletěly“ sovy, děti 
se dozvěděly spoustu zajímavostí o jejich životě 
a chovu.
Naši šikovní angličtináři předvedli své znalosti 
17.6. na ukázkové hodině.
Navzdory nepříznivému počasí, které nás 24.6. 
při rozloučení s předškoláky potkalo, jsme pře-
ce jen všechno s úsměvem zvládli. S budoucí-

3. Školní akademie aneb od nás pro vás
Dne 16. června 2011 se v Městském 

kině v Jevíčku uskutečnila v pořadí již 3. 
Školní akademie. Svoji celoroční činnost 
zde prezentovaly děti navštěvující kroužky 
při Základní škole v Jevíčku.

Aerobik klub Jevíčko secvičil celkem tři 
skladby. Nejmladší děvčata vystoupila se 
skladbou „MY JSME KAMARÁDI“. Pro-
střední skupina, kde cvičí i dva chlapci, se 
představila se skladbou „SLEEPING IN MY 
CAR“. Nejstarší cvičenky na chvíli promě-
nily pódium v tenisový kurt, jejich skladba 
totiž nesla název „WIMBLEDON“. 

Dále jsme mohli vidět vystoupení dětí 
z Dramatického kroužku. Jeho členové ne-

gram líbil, i když byl poznamenán menšími 
technickými problémy, které nás po celou 
dobu představení pronásledovaly. Bohužel 
i to se někdy může stát. Ale kdybychom 
nedělali vůbec nic a seděli s rukama v klí-
ně, nic bychom se nenaučili, protože jak se 
říká: „Chybami se člověk učí.“ I když nás 
ty chyby moc mrzí, bez nich to prostě ně-
kdy nejde.

A tak nám nezbývá nic jiného než vě-
řit, že nám příště bude štěstěna více na-
kloněna.

Mgr. Blanka Mauerová

zaháleli a rovněž si připravili tři představení. 
Nejmladší členové zahráli pohádku „O BUD-
CE“. Nejzkušenější členové se podle vlastno-
ručně napsaného scénáře představili s pohád-
kou „ROZUM A ŠTĚSTÍ“. Všichni společně 
také zachraňovali „VEČERNÍČEK“.

Skvělé vystoupení cvičenek, cvičenců, her-
ců i hereček doplnili zpěváčci ze Školního sbo-
ru, kteří si pro tuto příležitost nacvičili pásmo 
lidových písní.

Na školní akademii jsme mohli vidět také 
žáky 4. A, kteří ukázali, že anglický jazyk se 
dobře učí pomocí pohybu a zpěvu.

Pevně věřím, že všem, kteří se přišli po-
dívat na svoje děti či vnoučata, se náš pro-

mi prvňáčky jsme se rozloučili a popřáli jim 
mnoho štěstí ve škole. Pak pro všechny děti 
z naší MŠ byly připraveny různé úkoly, kte-
ré musely plnit, sladké odměny a občerst-
vení.
Tímto se s Vámi loučíme a těšíme se zase 
v září.
Více fotografií najdete na stránkách naší MŠ 
www.msjevicko.cz

Za mateřskou školu Martínková Veronika

Schůzka pro rodiče
Informativní schůzka pro rodiče nově 
nastupujících dětí se uskuteční dne 
23.8.2011 v 15.00 hod v MŠ (třída naho-
ře vpravo).
Zde se dozvíte vše potřebné a rádi vám 
odpovíme na vaše případné dotazy.

Uzavření MŠ o prázdninách
V době letních prázdnin bude MŠ uzavře-
na pouze od 25.7.2011 do 14.8.2011.
Za kolektiv MŠ vám přeji příjemné pro-
žití léta

Mlčochová Dita
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„Dřevořezbáři“ v ZUŠ Jevíčko

Zpravodaj ZŠ
Čteme s prvňáčky
Týdenní projekt „Čteme s prvňáčky“, ve kterém 
se v příjemné atmosféře setkávali a společně 
četli žáci 1. tříd a deváťáci, předčil očekávání 
všech zúčastněných. Mnozí prvňáčci ukázali, že 
je čtení baví a jsou již zdatnými čtenáři. Přichá-
zeli nadšení a plní zvědavosti, co je dnes čeká, 
z hodin odcházeli hrdi na své dovednosti. Pro 
všechny žáky byla přitažlivá odlišnost od běžné 
výuky v lavicích, převzetí role učitele či rádce. 
Deváťáci se stali přirozenými vzory pro menší 
děti. Spolupráce starších a mladších dětí pře-
rostla mnohdy v kamarádství.
Užitečnost a úspěšnost projektu zaručila týden-
ní zodpovědná a kvalitní příprava v hodinách 
českého jazyka. Žáci devátých tříd vyhledávali 
vhodné knihy a ukázky, vytvářeli pracovní listy, 
četli ve dvojicích, pracovali s textem, formulo-
vali vhodné otázky a odpovědi, připravovali se 
na možné reakce dětí z prvních tříd. Po každé 
vyučovací hodině se podělili o zážitky, hledali 
řešení. 
Dojmy z projektu lze shrnout slovy samotných 
deváťáků: „Bylo skvělé s prvňáky pracovat, čet-
li s radostí, vyprávěli s nadšením své zážitky, 
byli šťastní, že je posloucháme a zajímáme se 

o ně, záleželo jen na nás, zda vzbudíme jejich 
pozornost, bylo příjemné, když se nám to da-
řilo, stále nás zdraví, chodí za námi do třídy 
a píšou nám dopisy, snad co nejdříve navštíví 
knihovnu v Jevíčku, kde jsme jim zábavnou for-
mou předali informace o půjčování nabízených 
knih, přečtou si knihy, které jsme jim věnovali 
z vlastní knihovny…“
Věřím, že žáci nezapomenou, jak je čtení i poví-
dání užitečné, zábavné a důležité, že napomáhá 
nejen rozvíjet osobnost, ale i navázat a vytvořit 
pevné vztahy a přátelství. Přeji jim, aby v nich 
zůstaly nadlouho tyto skvělé zážitky, vybavily 
se jim, kdykoli sáhnou po knize a nezapomněli 
na společné čtení, až budou rodiči.  
Všem deváťákům, prvňáčkům a jejich třídním 
učitelkám za příjemně strávený týden děkuje 
Mgr. Hana Veselková

Jak na odpady?
V rámci projektu „Jak na elektroodpad“ fi-
nančně podporovaného fondem Asekol (gran-
tové řízení roku 2011), proběhla na Základní 
škole Jevíčko interaktivní přednáška pro žáky 
4. ročniku. Redaktoři školního časopisu OB-
JEV, navštěvující nepovinný předmět mediální 
výchova, hravou formou odpověděli mladším 
spolužákům na otázky: co je recyklace, kdo je 
Asekol, kam s vysloužilými elektrospotřebiči. 
Žáci si prohlédli výrobky z recyklovaných ma-
teriálů a na konci vyučovací hodiny plnili ve 
skupinkách jednoduché úkoly sloužící k upev-

Zajímavého projektu, zaměřeného na dře-
vořezbářské umění se zúčastnili žáci vý-
tvarného oboru ZUŠ Jevíčko na přelomu 
května a června letošního roku. Po čtyři 
odpoledne se scházelo více jak deset mla-
dých řezbářů na Zámečku v Jevíčku, aby se 
pod odborným vedením uměleckého dře-
vořezbáře  pana Petra Steffana z Městečka 
Trnávky a výtvarníka Mgr. Františka Žáčka 
naučilo základům tohoto neobvyklého umě-
leckého oboru, kdy se z voňavého lipového 
dřeva za pomocí dlát a nožů stává netradič-
ní umělecké dílo. Práce se dřevem upoutala 

jak děti ve věku od 6 let, tak pokročilé „tee-
nagery“. Věříme, že se z této výtvarné akce 
stane každoroční příjemná tradice.
Rád bych touto cestou poděkoval oběma 
výtvarníkům - Petru Steffanovi a Františ-
ku Žáčkovi za motivační přístup k žákům 
a vedení dřevořezbářské dílny. Poděkování 
patří také Základní škole v Jevíčku za za-
půjčení stolařských hoblic a rovněž Městu 
Jevíčko za podporu projektu prostřednic-
tvím grantového systému města.

Dušan Pávek, dipl.um, ředitel ZUŠ Jevíčko.

nění spotřebitelských návyků. Netradičně roz-
víjeli ekologicky šetrné jednání a chování 
v každodenních situacích nejen žáci 4. tříd, 
ale díky přípravě programu a pracovních lis-
tů i redaktoři školního časopisu, kteří uvedli: 
„Zjišťovat jak žáci umí třídit a předávat jim 
námi vyhledané informace, bylo pro nás zají-
mavou zkušeností i zábavou.“ 

Mgr. Hana Veselková, koordinátor EVVO

„Stromy“ – list do herbáře
Výtvarná soutěž pro žáky 6.–9. ročníku Zá-
kladní školy Jevíčko organizovaná žákovskou 

knihovnou 2. stupně ve spolupráci s Ekocent-
rem Renata proběhla v měsíci květnu. Vítězo-
vé soutěže přemalovali  stromy  na stěny poko-
jů v ekocentru v Bělé u Jevíčka. Za odměnu si 
zájemci vystoupají do Stromostanu v blízkém 
lese. Diplomy a odměny  předali ve sborov-
ně školy výtvarník František Žáček a Luboš 
Huvar, ředitel ekocentra, za přítomnosti všech 
účastníků soutěže. Na www.podlezl.cz si mů-
žete prohlédnout výtvarné práce soutěžících.

Eliška Veselková,  
redaktorka školního časopisu OBJEV

Aerobik klub Jevíčko opět 
v pražském finále
Aerobik klub Jevíčko pracuje při Základní ško-
le Jevíčko již jedenáctým rokem. Každoroč-
ně se zúčastňujeme soutěže Děti fitness aneb 
Sportem proti drogám a vždy se nám podařilo 
probojovat až do celostátního finále v Praze.
Po několikaměsíčním usilovném nacvičování 
jsme 16. dubna vyrazili na semifinálové kolo 
do Otrokovic. Jako každý rok se zde sešla kva-
litní a početná konkurence týmů z celé Mora-
vy. Choreografii letošní skladby s názvem Wim-
bledon si děvčata vytvořila sama, soutěž pro 
ně byla o to výjimečnější a jejich očekávání vět-
ší. Děvčata v konečném hodnocení kategorie 

„starší“ (13–15 let) obsadila 4. místo, čímž si 
zároveň zajistila postup do finále. To se konalo 
28. května v Praze. Tady dívky svým vystoupe-
ním zaujaly i diváky, kteří jejich snahu ocenili 
nadšeným potleskem. Výsledkem bylo vynika-
jící 8. místo. Vedle vlastního vystoupení jsme 
stihli i krátkou procházku centrem Prahy.
Kromě „Děti fitness“ jsme vystupovali i na 
soutěži O pohár města Kunštátu. Tady se 
představily všechny tři týmy. Nejmladší děv-
čata (6–8let) se skladbou Dělání, prostřední 
tým (8–12) se skladbou Eko-show a nejstarší 
(9–15) se skladbou Sólo pro smyčce. I tady si 
vedly dívky velmi dobře, nejstarší děvčata si ve 
své kategorii odvezla pohár za 3. místo.
Závěrem bych ráda poděkovala našim spon-
zorům, díky kterým nám pan Jaroslav Horák 
z Uhřic mohl ušít oblečení pro naše vystoupe-
ní. Rovněž bych chtěla poděkovat všem dív-
kám za jejich celoroční práci a úsilí, také i ro-
dičům za veškerou podporu a pomoc při účasti 
na těchto soutěžích. 
Podrobné informace o naší činnosti včetně fo-
tografií najdete na našich internetových strán-
kách www.sportzdrave.cz

Mgr. Helena Valíčková
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RŮZNÉ

TJ Sokol Jevíčko oddíl FLORBAL
Tým složený z juniorů, mužů a dorostenců 
se v sezóně 2010/2011 zúčastnil jubilejního 
10. Region Florbal Cupu (RFC). Tato regionální 

soutěž pod vedením Libora Bartoška ze Soko-
la Velké Opatovice se letos hrála tříkolově kaž-
dý s každým, za účasti 6 týmů: Sokol Letovice, 
Pneu Macík Boskovice, To Je To Boskovice, TJ 

Sokol Jevíčko, JTS Velké Opatovice a VTS Vel-
ké Opatovice. Náš tým ve složení Petr Haupt 
(C), Petr Pařil, Vít Musil, Zdeněk Hrazděra, 

Zbyněk Toman, Roman Seknič-
ka, Martin Appel, Jiří Linhart 
ml., Michal Kalášek, Jarda Vaší-
ček, Daniel Pávek, Honza Vrbic-
ký, Tomáš Hanák (G1), Domi-
nik Valík (G2), Miroslav Matal 
(G3) se umístil na 4. místě, kde 
od třetího místa nás dělil pouze 
jeden jediný bod. Našimi nejú-
spěšnějšími střelci byli kapitán 
týmu Petr Haupt, který nastří-
lel 12 gólů, a Zdeněk Hrazděra 
s 11 brankami. TJ Sokol Jevíčko 
se zatím zúčastnil každého roč-
níku RFC  a rádi bychom pokra-
čovali i dále, tímto bych chtěl 

poděkovat zakladateli RFC Liboru Bartoškovi 
a také Městu Jevíčku za podporu.

