
KVĚTEN 2011Měsíčník města Jevíčka

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Vybíráme z obsahu str.

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

www.jevicko.cz

Fotoaktuality

Nová zastávka v Zadním Arnoštově

Benefiční koncert pro Japonsko

Narozeniny oslavil pan Krejčí z Mařína

Petice za urychlené prosazení realizace 
rychlostní silnice R43

požadavek, aby nebyla dále odkládána realizace rychlostní silnice R43, tzv. „hitlerova autostráda“
Zastupitelstvo města Jevíčka schválilo připojení se k petici bodem usnesení č. 6/1 písm. l) dne 13. dubna 2011. 

V případě Vašeho souhlasu s textem petice můžete podpisové archy podepsat na sekretariátě MěÚ Jevíčko, v Městské 
knihovně Jevíčko a v Informačním centru Zámeček od 18. 04. 2011 do 25. 05. 2011

Text petice: 
Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R43

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této 
petice žádáme, aby nebyla dále odkládána reali-
zace rychlostní silnice R43 a žádáme rychlé pro-
sazení její realizace. Upozorňujeme na neúnos-
nou situaci na nynějším tahu silnice I/43, která:

Zajišťuje spojení dálkových cílů jak celostát-•	
ního, tak vnitrokrajského významu a součas-
ně zajišťuje přímou obsluhu území a přileh-
lých nemovitostí. Tvoří hlavní tepnu spojující 
sever kraje s krajským městem a podmiňuje 
ekonomický rozvoj severní části Jihomoravské-
ho kraje. 
Kapacitně nevyhovuje a neumožňuje zajistit •	
plynulou dopravu. Stavební a zejména do-
pravně technický stav dvoupruhové silnice 
(její směrové a výškové uspořádání), mnohde 
v základní šířce 7 m, je naprosto nevyhovující. 
Silnice vycházející z původní tereziánské trasy 
ani nemůže dnešním intenzitám natož poža-
davkům vyhovovat. 
Je zdrojem četných dopravních nehod. Nevy-•	
hovující dopravně-technický stav komunikace 
a vysoké intenzity dopravy jsou příčinou vy-
sokého počtu tragických dopravních nehod. 
V letech 2004 – 2010 bylo v úseku I/43 v Ji-
homoravském kraji usmrceno při dopravních 
nehodách 40 lidí.
Prochází zastavěnými územími obcí. V průcho-•	
du zastavěným územím několika obcí tvoří je-
jich sídelní osu, kterou však nelze z hlediska 
životního prostředí ani bezpečnosti využívat 
jako plnohodnotné veřejné prostranství. Silni-
ce I/43 každou obec rozděluje tvrdě na dvě 
části. Hluk, prach, plynné emise, otřesy zne-
hodnocují obyvatelům žijících na metry od sil-
nice zdraví, životní prostředí i majetek.

Upozorňujeme, že řešením problémů silnice I/43 
je urychlená realizace rychlostní silnice R 43 
v trase od dálnice D 1 (Troubsko) – Kuřim – 
Černá Hora – Svitávka – Velké Opatovice – Staré 
Město (R 35), která:

Bude významným dopravním severojižním pro-•	
pojením rychlostní silnice R 35 s dálnicí D1.
Zajistí propojení dvou páteřních komunikací •	
republikového významu, kterou je dálnice D 1 

a R 35 v trase mimo sídelní útvary. Zároveň 
v prostoru města Brna umožní převedení tran-
zitní dopravy ve směru sever-jih mimo cent-
rum města.
Umožní plynulé a bezpečné převedení vyso-•	
kých dopravních intenzit.
Čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace •	
vyhoví požadované úrovni kvality dopravy. Ve-
dením v bystrcké stopě zajistí druhý kapacitní 
vjezd ze severu do krajského města.
Zvýšením bezpečnosti dopravy povede ke sní-•	
žení vysokého počtu tragických dopravních 
nehod.
Poměrně k vykonané dopravní práci je silni-•	
ce dálničního typu asi dvakrát bezpečnější. 
V roce 2005 připadla 1 nehoda na 8 milionů 
vozokilometrů na dálnici, zatímco na ostat-
ních silnicích to bylo asi na 4 miliony. V roce 
2005 připadl 1 usmrcený na 83 milionů vo-
zokilometrů na dálnici, zatímco na ostatních 
silnicích to bylo asi  na 47 milionů. 
Realizací R 43 bude naplněn požadavek na vy-•	
budování obchvatů dotčených měst a obcí.
Realizace R 43 velkou měrou přispěje k rozvoji •	
východního území Pardubického kraje a sou-
časně podpoří rozvoj severní části Olomoucké-
ho kraje (Šumpersko).

Petici sestavil Petiční výbor v následujícím 
složení:
Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta Města Boskovi-
ce, bytem Sukova 3, Boskovice
Ing. Miloš Izák, starosta Města Moravská Třebo-
vá, bytem Jiráskova 118, Moravská Třebová
Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta Města Velké Opa-
tovice, bytem Záhumení 597, Velké Opatovice
Ing. Roman Müller, starosta Města Jevíčko, by-
tem Barvířská 113, Jevíčko
Ing. Drago Sukalovský, starosta Města Kuřim, 
bytem Jungmannova 912, Kuřim

Zastupovat petiční výbor při jednání se stát-
ními orgány a občany ve věci této petice je 
oprávněn:
Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta Města Bosko-
vice.
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V úterý 19. 4. 2011 proběhla v Jevíčku veřej-
ná sbírka Nadace ADRA „Pomáhat je radost“, 
kterou pořádala v českých městech humani-
tární organizace ADRA za účelem získání fi-
nančních prostředků na podporu humanitár-
ních a rozvojových projektů v různých zemích 
světa, dále na podporu dobrovolnických pro-
jektů a aktivit dobrovolných spolupracovníků 
v České republice. 
Nadace ADRA je obecně známá svojí zásluž-
nou činností, která se soustředí hlavně na 
pomoc po přírodních a humanitárních kata-
strofách, pomoc civilnímu obyvatelstvu ve vá-
lečných konfliktech. 
V Jevíčku je sbírka Nadace ADRA pořádána 
každoročně od roku 2008 vždy v období Ve-
likonoc. V pondělí 11. 4. 2011 bylo na měst-
ském úřadě zapečetěno 5 pokladniček, které 
převzali dobrovolníci z ADRY a předali je dal-
ším dobrovolníkům – dětem z místní základní 
školy a z gymnázia. Ti pak v úterý 19. 4. 2011  
vyrazili do ulic i firem a oslovovali  občany 
s žádostí o příspěvek. Kdo přispěl minimálně 
30 korunami dostal od dobrovolníků kulatou 
magnetku s obrázky vztahujícími se k huma-
nitární činnosti, s logem nadace ADRA a od-
kazem na její webové stránky.

Po skončení sbírky ve 14.30 hodin pak dob-
rovolníci z ADRY přišli s pokladničkami, ty 
byly rozpečetěny a peníze z nich spočítány. 
Celkem bylo vybráno 7 529,- Kč. Pro porov-
nání – v roce 2010 byl výtěžek sbírky 8 896,- 
Kč. Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti 
a horší ekonomické situaci v našem městě je 
výsledek potěšující. Peníze byly hned druhý 
den poukázány na bankovní účet ADRY. Vše 
počínaje zapečetěním pokladniček, následné 
sečtení finančních prostředků a jejich vložení 
na účet je doloženo příslušnými doklady, aby 
bylo zabráněno případnému zneužití sbírky.
Všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
uspořádání sbírky a těm, kteří neváhali při-
spět, patří poděkování.

Společenská rubrika 
duben 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
dubnu oslavili životní jubileum:

Lubomír Smékal
Marie Kochová
Otakar Krejčí
Augustin Langer
Františka Pořízková
Milada Elisková

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje 
rodičům narozených dětí:

Nela Hegerová
Martin Továrek

Z našich řad odešli:
Antonín Ambroz

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ

od 12. 5. do 25. 5. 2011 

Nutné případy ošetří MUDr. Trčková 
a MUDr. Pávek ve svých ordinačních ho-
dinách. 

NEPŘEHLÉDNĚTE – omezení silničního provozu
Pro zajištění bezpečnosti cyklistů a ostatního 
provozu dojde v Jevíčku ve dnech 6.-8. květ-
na 2011 k částečným uzavírkám ulic a ome-
zením. 

6. května od 17,30 do 19,15 hod. bude uli-
cemi Karla Čapka, Svitavská, Okružní I. a II, 
probíhat trasa a průjezd I. etapy. 

7. května od 9,30 do 11,00 hod. bude 
uzavřena silnice Jevíčko – Velké Opatovice 
a Jevíčko – Uhřice. Příjezd do Penny bude 
umožněn ve směru od náměstí.

Objížďka přes Smolno do V.Opatovic. Do Uh-
řic přes Jaroměřice oběma směry.

7. května od 17,45 do 18,30 bude ulicemi 
Brněnská od Uhřic, M. Mikuláše, A. K. Vitá-
ka, veden dojezd do cíle 3. etapy. V této době 
budou ulice pro ostatní provoz uzavřeny.

8. května od 9,00 do 12,30 hod. bude pro 
veškerý provoz uzavřena silnice Jevíčko 
– Březina. Objížďka přes V. Opatovice, 
Slatinu oběma směry.

Ve dnech: 6. května od 18,30 do 20,00 hod., 
7. května od 14,00 do 23,00 hod. a 8. května 
od 11,30 do 16,00 hod. bude ulice K. H. 
Borovského uzavřena pro veškerý provoz. 
Dojezdy etap cyklistického závodu s mez-
inárodní účastí-ZMN 2011.

Ulice Nerudova bude v úseku od křiž. s ul. 
Nappova po křiž. s ul K.H.B. ve dnech 
6.–8. května vyhražena pro parkování 
vozidel ubytovaných na DM.

Pořadatelé se obrací na občany bydlící na tra-
se závodu, aby zde v této době neparkovali 
svá auta a provoz upravili dle pokynů pořada-

telů a policie. Případně si auta přeparkovali 
do jiných ulic chtějí-li v této době odjet.

Věříme, že i Vy tak přispějete k bezpečnosti 
mladých cyklistů.
Děkujeme,  pořadatelé z TJ Cykloklubu Jevíč-
ko – účastníci závodu.

Zpráva o výsledku humanitární sbírky Jak se Vám líbí nová grafika 
webových stránek města?

Moc pěkná a moderní 59.6 % - 226 hlasů

Ucházející 15.3 % - 58 hlasů

Běžná 9.8 % - 37 hlasů

Nepřehledná 9.8 % - 37 hlasů

Zastaralá a nemoderní 2.1 % - 8 hlasů

Nezajímavá 3.4 % - 13 hlasů

Celkem hlasovalo 379 lidí

Pronájem billboardu
Město Jevíčko oznamuje záměr 
pronajmout billboard umístěný 
u komunikace naproti prodejně 

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

Cena dohodou.

Vážení nájemci 
a pronajímatelé bytů, 
Institut regionálních informací, s.r.o. (dále 
IRI) zpracovává pro Ministerstvo pro místní 
rozvoj (dále MMR) Mapu nájemného. K tomu 
je nutné shromáždit a statisticky vyhodnotit 
dostupné údaje o výši skutečně sjednaného 
nájemného v nájemních smlouvách za období 
od 1. 3. 2009 doposud.

Prosíme Vás tímto o spolupráci při sběru úda-
jů pro zpracování mapy nájemného. Dotazní-
ky pro pronajímatele i nájemníky a pokyny 
pro jejich vyplnění a odeslání budou zveřejně-
ny na internetových stránkách: 
www.mmr.cz/mapanajemneho. 

Případné dotazy Vám zodpoví koordinátorka 
pro sběr dat IRI: Ing. Hana Palbuchtová, na tel. 
čísle +420542212597 nebo +420542523213 
(PO - PÁ 9 - 16 hodin).

Děkujeme za spolupráci.
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení ze 6. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 13. dubna 2011

6/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení:  Ing. Franti-
šek Bušina, Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Fin-
sterle,

b) program zasedání,

c) udělení souhlasu společnosti AVEKO Ser-
vomotory, s. r. o., K. Čapka 740, 569 43 Jevíč-
ko s umístěním stavby a provedením stavby 
„Přístavba montážní haly“ pro účely územního 
řízení a stavebního řízení na pozemcích p. č. 
530/21 – orná půda, p. č. 4224/2 – orná půda 
a p. č. 5452 – ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a ak. soch. Martinem Pokorným, Jesenio-
va 67, 130 00 Praha 3 na akci „Městská kašna 
na Palackého náměstí, p. č. 96/1 - restaurování“ 
za částku 371.580 Kč vč. DPH,

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 
1176/36, 571 01 Moravská Třebová na akci 
„Oprava omítek budovy kláštera č. p. 167 – se-
verní strana“ za částku 516.370 Kč vč. DPH,

f) směnu pozemku p. č. 4128 (4512 m²) – 
orná půda v k. ú. Jevíčko–předměstí s Českou 
republikou, se správou Pozemkového fondu ČR, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za poze-
mek p. č. 5359 (1.880 m²) – vodní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a směn-
nou smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pozemko-
vým fondem ČR na směnu pozemku p. č. 4128 
za pozemek p. č. 5359, oba v k.ú. Jevíčko-před-
městí,

g) minimální cenu za prodej domu č. p. 263 
na ul. Okružní II v Jevíčku a pozemků p. č. st. 
191 (161 m²) – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 