MUC. Vít Musil, TJ Sokol Jevíčko

Vítězové krajské mediální soutěže „Očima studentů gymnázií“ jsou ze Svitavska
Pardubice – 23. 6. 2011
Studenti svitavského, poličského a jevíčské-
ho gymnázia významně uspěli ve fotografic-
ké mediální soutěži nazvané Očima studen-
tů gymnázií. „Objevila se zde velmi zdařilá 
díla po stránce fotografické i textové. Pokud 
se bude s talentovanými studenty pracovat 
dál, mají velkou šanci uplatnit se ve sféře 
médií a příbuzných oborech“, chválí úroveň 
soutěžních příspěvků porotce Tomáš Dvořák, 
šéfredaktor Pardubického deníku. Odbor-
ní porotci vybírali nejlepší fotoreportáže ze 
23 kvalitních prací. Kromě hlavních vítězů 
dvou kategorií, na kterých se porotci vzácně 
shodli, byla v každé kategorii navíc udělena 
zvláštní cena poroty. 
Soutěž podněcující tvořivé myšlení studentů 
a schopnost dokumentovat problémy regionu 
vyhlásila Koalice nevládek Pardubicka v rám-
ci projektu Mediální výchova na gymnáziích, 
který je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem v ČR a státním rozpočtem České re-
publiky. „Soutěž je důkazem toho, že neplatí 

hrozivé statistiky, které říkají, že jsou mladí lidé 
nevšímavými a apatickými konzumenty. Přihlá-
šená díla potvrzují opak. Obdivuhodná je též 
úroveň příspěvků a formulace myšlenek vzhle-
dem k nízkému věku soutěžících“, hodnotí po-
zitivní výsledky soutěže porotce Radim Jelínek, 
vedoucí obchodu a marketingu Českého rozhla-
su Pardubice. 
Vítězem kategorie č. 1 Žijí mezi námi se stal 
Jakub Korbel z gymnázia v Jevíčku, který zvítě-
zil i ve studentském online hlasování. Na dru-
hém místě zazářil Tomáš Hartman ze svitav-
ského gymnázia, který si navíc odnesl zvláštní 

cenu poroty za výjimečné technické provedení 
fotografií. Do třetice zabodovala Jana Kovářová, 
taktéž ze Svitav.
Kategorii č. 2 Životní prostředí ve městě a na 
venkově zcela ovládlo poličské gymnázium. 
Jasnou vítězkou se stala Tereza Plšková, dru-
hé a třetí místo obsadily její spolužačky Petra 
Šotolová a Tereza Šauerová. I v této kategorii 
udělila porota zvláštní cenu, a to za originalitu 
příspěvku Kristýny Cihlářové.
Záštitu nad soutěží poskytla Jana Pernicová, 
radní Pardubického kraje, na jehož půdě se 
15. června sešli úspěšní soutěžící ke slavnostní-
mu vyhlášení výsledků a ocenění vítězů. Kromě 
věcných cen pro ně Koalice nevládek Pardubic-
ka, o. s., připravila zajímavé exkurze do Pardu-
bického deníku a Českého rozhlasu Pardubice, 
kde měli studenti možnost podílet se na přípra-
vě fotoreportáže z vlastní exkurze a promluvit 
do éteru o účasti v soutěži.

Bc. Jana Machová, ředitelka
Ing. Hana Vaisová, manažerka projektu 

Bulty ostřic
Některé ostřice, suchopýry, rašeliníky ros-
toucí na rašeliništích a zamokřených lu-
kách vytvářejí tzv. bulty. Jestliže jsou uve-
dené rostliny dočasně zaplaveny vodou, 
odumírají jim stonky a kořeny. Když voda 
opadne, z těch kořínků, které se zachova-
ly, vyrostou nové rostliny. Odumřelé části 
rostlin postupně vytvářejí vysoké kopulo-
vité až homolovité půdní útvary. Proces 

se opakuje řadu let až do doby, než půdní 
útvar vyroste do takové výšky, že rostli-
ny na jeho vrcholu nejsou dostatečně zá-
sobovány spodní vodou. V tu chvíli od-
umřou. Mezitím se však začnou v jejich 
blízkosti tvořit bulty nové. Zamokřeným 
místům mezi bulty, na nichž mohou růst 
jiné druhy rostlin, se říká šlenky.
Krásné bulty ostřice odchylné můžeme 
vidět v údolí Bělé (viz foto) u zdevastova-
ného hotelu Upolín v blízkosti kamenolo-
mu v Nectavském údolí. Kdo se za bulty 
ostřic nechce vypravit tak daleko, může si 
je prohlédnout v nedaleké lokalitě U sta-
ré kašny nebo nalevo od silnice vedoucí 
ze Smolné do Bělé u Jevíčka.

Štěpán Blažek 

Konečná tabulka REGION-FLORBAL-CUPU 2010/11 (19.6.2011)
tým Z V R P SKÓRE BODY

1. TJ SOKOL Letovice 15 13 2 0 113 : 53 28 B LET

2. FC PNEU MACÍK Boskovice 15 12 0 3 80 : 41 24 B PMB

3. FBC TO JE TO Boskovice 15 6 2 7 73 : 76 14 B TJT

4. TJ SOKOL Jevíčko 15 6 1 8 67 : 88 13 B JEV

5. JTS TJ SOKOL V. Opatovice 15 2 3 10 65 : 81 7 B JTS

6. VTS TJ SOKOL V. Opatovice 15 1 2 12 52 : 111 4 B VTS

FBC FINCENTRUM Boskovice - tým odstoupil ze soutěže
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Program kina Astra Jevíčko – červenec 2011

Přehled akcí ve městě Jevíčko  
na měsíc červenec 2011

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

03.07. 09:00 Cyklistické závody, krajský přebor mládeže
03.07. 11:00 Cyklistické závody „VC Jevíčka“, Český pohár můžů
06.07. 10:00 Výlet do Perníkové chaloupky, RC Palouček
23.07. 09:00 Výlet na Mladějovskou úzkokolejku, RC Palouček 
23.07. 09:00  Míčový sedmiboj dvojic 7. ročník, areál Žlíbka, TJ Jevíčko
30.07. 09:00  „O Jevíčskou věž“, tenisový turnaj čtyřher veteránů, areál Žlíbka
31.07. 09:00  „O Jevíčskou věž“, tenisový turnaj čtyřher veteránů, areál Žlíbka 

2. 7., sobota v 17:30 hod., Americký film v čes-
kém znění:

NA VLÁSKU
Velkolepé dobrodružství, nabité vtipem a okouzlují-
cím koněm Maximem i celou řadou rozmanitých po-
stav, na které hned tak nezapomenete. Animovaná 
hudební komedie o dívce, která má kouzelné vlasy 
zlaté barvy, jmenuje se Locika a touží po dobrodruž-
ství. Odhodlá se s pomocí temperamentního bandi-
ty, provést velký husarský kousek…
Vstupné: 69 Kč, 100 minut, mládeži přístupný

9. 7., sobota v 17:30 hod., Americký film:

JSEM ČÍSLO ČTYŘI
Tři lidé zemřeli. Kdo bude číslo čtyři? Thriller o vy-
jímečném teenagerovi Johnu Smithovi, který utíká 
před nemilosrdným nepřítelem, který ho chce zničit. 
V malém městě Ohniu, naráží John na nečekané 
události, které změní jeho život - na první lásku, 
mocné nové schopnosti a spojení s ostatními, kteří 
sdílejí jeho neuvěřitelný osud. Hrají: Alex Pettyfer, 
Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna Argon, 
Kevin Durand a další.
Vstupné: 69 Kč, 109 minut, mládeži přístupný, do 
12 let nevhodný

16. 7., sobota v 17:30 hod., Americký širokoúh-
lý film:

X – MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Šedesátá léta minulého století - doba začátku ves-
mírné éry a času naplněného vírou v lepší budouc-
nost, jak ji hlásal JFK. Vrchol studené války, napětí 
mezi USA a Sovětským Svazem ohrožovalo celou 
planetu Zemi - to byla doba, kdy svět objevil exis-
tenci Mutantů. První třída znamená nový začátek, 
nová dobrodružství a překvapení v evolučním řetě-

zu. Hrají: Jennifer Lawrence, Rose Byrne, Michael 
Fassbender, January Jones, Kevin Bacon a další.
Vstupné: 69 Kč, 110 minut, mládeži přístupný, do 
12 let nevhodný

23. 7., sobota v 17:30 hod., Americký film:

ZKUS MĚ ROZESMÁT
Bez holky se holka těžko hledá. Obyčejný muž, tři 
nejkrásnější ženy světa a snubní prsten, se stane 
centrálním prvkem v jeho snaze nenechat si zlomit 
srdce. Jenže každá lež spouští lavinový efekt. A tak 
na Havaji dojde k mnoha komickým a neuvěřitel-
ným situacím, jaké dokáže připravit život obyčej-
nému muži, kterému se vymkla zpod kontroly bez-
děčná lež. Hrají: Adam Sandler, Jennifer Aniston, 
Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker 
a další.
Vstupné: 69 Kč, 116 minut, mládeži přístupný

30. 7., sobota v 17:30 hod., Americký širokoúh-
lý film:

KAZATEL
Po staletích brutálních bojů lidstvo porazilo své 
nejděsivější nepřátele, hordy upírů. Přežívající upíři 
byli přemístěni do izolovaných rezervací, lidstvo žije 
v opevněných městech, kterým vládne církev. Kazate-
lé, trénovaní jako zabijáci upírů, nyní vykonávají pod-
řadnou práci a jsou označeni viditelným tetováním 
a jejich sousedé se jich straní. Ale jejich čas se blíží, 
aby lidstvu opět pomohli, před ještě děsivější mocí. 
Hrají: Paul Bettany, Christopher Plummer, Karl Ur-
ban, Lili Collins, Steven Moyer, Brad Dourif a další.
Vstupné: 69 Kč, 87 minut, mládeži přístupný, do 12 
let nevhodný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinema-
tografie. Změna programu vyhrazena.

P R O G R A M  

NA ČERVENEC 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Podrobnosti: 

 
 

Středa 6. července 2011 
státní svátek 

Výlet do Perníkové chaloupky 
SETKÁNÍ JENÍČKŮ A MAŘENEK  
u Perníkové chaloupky 
Celodenní program v areálu Perníkové chaloupky 

Sobota 23. července 2011 
Mladějovská úzkokolejka 
Jízda vlaku na úzkokolejné trati taženého původní 

parní lokomotivou  

Jevíčko - město a délka vegetační doby
Vegetační dobou v roce je pokládáno to období, kdy průměrné denní teploty stále dosahují 10 °C a vyšší. 
Je důležitá pro zdárný růst rostlin, hlavně teplomilných. Za uplynulých 30 roků nebyla každým rokem 
stejná. Do celkového počtu dní jejího trvání nejsou započítány ojedinělé dny, jejichž průměrná teplota 
nedosáhla 10 °C. 

Odstartoval 4. ročník 
soutěže Primababča
V neděli 15. května, symbolicky na „Den ro-

din“, odstartoval již IV. ročník soutěže PRIMA-
BABČA. Ta se snaží ukázat, že babičky dnešní 
doby jsou pohodové, rychlé, inteligentní, milující 
a akční – jednoduše PRIMA. 

Soutěž Primababča nechce připomínat nebo 
kopírovat všemožné soutěže MISS či MISSIS. 
V Primababče nejde o věk nebo vizáž soutěžích, 
ale o to, aby ukázaly, že jsou oporou pro svoje 
vnoučata a že jim dokáží poradit, mnohdy origi-
nálně, v každé situaci, do které je mohou vnou-
čata dostat. Do soutěže Primababča se mohou 
hlásit ženy libovolného věku, které mají alespoň 
jedno vnouče. 

„V letošním roce plánujeme 2 semifinálová 
kola v Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Ta proběhnou 
na přelomu října a listopadu. Vrcholem bude vel-
ké finále, které se uskuteční v sobotu 3. prosince 
v Pardubicích,“ říká k harmonogramu letošního 
ročníku jednatelka Klubu Primababča Helena 
Řehounková. 

Možnost přihlásit se do soutěže mají dámy 
– babičky až do 16. září 2011 prostřednictvím 
formuláře na webové stránce www.primababca.cz 
nebo e-mailem na adrese primababca@rozhlas.cz. 
Přihláška musí dle pravidel obsahovat fotogra-
fii soutěžící a také motivační dopis, ve kterém 
soutěžící stručně zdůvodní, proč by se právě ony 
měly stát primababčou. 

„Soutěžící do semifinálových kol budou vy-
brány na základě správně vyplněné přihlášky 
a především motivačního dopisu, který přihláška 
musí obsahovat,“ říká k výběru semifinalistek vý-
konný producent soutěže Radim Jelínek. „Porota 
složená z vybraných členek klubu a ze zástupců 
partnerů soutěže oboduje jednotlivé uchazečky 
a jejich motivační dopisy. Ty s nejvyšším počtem 
bodů, budou zařazeny do semifinálových kol,“ 
dodává Radim Jelínek. 

Ačkoliv je soutěž primárně zaměřena na Par-
dubický kraj, soutěžit mohou ženy z celé repub-
liky. To potvrzuje loňský ročník, jehož vítězka je 
z Rokytnice v Orlických horách. V semifinálových 
kolech se objevily soutěžící například ze Znojma 
nebo z Pražma (obec v okrese Frýdek-Místek).

Více informací: 
Helena Řehounková,  
jednatelka Klubu Primababča
Radim Jelínek, výkonný producent soutěže
e-mail: tisk.primababca@seznam.cz
tel.: 724 993 043

Rok Délka vege-
tační doby

Dnů

1981 8.5. - 9.10. 155
1982 9.5. - 7.10. 152
1983 18.4. - 30.9. 155
1984 2.5. - 11.10. 147
1985 6.5. - 10.10. 145
1986 22.4. - 24.9. 143
1987 23.5. - 26.9. 126
1988 29.4. - 17.10. 164
1989 9.5. - 29.9. 143
1990 1.5. - 11.9. 131
1991 28.5. - 16.10. 169

Rok Délka vege-
tační doby

Dnů

1992 25.4. - 7.10. 162
1993 22.4. - 16.10. 171
1994 21.4. - 3.10. 159
1995 21.4. - 20.10. 162
1996 19.4. - 12.9. 144
1997 27.4. - 11.10. 155
1998 24.4. - 1.10. 152
1999 22.4. - 3.10. 161
2000 14.4. - 20.10. 181
2001 25.4. - 22.10. 177
2002 17.4. - 21.9. 157

Rok Délka vege-
tační doby

Dnů

2003 14.4. - 4.10. 172
2004 18.4. - 8.10. 163
2005 12.4. - 8.10. 163
2006 16.4. - 14.10. 173
2007 9.4. - 7.10. 172
2008 23.4. - 12.9. 139
2009 2.4. - 11.10. 187
2010 24.4. - 17.9. 134

František Plech
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Fotoaktualita měsíce – 
zatmění Měsíce 

Text a foto – Ing. Roman Christ

Ve středu dne 15.6.2011 proběhlo úplné zatmění mě-
síce. Kdo vydržel i přes počáteční zamračenou oblohu, 
ten mohl nakonec sledovat fantastickou podívanou dru-
hé fáze zatmění Měsíce. Foceno přímo v Jevíčku ve 23:18 
hod. na balkoně domu.

Únorové teploty a srážky 
v Jevíčku – městě

Tabulka za 32 roků informuje, jak různé byly průměrné mě-
síční teploty tohoto zimního měsíce, jaká byla nejnižší teplota, 
počet dní se zápornými průměrnými teplotami a konečně úhrn 
vodních srážek sledovaného měsíce. 
A – průměrná únorová měsíční teplota °C
B – nejnižší teplota v měsíci
C – počet dnů se zápornými průměrnými teplotami
D – úhrn vodních srážek za měsíc v mm

Jevíčko-město, několik údajů o počasí v březnu
Rok A B C D E F G
1986 31. -5,0 -17,9 8. 28,2 -1,3 -0,1  
1987 31. -2,0 -113,5 20. 23,0 -6,0 0,4  
1988 30. -2,0 -31,2 22. 38,2 -1,5 0,5 hejna špačků
1989 28. -3,0 - - 18,0 4,0 5,8  
1990 27. -1,5 -0,8 4. 30,3 8,0 12,0 první bouřka
1991 29. -2,0 -0,1 - 11,4 3,0 10,0  
1992 31. -0,5 -0,8 - 75,4 2,0 3,6  
1993 31. -3,5 -33,1 31. 17,4 -3,0 9,0  
1994 29. -3,6 - 21. 49,3 -3,5 3,1  
1995 31. -4,0 -4,8 21. 43,6 -2,2 1,8  
1996 31. -4,0 -45,9 22. 21,0 -6,0 2,9  
1997 23. -0,3 -5,6 22. 104,7 -7,0 -0,3 sněží
1998 25. -0,8 -16,6 22. 81,8 -5,5 -1,5 vánice
1999 17. -0,1 -0,5 1. 37,8 -1,5 3,3 sněží
2000   5. -1,4 -2,2 20. 118,1 0,5 4,4  
2001 28. -1,4 -7,5 24. 58,2 -3,8 -1,0 sněží
2002 31. -2,4 -0,6 24. 25,9 3,0 5,5 zlatý déšť
2003 30. -1,5 -10,5 4. 5,0 -6,5 -2,1  
2004 31. -1,0 -24,4 14. 50,8 8,0 9,5  
2005 31. -2,4 -55,1 18. 31,1 -7,0 0,0  
2006 30. -1,0 -27,5 27. 59,4 -5,0 0,3 sněženky
2007 - - 23. 81,1 -1,0 1,8  
2008 26. -0,2 -3,1 27. 61,9 -2,0 1,5  
2009 20. -1,3 -2,2 26. 74,4 -4,0 0,7  

2010 12. -1,0 -35,6 18. 28,7 -1,0 5,8 sněženky, bled-
ule

2011 8. -3,8 -13,7 - 31,6 -4,0 1,0 krokus

A – Dne poslední záporná průměrná teplota °C E – 21.3. minimální teplota:
B – Součet záporných průměrných teplot °C 19 x 0 a méně 73 %
C – Poslední den souvislé sněhové pokrývky 7 x nad 0 27 %
D – Úhrn srážek za měsíc březen v mm  
E – 21. března minimální teplota °C F – 21.3. průměrná teplota:
F – 21. března průměrná denní teplota °C 6 x 0 a méně 23 %
G – 21. března poznámka 20 x nad 0 77 %

 František Plech

Rok A B C D  Rok A B C D
1980 1,3 - 0 23,8 1996 -5,1 -19,2 26 35,6

1981 -0,9 -14,0 26 25,7 1997 1,0 -15,5 10 29,2

1982 -2,5 -12,0 28 2,9 1998 2,7 -22,0 7 8,3

1983 -3,3 -24,5 24 28,0 1999 -1,7 -15,5 19 48,5

1984 -1,4 -19,3 14 35,9 2000 2,1 -7,0 7 32,3

1985 -6,1 -31,0 22 30,9 2001 -0,3 -15,5 14 17,0

1986 -7,9 -28,5 27 23,9 2002 2,8 -7,0 6 37,5

1987 -1,7 -31,0 12 24,2 2003 -4,2 -16,0 28 3,1

1988 0,5 -10,5 10 44,8 2004 0,2 -18,0 26 45,7

1989 2,9 -4,0 2 19,0 2005 -3,2 -20,0 25 54,4

1990 3,2 -4,5 1 41,0 2006 -3,1 -20,0 21 42,0

1991 -4,7 -18,0 22 7,8 2007 3,2 -4,5 1 42,1

1992 1,5 -6,5 7 22,3 2008 2,7 -13,0 7 21,3

1993 -2,9 -18,5 26 26,0 2009 -0,9 -8,0 16 58,5

1994 -0,8 -16,0 11 8,2 2010 -1,8 -16,0 16 19,9

1995 3,0 -6,0 3 27,4 2011 -1,9 -16,0 16 7,0

Možná, že se uvedené údaje budou někomu hodit. 
 František Plech
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Bílé čáry na obloze
Autor textu a fotografií z pozorování: 
Ing. Roman Christ, Jevíčko

Znáte to asi všichni. Je krásný den, modré 
nebe a na něm mnoho bílých čar. Bílé čáry, jež 
ve většině nás již od mládí vyvolávají punc dá-
lek a velkého světa, neboť, jak dnes ví již i malé 
děti, patří novodobým korábům křižujícím celý 
svět, tedy letadlům. Bereme je v dnešní době jako 

naprosto samozřejmé a nikterak nebudí naši po-
zornost. Jen málokdo zvedne hlavu, aby se na ně 
zadíval, či si vzdal dalekohled ve snaze získat více 
detailů a informací. A to je možná škoda, neboť 
jsou to technické skvosty, vrchol technologického 
umu a znalostí lidského společenství. 

Dne 7. června 2011 proběhla tiskem zpráva, 
že největší dopravní letadlo světa Airbus A380 
patrně poprvé zavítá i do našeho hlavního města. 
Toto letadlo o rozpětí křídel téměř 80 m dovede 
pobrat na svoji dvoupatrovou palubu až 853 pasa-
žérů (typicky 555 – dle úpravy) a přepravit je bez 
mezipřistání do více než 15 tis. kilometrů vzdá-
leného místa. Připadá vám, nebo alespoň části 
technických fandů, tato zpráva zajímavá? Hledáte 

Nebe nad Jevíčkem 
24. 6. 2011

Autor textu a fotografií:
Roman Christ, Ing. – Jevíčko

Z reakcí na informace o letadlu A380  
je zřejmé, že technických fandů je ve měs-
tě nemálo. A jedna za dalších možností, jak 
se technicky „nabažit“ se skrývala utajená 
v „šifře 27/13“ usnesení Rady města Jevíč-
ka: „Rada schvaluje přelet vojenského vrtulní-
ku nad prostorem sídliště K. Čapka v Jevíčku 
a jeho následné přistání na travnatém prosto-
ru na ul. K. Čapka v rámci Branného dne ZŠ 
Jevíčko dne 24. 6. 2011“

spojitosti toho článku, zmíně-
né zprávy a našeho regionu? 
Ano, hledáte správně. 

Zatímco Praha na první 
přistání tohoto kolosu tepr-
ve čeká, nám létá téměř den-
ně tento „drobek“ o vzletové 
hmotnosti 560 tun nad hla-
vou. Stroj patřící letecké spo-
lečnosti EMIRATES Airline 
křižuje náš region na pravidel-
né lince Manchestr - Dubai. 
Má-li v itineráři předepsán 
let a dostane-li přidělen ten 
„správný“ letový koridor, lze 
ho spatřit mezi 17.15–17.25 
hodinou přímo nad našimi hlavami (Jevíčko). 
K pozorování doporučuji prostor mezi pomníkem 
napoleonských válek a vrcholem Červeného kop-
ce, kde budete mít slunce v zádech. Letadlo se 
pohybuje v letové výšce kolem 10 až 12-ti km, 
jeho rychlost je přes 900 km/h. Je velmi dobře 
pozorovatelné (viz foto) při jasné obloze a nízké 
vlhkosti vzduchu, přesto doporučuji dalekohled. 
Pohyb tohoto letadla se dá on-line sledovat na 
internetu www.flightradar24.com. Kdo by měl zá-
jem, nechť mne kontaktuje, pošlu návod. Celou 
ČR Airbus A380 přeletí ani ne za patnáct minut 
a Řízení letového provozu ČR obdrží za něj po-
platek více než 15 tis. Kč za jeden jeho přelet. 
Cena tohoto letadla se pohybuje kolem 8,2 mi-
liardy Kč.
Poznámka pod čarou: 

Věděli jste, že v roce 2003 přímo nad Jevíč-
kem, patrně ve stejném leteckém koridoru, se 
uskutečnily desítky přeletů těžkých amerických 
bombardérů B-52, které z letecké základny Fair-
ford v západní Anglii létaly „plně naložené“ 

bombardovat Irák? Také ty byly velmi dobře po-
zorovatelné. Dokonce mám i zprávy od očitých 
pozorovatelů, že bylo možno vidět i tankování pa-
liva těchto strategických bombardérů za letu a to 
přímo nad naším městem! Takovouto fotku bych 
si opravdu přál jednou udělat!

Základní parametry letadla Airbus A380:
celková délka 73 m
výška 24,1 m
průměr trupu 7,14 m
rozpětí křídel 79,8 m
nosná plocha 845 m2

motory
4x dvouproudové Trent 900 
nebo GP 7000

tah motorů 311 kN každý
typická kapacita 555 cestujících
dolet 15 000 km
max. rychlost 0,89 Mach
max. startovní 
hmotnost

560 t

Více podrobnějších informací se mi nedaří 
sehnat. Nicméně využívám nuceného pracov-
ního volna z důvodu výpadku (měření) elek-
trické sítě, jenž nám shodou okolností při-
padá právě na tento den, a jdu se na akci 
podívat. 

V cca 10.20 hod. přilétá z Prostějo-
va vojenský vrtulník Mi-17  0849 a při-
stává na stanoveném místě. Následně 
v 11.00 hod. od 
s e v e r o z á p a d u 
(patrně přímo 21. 
základny taktic-
kého letectva 
Čáslav) přilé-
tá dvojice stíhacích bojových letounů JAS-
39 Gripen 9237 a 9240. Stíhačky jsou v plné 
zbroji, na křídlech mají v podvěsech rakety 
středního dosahu AIM120C-5 AMRAAM, jež 
patří ke špičce ve své kategorii. Pod trupem 
dominuje zavěšená přídavná palivová nádrž 
v tygří kamufláži. Ztvárnění tygří příslušnos-
ti je jedním ze symbolů, kterými se letou-
ny elitních letek NATO, kam i 211. taktic-
ká letka z Čáslavi patří, pyšní. Po provedení 
vzorových dvou otoček nad komíny našich 

domovů se tyto stroje vrací zpět k plnění tak-
tických úkolů a obrany země.

Po dvaceti minutách startuje vrtulník Mi-
17 a vystoupavá nad město do pozice vhodné 
pro paravýsadek.  Ten probíhá bez jakéhoko-
liv zaváhání a to i přes nepříznivé větrné po-

ryvy. Znovupři- stání vrtulníku 
slouží již 
jen k na-

kládce vysa-
zené posádky a jejímu 

následnému transportu 
zpět na útvar do Prostějova.

Průřezové fotografie jsou v příloze. Je jen 
škoda, že o akci nebylo větší povědomí. 
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Soutěže mládeže
Naši mladí hasiči pokračují ve svých soutěžích, kdy po účasti na pohárové 

soutěži Malá Haná ve Velkých Opatovicích pokračovali ve dnech 27.-28.5.2011 
v Městečku Trnávce v celostátní hře Plamen. Této soutěži vůbec nepřálo počasí. 
Zde se naši zástupci v kategorii mladší žáci umístili na 5. místě z celkového po-
čtu 17 družstev. V disciplíně štafeta dvojic a štafeta na 400 metrů CTIF obsadili 
prvé místo. Co se týče starších žáků, tito obsadili celkové 7. místo z 19 přihláše-
ných družstev. V kategorii dorostenců jednotlivci, si naše dorostenky vedly vel-
mi úspěšně, když obsadila prvá dvě místa z celkem 9 přihlášených dorostenek. 
Jejich umístění bylo v pořadí Lucie Skácelová a druhá Klára Skácelové. Rovněž 
i kategorii dorostenců, obsadil Radek Dvořák 1. místo z celkového počtu 6 při-
hlášených dorostenců.

Dne 4.6.2011 se mladí hasiči zúčastnili již tradiční soutěže v Šebetově. Zde 
v kategorii mladších žáků, obsadili pěkné 3. místo z celkového počtu 9 družstev, 
v kategorii starších žáků, obsadili 6. místo z celkového počtu 11 družstev. 

Dne 18.6.2011 se uskutečnilo krajské kolo dorostu v Mladkově, okres Ústí 
nad Orlicí. Tohoto kola se zúčastnili i naši zástupci a to v kategorii jednotlivci. 
V kategorii dorostenky nás zastupovaly Lucie Skácelová, která se umístila na 
krásném 2. místě, a postupuje na Mistrovství republiky, které se uskuteční ve 
dnech 5.-6.7.2011 v Ostravě. Druhá dorostenka, Klára Skácelová skončila na 10. 
místě, z celkového počtu 12 závodnic. V kategorii dorostenců nás reprezentoval 
Radek Dvořák, který se umístil na 7. místě, z celkového počtu 12 soutěžících 
v této kategorii.

Ladislav Műller, starosta sboru

Soutěž mužů
Naši muži i letos hodlají pokračovat v účasti v soutěžích, které jsou zařazeny do 

Okresní ligy. První soutěž Okresní ligy se konala 4.6.2011 v Lubné, kde družstvo 
obsadilo 5. místo v Okresní lize z 22 přihlášených družstev, a 7. místo v soutěži 
o Poctivou PS 12. Do dalšího klání v Okresní lize jim přejeme hodně úspěchů.

Dne 18.6.2011 se soutěžní družstvo mužů zúčastnilo soutěže O pohár starosty 
ve Slatině, kde obsadilo 2. místo z celkového počtu 6 družstev.