115 (278 m²) – zahrada a p. č. 122/2 (263 m²) 
– zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 
950.000 Kč,

h) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí do-
tace mezi Městem Jevíčko a Regionální radou 
regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem 
Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, týkající 
se nového čísla úvěrového projektového účtu,

i) dodatek č. 2 ke SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 
437, 566 01 Vysoké Mýto, týkající se provádění 
úhrad faktur z nového čísla úvěrového projekto-
vého účtu,

j) směnu plynovodní přípojky vč. pilíře vy-
budované Městem Jevíčko za vodovodní řad PE 
DN 100 v délce 39 m vybudovaný Ing. Annou 
Sekerkovou, Biskupice 3, 569 43 Jevíčko na ul. 
Pod Zahradami v Jevíčku,

k) prodejní cenu jednotlivých bytů domu č. p. 
464 na ul. K. H. Borovského v Jevíčku dle zápi-
su,

l) připojení se k petici – „Petice za urychle-
né prosazení realizace rychlostní silnice R43“, 
kterou sestavil Petiční výbor Svazku obcí pro vý-
stavbu rychlostní komunikace R43,

m) podání žádosti z OPŽP v rámci prioritní 
osy 1, oblasti podpory 1. 3. „Omezování rizika 
povodní“ na pořízení protipovodňového varov-
ného systému (formou bezdrátového rozhlasu) 
a digitálního povodňového plánu s předpoklá-
daným podílem města ve výši 10 % z celkových 
nákladů projektu,

n) cenovou nabídku a mandátní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Regionální rozvojovou 
agenturou Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 
5146, 760 01 Zlín na konzultační a poradenské 
služby v rámci zpracování žádosti o dotaci, do-
tační management a zajištění výběrových řízení 

v rámci projektu „Protipovodňový varovný sys-
tém a digitální povodňový plán“ za odměnu ve 
výši 118.800 Kč vč. DPH,

6/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Petra Spáčila a Vojtěcha He-
belku,

6/3  Zastupitelstvo  b e r e  n a   v ě d o m í :

a) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním 
Arnoštově za I. čtvrtletí 2011,

b) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, 
mládeže a sportu,

c) zápis ze schůze finančního výboru konané 
dne 6. 4. 2011, 

d) nabídku Regionální televize VENKOV s mož-
ností zapojení města do projektu regionální in-
ternetové televize,

e) informaci starosty o odvolání paní Marie 
Neubauerové z pozice výkonné ředitelky Svazku 
obcí skupinového vodovodu Malá Haná,

f) bezúplatný převod majetku z Města Jevíč-
ko na Svazek obcí skupinového vodovodu Malá 
Haná,

6/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :

a) radu města projednáním prodeje bytů na ul. 
K. H. Borovského 464 v Jevíčku s jejich nájem-
níky.

Ing. Roman Müller               Mgr. Miroslav Šafář
starosta                               místostarosta

Usnesení z 11. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 28. března 2011

1/11 Rada pověřuje místostarostu prověřením 
možnosti provést posouzení vlhkosti v měst-
ských bytech dle jejího návrhu,

2/11 Rada pověřuje IT zajištěním zrušením 
septiku a přímé napojení domu č. p. 75 na ul. 
Růžová na městskou kanalizaci, 

3/11 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním ce-
nových nabídek týkající se technického řešení pře-
pojení radiátoru v bytě č. p. 474 na ul. Svitavská 
a jednáním s žadatelkou ohledně úprav v bytě,

4/11 Rada schvaluje opravu vstupních dveří 
u bytového domu č. p. 551 na ul. M. Mikuláše 
v Jevíčku,

5/11 Rada schvaluje zakoupení 4 ks lavic do 
částky 30.000 Kč vč. DPH pro potřeby DPS Svi-
tavská 838, Jevíčko a pověřuje IT jejich osaze-
ním ve spolupráci s vedoucí PS,

6/11 Rada schvaluje užití znaku a názvu měs-
ta Jevíčka na dresech hráčů TJ Pinec Jevíčko,

7/11 Rada pověřuje IT zajištěním cenových 
nabídek na vstupní dveře do kuchyně na ul. 
Soudní 51,

8/11 Rada pověřuje místostarostu dalším jed-
náním s žadatelem dle zápisu ohledně případ-
ného pronájmu pozemku p. č. 131/3 – ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí,

9/11 Rada uděluje souhlas k dočasnému 
umístění montované garáže na pozemku p. č. 

234 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

10/11 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt č. 3, M. Mikuláše 551 nájemky-
ni dle zápisu do 30. 6. 2011,

11/11 Rada schvaluje umístění reklamních ta-
bulí na sloupy VO, dle přílohy zápisu, za částku 
800 Kč bez DPH/rok/1 tabule,

12/11 Rada pověřuje místostarostu zajištěním 
znaleckého posudku na nemovitost č. p. 263 na 
ul. Okružní II,

13/11 Rada schvaluje pronájem nebytového 
prostoru v suterénu budovy kina ASTRA na ul. 
Kostelní 41 za částku 2.400 Kč/rok + úhradu 
spotřebovaných energií žadateli dle zápisu,
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14/11 Rada schvaluje uskutečnění vystoupe-
ní hudební skupiny Pangea – The Beatles Re-
vival Band dne 7. 5. 2011 za částku 30.800 Kč 
vč. DPH,

15/11 Rada pověřuje vedoucí PBH vyzváním 
nájemníků ve věci dodání potvrzení o dodržo-
vání požárně bezpečnostních předpisů z dů-
vodu využívání doplňkových topidel (krby, 
krbová kamna) a revizních zpráv požárně bez-
pečnostního technika, že takto instalovaná to-
pidla jsou v souladu se zákonem a revizi komí-
nových těles,

16/11 Rada pověřuje vedoucí finanční-
ho odboru rozborem hospodaření ubytovny 
města,

17/11 Rada schvaluje uzávěrku přijímání ma-
teriálů k projednávání radou a zastupitelstvem 
města dle zápisu,

18/11 Rada schvaluje opravu a výměnu deš-
ťových svodů a okapů na Domě hasičů firmou 
Klempířství Josef Jeniš, Brněnská 762, Jevíčko 
za částku 2.000 Kč vč. DPH,

19/11 Rada schvaluje zakoupení akumulá-
torové vrtačky do Domu hasičů do 2.000 Kč 
vč. DPH,

20/11 Rada schvaluje zajištění opravy a ná-
sledné provedení STK na vozidle AVIA A30 NA 
za částku max. 11.500 Kč vč. DPH,

21/11 Rada schvaluje výměnu vchodových 
dveří do bytového domu K. H. Borovského 476 
firmou VPO Protivanov za částku 34.773 Kč vč. 
DPH,

22/11 Rada schvaluje přidělení bytu v byto-
vém domě Růžová č. p. 91 žadateli dle zápisu 
na návrh komise bytové a sociální,

23/11 Rada schvaluje uskutečnění divadelní-
ho představení „Za sušenou vodou“, divadelním 
souborem TEATRUM Velké Opatovice, za část-
ku 3.000 Kč vč. DPH + občerstvení + dopravné 
v sále kina Astra dne 17. 4. 2011 od 16:00 ho-
din,

24/11 Rada schvaluje smlouvu o reklamě 
mezi Městem Jevíčko a Stavební vodohospo-
dářská, s. r. o., Moravská Třebová na propaga-
ci uvedené společnosti na přehlídce pěveckých 
sborů v sále Hotelu Morava za odměnu ve výši 
8.000 Kč vč. DPH a následnou smlouvu o pří-
spěvku mezi Městem Jevíčko a OS „Ze Zámečku 
do světa“ na převod finanční částky 8.000 Kč 
vč. DPH na uvedenou akci.