I. kolo SSPD
V Jevíčku se po mnoha letech opětovně konala okrsková soutěž požárních druž-
stev. Přípravě této soutěže bylo věnováno mnoho brigádnických hodin ze strany 

členů sboru. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev, a to z Bělé, Jaroměřic, 
Jevíčka 2 družstva, Smolné a Vísky. Součástí byla i soutěž mladých hasičů 
z Bělé a Jevíčka v požárním útoku. Pro soutěžící a návštěvníky bylo připraveno 
bohaté občerstvení. Dle hodnocení pořadatelů byla tato soutěž na velmi dobré 
úrovni. Zásluhu na tomto kladném hodnocení mají mimo pořadatelů i soutěžící 
družstva, která zodpovědně přistupovala k plnění jednotlivých disciplín. Rovněž 
i vystoupení mladých hasičů bylo od návštěvníků kladně hodnoceno. Na hlad-
kém průběhu soutěže se podílel i komentátor soutěže bratr Jan Soural z Jaro-
měřic. Celkové výsledky jsou následující:
Soutěž v požárním útoku mladých hasičů – 1. místo mladší žáci z Jevíčka, 2. 
místo starší žáci z Jevíčka a 3. místo starší žáci z Bělé. 
Soutěž mužů – 1. místo Jevíčko „A“, 2. místo Jevíčko „B“, 3. místo Víska, 4. 
místo Jaroměřice, 5. místo Bělá a 6. místo Smolná. V kategorii jednotlivců – 1. 
Vojtěch Richtr – Jevíčko „B“, 2. Václav Richtr – Jevíčko „A“, 3. Martin Kedrou-
tek – Jevíčko „B“.
Závěrem je nutno poděkovat všem pořadatelům, rozhodčím, všem, kteří zajistili 
zdárný průběh prodeje občerstvení, v některých případech i manželky členů. 
Poděkování patří i členům SDH Jevíčko za přípravu jak prostoru, zabezpeče-
ní překážek a další. Rovněž je nutno poděkovat i SDH Jaroměřice, kteří se 
společně se členy z Jevíčka podíleli na výjimečné a vzorné pomoci při úklidu 
areálu. Dále je nutno poděkovat bratru Stanislavu Ducháčkovi, který umožnil 
odběr elektrické energie, panu Stanislavu Dokoupilovi za poskytnutí prostoru 
pro konání této soutěže. Škoda, že sbor nemá možnost využívat větší prostory, 
kde by se mohly konat alespoň soutěže okresního rozměru (Svitavská liga, II. 
kolo SSPD atd.). O vybudování nějakého areálu se sbor snaží již mnoho let, 
zatím bezvýsledně. Bylo by výborné, kdyby do roku 2020, kdy bude sbor slavit 
150. výročí založení, měl již možnost tyto oslavy provádět v tomto areálu. Po-
děkování samozřejmě patří i panu Pavlu Uhrovi z SDH Lubná, který zabezpečil 
elektro časomíru, poprvé v historii této soutěže v okrsku, která byla velkým 
přínosem pro zdárný průběh soutěže. Poděkování samozřejmě patří i panu Ja-
níčkovi a Hofmanovi, kteří nám zapůjčili stany, rybářům, kteří nám zapůjčili 
udírnu a firmě ERGO, která nám poskytla mobilní WC. Samozřejmě děkujeme 
i návštěvníkům, kteří se přišli podívat na tuto soutěž, a nepřímo tak podpořili 
náš sbor.

Ladislav Műller, starosta sboru
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Historické zajímavosti z Jevíčka a okolí v letopočtech končících 1

Jevíčský rodák 
Josef Bádal

Josef Bádal se narodil roku 1932 v Jevíčku 
v domě č. 50 (dnes č. 120) na Malém ná-
městí. V letech 1950–1962 byl tanečníkem 
v Československém státním souboru písní 
a tanců, poté nastoupil do Hudebního diva-
dla v Karlíně a do muzikálové skupiny Ar-
mádního uměleckého souboru Víta Nejedlé-
ho. V letech 1968–1971 působil jako baletní 
mistr a choreograf v Krušnohorském diva-
dle v Teplicích, následující dva roky byl ba-
letním mistrem v Laterně magice. Nato byl 
do roku 1984 uměleckým vedoucím a cho-
reografem Baletu Československé televize. 
V letech 1985–1990 vykonával funkci ředi-
tele Hudební a taneční školy v Praze. Od-
cházeli na ni talentovaní žáci po ukončení 
4. třídy základní školy. Osmileté studium 
mohlo být ukončeno maturitou a absoluto-
riem.
Josef Bádal hrál i ve filmu režiséra Karla 
Steklého Hroch (1973).
Zemřel roku 2010.

Zdroje informací:
www.profibalet-tanec.cz, www.tkpraha.cz

Štěpán Blažek

O dvou obcích nedaleko Jevíčka, zaniklých v 16. století

1361 – markrabě moravský Jan (bratr krále Karla IV.) 
staví jižně od Březinek dřevěný hrádek s kamenným 
sklepením Plankenberk, či Hrádek u Jevíčka, pobořený 
za husitských válek. 
1481 – si město Jevíčko v Uničově zapůjčilo německý 
opis Magdeburského práva, dalo si jej přeložit do češtiny, 
jako první český překlad na území našeho státu. 
1661 – v klášterním dvoře (vedle hřbitova) stálo: 5 koní, 
23 krav a 20 vepřů. 
1661 až 1691 – byl uvedený klášterní dvůr v Jevíčku za 
převora Augustina Valšuby (jevíčského rodáka) přesta-
věn do dnešní podoby a patřila k němu č. p. 471 a 541, 
vedle stojící. 
1671 – v jevíčském kostele Matky Boží zavěsila na pa-
mátku uzdravení svého syna majitelka Jevíčka Kateřina 
Žalkovská česky psanou cedulku. 
1711 – město Jevíčko mělo příjmy z 315 jevíčských ko-
mínů a mýt v Jevíčku, Roubanině, (Velkých) Opatovi-
cích, Nectavě, z obecních várek piva a celkem tak získalo 
2 761 zl, 18 kr a 2 denáry. 
  – blesk zapálil na dnešním Komenského náměstí dře-
věnou zvonici již beze zvonů. 
  – mělo město s věží následující vydání: 

• za olej k věžním hodinám, 
• za hromničné svíčky na městskou věž, aby neu-

hodilo, 
• zvoníkům na chléb a pivo, kteří proti bouřím a po-

větří zvonili, 
• lazebníkovi Taclovi od hojení zvoníka Skřivánka, 

který při zvonění od hromu štrejchnutý byl, 
• čtyřem zvoníkům, kteří na věži hlídají proti špehou-

nům a Walachům. 
  – morový sloup se sochou Bolestné Panny Marie věno-
val pernikář a měšťan jevíčský Jan Frey. Na dnešní místo 
přemístěn r. 1811. 
  – dosud v bezejmenné nově vznikající obci Šubířov 
k prvním domkům přibyla hospoda. 
  – Jan Adam Ondřej kníže z Lichtensteina odkázal Tr-
návku a její vsi Josefu Vavřinci Lichtensteinovi, synovi 
Filipa Lichtensteina. 
1771 – Jevíčko-město: 67 měšťanů, 63 uličníků,  
Jevíčko-předměstí: 31 sedláků, 39 chalupníků – celkem 
200 rodin. 
  – Jaroměřice: 40 sedláků, 20 zahradníků, celkem 60 
rodin.
  – Biskupice: 15 sedláků, 18 zahradníků, celkem 33 
rodin.
  – Zadní Arnoštov: 13 sedláků, 5 zahradníků, 24 cha-
lupníků, celkem 42 rodin.
  – Víska: 15 sedláků, 6 čtvrtláníků, 19 chalupníků, cel-
kem 40 rodin.
  – Bělá: 8 sedláků, 5 čtvrtláníků, 17 chalupníků, cel-
kem 30 rodin.
  – Jednotlivé obce dávaly do Jevíčka na faru „desát-
ky“:
Jevíčko 140 zlatých, 12 špiček soli, 14 sáhů dřeva, 560 
vajec.
Jaroměřice 42 mír ječmene, 42 mír ovsa, 200 vajec, 30 
mírek másla, 120 koláčů.
Biskupice 10 zlatých, 20 krejcarů, 5 mír pšenice, 162 va-
jec, 6 mír ječmene, 16 mírek másla, 66 koláčů. 
Zadní Arnoštov 58 krejcarů, 4 sáhy dřeva, 97 vajec.
Víska 18 mír žita, 105 vajec.
Bělá 14 mír ječmene, 4 míry ovsa, 86 vajec.
  ...1 míra sypaná = 61 litrů, 1 mírka = 2,74 litrů, 1 sáh 
= 6,8 m3...

1781 – Jevíčko mělo ve městě 121 domů, na předměstí 
63 domů a 28 chalup, celkem 212 obydlí. 
1791 – byl rozebrán původní farní kostel sv. Mikuláše 
z let 1500–1509 – na současné farní zahradě a zrušen 
hřbitov kolem. 
  – Židovská obec měla 37 domů a 536 obyvatel.
  – ve Velkých Opatovicích byl postaven nový kostel zed-
nickým mistrem Janem Jelínkem z Jevíčka. 
1811 – 6. 12. vyhořelo v Jevíčku 7 domů a 5 plných 
stodol. 
1831 – 25. 5. pomrzly květy na stromech a v Biskupi-
cích 8. 9. přišla povodeň, která trvala tři dny a potom 
pršelo až do 21. září. Přišla cholera, koho chytila, za 2 
hodiny zemřel. 
1841 – byl Biskupicemi veden vodovod z borovicových 
kmenů o průměru 22 cm s vrtaným středem průměru 6 
cm a jednotlivé díly byly spojovány železnými pásy 8–10 
cm širokými. Potvrzuje to doklad „o služebnosti“ trpěti 
vrchnostenský vodovod, která vázla na č. p. 35 za odmě-
nu 1 sáhu štípaného dříví ročně. „Služebnost“ zanikla 
12. 2. 1915, kdy si Mackerlovi mohli z vodovodu udělat 
přípojku do č. p. 35. 
1861 – zakoupila Správa chudinského fondu farnosti 
v Jevíčku dům č. p. 18 na Palackého náměstí k zřízení 
domova odpočinku pro nemajetné přestárlé. 
  – občanům v Biskupicích, kolonii Friedenthalu (Flin-
tóra) oznámilo c. k. místodržitelství v Brně, že z domků 
č. p. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 88, 90 hrabání steliva a sbírání dřeva 
v lesích velkostatku Biskupice placeny jsou ... do lesa 
museli nosit dřevěný cejch jako doklad, že mají zaplace-
no ... doklad z 29. 9. t. r.
1871 – 7. 11. vznikl poštovní úřad ve Velkých Opato-
vicích. 
1891 – v Šubířově vyhořelo během odpoledne celkem 
44 domů (ze 120). 
1911 – obecná škola v Biskupicích měla celkem 181 
žáků, z toho 112 z Biskupic, 42 ze Zálesí, 20 z Březinek 
a 7 z Nectavy. 
  – z Chornic do Moravičan měla být zavedena auto-
busová linka, která by měla garáže v Jevíčku a cestující 
z Jevíčka mohli být autobusem dopravováni k vlaku do 
Chornic a večer opět od vlaku do Jevíčka. Akce se ne-
uskutečnila, protože Jevíčko nemělo na stavbu garáže 
peníze. 
  – 22. 10. v Chornicích byla vysvěcením veřejnosti pře-
dána nově postavená kostelní věž 64,4 m vysoká, která 
7. 2. 1908 úderem blesku za bouře vyhořela. 
1921 – v Biskupicích 18. 4. napadlo tolik sněhu, že v le-
sích z polámaných borovic bylo 120 m3 dřeva. 
  – v Biskupicích byl zřízen poštovní úřad s telefonní 
hovornou. Patrně se o věc přičinil rodák JUDr. Maxmili-
án Fatka, nar. 23. 9. 1868 na č. p. 64 – generální ředitel 
pošt a ministr. Do toho roku chodil posel pro poštu do 
Jevíčka, v letech 1921–1926 na železniční zastávku do 
Nectavy, od roku 1926 na nádraží Jevíčko-Jaroměřice. 
K poštovnímu obvodu patřily Biskupice, Zálesí, Nectava, 
Březinky a samoty. 
  – občané z Biskupic a Zálesí se složili částkou 11 000 
Kčs na „Pomník samostatnosti“ na návsi, který zhotovil 
Hemzal z Konice. 
1931 – v Biskupicích nezaměstnanost překlenula stavba 
silnice Nectava-Dzbel.
1941 – 3., 4. a 17. ledna napadlo tolik sněhu a teploty 
klesly na -28 °C, že byla přerušena automobilová i že-
lezniční doprava. 
  – v Chornicích počátkem listopadu v den pohřbu mat-
ky továrníka Sponera (Nataly Sponerové) byli před po-

hřbem z nádraží odváděni sovětští zajatci – živé mrtvoly 
– do tábora za Vískou. 
  – škola v Jaroměřicích měla 201 žáků. Na místě vyho-
řelé obecní hospody, mírným a nepřetržitým tempem po-
stupovala stavba nového obecního domu ... školy. 
  – v Jevíčku bylo zrušeno reálné gymnázium, studenti 
vyšších ročníků mohli dostudovat na gymnáziu v Bos-
kovicích.
  – v přízemí a prvním poschodí byly umístěny německé 
školy (jedna až z Berlína), ve druhém poschodí „hlav-
ní škola“ (bývalá škola měšťanská), do které se chodilo 
bočním vchodem k bytu školníka.
  – v blízkosti Jevíčka byla již třetím rokem budována 
„německá dálnice“ s mosty, nájezdy, výjezdy. Na stave-
ništi se pohybovalo 11 úzkokolejných parních lokomotiv 
a jiná stavební technika. Materiál byl dovážen z nádraží 
v Chornicích.
  – čeští učitelé ze zabraných obcí do Sudet (Biskupice, 
Chobyně, Šubířov) nebyli vedeni jako učitelé, ale jako za-
městnanci na neurčitou dobu bez nároků na penzi. Na 
školy docházely dekrety pro plánované německé učitele, 
kteří měli na školy nastoupit.
1951 – u Chornic nalezen první brouk mandelinky 
bramborové.
  – v Biskupicích lihovar naposledy pálil bramborový 
líh, byl zrušen. 
  – 18. 6. z Jevíčka byl odstěhován Okresní soud do Mo-
ravské Třebové, vydržel zde sto let.
1961 – v Biskupicích s rozšiřováním komunikace vesnicí 
a překládáním potoka do parku, byly pokáceny zbylé sta-
leté lípy s obvodem až 450 cm, zbořena parková cihlová 
zeď a buldozérem byla v parku na jeho severní straně 
likvidována řada dřevin.
1971 – v biskupické palírně 2015 účastníků napálilo cel-
kem 22 287 litrů absolutního lihu, t.j. cca 56 832 litrů 
55% slivovice, jablkovice a zaplatili 1.521.375 Kč.
  – v Jevíčku byla zrušena DOŠ (dvouletá dívčí odbor-
ná škola). 