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta               

Usnesení ze 12. schůze Rady města Jevíčka 
konané dne 11. dubna 2011

1/12 Rada pověřuje IT zajištěním CN na 
provedení opravy motorů ventilátorů na budově 
kina,   

2/12 Rada schvaluje nájemné za ubytování 
v Městské ubytovně v částce 3.200 Kč vč. DPH/
měsíc,

3/12 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 538/18 (1.223m2) – zahrada v k. ú. Je-
víčko-předměstí,

4/12 Rada schvaluje záměr o výpůjčce bu-
dovy bez č. p. stojící na pozemku p. č. st. 256/1 
– zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

5/12 Rada schvaluje použití vozidla Peuge-
ot Boxer pro potřeby ZŠ Jevíčko k cestě na škol-
ní výlet do SR za úhradu PHM, 

6/12 Rada schvaluje přihlášení osob k tr-
valému pobytu na adrese K. Čapka 783 v Jevíč-
ku,

7/12 Rada schvaluje záměr pronájmu gará-
že ve dvorním traktu pozemku p. č. st. 33 – za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-město,

8/12 Rada schvaluje umístění reklamní ta-
bule na otočných hodinách na Palackého ná-
městí firmě JakaCom, s. r. o., Nádražní 74, Vel-
ké Opatovice za částku 500 Kč vč. DPH/měsíc,

9/12 Rada schvaluje tisk 2.500 ks propa-
gačních materiálů „Městský okruh Jevíčko“ za 
částku 4.400 Kč bez DPH,

10/12 Rada schvaluje zpracování odborného 
posudku Zahradní krajinářskou tvorbou Brno 
k posouzení stavu aleje jírovců v ul. U Zámečku 
před budovou ZŠ za částku 3.800 Kč bez DPH,

11/12 Rada ruší bod usnesení RM č. 23/12 
ze dne 14. 5. 2007,

Policejní zprávy
26. 4. 2011 Děti v zajetí alkoholu
Policisté společně s městskými stráž-
níky v průběhu uplynulých dní za-
vítali do barů, heren, diskoték a re-
stauračních zařízení. Cílem této 
návštěvy nebyla rozhodně 
zábava. Policisté měli 
za úkol zjistit, jestli 
v uvedených zaříze-
ních není osobám 
mladším 18 let podá-
ván alkohol. Více jak 
tři desítky policistů ze 
Svitav, Moravské Tře-
bové, Litomyšle a Poličky 
a spoleně s městskými poli-
cisty z jednotlivých  měst,  zkontro-
lovaly přes 40 provozoven v regionu. 

Kontrolám bylo podrobeno bezmála 
devět desítek osob, přičemž 9 z nich 
bylo pod vlivem alkoholu.
Je poměrně zarážející, že prim hrály 

převážně osoby něžného pohla-
ví. Svědčí o tom výsledky 

provedených dechových 
zkoušek. Dívce v Mo-
ravské Třebové bylo 
naměřeno 1,65 pro-
mile alkoholu v de-
chu, v Litomyšli 1,15 
a slečně ve Svitavách 

1,02 promile. Chlap-
cům pak policisté namě-

řili nejvyšší hodnoty v Lito-
myšli 0,86 promile a v Jevíčku 0,72 
promile.

12/12 Rada schvaluje Směrnici č. 1/2011 – 
Organizační řád MěÚ Jevíčko,

13/12 Rada schvaluje Směrnici č. 2/2011 – 
Pracovní řád MěÚ Jevíčko,

14/12 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEPRO, a. s., 
Praha k odebírání PHM,

15/12 Rada schvaluje CN firmy ISMA Jevíč-
ko, s. r. o. v částce 49.654 Kč vč. DPH na rekon-
strukci kanalizační šachty na ul. Soudní v Jevíč-
ku,

16/12 Rada schvaluje CN firmy ISMA Jevíč-
ko, s. r. o. v částce 48.856 Kč vč. DPH na opra-

vu kanalizační přípojky na ul. Soudní v Jevíč-
ku,

17/12 Rada schvaluje odměnu pracovnicím 
MK v Jevíčku ve výši dle přílohy zápisu.

Ing. Roman Müller               Mgr. Miroslav Šafář
starosta                               místostarosta               
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Děti zachraňovaly večerníček
Dne 1. dubna proběhla na Základní škole v Je-
víčku Noc s Andersenem. V letošním roce jsme 
se zaměřili na Václava Čtvrtka, který by 4. dubna 
2011 oslavil sté narozeniny. 
Václav Čtvrtek se proslavil zejména knihami, kte-
ré se staly předlohami pro známé Večerníčky jako 
je Rumcajs, Manka, Cipísek, Rákosníček, Křemí-
lek a Vochomůrka, Maková panenka, Víla Amálka 
či Hajný Robátko.
Večerníček – to bylo také téma, na kterém děti 
pracovaly se svými třídními učitelkami již něko-
lik dní před samotnou Nocí s Andersenem. Měly 
za úkol seznámit se s co nej-
větším počtem knih, nejen od 
Václava Čtvrtka, ale i od ostat-
ních autorů, jako je například 
Zdeněk Miler a jeho Krteček, 
Miloš Macourek s Machem 
a Šebestovou a jiní. 
Samotná noc s Anderse-
nem letos částečně probíha-
la v kině, kde byl pro žáky 
připraven program plný po-
hádek, písniček a soutěží. Nejprve se představi-
li učitelé 2. stupně s originální pohádkou, kde 
večerníčkové postavy rozhodovaly o sporu mezi 
Lordem Antisportem a Harry Kilometrem. Uči-
tele pak na podiu vystřídali žáci z dramatického 
kroužku, kteří podle vlastnoručně napsaného scé-
náře zahráli pohádku o Večerníčkovi, který se bál, 
že se už nikdy nedostane na televizní obrazovky. 

Naštěstí jej písničkou zachránili naši diváci. Mezi 
jednotlivými čísly si mohly děti společně zazpívat 
známé písničky z pohádek.  
Po krátkých scénkách následoval blok soutěží. Na 
pódiu se střídali zástupci jednotlivých tříd, kteří 
se snažili poznat postupně se odkrývající obrázky 
z Večerníčků či znělky z Večerníčků. Své nabité 
vědomosti pak mohli  zúročit při vědomostním 
kvízu, který pro ně připravily děti z dramatické-
ho kroužku.
Závěr patřil cvičenkám z aerobiku, které si zde 
odbyly svoji premiéru se skladbou Wimbledon. 