František Plech

Jižně od Biskupic pod dnešním Zálesím, kte-
ré v té době ještě nestálo, byla připomínána ves 
LHOTA, kterou roku 1490 vložil Aleš z Polanky 
a Bošovic Wolfartu a Janu z Kynšperka. Roku 
1513 byla již pustá. Dnes je to většinou zales-
něná trať „Ve Lhotách“, po pravé straně silnice 
do Zálesí.

Jihovýchodně 2 km od Jaroměřic na pokraji 
lesa Loupežníku stávala ves DUBRÁČOV. Roku 
1504 již pustou zastavila Johanka z Krajku Hyn-
kovi Smidarskému z Újezda. Víme, že lidé z této 
vsi se uchýlili do Jaroměřic. Dnes je tam polní 
trať „Dobráčov“.

František Plech
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Jaroslava Křičky), dále Neumann a K. Růžička, 
jenž působil po mnoho let jako řídící v Poštorné 
a žil tam na odpočinku. Tam jsem se s ním ná-
hodou setkal po 50 letech. Bylo to pro nás oba 
opravdu radostné a příjemné překvapení. Panu ří-
dícímu oživly vzpomínky na zašlé časy a zajímal 
se nemálo o rodinné poměry svých bývalých přá-
tel a žáků. Rozloučení bylo velmi srdečné, tak jako 
mně, jistě i jemu kmitla hlavou myšlenka, že se 
vidíme naposled. Za nějakou krátkou dobu nato 
zemřel.
 Obecná škola byla v roce 1873 spojena s nově 
zřízenou utrakvistickou občanskou školou, která 
byla v r. 1886 přeměněna na německou. Ředite-
lem jejím i obecné byl František Schober, odbor-
nými učiteli S. Krejski (oba Němci) a Jakub Kovář 
(Čech), který pro své vlastenecké přesvědčení byl 
u školských úřadů v nemilosti. Školu měšťanskou 
navštěvovalo tehdy mimo místních též mnoho ho-
chů z okolních českých a německých obcí a po-
měrně mnoho Židů.

Národnostní poměry
 Národnostní a společenské poměry českého 
lidu byly tehdy v Jevíčku málo utěšené; lid čes-
ký (říkalo se tehdy povětšinou moravský) neměl 
pravého národního uvědomění a cítění. Tak mno-
zí naši lidé říkali o sobě, že nejsou ani Češi ani 
Němci, nýbrž „Moravci“. Vysvětlovati takovému 
umíněnci, že Moravané tvoří s Čechy národní jed-
notu, mají společnou spisovnou řeč, která se liší 

krajově jen nářečím, znamenalo tolik, jako 
házeti hrách na stěnu. Náš lid byl v ná-

rodnostních otázkách té doby úpl-
ně lhostejný a částečnou příčinou 

této netečnosti bylo jednak teh-
dejší školní vychování, dále též 
obcování s německým lidem 
ze sousedních obcí, mimo to 
také protěžování němčiny 
úřady a inteligencí
 Jest nesporno, že 
Jevíčko bylo od pradáv-
ných dob české, aspoň já-
dro obyvatelstva. Svědčí 
o tom mezi jinými nápisy 
na radnici, pomnících staré 

pergamenové listiny zachova-
né v městském archívu, zápi-

sy v prvních farních matrikách 
z roku 1658, které jsou české  

i v matrikách přifařených němec-
kých obcí a jiné doklady. Tehdejšími 

faráři byli P. Matěj Dubovský, P. Rudolf 
Nedomanský a P. Ant. Studýnka.

 Německý ráz dodávala městu jen německá 
inteligence a několik německých rodin přistěho-
vavších se ze sousedních německých obcí, které 
se však dobře snášely s českými sousedy. Ovšem, 
že se k Němcům hlásili vždy Židé, jichž zde bylo 
před požárem v r. 1869 na 900 duší.
 V letech sedmdesátých min. století byli mimo 
předsedy okresního soudu Štěpána Můčky všichni 
ostatní úředníci okresního soudu a berního úřadu 
Němci, rovněž tak i mužstvo četnictva a finanční 
stráže. Ze tří lékařů byl jeden (dr. Jan Klimeš) 
Čech, dva Němci (mg. Ant. Hayker a Žid dr. Tob. 
Löwit); advokát (dr. Alois Eisenberg) byl mírný 
Němec, notář (Cyril Martinek) byl sice Čech, ale 
o národní věc neměl žádného zájmu, ledaže ně-
kdy, když byl v růžové náladě, navštívil některou 
zábavu Ctibora a hudebníkům dobře zaplatil, aby 
mu zahráli známou píseň „Spi Havlíčku“, kterou 
hosté vždy stojíce vyslechli. Znal se totiž, jak říká-
val, s K. Havlíčkem ze studií. Notář sloužil dříve 
v Uhrách a po známém zřízení z r. 1867 byl jme-
nován k nám. Byl to člověk pohodlný, vyslovený 
labužník, jenž nejraději vysedával v restauracích 

a v létě býval takřka denním hostem v lázních Vel-
ké Roudce, kde v zákoutí u jeho oblíbeného stolu 
byl nápis „Cyrills Lust“. Jinak se o nic nestaral, 
kancelář mu vedl jeho syn Josef a výchovu rodiny 
svěřil své manželce Němce. Zemřel v r. 1878.
 Podobné poměry jako u nás panovaly té doby 
v též v jiných moravských i některých českých 
městech. Do té doby neměli u nás čeští lidé žádné 
organizace, ani spolku, z něhož mohla trysknout 
alespoň jiskra národního uvědomění. 

Buditel Víták
 Prvním, kdož se snažil, aby se tyto neutěše-
né poměry u nás změnily, byl patrně učitel Ant. 
Konst. Víták, jenž působil na zdejší hlavní farní 
škole v letech 1861 – 1865. Narodil se r. 1835 
v Čáslavi a vydal r. 1904 své paměti, v nichž za-
jímavě a podrobně píše i o Jevíčku a tehdejších 
společenských a školních poměrech. Víták byl 
nejen dobrým učitelem, ale i spisovatelem a již 
za svého působení u nás počal roku 1862 vydáva-
ti první pedagogický časopis Pěstoun Moravský. 
Byl odpůrcem utrakvistického vyučování na ško-
le, ale nenalezl pro své názory porozumění a jak 
píše obhájců a zastánců národnosti české v obec-
ní síni. 
 Ve svých pamětech píše, že v roku 1861 bylo 
ve IV. třídě 55 žáků, z nich 16 utrakvistických 
Židů a pouze 3 Němci, ostatní třídy měly žac-
tvo ryze moravské, tudíž české. V roku 1864 bylo 
v I. třídě zapsáno 90 chlapců a 71 děvčat, celkem 
161. Toho roku konal inspekci škol jevíčských 
sám zemský inspektor a ve zprávě vytkl, že výuka 
trpí tím, že jest třída přeplněna a že jest nedosta-
tek učebních pomůcek. 
 O našem lidu píše Víták, že byl neuvědomělý, 
jelikož nikdy nepocítil, co jest to vlast a národ mi-
lovati. V roku 1862 byla pořádána první slovan-
ská „Beseda“, ale neměla toho účinku a výsled-
ku, jaký by míti měla, neboť mezi pořadateli byli 
lidé polovičatí, jimž národnost a pravé vlastenec-
tví k srdci nepřirostly. Zapůjčoval lidem Pěstouna 
a jiné listy, čímž se četba vzmáhala a vznikalo 
národní vědomí. 
 Pojal myšlenku založiti čtenářský spolek. Ve 
výboru zařizujícím byli mimo něj (jak píše) tito 
četbou probudilí občané: Antonín Werner, Jan 
Svoboda, Mikuláš VI. Kaplan, Filip Eichler, Šeb. 
Nedomanský, Tomáš Němec, Josef Machorek, 
Karel Appel, František Nárožný (všechny jsem je 
osobně znal). Stanovy však místodržitelství nepo-
tvrdilo bez udání důvodu.
 Vítak byl povahy nesmlouvavé, přímé, postu-
poval vždy svým osobitým způsobem a byl pokro-
kového, radikálního smyšlení a politicky činným. 
Tací lidé, pevného charakteru a nebojácné pova-
hy, nebyli ovšem u svých představených a úřadů 
oblíbeni. Z těchto příčin nenalezl také pochope-
ní u lidu, znepřátelil si zástupce obce a dožil se 
nakonec zklamání. Rozmrzen odešel z Jevíčka r. 
1865.
 V listě citovaném v pamětech oceňuje Josef 
Podhorný, ředitel měšťanské školy ve Velkém Me-
ziříčí, bývalý žák Vítáka, jeho záslužné působe-
ní u nás těmito slovy: „Vlastenecká činnost Vaše 
v Jevíčku vždy zůstane tam v milé památce, uzná-
vať se tam nyní všeobecně, že Vy jste byl prvým, 
který národní život tam probuditi se snažil.
 Když byl Víták před 45 lety ředitelem měš-
ťanské školy v Poličce, pořádal veřejné přednášky 
v místech, kde dříve působil. Zavítal tehdy také 
k nám a pořádal v sále Záloženského domu před-
nášku na téma „Pod doškovými střechami rodili 
se naši buditelé.“ Byl přátelsky a srdečně uvítán 
několik jeho bývalými žáky. Poznali jsme ho teh-
dy jako výborného řečníka a odměnili jeho pro-
myšlenou, krásnou přednášku zaslouženou po-
chvalou. 

Mrskut
 Sotvaže se zjara oteplilo, byly dětské radován-
ky zahájeny hrou o knoflíky. Když se blížily veliko-
noce, pletla mládež z vrbového proutí žíly (metle), 
nebo připravovala pruty ze sladkého dřeva, jimiž 
byla děvčata mrskána, dokud nedala obvyklý veli-
konoční dárek, totiž vajíčko, obyčejně na červeno 
malované. Tak jako v koledě chodilo se také o ve-
likonočním pondělí do známých rodin na mrskut. 
Nejznámější říkanka byla tehdy:

„Kázal tkadlec i tkadlička, aby dala tři vajíčka, 
jedno bíly, dvě červeny, však slepička snese jiny,
slepička se popelí, vajíčko se kotoulí.
Oženil se Jan, starou bábu vzal,
Posadil ji na kadlátku, vítr mu ji vzal.
To byl hloupý Jan.“

 
 Jako dárky byly dávány barevná vajíčka, bílé 
velikonoční pečivo, takzvaní „Jidášci“, koláče 
a ovoce.
 Začátkem května bývaly na střechy nebo dlou-
hé tyče umísťovány májky. Byly to mladé 
smrkové nebo jedlové stromky ozdo-
bené stužkami z barevného papíru 
a všelijakými tretkami. Na venko-
vě pořádaly se též slavnosti ká-
cení máje.
 V letní době, za příznivé-
ho počasí, byla v neděli a ve 
svátek oblíbená odpolední 
vycházka do restauračních 
zahrad, na Střelnici a do 
pivovaru (Zámečku). Tě-
šili jsme se, když nás ro-
diče, strýček nebo tetička 
vzali s sebou. Na Střelnici, 
kde bývalo vždy živo, mohl 
se každý pobaviti dle záli-
by; páni ostrostřelci střelbou 
do terče, jiní zase na kuželně 
a mládež měla k volnému pou-
žití houpačku a kolotoč. Ale nad 
všechny radovánky byly pro nás nej-
větším vábidlem a pravou pochoutkou 
teplé šťavnaté párky s rohlíkem. Byly to pro 
mládež nejblaženější chvíle.

Školství
 Po zhoubném ohni v. r. 1869 bylo doučování 
na školách nějakou dobu přerušeno, až byla do-
končena přestavba školních místností. Tehdy byla 
v křesťanské obci jen utrakvistická obecná ško-
la, v židovské obci pak německá jednotřídka. Na 
křesťanské národní škole působil ředitel Emanuel 
Mifka, jevíčský rodák, jenž býval též učitelem mé 
maminky. Byl to již starší pán (narozen 1808), 
milé a dobrácké povahy; říkali mu též pan rektor. 
Když nás pobádal k pilnosti a poslušnosti, slibo-
val nám, že hodní hoši budou zapsáni do „zla-
té knihy“, kdežto neposlušní budou zaznamenáni 
v knize „černé“. Míval po ruce vždy svůj velký 
modrý šňupácký šátek stočený do rohlíku, který 
často používal místo rákosky, tehdy nepostrada-
telné učební pomůcky.
 Na škole byli dále činnými učitelé Josef Köhler, 
jenž byl v pozdější době nadučitelem v Trnávce, 
pak František Křička, otec známých bratří Křičků 
(spisovatele a básníka Petra Křičky a skladatele 
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Kácení Máje
Poslední květnovou sobotu, 28. května, uspo-
řádali občané Zálesí pro širokou veřejnost tra-
diční Kácení Máje. Počasí moc nepřálo, ale 
byla nachystána i „mokrá“ varianta, takže 
žádný návštěvník nepřišel zkrátka. 
Po tradiční scénce pod Májkou následova-
lo její skácení, a kdo ještě neví, nejvzácnější 
z Májky je její vršek. Ten pak musí občané 
Zálesí od majitele vykoupit nějakou tou lah-
vinkou. Letos se lup povedl Jiřímu Pískovi, 
rodákovi ze Zálesí.

Jídla i pití všeho druhu bylo dosti a na ná-
vštěvníky čekala také bohatá tombola. Hud-
bou celý den provázela kapela Kázeň a dob-
rá nálada panovala až do pozdních nočních 
hodin.   
Děkujeme občanům Zálesí za zachovávání tra-
dic Kácení Máje a zveme všechny zájemce na 
příští kácení, které se opět uskuteční poslední 
květnovou sobotu.

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

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

Další informace na tel. 461 326 521, 
www.biskupice.cz
Doručení žádostí:
•  písemně: Obec Biskupice,  

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

Knihovna
Oznamuji, že knihovna bude 8., 15. 
a 22. července 2011 uzavřená z dů-
vodu dovolené. Přeji všem čtenářům 
krásné a slunečné léto.