Závěrečné vyhodnocení sou-
těže Andersenovy tužky pak 
bylo pomyslnou třešničkou 
na dortu, obzvlášť pro ty, 
kteří si za svá literární díla 
odnesli diplomy. 
Program v kině pomalu kon-
čil, ale zdaleka to nebylo vše, 
co bylo pro děti na tento ve-
čer nachystáno. Každou třídu 
ještě čekalo velké objevování 

pokladu. Nakonec se všichni sešli v tělocvičně 
a společně si zatancovali na diskotéce. 
Unaveni, ale přesto plni krásných zážitků jsme se 
ráno rozešli do svých domovů. Už teď se těšíme, 
co nového nás bude čekat na příští Noci s An-
dersenem.

Mgr. Blanka Mauerová

Recitátorky z Jevíčka 
bodovaly v krajském kole

Ve dnech 4., 5., 11. a 12. dubna se v Pardubi-
cích uskutečnilo krajské kolo recitační soutěže. 
V letošním roce měla Základní škola Jevíčko zá-
stupce ve všech kategoriích, což je samo o sobě 
již velkým úspěchem. 
V I. kategorii nás reprezentovaly Natálie Fin-
sterlová a Anna Ševčíková, v II. kategorii to byly 
Magdalena Parolková, Ivana Blchová a Jana Va-
líčková, ve III. kategorii pak Monika Křivánko-

vá a konečně ve IV. kategorii se do Pardubic 
probojovaly Tereza Finsterlová a Hana Kohout-
ková. A jak se nakonec výše jmenovaná děvčata 
umístila?
Natálka Finsterlová obsadila fantastické první 
místo z celého Pardubického kraje, Anička Še-
včíková pak získala čestné uznání. Nutno po-
dotknout, že recitátoři v I. kategorii končí na 
krajské úrovni, 
do celostátního 
kola se postupuje 
od II. kategorie. 
Dalším úspěchem 
je postup Terezy 
Finsterlové mezi 
10 nejlepších re-
citátorů Pardu-
bického kraje. 
Madlenka Parol-
ková, Ivana Bl-
chová, Jana Valíčková, Monika Křivánková ani 
Hanka Kohoutková se sice na předních místech 
neumístily, ale zato si odvezly cennou zkuše-
nost, kterou doufejme, zúročí v příštích letech.

Mgr. Blanka Mauerová

MO ČRS JEVÍČKO POŘÁDÁ

            D Ě T S K É   R Y B Á Ř S K É   Z Á V O D Y
pro rybáře i nerybáře do 15 let

Kde:     SMOLENSKÁ PŘEHRADA – POZOR ZMĚNA!

Kdy:     sobota 28.5.2011

Prezence:     od 7:30 hodin do 8:00 hodin

Zahájení:    8:00 hodin     

                                                                                                            

Předpokládané ukončení:  12:00 hodin

UDICE A NÁVNADY S SEBOU!

Občerstvení zajištěno! Pro účastníky závodu ZDARMA.
Žádný z účastníků neodejde s prázdnou!
Soutěžní kategorie: absolutní vítěz, první, největší, nejmenší ryba, největší počet ulovených ryb, nejmladší soutěžící.

Přijďte s dětmi prožít krásné dopoledne u vody, srdečně zvou pořadatelé!
Prosíme Vás, aby jste zanechali čtyřnohé mazlíčky doma.
POŘADATELÉ DĚKUJÍ VŠEM SPONZORŮM!

Mateřská škola v Jevíčku
  

si Vás dovoluje pozvat na
  

oslavu DNE MAMINEK,
která se uskuteční 
ve čtvrtek  5. 5. 

v 16.00 hod. 
v kině Astra.

V programu vystoupí děti z mateřské školy a jako hosté žáci ZUŠ v Jevíčku.

TÉMATEM LETOŠNÍ OSLAVY JE POHÁDKOVÁ ZEMĚ.
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ZUŠ Jevíčko reprezentovali žáci na klavír, kytaru a housle

Cantilo a jeho aktivity

Úspěchy žáků Gymnázia Jevíčko v soutěžích

Jako každým rokem, tak i letos proběhla tradiční 
soutěž základních uměleckých škol v České republi-
ce v různých uměleckých oborech. Letošní soutěže-
ní bylo zaměřeno zejména pro hrá-
če na klavír, kytaru a housle. ZUŠ 
Jevíčko je pravidelným účastníkem 
této národní soutěže, kterou vypi-
suje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a do této soutěže vy-
slala ZUŠ Jevíčko své nejlepší zá-
stupce.

Soutěž probíhá v několika ko-
lech a úrovních. První soutěžní den 
proběhl v ZUŠ Jevíčko ve středu 
19. ledna na úrovni školního kola, 
kterého se zúčastnilo celkem 18 
žáků školy. Ve hře na klavír to byli: 
Eliška Beranová, Eliška Lexmaulová, Pavlína Lan-
gerová, Šimon Kouřil, Martin Bažant, Anna Jun-

ková, Kristýna Kouřilová, Aneta Wetterová, Jan 
Lexmaul, Jana Melková, Natálie Wetterová, Radka 
Veselá, Anna Stenzlová, Tomáš Haas a Markéta Je-

nišová. Hru na housle reprezento-
vala Barbora Staňková a hru na 
kytaru Lucie Svojanovská a Jonáš 
Bombera jako kytarové duo. Po-
rota složená z učitelů ZUŠ Jevíč-
ko udělila spoustu krásných oce-
nění, z nichž ti nejlepší postoupili 
do okresního kola soutěže, které 
se konalo ve hře na klavír a kytaru 
9. února v Moravské Třebové a pro 
housle 2. března rovněž v Morav-
ské Třebové.

V tomto okresním kole repre-
zentovali ZUŠ Jevíčko klavíristé 

v sestavě: Eliška Lexmaulová – 2. místo, Anna 
Junková – čestné uznání, Aneta Wetterová – čestné 

uznání, Jana Melková – 2. místo. Jediným repre-
zentantem ve hře na housle byla Barbora Staňko-
vá – 1. místo a rovněž ve hře na kytaru účinkovali 
v okresním kole Lucie Svojanovská a Jonáš Bom-
bera jako kytarové duo. Právě kytarové duo se sta-
lo nejúspěšnějšími reprezentanty naší ZUŠ, získá-
ním 1. místa s postupem do krajského kola.

Do Pardubic se právě kytarové duo – Lucie Svo-
janovská a Jonáš Bombera vypravilo 23. března, aby 
zde v krajském kole soutěže získalo krásné 2. místo. 

Všem soutěžícím žákům ZUŠ Jevíčko velmi dě-
kuji za přípravu a účast v soutěži a chuť dosáhnout 
ve svém oboru co možná nejlepších výsledků.

Poděkování patří také vyučujícím ZUŠ Jevíčko, 
kteří žáky do soutěže připravili, jsou to: Ivana Svo-
janovská, Bc. Barbora Křivinková DiS., Martin Kou-
řil, dipl.um., Mgr. Petr Pávek a Ing. Radek Kavan.  

Dušan Pávek, dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko.

Všichni milovníci hudby a sborového zpěvu jistě 
v poslední době zaznamenali dvě kulturní akce, na 
kterých se organizátorsky podílel jevíčský pěvecký 
sbor Cantilo.
26. března proběhl v jevíčské synagoze společný 
koncert Cantila a spřáteleného pěveckého sboru 
LSDa z Lomnice u Tišnova. Funkci „předskokana“ 
se zhostil Cantilo s pěti novými skladbami a pře-
devším s  pěveckou posilou – 
sólo v písni „Okolo Jevíčka“ 
zazpívala studentka brněnské 
konzervatoře Lucie Badalová. 
Hlavním hostem programu 
byl Lomnický Sbor Dishar-
monických amatérů pod vede-
ním Báry Pavlišové, který má 
v repertoáru zejména moderní 
swingové a jazzové skladby, 
většinou za hudebního dopro-
vodu. Početné publikum přesvědčil jistě o tom, že 
to nejsou žádní amatéři, ale naopak ostřílení zpěvá-
ci a hudebníci. Však byli také po zásluze odměně-
ni bouřlivým potleskem a dokonce následoval pří-
davek. Ke zdárnému průběhu večera přispěla svým 
průvodním slovem i paní Jitka Moučková.
10. dubna se v hotelu Morava uskutečnila regionální 
přehlídka pěveckých sborů, nazvaná příznačně pod-
le oblíbené písně z repertoáru Cantila „Okolo Jevíč-
ka“. Tato přehlídka si kladla za cíl navázat na tradici 
sborových setkání v regionu Malá Haná – „Křičko-
vo Jevíčko“. Akci zahájil moderátor Jiří Palán, který 
předal slovo jejímu „duchovnímu otci“ – Mgr. Luď-
ku Klimešovi, a také dalším hostům. A pak už zazpí-
vali naši nejmenší – dětské pěvecké sbory z Jevíčka 
Smajlíci a Klíček, dále vystoupily místní sbory Can-
tilo, chrámový sbor a Schola Jevíčko, sbory z blízké-
ho okolí Fermáta Moravská Třebová, Leoš Boskovi-
ce, chrámové sbory z Městečka Trnávky a Vanovic. 
Každý dostal možnost předvést to nejlepší ze svého 
repertoáru v čtvrthodinovém vystoupení. Na konec 
si všichni účastníci společně zazpívali známou Svě-
rákovu píseň „Jevíčko“. A jako překvapení se sku-
tečně dostavila pravá Evička z Jevíčka na svém kole 
Eska. Po přestávce zahrál k poslechu i tanci Jevíč-
ský Big-Band. 
Na závěr bych chtěla znovu poděkovat všem, kdo 
se podíleli na zdárném průběhu obou akcí, ať již 
organizačně nebo sponzorsky – bez jejich finanční 
podpory a pomoci by přehlídku nebylo možné usku-
tečnit. Hlavní dík patří Městu Jevíčku za pokrytí 
80 % nákladů, spojených s přehlídkou – poskytnutí 
grantu, dárkových balíčků pro sbory, sponzorství tis-
ku veškerých materiálů a osobní angažovanost a po-

Pěvecká soutěž
Dne 30. 3. 2011 jsme se se třemi studenty naše-
ho gymnázia zúčastnili pěvecké soutěže v Moravské 
Třebové. Soutěžilo se v  šesti kategoriích. Viktor 
Ille si vyzpíval v páté kategorii (8. a 9. třídy a pří-
slušné ročníky nižšího gymnázia) druhé místo s pís-
ničkou Hledá se žena, Elena Trčková z 1. B a Julie 
Junková z 2. B museli soupeřit v šesté kategorii. 
Byla to škoda, protože tato kategorie byla nejsilnější 
a nejvyrovnanější. Bohužel, vyhrát může jen jeden, 
a vítězem se stala Elena Trčková s písničkou I will 
Survive. Julii Junkovu doprovodila na kytaru Nicol 
Weiglová, společně získaly místo třetí, a když si uvě-
domíte, že od druhého místa je dělilo půl bodu, po-
chopíte, jak vyrovnaná tato skupina zpěváků byla. 
Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci našeho 
gymnázia a přejeme jim hodně nazpívaných písni-
ček a spoustu hezkých chvil s muzikou.
Certamen Latinum
Jak již bývá v posledních letech tradicí, studen-
ti Gymnázia Jevíčko dosahují výrazných úspěchů 
v soutěži z latinského jazyka Certamen Latinum. 

Dne 23. 3. 2011 se uskutečnilo v Praze zemské 
kolo olympiády v latině (Certamen Latinum).  Ví-
tězem kategorie A se stal student Gymnázia Jevíč-
ko Martin Holan, který postoupil do celostátního 
kola. V celostátním kole, které proběhlo 14. dubna 
v Praze, opět zvítězil a stal se nejlepším latiníkem 
kategorie A v České republice. 
Olympiáda v českém jazyce
Dne 22. 3. 2011 se uskutečnilo na Základní škole 
náměstí Míru ve Svitavách okresní kolo olympiá-
dy v českém jazyce. V konkurenci 25 soutěžících 
obsadily 1. a 2. místo studentky Gymnázia Jevíčko 
Nikola Pospíšilová a Vendula Rozmánková, které 
budou školu reprezentovat v krajském kole.
Olympiáda z matematiky
Dne 5. 4. 2011 se uskutečnilo v Pardubicích kraj-
ské kolo matematické olympiády kategorií B a C. 
V kategorii B zvítězila studentka Gymnázia Jevíčko 
Kateřina Jarkovská. Na čtvrtém místě skončil stu-
dent Gymnázia Jevíčko Filip Jeniš.

JJ

Tanečníci ZUŠ Jevíčko 
vystupovali na „Slánském 

tančení 2011“
Na konci března se „tanečák“ ze ZUŠ Jevíčko pod 
vedením Aleny Dosedlové zúčastnil taneční soutě-
že ve městě Slaný. Tanečníci se předvedli ve třech 
různých kategoriích. Na „plac“ všichni nastoupi-
li sebejistě a se skvělými skladbami. Dovezli si ná-
sledující umístění. Za bláznivou skladbu Los raplos 
(Jevíčko) si nejstarší tanečníci vytancovali 3. místo. 
Velkým překvapením bylo, že se v kategorii volný 
styl - mladší skvěle umístily dvě skladby Čaroděj-
ky z předměstí (Jaroměřice) a Ohnivý tanec (Jevíč-
ko). Čarodějky z předměstí skončily na zasloužilém 
3. místě a Ohnivý ta-
nec na senzačním 1. 
místě. Nejmenší ta-
nečníci se skladbou 
Láry fáry (Chornice) 
měli silnou konkuren-
ci, a tak si přivezli jen 
zkušenosti do dalších 
let. Ze soutěže se všichni vrátili s úsměvem na tváři 
a s nadšením nadále pokračovat v tancování.  Naše 
fotky z taneční soutěže si můžete prohlédnout na 
stránkách ZUŠ Jevíčko: www.zusjevicko.cz.