Helena Neuerová, knihovnice

Na počátku byla pouze záliba
Možná je předčasné nyní přemýšlet o zimě 
a sněhu, ale tu a tam v lese možná potkáte 
„zvláštní“ spřežení na zvláštní tříkolce, kte-
ré bezpochyby patří k zimní krajině. Mám na 
mysli psí spřežení. Možná by jste nečekali, 
že jste se právě potkali s účastníkem MR ČR 
v mushingu, protože nemá ani tolik charak-
teristické plemeno pro psí spřežení, tak jak 
je známe z příběhů Jacka Londona o Bílém 
Tesákovi. 
Ale Jan Peka z Biskupic toto pravidlo vyvra-
cí. Aktivně se účastní několika závodů ročně 
a jeho úspěchy by měly být mnohým vzorem, 
jak správně pracovat se psem. 

Položil jsem Janovi pár otázek:
Jak to všechno začalo?
Na počátku byla pouze záliba v mushingu, 
koukat se na psí spřežení. Pak jsme si poří-
dili prvního pejska Arta a společně s kamará-
dem Jirkou Lexmanem, který nám v začátcích 
hodně pomohl a který sám aktivně také jezdí, 
jsme pejska navlékli do postroje a vyjeli vstříc 
sněhové prérii.

Největší dosavadní úspěchy?
Za největší dosavadní úspěch považuji 3. mís-
to ve finále mistrovství ČR – Pohár Lady 

Brighit Magadan ve sprintu na 10 
km. Naše síly nestačily pouze na 
vítěze MS a účastnici MS. 

Představ nám, prosím tě, své 
psy.
K závodům používám plemeno 
bez PP, tudíž nelze jednoznač-
ně říct, o jaké plemeno se jed-
ná. Nicméně vůdčím psem je 
Art, u kterého převládá mala-
mutí krev, dokonale ovládá mu-
sherské povely, druhým pejskem je Rex, 
kříženec NO a Hovawarta, ten má větší 
temperament a dynamičnost. V současné 
době zaučuji i třetího pejska, 
je to ale ještě štěně. Je podob-
ný Rexovi, také bez PP, takže 
to bude pěkný spřežení.

Jaké máš plány do budoucna?
Jak jsem již zmínil výše, zapojit 
aktivně „třetího“ pejska do zá-
vodů a sestrojit nové, lehčí sáně. 
Protože závodím v kategorii kří-
ženeckých plemen, je rozhodují-
cí rychlost. A tu ztrácím na po-
malých lyžích a těžké tříkolce. 

Jak trénuješ a kolika závodů se účastníš?
Tak za sezónu se účastníme tří až čtyř závodů, 
a trénujeme podle přípravy na závody. Pokud 

je závod na dva dny, trénuji 
dva dny po 20-30 km, a pak 
dám dva až tři dny odpočinek, 
pak zase dva dny jízda a pak 
odpočinek. Přes léto tak ak-
tivně nejezdím, je na psy moc 
teplo, dá se jet jen brzo ráno.

Díky za odpověď a přeji ti dal-
ší úspěchy v mushingu i v ži-
votě a mnoho šťastných kilo-
metrů.

Filip Procházka, SPOZ
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Rekordní 
velikonoční vajíčko
Jak jsme Vás již informovali v rámci Ve-
likonoční dílny se podařilo uplést nej-
větší proutěné velikonoční vajíčko – ten-
to nový český rekord, který byl potvrzen 
certifikátem, jehož originál je uložen na 
OÚ Biskupice.

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Společenská rubrika
červen 2011

Naši jubilanti

Ondráček Zdeněk
Trefilová Marie

Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Zoubek Jan

Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

O škole v Biskupicích

V sobotu 25. června uspořádalo AVZO u nás 
v Biskupicích na Střelnici již tradiční pouťový 
turnaj v malé kopané. Celkem bylo nahlášeno 
6 družstev a hrálo se bodovým systémem kaž-
dý s každým. Počasí naštěstí neposlechlo před-
pověď, a tak se hrálo a góly padaly jeden za 
druhým. Jídla a pití bylo také dosti, makrely, 
stehýnka, klobásky, pivečko a mnoho dalšího. 
V odpoledních hodinách a v silných křečích 

v nohách proběhlo vytoužené vyhlášení vítě-
zů. Jak vše dopadlo, vidíte zde:
Druhá pivní Luká
Potomci výčepu Biskupice
FC Flintór
První pivní Bohuslavice
Doson security
Sborná Biskupice

AVZO děkuje všem za účast a těší se na vás 
příští rok.

Budovy:
R. 1805 ve svých počátcích byla malou dřevěnou 
chaloupkou (v dnešním parku) s  č.p. 3, naproti 
dnešnímu č.p. 4 (Valouch).
Protože nevyhovovala, byla postavena nová z tvr-
dého materiálu r. 1826 uprostřed vesnice jako 
jednotřídní, rovněž č.p. 3 (Sekerka). 
Žáků přibývalo a jedna třída nestačila, proto r. 
1876 se učilo s místnosti Zadní hospody č.p. 47.
R. 1876 obec koupila za 3000 zl. budovu zruše-
ného panského pivovaru č.p. 11 a upravila ji na 
školu trojtřídní. 
R. 1878 byla škola z č.p. 3 přemístěna do č.p. 11 
jako dvojtřídní. 
Vždyť jen roku 1909/1910 do ní chodilo ze Zá-
lesí 46 žáků. Po záboru Chornic 14.10.1938 do 
Sudet k Německu, byla tam česká menšinová 
měšťanská škola zrušena a žáci z Biskupic roz-
šířili počet žáků tamní obecní školy a byly třídy 
tři. Po zákazu návštěvy měšťanské školy v Je-
víčku (po nuceném odevzdání propustek), měla 
škola v Biskupicích čtyři třídy a tak zůstalo až 
do roku 1945. R. 1945 po skončení II. světové 
války, opět žáci navštěvovali měšťanskou (střed-
ní) školu a gymnázium v Jevíčku, několik rodin 
se z Biskupic a Zálesí odstěhovalo a škole zůsta-
ly pouze třídy dvě.
1954/55 5. třída do Chornic, 1958/59 žáci z Ne-
ctavy a Březinek do Chornic, 1975/76 5. třída 

z Chornic do Jaroměřic a 30.6.1983 po zrušení 
školy, všichni žáci do Jaroměřic.
R. 1955 byla dvoutřídní základní škola přestěho-
vána do lepších prostor v prvním poschodí vý-
chodního křídla zámku, kde jako dvojtřídní zů-
stala až do svého zrušení k 30.6.1983, tj. č.p. 7.

Vyučující: 
Na dřevěné škole č.p. 3 jsou připomínání učitelé: 
Kin, Scholz, Florián Machálek. 
Na nově postavené č.p. 3: Florián Machálek a syn 
Arnošt Machálek.
Na č.p. 11 správcové, ředitelé: Arnošt Machálek 
(do 1880), Martin Vymazal (1880–1890), Alois 
Zemánek (1890–1909), Josef Kobza (1909–1924), 
Adolf Bušina (1924–1937), Alois Hloušek (1937–
1938), František Kolář (1938–1955).
Na č.p. 7: Jaroslav Sedlatý (1955–1959), Franti-
šek Plech (1959–1983). Mimo uvedených správců 
školy se na škole vystřídalo 71 učitelů, učitelek, 
u nichž někteří zde začínli svoji učitelskou dráhu. 
Jak ředitelé, tak učitelé zde byli nositeli kultur-
ního života a mnohého by bez jejích pomoci ne-
bylo dosaženo.
Ze všech, kteří zde působili, dnes žijí: Milada 
Vítová (1965/66-1971/72), František Procházka 
(1976/77-1982/83), František Plech (1959/60-
1982/83).

František Plech

Pouťový turnaj
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Projektový den „Zdravý životní styl“
Ve středu 1. června proběhl na prvním stupni zá-
kladní  školy v Chornicích druhý projektový den 
na téma Zdravý životní styl. Tento projektový den 
je součástí projektu Ovoce do škol, o kterém jsme 
Vás již informovali.
Cílem bylo pochopit problematiku zdravého život-
ního stylu, získání nových dovedností a znalostí 
v této oblasti.
Žáci plnili různé úkoly. Popisovali režim dne s dů-
razem na činnosti, které každodenně provádějí 
pro své zdraví. Potom dostali několik obalů či ob-
rázků potravin, které třídili na zdravé a nezdravé.
Dalším úkolem bylo sestavit jídelníček, jehož ob-
sah a složení ohodnotily paní učitelky.

Nechyběla ani dramatická složka. Děti si připra-
vily a předvedly scénku, při které si zopakovaly 
zásady správného stolování. Scénka byla odmě-
něna potleskem. Paní učitelky obodovaly umě-
lecký projev. K tomuto tématu neodmyslitelně 
patří pohyb, a tak nechyběla ani tělovýchovná 
chvilka.
Součástí zhodnocení projektového dne bylo vy-
hlášení nejlepších žáků, ale také zopakování 
nových poznatků a dovedností, které získali 
a při kterých se také dobře bavili.

Mgr. Iveta Špičková

ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci červenci

Zdeňka Nováková
Anna Getzlová
Helena Čapková
Hana Němcová
Karel Klíma
Svatopluk Daneš
Pavel Pokorný
Jaroslava Popelková
Dana Havlíčková
Josef Opluštil
Pavel Ševčík
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Eliška Klvačová
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví  
a radosti.

Před koncem školního roku
Rok se sešel s rokem a opět je tady závěr toho 
školního. Na dva měsíce osiří lavice, ztichnou 
školní chodby, děti se rozejdou na prázdniny 
a ten uplynulý rok školního snažení, soutěživos-
ti, zdarů, někdy i zklamání ze špatné známky, na 
ten se už bude jen vzpomínat.
Na konci každého školního roku bývá zvykem 
jezdit na výlety. Samozřejmě i my rádi pozná-
váme krásy naší vlasti, a tak jsme v červnu vy-
razili do několika světových stran za poznáním 
a poučením. Ti nejmenší se všichni společně vy-
pravili autobusem do Westernového městečka 
a Strašidelného zámku v Dolní Rožínce. Děti se 
zatajeným dechem procházely strašidelně – fan-
tastickou expozicí. Moderní 3D technologie jim 
otevřela kouzelný svět iluze. Nevšední podívaná 
a zábava je čekala i při westernovém předsta-
vení.
 Spoustu zábavy a poučení si užila i 6. a 7. tří-
da při projížďce parníkem po brněnské přehradě 
k jednomu z nejstarších a největších moravských 
hradů Veveří, a také při návštěvě zoologické za-
hrady.
Do krajského města se letos vydala i 8. třída. 
Někteří poprvé stanuli před katedrálou svatého 
Petra a Pavla, seznámili se s architekturou hradu 
Špilberk a prošli Kapucínskou hrobku. Své do-
savadní poznatky z přírodovědných a společen-

ských oborů si obohatili během prohlídky Mo-
ravského zemského muzea.
Nejdále se letos podívali deváťáci. Seznamovali 
se s krásou a kouzlem zlínského kraje. V Rožno-
vě pod Radhoštěm obdivovali dřevěné městečko 
a v Teplicích nad Bečvou Zbrašovské aragonito-
vé jeskyně.

Chtěli bychom dětem i rodičům popřát pěkné 
prázdniny. Vedení obce, místnímu zastupitelstvu 
a všem příznivcům naší školy děkujeme za vše-
strannou podporu a důvěru. Bez Vás, rodičů, by 
naše práce byla zcela nemyslitelná. Doufáme, že 
se v září opět všichni ve zdraví sejdeme, odpočatí 
a plní chuti a elánu do další práce.

Dvořáková Zdenka

Kinematograf 
bratří Čadíků

Koncem prázdnin opět zamíří do Chornic 
maringotka Kinematografu bratři Čadíků 
s původními českými filmy. Filmová pro-
jekce by měla probíhat od pátku 26. srp-
na do neděle 28. srpna, pravděpodobně 
v areálu fotbalového hřiště. Do prostoru 
před kulturním domem se díky provede-
ným úpravám nejspíš nevtěsnáme. Před-
běžně nám byly nabídnuty tyto tři filmy – 
Největší z Čechů – Zemský ráj to napohled 
– Kawasakiho růže. Doplňující informace 
otiskneme v příštím čísle zpravodaje.

Ohlédnutí za květnovým 
vítáním občánků



17Červenec 2011Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

ZPRÁVY Z CHORNIC

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce Chornice konaného dne 
27.6.2011 č.4/2011
Obecní zastupitelstvo po projednání:

schvaluje:a) 
program veřejné schůze1. 
návrhovou komisi ve složení J. Vyhlídal, H. 2. 
Nováková
prodej pozemků č. par. 308/2 a č. par. 3208 3. 
panu Ivanu Továrkovi, par. 445/1 panu 
Františkovi Poulíčkovi, par. 317/2 a č. par. 
316/2 paní Marii Cábové všechny za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem
záměr prodeje pozemku č. par. 2614. 
smlouvu o poskytnutí členského příspěvku 5. 
Mikroregionu MTJ
stanovení nových podmínek pro poskytování 6. 
příspěvků na fasády takto: 
částka do 10.000,- Kč na nákup materiálu  
max. 1x za 15 let
poskytnutí příspěvku na fasádu paní 7. 
B. Vogtové z ul. Trnavské
rozpočtové opatření č. 2/2011 v příjmech 8. 
i výdajích  250.000,- Kč
úpravu rozpočtu v příjmech i výdajích 9. 
1.119.000,- Kč
návrh na převod prostředků ZŠ ve výši 70.000,- 10. 
Kč z fondu rezervního na fond investiční
pronájem areálu u hřiště sl. L. Pavlačkové, dne 11. 
29.7.2011 za účelem hudebního vystoupení
příspěvek na akce – Letní večer 5.000,- Kč, 12. 
Pytlácká noc 5.000,- Kč, Sraz osmičkářů 
3.000,- Kč, Pouťový fotbalový turnaj 3.000,- Kč
smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí 13. 
Chornice a Pardubickým krajem na 250.000 Kč
návrh smlouvy s Jaka Com s.r.o. za umístění 14. 
retranslační stanice 600,- Kč měsíčně + úhrada 
energie na dobu 5-ti let
spolupráci při opravách cesty s Chornickou 15. 
ZOS a.s.
příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních 16. 
výdajů za jednoho žáka 6.000,- Kč
záměr vykoupení pozemku pro plánovanou 17. 
výstavbu ČOV  č. par. 4112/2 o výměře 2758 
m2

smlouvu o dílo na přípravu žádosti 18. 
o poskytnutí dotace mezi Obcí Chornice 
a firmou OHGS Ústí nad Orlicí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 19. 
obce (audit) – bez výhrad

bere na vědomí:b) 
informaci člena kontrolního výboru o kontrole 1. 
plnění usnesení z minulé schůze
informaci o Kinematografu bratří Čadíků2. 
informaci o přípravě projektu 3. 
protipovodňových opatření ve spolupráci 
s Obcí Městečko Trnávka

Návrhová komise: H. Nováková, J. Vyhlídal

starosta, zástupce starosty

Pohádkový večer v chornické mateřince

Kabelová televize v Chornicích výrazně 
rozšíří svoje služby

V minulých dnech jsme pro děti, které po 
prázdninách nastoupí do 1. třídy základní 
školy, připravili na rozloučenou večer s po-
hádkou O perníkové chaloupce.
Za pomoci rodičů jsme se všichni proměnili 
v Jeníčky a Mařenky. Tradičně známou po-
hádku učitelky patřičně upravily.
 Na zahradě MŠ čekalo na děti překvapení. 
Dvojice pohádkových postaviček se vydala hle-
dat perníkovou chaloupku a měla za úkol uloup-
nout opravdový perníček. Toho využila ježibaba 
ukrytá v chaloupce a děti chytila. Pozvala je 
k sobě na návštěvu a požadovala, aby Jeníček 
s Mařenkou splnili několik úkolů. Když cestu 
absolvovaly všechny děti, společně si připravily 
chutnou hostinu. Poté jsme se vydali s baterka-
mi do terénu hledat ježibabu, která si hlídala 
zlaté vejce s pokladem. Místo jejího úkrytu v zá-
koutí kapličky bylo označeno hořícími svícemi. 
Cestu si děti zpříjemnily zpěvem. 