Eliška Veselková a Tereza Finsterlová

moc. Také děkujeme hejtma-
novi Pardubického kraje Mgr. 
Radko Martínkovi, pod jehož 
záštitou se festival konal, za 
sponzorský dar ve výši 7 000,- 
Kč, hotelu Morava za poskyt-
nuté zázemí a občerstvení, 
firmám VHOS a. s. Moravská 

Třebová, Stavební vodohospodářská Moravská Tře-
bová a ST COM s. r. o. za sponzorství, ZUŠ Jevíčko 
a dalším. Pro náš sbor tyto akce byly velkým příno-
sem – povzbuzení do další práce a zároveň závazek 
do budoucnosti. Doufám, že diváci i účinkující byli 
spokojeni, a že se všichni společně setkáme na dal-
ších koncertech!

Mgr. Darina Gnipová
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Výstup na Ivančenu 2011
Kamenná mohyla v Beskydech nedaleko Lysé 
hory je jedním z nejznámějších skautských po-
mníků v zemi. Po dlouhá desetiletí byla symbo-
lem odporu k totalitnímu zřízení. 
V tomto roce jsme se k pouti na Ivančenu 
rozhodli i my, jevíčští zástupci Svazu skautů 
a skautek ČR. Spoluorganizátory se stali skauti 
ABS a celkově se počet účastníků ustálil někde 
kolem čísla sto pa-
desát. Mezi účast-
níky byli i zástupci 
z Polska a Sloven-
ska, takže se náš 
výstup stal vprav-
dě mezinárodním. 
Termín jsme zvolili 
jiný, než oficiální, 
totiž sobotu před 
Velikonoci. Chtě-
li jsme se vyhnout 
davům a zavzpomí-
nat v komornější atmosféře.
Vše vypuklo v pátek 15. dubna 2011. Třinácti-
členná výprava z Jevíčka se kolem čtvrté hodi-
ny rozjela na východ ve třech autech. Po dvou 
hodinách jsme všichni dorazili na místo určení, 
totiž do Frýdlantu nad Ostravicí. Zdejší soko-
lovna nám poskytla přístřeší a my se mohli při-
pravovat k zítřejšímu pochodu. 
V sobotu se vstávalo v sedm. Slavnostní nástup 
byl v devět hodin. Přesně v tu dobu dorazili 
i skauti z Krnova, Fryštáku a Lukova a rozšíři-
li tak naše řady. Výstup k mohyle mohl začít. 
Po cestě bylo několik zastavení, které sloužily 

k zamyšlení, jak skautská výchova může přispět 
k boji o holý život, který zažili skauti v různých 
válečných konfliktech. Cestu nám zpestřovaly 
zbytky sněhu, jenž pokrýval přibližně polovinu 
trasy, přesto se našlo pár otužilců, kteří hrdě 
stoupali jen v kraťasech a kroji. 
U mohyly jsme se sešli kolem jedné hodiny. 
Společně jsme zavzpomínali na padlé skauty 

a položili kameny 
nesené z domova. 
Větší část poutní-
ků se pak odebrala 
na zpáteční cestu, 
našlo se ale pár vy-
trvalců, co se roz-
hodli pokořit Ly-
sou horu. Výstup 
se podařil a vše 
dopadlo skvěle. Já 
osobně se bavil po-
hledy zděšených 

turistů, kteří v teplých bundách a zimních 
botách nevěřícně sledovali, jak se v teniskách 
a krátkých kalhotách suneme nahoru a ještě je 
předháníme. Inu skauti jsou odolný národ.
Zpáteční cesta už proběhla bez komplikací. Je-
dině na sněhu se odrážející zrádné jarní sluníč-
ko nám trochu nadělalo starosti. Do spacáků 
jsme padli poměrně brzy, únava už se začínala 
hlásit. Neděle pak byla ve znamení odjezdu. Zá-
jemci mohli ještě navštívit mši a po ní se všich-
ni odebrali na cestu do svých domovů. 

Za skautské oddíly Jevíčko Bc. Josef Nešpor

Výsledky šachového turnaje mládeže
pořádaného ŠK Jevíčko 17.4.2011

Poř. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1  PH 2  PH 3 
1 Slouka Lukáš CZE 1000 ASK Blansko 7.0 29.5 21.0 29.50
2 Dvořácek Filip CZE 1000 Makkabi Boskovice 5.5 33.0 22.0 23.25
3 Osouch Lukáš CZE 1250 Makkabi Boskovice 5.5 30.0 20.0 20.25
4 Bednář David CZE 1000 SK Kunštát 4.5 29.5 19.5 15.50
5 Ambrozová Lucie CZE 1250 SK Svitavy 4.0 29.0 21.5 14.00
6 Pavlíček Lukáš CZE 1250 SK Svitavy 4.0 29.0 20.5 15.00
7 Duma Tomáš CZE 1000 TJ Slovan Mor. Třebová 4.0 29.0 19.0 14.00
8 Dvořák Jakub CZE 1100 TJ Slovan Mor. Třebová 4.0 28.5 20.5 13.00
9 Prokop Matěj CZE 0 Přelouč 4.0 26.0 18.5 11.00
10 Kraváček Aleš CZE 1000 Jevíčko 4.0 24.0 17.5 11.50
11 Neuder Jiří CZE 0 Rovečné 4.0 22.0 16.0 10.00
12 Král Martin CZE 1000 SK Kunštát 4.0 21.0 16.0 9.00
13 Joukl Jakub CZE 0 Přelouč 3.5 20.5 14.0 6.50
14 Bouchal Lukáš CZE 1000 Sokol Mistrovice 3.0 28.0 19.0 9.00
15 Králová Kateřina CZE 1100 SK Svitavy 3.0 25.5 16.5 7.50
16 Joukl Martin CZE 0 Přelouč 3.0 24.5 18.0 9.00
17 Vašíček Michal CZE 1000 Jevíčko 3.0 22.5 15.0 6.00
18 Kozelek Petr CZE 0 Jevíčko 3.0 20.0 13.5 6.00
19 Zedek Mikuláš CZE 0 Boskovice 2.0 21.5 15.5 5.00
20 Andrle Vojtěch CZE 1100 SK Svitavy 2.0 21.5 15.5 4.00
21 Pařízek Pavel CZE 1000 SK Kunštát 2.0 18.0 13.0 3.00

Metela Jan CZE 0 Rovečné 2.0 18.0 13.0 3.00
23 Košťál Tadeáš CZE 0 Jevíčko 2.0 17.0 12.0 5.00
24 Řehůřek Daniel CZE 0 Rovečné 1.0 20.5 14.5 2.00

Poděkování na 
závěr sezóny....