„Žily, byly 2 dětičky, dostaly chuť na perníčky, 
noc je chytla v černém lese, Jeníček se strachy 
třese.

Žlutě svítí okno v dálce, držíme vám děti palce,
dorazíte ve chvilce k perníkové chaloupce.

Sliny se jim sbíhají, strachu se přec nenají,
a tak sladký perníček chroupají jak chlebíček.

Bába sedí ve světnici, u nosu má bradavici,
kočka se jí ze zad svezla, něco se jí venku nezdá.

Bába děti chytila, do chlívku je zavřela,
kamarádi kocouři, budeme mít večeři.

V peci pěkně roztopila, lopatu si připravila,
děti šidí bábu přeci, teď se sama smaží v peci.

Děti běží, co dech stačí, přeskakují přes bodláčí, 
budou doma ve chvilce, přitulí se k mamince.“

Kabelová televize v Chornicích svým abonen-
tům již více jak deset let poskytuje příjem ana-
logových televizních programů. Přístup k síti 
internet je sedmým rokem zajišťován pro-
střednictvím bezdrátových WiFi spojů. Tento 
stav se  výrazně změní díky optickému kabe-
lu, který v měsíci červnu byl zafouknut do 
budovy obecního úřadu předem připravenou 
kabelovou chráničkou. Tuto chráničku jsme 
položili do výkopu společně s kabely kabelové 
televize v době výstavby obecní sítě s předpo-
kladem budoucího využití. 
Nyní je síť kabelové televize v Chornicích 
propojena s kabelovou televizní sítí v Jevíč-
ku a obě sítě dohromady mají celkem více 
jak 750 aktivních zásuvek. Díky tomuto pro-
pojení obou sítí bylo možné s ohledem na 
provozní náklady, realizovat po optické síti 
z Prahy datový okruh s přenosovou kapacitou 
1 000 Mbit/s, který je možné v případě potře-
by navýšit až na 10 000 Mbit/s.
A jaké výhody a nové služby pro naše občany 
toto propojení přinese ?
Především zkvalitnění internetového připojení 
a rozšíření programové televizní nabídky o de-
sítky digitálních televizních programů. Z to-
hoto důvodu naše zastupitelstvo naší obce 

společně se zastupitelstvem v Jevíčku odsou-
hlasilo příspěvek provozovateli obou sítí ve 
výši 120.000,- Kč na nákup digitální televizní 
technologie. 
 
–  distribuce cca 60 digitálních TV programů 

v systému DVB C – 500 Mbit/s
–  distribuce cca 10 digitálních HDTV progra-

mů v systému DVB C – 200 Mbit/s
–  rezerva pro další využití a aplikace – 

180 Mbit/s
Po naši síti kabelové televize budou šířeny 
stávající TV programy  analogově a to i po vy-
pnutí všech analogových vysílačů, dále digitál-
ně ve standardním rozlišení v systému DVB 
C a některé programy i ve vysokém rozlišení. 
Současně budou některé programy pozemské 
digitální televize šířeny v kabelu v systému 
DVB T.
Pro příjem digitálních programů je u starších 
TV přijímačů nutné využívat SET TOP BOX, 
nebo si zakoupit TV přijímač, který má již za-
budovaný dekodér na příjem programů z ka-
belové televize  v systému DVB C . 
Další informace o programové nabídce, ce-
nách a možných dalších službách uveřejníme 
v následujícím vydání  tohoto zpravodaje.

Projekt „Čtení pomáhá“
Žáci druhého stupně Základní školy 
v Chornicích se zapojili do charitativní-
ho projektu „Čtení pomáhá“. Jeho cílem 
je vést děti ke čtení a současně i pomo-
ci druhým. Základním principem projektu 
je, že registrovaný čtenář získá za přečtení 
každé z doporučených knih kredit 50,- Kč, 
který může věnovat na některou z nomino-
vaných charit dle svého výběru. 
Během jednoho týdne žáci „vyčetli“ a při-
spěli na tento projekt částkou 3 800 Kč.

Mgr. Ludmila Faltýnková
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Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci červenci se dožívají životního jubilea
Antonie Klíčová
Ludmila Hegerová
Anna Popeláková
Andrej Kostrubanič
Anna Srncová
Všem jmenovaným  
přejeme do dalších let  
hlavně zdraví a spokojenost.

Nově narození občánci 
Veronika Hladilová
Adam Kuchař
Dětem i rodičům přejeme hodně společných radostí.

Z řad jaroměřických občanů odešla
paní Marie Drobníčková
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Obec Jaroměřice

Vzpomínka
Věnujte, prosím, tichou vzpomínku na 

Mgr. Jiřího Vágnera, 
bývalého ředitele šloly a vynikajícího hu-

debníka, který odešel z našich řad 
29. července před 10ti lety.

Pohádkový les v Jaroměřicích

Výstava díla Jany Trantírkové

Hledání ztracené princezny Jarmilky mezi pohád-
kami se letošního 4. ročníku v sobotu 18.června 
2011 zúčastnilo 216 registrovaných dětí. Navzdo-
ry celodenní hrozbě deště se 
přijatelné počasí  udrželo, aby 
ochránilo statečné děti, které 
se na Pohádkový les do Jaro-
měřic tolik těšily. Přišly a při-
jely společně s rodiči a příbuz-
nými, a tak po celé odpoledne  
obec v cípu svitavského okre-
su ožila pohádkami. Ve skrytu 
se přípravy konaly již delší čas, 
včasné zajištění propagace, in-
dividuální příprava kostýmů, občerstvení a nezbyt-
ná údržba vytýčené trasy a její označení.
Scénář odpoledne se nezměnil ani letos. Královské 
rodině krále Jaromíra se z letního sídla-Centra ži-
vota a podnikání- ztratila dcera Jarmilka, aby na-
šla pohádky, které si přečetla ve zdejší knihovně. 
Do lesa se jich schovalo 22 a děti měly za úkol 
najít všechny. Pohádkové postavičky jsou rok od 
roku lépe vybaveny a víc jim to sluší, někteří inves-
tovali do kostýmu nemalou finanční částku. Letos 
jistě pamětníci zaznamenali několik obměn, řady 

posílili i přátelé z Biskupic. Na konci putování na 
hřišti TJ je s radostí přivítal Pán lesa s nalezenou 
princeznou a odměnili děti balíčkem dobrot. Čas 

čekání na královskou rodinu 
a všechny pohádky byl na hřiš-
ti vyplněn zábavným progra-
mem - jízdou na koni, prohlíd-
kou hasičské techniky, zdolání 
veliké skluzavky, skákáním na 
trampolíně, dílnami- keramic-
kou, kovářskou, malování na 
obličej, tvoření zvířátek z na-
fukovacích balónků a občer-
stvením. Bohužel, je nutno se 

omluvit všem za neúčast mažoretek. Příště si vy-
stoupení jistě vynahradí.
Příchod pohádkového průvodu je každým rokem 
tím nejočekávanějším. Vidět na 60 pohádkových 
bytostí pohromadě, které s nadšením a pro radost 
z dětských úsměvů se taky na jedno odpoledne 
staly tak trochu dětmi, je opravdu kouzelné.
Na závěr poděkování bezpočetnému organizující-
mu týmu, všem sponzorům, hostujícím dětem i ro-
dinám.
Myslíte si, že se princezna ztratí i popáté?!

V jaroměřické výstavní síni představila průřez své tvor-
by amatérská výtvarnice z Moravské Třebové.
Výstava „Sklo, keramika a obrazy“ Jany Trantírkové byla 
zahájena vernisáží v sobotu 28.května 2011. K jejím roz-
manitým výtvarným dílům nainstalovali členové Klubu 
přátel výtvarného umění Mor. Třebové několik poutačů 
s grafickými listy, na nichž je ztvárněna Mor. Třebová 
v mnoha podobách hned několika našimi předními gra-
fiky. Člen KPVU, pan Jiří Vinkler, představil hostům 
příjemného kulturního podvečera dlouholetou kolegyni 
paní Trantírkovou  a současně zviditelnil i činnost Klu-
bu. Pokud bude mít zájem někdo z našeho regionu se 
do tohoto seskupení začlenit, kontakty jsou k dispozici 
v knihovně. Současně jsou zde vystaveny k prodeji mj. 
i grafické listy Jiřího Lípy  Kostely Malé Hané.
Programu vernisáže se zhostil pěvecký sbor ZŠ Jaromě-
řice pod vedením p.vychovatelky Soni Valentové a p. ře-
ditele Mgr. Fr. Václavka. Opět překvapili několika nový-

mi skladbami z dílny básníka a malíře Petra Bernarda, 
které zhudebnil Mgr. Frant. Václavek. 
Při malém občerstvení, zajištěným členkami pořádající 
SPOZ, knihovny a autorkou výstavy, přiblížila svou tvor-
bu a cesty, které ji k ní vedly, sama výtvarnice. 
Pardubická rodačka absolvovala několik výtvarných dí-
len v Bechyni, vystudovala zahradnickou školu a tvorbu 
životního prostředí.
Zahradní keramika, loutky, keramické mozaiky a do-
plňky, barevná skleněná osvětlovací tělesa a zrcadla, 
vytvořené technologií fusing – spékáním skla, ale 
i olejomalby to vše obdivovali návštěvníci vydařené 
výstavy do 12.června 2011. Šikovní budou mít mož-
nost se pravidelně scházet s paní Trantírkovou od září 
ve výtvarných kurzech.

Čtení pomáhá
Čtení je přece úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc 
pro vás i pro ty, kterým pomůžete. Že nevíte, o co se jedná? 
Tak to jste asi jedni z mála, protože mnoho našich kamará-
dů ze školy se tohoto celorepublikového projektu účastní. 
Jedná se o to, že přečtete knihu podle daného seznamu 
určité kategorie, a pak se pokusíte odpovědět na 4 otázky, 
pokud se vám to podaří, získáváte 50 Kč, které věnujete 
a tím pomůžete postiženému člověku, na speciální kolo 
pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které 
vrátí zrak africkým dětem apod. Pokud jste se ještě neza-
pojili, tak jsou tu prázdniny a s nimi spousta volného času. 
Co ho nevyužít alespoň chvíli k užitečné věci. 
Nejúspěšněji se zapojila 3. tř., dále 4. tř. a třetí místo obsa-
zuje 5. třída. Blahopřejeme.

Zpracovala Mgr. Marcela Langerová

Dramatický kroužek VJECHÉTEK

Vážení občané, milí přátelé,
s potěšením Vám oznamuji, že obec Jaroměřice se 
v letošním roce umístila na jednom z předních míst 
soutěže VESNICE ROKU.
Obec získala „Zelenou stuhu“ za údržbu a životní 
prostředí. Dále byla oceněna diplomem za vzorné 
vedení kroniky, kterou pečlivě vede paní Šárka Vá-
vrová.
Vám všem, kteří máte jakýkoli podíl na těchto oceně-
ních, vyslovuji poděkování a uznání.
Věřím, že v této snaze budeme i nadále pokračovat, 
abychom naši vesnici zachovali líbivou, aby se nám 
zde dobře žilo a hosté se k nám rádi vraceli.
Snad v budoucnu získáme opět metu nejvyšší, jako 
naposledy v roce 2004.

Rostislav Grulich, starosta obce

Již od roku 2006 se scházejí dříve narozené ženy v klu-
bovně CŽP, aby se pobavily a přitom společně připra-
vovaly zábavný program na různá kulturní vystoupení. 
Svou fantazií, pilností a chutí rozdávat dobrou náladu 
ostatním vymyslely a nacvičily již řadu scének.
Protože jsou mezi nimi i šikovné švadlenky, nemají 
problém ušít řadu kostýmů. Jejich smysl pro vesnický 
humor je bezbřehý. Navíc je záslužné, že přirozeným 
projevem udržují a rozšiřují malohanácké nářečí, které, 
bohužel, postupně zaniká.
Vitální povětšinou již důchodkyně se staly vyhledá-

vaným souborem k různým společenským událostem, 
a to nejen v Jaroměřicích. Letos se s novým progra-
mem předvedly na Babském bále, dále vystupovaly na 
Hasičském plese v Jevíčku, v Jaroměřicích, na Zámeč-
ku v Jevíčku, v Újezdu u Boskovic, v Uhřicích, v sobo-
tu 25.6. sklidily velký úspěch v Zadním Arnoštově. 
5.července budou tradičně vystupovat na pouti ve 
Vrážném. 
Všem členkám tohoto souboru přejeme stálou vitali-
tu a hodně zdraví. Za jejich reprezentaci obce patří 
poděkování.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

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

5.7. úterý, 16.00 hodin, prostory dvora CŽP
LETNÍ PODVEČER na Dvoustovce, módní přehlídka dám-
ských  a dětských modelů 
z ateliéru SMILINGSUN Dany Jansové, vystoupení mažore-
tek, barmanská show barmanů hotelové školy z Jeseníku, 
míchané nápoje, langoše, vafle, hudba DEFECT,  
vstupné 40,- Kč, děti 10,- Kč
8.7. pátek, 18.00 hodin, výstavní síň CŽP (VS)
Vernisáž výstavy „Mandaly-vniřní vesmír-tajemství ba-
rev“ Emilie Didi-Bertové,
v programu vernisáže hra na tibetské mísy
výstava bude zpřístupněna do 26.8. při provozu knihovny, 
vstupné dobrovolné
8.7.pátek, 19.00 hodin, VS
Setkání se šamanem Juan Carlos Pacaya Gomezem 
(Peru - Iquitos)
Meditace – přednáška o tradicích šamanismu, léčivých byli-
nách a léčitelství, vstupné 90,- Kč
12.7. úterý, 13.00 hodin, VS
Barvíme, batikujeme, odbarvujeme ORIGINÁLNÍ TRIKO 
NA PRÁZDNINY
s sebou jednobarevné nebo bílé tričko, barvy IBERIA, fanta-
zii a chuť tvořit, vstup i pro kluky
16.7. sobota, 9.00-14.00 hodin, VS
Prodej oděvů pro volný čas značky VANDENBERG za akč-
ní ceny
22.7. pátek, 8.30 – 15.30 hodin, VS
SECOND HAND s Milanem Řehořkem, ceny 25 Kč za 
kus
25. - 29.7. pondělí –pátek, VS
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou Ing. Ivou Van-
žurovou -1.skupina
1.8. – 5.8. pondělí –pátek, VS
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou Ing. Ivou Van-
žurovou -2.skupina
Dovolená v knihovně 18.–21.7., v pátek 22.7. otevřeno 

Připravujeme:
8.8. pondělí, 15.00 hodin, VS
Korálkování – oblíbená výtvarná dílna s pí. Helenou Pod-
lezlovou
vstupné 20,- Kč + hodnota materiálu ke zhotovení šperku 
od 20ti Kč
13.8. sobota, Zájezd za památkami UNESCO s průvod-
cem Janem Valíčkem tentokrát do KROMĚŘÍŽE,
předpokládaná cena 160,- Kč, přihlášky se zálohou v knihov-
ně do konce července.
16.8. úterý, 10.00 hodin, VS 
PEXESOVÝ TURNAJ pro malé i velké

Nabídka kurzů, výtvarných dílen a kroužků na školní 
rok 2011/2012 v CŽP:
Angličtina pro začátečníky i pokročilé - Ing. Ludmila Char-
vátová
Němčina pro začátečníky i pokročilé - Mgr.Barbora Bohat-
cová
Práce na počítači pro začátečníky i pokročilé - Mgr. Irena 
Štaffová ( v ZŠ )
Paličkování pro začátečníky i pokročilé - Ing. Iva Vanžurová
Patchwork pro začátečníky i pokročilé - Renata Edlmanová
Šití od základu na vlastním kufr. stroji  - Táňa Koudelková
Výtvarně-keramická dílna - Jana Trantírková
Dramatický kroužek  pro děti - MgA. Zdena Selingerová
Čtení pro děti - Helena Vykydalová
Vjechétek pro dospělé

Pohybové hodiny:
Jóga, tchi-chi - Marie Pazdírková
Orientální tance - Mgr. Alena Kriklová
Aerobik - Mgr. Kamená
Pilates - Mgr. Kamená
Zumba - Gábi Petrová (individuální rezervace, sportovní 
hala)

Zájemci o jakoukoli aktivitu, hlaste se v průběhu prázdnin 
v knihovně

Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou pí. Petrou Hanouskovou Dis., 
v ordinaci CŽP Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo 
v ordinaci nebo tel.: 724 288 524 
Cvičení s pí. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP Úter-
ky 16.30 h., cvičení jógy Středy 16.30 h, tchai - chi Čtvrtky 
16.30 h tchai - chi 
Orientální tance pro pokročilé s Mgr. Alenou Kriklovou 
ve výst. síni CŽP Středy 19.30 hodin 
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale Pátky 17.00 hodin
Případné změny v průběhu dovolených  budou po doho-
dě oznámeny. Kontakty – Obecní knihovna 546 604 183, 
461 325 300, 776 552 246, knihovnajaromerice@centrum.cz, 
www.jaromerice.cz

Víte, že…?
…Obecní knihovna má zprovozněny vlastní stránky http://
www.jaromerice.knihovna.cz, kde budou doplňovány ak-
tuální informace a fotogalerie z uskutečněných akcí a jsou 
k nahlédnutí knižní a literární odkazy
Těšíme se na Vaši častou návštěvnost a zájem..
…v chodbě před knihovnou je umístněn E-box na ekologic-
ké ukládání vyřazených drobných elektrozařízení – telefonů, 
el.hraček, rádií, el.konvic, baterií..? 
Využijte tento prostor místo popelnice.

Prázdninový tenis pro děti 
Tenisový oddíl TJ Jaroměřice ve spolupráci s Komisí pro 
školství, tělovýchovu a mládež při OÚ Jaroměřice zajišťuje 
pro všechny chlapce a děvčata ve věku do 15 let, kteří na-
vštěvují ZŠ Jaroměřice, nebo v obci Jaroměřice trvale byd-
lí prázdninovou akci pod názvem PRÁZDNINOVÝ TENIS 
PRO DĚTI.
Každý otevírací den po dobu letních prázdnin v čase od 
17.00 do 19.00 hodin bude dětem zdarma umožněn vstup 
na jeden tenisový kurt s možností zapůjčení tenisového vy-
bavení (rakety a míče). Podmínkou bude dodržování provoz-
ního řádu, zejména – mít předepsanou hladkou obuv a pro-
vést stanovenou údržbu kurtu před započetím hry a po jejím 
skončení. Dětem do 10 let bude vstup umožněn pouze v do-
provodu - nejlépe rodičů, nebo alespoň osoby starší 15 let.
Další informace poskytne správce kurtů na místě.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Vážení rodiče, vytvořit pro školáky novou, sportovní, t.č. 
prázdninovou aktivitu je určitě pozitivní krok a hlavně na-
bídka „něčeho nového“. Jaroměřickým (zejména chlapec-

kým) fenoménem je kopaná. Kopaná je SPORT kolektivní, 
kdy každý jednotlivec „maká pro kolektiv“ a kolektiv „maká 
na individuality“. Ne každý žáček vyroste ve fotbalovou indi-
vidualitu a průměrná výkonnost se schová v kolektivu. Jako 
bývalý fotbalista můžu potvrdit, že fotbal je určitě dobrá věc 
a pokud je k tomu i dobrá parta… je to super věc!
Nechci a ani touhle cestou nehodlám „lanařit“ mladé fotba-
listy a dělat nábor do TENISU. Tenis je sportem individuál-
ním, kdy každý jednotlivec sám za sebe musí ukázat co umí, 
jak na sobě dokáže pracovat a „výkonnostně růst“. Děti jsou 
v rozhodujícím počtu případů k tenisu vedeni rodiči, kte-
ří dohlížejí a usměrňují zejména jejich sportovně tenisové 
začátky. (protože tito rodičové třeba tenis sami hráli, nebo 
k tenisu mají blízký vztah). Takže po nezbytné úvodní osvětě 
o zásadách a pravidlech, jsou to zase rodiče, kteří se buďto 
sami, nebo s pomocí trenéra snaží formovat nové a novodo-
bé tenisové Štěpánky, Berdychy, Kvitové, atd.
A nyní opět k prázdninovému tenisu pro děti. Ve spoluprá-
ci složek ( tenisového oddílu a příslušné komise při OÚ ) 
jsou pro letošní prázdniny zajištěny základní předpoklady 
pro možnost širšího, sportovního vyžití a možného nástupu 
žákovského tenisového dění. 
Pro příchozí zájemce máme zajištěno a poskytneme:
místo = kurt v poměrně dobré kvalitě
čas = časový prostor pro první začátky
cenová dostupnost = děti si kurt neplatí
základní vybavení = dětské rakety a míče
zajistíme základní instruktáž (zásady tenisu a pravidla hry)
Pro příchozí zájemce zajištěno nemáme:
trenéry mládeže – přivítáme případné dobrovolné nadšence
tuhle činnost budou muset zajišťovat rodiče dětí, protože 
tahle prázdninová akce je pouze vstřícným krokem… není 
tedy ani tenisovou školou, ani prázdninovým táborem, ani 
školní družinou
V rámci bezproblémového chodu a provozu tenisových kurtů 
musíme a budeme trvat na dodržování všech zásad a pravi-
del, která s každým tenisem souvisejí. 

Předseda oddílu tenisu

Poznáváme region
Červen – doba školních výletů. Abychom znali pře-
devším kraj, kde žijeme a odkud pocházíme, i letos 
zařadila knihovna do plánu 2 výlety do okolí. První 
naplánovaný na Jevíčskou věž a na Zámeček se z dů-
vodu nepřízně počasí neuskutečnil.
Ke druhému poznávacímu výletu, na zámek do Koni-
ce 21.6., bylo počasí milostivější. Podle plánu se nás 
ujala pracovnice tamního informačního centra, paní 
Radka Lexmanová z Jaroměřic.
Provedla nás spolu s pamětníkem panem Šínem vkus-
nou a bohatou expozicí řemesel, umístěnou v přízemí 
zámku. Děti tak získaly přehled o dříve běžně provo-
zovaných řemeslech v našem kraji. Dokonce si mohly 
vyzkoušet tkát na ručním stavu, upříst nit na kolo-
vrátku, obdivovaly vybavení ševcovské dílny či kam-
nářského mistra. Kluky samozřejmě zaujaly dobové 
zbraně, děvčata zkoušela psát na prastarém stroji….
Velkolepost obřadní a zasedací místnosti ocenily zase 
doprovázející paní vychovatelky z družiny a knihovni-
ce z Biskupic i Jaroměřic.
Pracovníkům konického Infocentra děkujeme za po-
zvání a ochotu věnovat se i tak malým turistům.

Provozní doba – tenisové kurty 
TJ Jaroměřice červenec–srpen 2011
Po–Pá 9–11 a 17–20 hod.
So–Ne 9–11 a 17–20 hod.
Provoz tenisových kurtů v pracovní dny dopoledne – 
bude zajištěn pouze po předchozí domluvě se službou.
Rezervace kurtů pí. Z. Tillerová. Členové, kteří mají po-
volen individuální vstup (PERMANENTKY) jsou taktéž 
povinni přítomnost předem dohodnout se SLUŽBOU 
(viz. předchozí rezervace a nově školní mládež).
V případě vážných provozních důvodů (zjm. poruchy 
závlahy a nepříznivé klimatické podmínky) bude doba 
provozu kurtů operativně upravena, popřípadě omezen 
provoz. Veškeré změny provozu a další důležité informa-
ce budou průběžně zveřejňovány na nástěnce TENISU 
v rubrice „Důležitá sdělení“.
Služba – kurty: paní Zdenka Tillerová, Jaroměřice 12, 
tel. 608 778 391
Provoz – kurty: Ing. Karel Vystavěl, Jaroměřice 201, 
tel. 723 642 050
Další informace k TJ a TENISU najdete na  
www.jaromerice.net/tjjaromerice a vývěskách oddílu

Orientální tanec
Jaroměřický kroužek orientálních tanců pod 
vedením Mgr. Aleny Kriklové se zúčastnil
5. ročníku Večera orientálních tanců ve Svita-
vách, který se konal ve společenském centru 
Fabrika. Večer se vydařil a děvčata byla skvě-
lá. Řádný potlesk pro jaroměřickou skupinu 
to dokazoval.
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Hledám ženu, která má jasno a hledá muže pro partnerský 
vztah, založení rodiny, vytvoření domova, sdílení  

a užívání si života . Michal, 32 . Sms na tel.: 608 715 276.

Prodám podkrovní RD o velikosti 3 + 1, 
Chornice, veškeré inženýrské sítě .  

Bližší informace na tel. č. 607 514 433. 

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

Sběr a recyklace  
vySloužilých  
elektrozařízení

Velké spotřebiče 
pračky, myčky, sušičky, el. 
sporáky ...

Chlazení chladničky, 
mrazničky, přenosné 
chladničky, vinotéky, 
výčepní zařízení s chlad. 
médiem ...

Střední spotřebiče
mikrovlnné trouby, vysa-
vače, digestoře,  
parní čističe, pečící zaří-
zení do 10 kg ...

Malé spotřebiče
žehličky, fritovací hrnce, 
kávovary, fény, holicí 
strojky, kuchyňské roboty, 
rychlovar. konvice...

Nářadí, hobby, dílna 
pily, vrtačky, brusky, ře-
začky, aku šroubováky...

Zahrada 
el. sekačky, křovinořezy, 
el. nůžky na živý plot...

chraňme Společně  
životní proStředí!

Elektrospotřebiče jsou nezbytnými pomocníky  
u vás doma. Dokud slouží, je vše v pořádku, ale co  

s pračkou, která nepere, lednicí, která nechladí  
či mixerem, který nedrtí?

Z obhcodu se zpět dostanou do vašich  
domácností, kde nahradí ty, které již dosloužily 
a přestěhovaly se na sběrný dvůr.

Nevyhazujte je do 
popelnice či na černé 
skládky! Patří buď do 
sběrného dvora, nebo 

je můžete odevzdat 
u vašeho prodejce 

elektra!

Ze sběrného místa 
putují vysloužilé 

elektrospotřebiče  
do recyklačního zá-
vodu. Po odborném 

odstranění nebez-
pečných látek jsou 
připraveny k další 

recyklaci.

Nové domácí  
elektropostřebiče,  
na jejichž výrobu byly 
využity suroviny ze 
spotřebičů vysloužilých, 
se  blýsknou v novém 
dezignu v prodejnách 
elektro. 

Získané suroviny (kovy 
či plasty)jsou materiálem 
k výrobě nových  
elektropostřebičů. A tak  
z recyklační linky se vozí 
do výrobních závodů.

Moderní stroje dokáží z vysloužilých elektropostřebičů  
oddělit kovy, plasty a další komponenty, které jsou po  

zpracování připraveny k dalšímu využití.

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba aby tento koloběh elektrospotřebičů, někdo řídil.  
Proto je tu kolektivní systém Elektrowin.

co S nimi, když doSlouží
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