Stolní tenisté z Jevíčka zaznamenali zajímavé 
výsledky v uplynulé sezóně 2010-11, na více 
jak 40 turnajích. Po celé období nás prováze-
la mimořádná přízeň zástupců města Jevíčka, 
ZŠ Jevíčko, společnosti JakaCom Velké Opa-
tovice, za což všem patří obrovské poděková-
ní. 
Za podporu se hráči odvděčili výbornými vý-
kony nejen na poli sportovním, ale i spole-
čenském po celé ČR. Stručný přehled výsled-
ků: JEDNOTLIVCI-BTM ČR-2x 3. místo, 2x 
5. místo, celkové 6. místo. KP Pardubice - 1x 
5. místo, Regionální přebor-3x 1. místo, 2x 
2. místo, 2x 3. místo. Regionální BTM - 6x 
1. místo, 6x 2. místo, 3x 3. místo. Regionální 
soutěž-3. místo na žebříčku jednotlivci, 1. mís-
to čtyřhry. DRUŽSTVA - starší žáci 3. místo ve 
finále OH Pardubického kraje, 4. místo divize 
dorostu Pardubického kraje, 2. místo regio-
nální soutěž mužů.
9. 4. 2011 proběhlo závěrečné, společné po-
sezení hráčů, trenérů, sponzorů a příznivců 
našeho sportu. Pozvání přijali starosta měs-
ta Ing. Müller a místostarosta Mgr. Šafář, 
oba pánové poděkovali stolním tenistům za 
vzornou reprezentaci města Jevíčka. Nejlep-
ším hráčům a členům oddílu předali ocenění 
v podobě velkého dárkového koše, děkovné 
plakety a medailí. 

Za Pinec Jevíčko, jednatel Oldřích Zecha
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PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko – květen 2011

Přehled akcí ve městě Jevíčko  
na měsíc květen 2011

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

P R O G R A M  

N A   KVĚTEN 
 

Pondělí 2. května 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

Dárek pro maminku 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 3. května 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE 

S DĚTMI 2 - 3 roky 
ZAVŘENO  

Čtvrtek 5. května 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM  

PRO RODIČE S DĚTMI  
10 měsíců - 2,5 roku  

17:00 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

Pondělí 9. května 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 10. května 2011 

9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI  
2 - 3 roky   

ZAVŘENO 

Čtvrtek 12. května 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM  

PRO RODIČE S DĚTMI  
10 měsíců - 2,5 roku 

10:15 PŘEDNÁŠKA 
NA TÉMA PŘECHOD 
NA PEVNOU STRAVU  

17:00 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

Pondělí 16. května 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

 

Program seniorského klubu na květen: 

Středa 4. května2011 opožděný slet čarodějnic 
Středa 11. května 2011 vycházka do přírody 
Středa 18. května 2011 bylinkový den 
Středa 25. května 2011 hrátky s matematikou 
Středa 1. června 2011 rozloučení na prázdniny - opékání buřtů 

 

Úterý 17. května 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 19. května 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM  

PRO RODIČE S DĚTMI  
10 měsíců - 2,5 roku 

10:15 PŘEDNÁŠKA 
NA TÉMA  
OČKOVÁNÍ 

17:00 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

Pondělí 23. května 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 24. května 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 26. května 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

17:00 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

Pondělí 30. května 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 31. května 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

01.05. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Jaroměřice, SK Jevíčko
04.05. 14:00 Malování s p. Matouškovou, prostory ZŠ Jevíčko
04.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
05.05. 16:00 „Svátek matek“ – vystoupení dětí MŠ, sál kina Astra
06.–08.05.  Mezinárodní etapový cyklistický závod
08.05. 10:30 Pietní akt u pomníku obětí 2. světové války
08.05. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Opatov, SK Jevíčko
08.05. 17:00 Fotbal- muži, Jevíčko – Horní Újezd, SK Jevíčko
11.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
12.05. 17:30 Fotbal – žáci, Jevíčko – Cerekvice, SK Jevíčko
14.05. 09:00 Tenis – dospělí, Jevíčko – Ústí nad Orlicí, kurty TC Jevíčko
15.05. 09:00 Tenis – dorost, Jevíčko – Česká Třebová, kurty TC Jevíčko
15.05. 14:00 Den pro ženy, sál Zámečku, MěK Jevíčko
15.05. 18:00 „Most“ – studentský divadelní soubor z Jevíčka, Kino Astra
18.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
18.05. 16:00 Zastupitelstvo města

18.05. 17:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ, Synagoga
19.05. 17:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ, Synagoga
22.05. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Rybník, SK Jevíčko
22.05. 17:00 Fotbal – muži, Jevíčko – Dolní Újezd B, SK Jevíčko
24.05. 17:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ, Synagoga
25.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
25.05. 17:00 Koncert žáků ZUŠ, Synagoga
26.05. 17:00 Absolventský koncert ZUŠ, Synagoga
26.05. 18:00 Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska, Sál Zámečku
28.05. 07:30 Dětské rybářské závody, Smolenská přehrada, MO ČRS
29.05. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Radiměř, SK Jevíčko

7. 5., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film:

SVĚTOVÁ INVAZE
Po mnoho let byly zaznamenány případy pozo-
rování UFO po celém světě. Ale v roce 2011 se 
to, co kdysi bylo jen pozorováním, stane hroz-
nou realitou, když je Země napadena nezná-
mými silami. Americké armádě nezbývá, než 
zastavit jejich další postup, i když bojují proti 
takovému nepříteli, s jakým se nikdy předtím 
nesetkali. Hrají: Aaron Eckhart, Michelle Ro-
driguez, Bridget Moynahan, Ramon Rodriguez, 
Michael Pena a jiní.
Vstupné: 69 Kč, 112 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný

14. 5., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film:

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
K vysněné práci dostala dvě noční můry. 
Motorem Hezkého vstávání je mimořád-
ně zábavný a dynamický vztah mezi dvěma 
ústředními postavami: Becky, mladou dámou 
plnou nadšení do nové práce a Mikem, kdysi 
uznávaným, dnes penzionovaným novinářem, 
který dělá všechno proto, aby její práce byla 
maximálně nesnesitelná. A tak zmatek v poza-
dí ranních show pokračuje… Hrají: Rachel Mc 
Adamsová, Harrison Ford, Noah Bean, Diane 
Keatonová, Jeff Goldblum a další.
Vstupné: 69 Kč, 107 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný

21. 5., sobota v 17:30 hod., Český široko-
úhlý film:

NEVINNOST
Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na 
absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy 
stačí jediná věta a všechno, co jste dosud bu-
dovali, se zhroutí jako domeček z karet. Tak 
obětujete tajemství, která měla zůstat navždy 
skrytá, protože jsou pro vás i pro vaše okolí 
příliš nebezpečná… Režie filmu Jan Hřebejk. 
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Alena 
Mihulová, Hynek Čermák, Zita Morávková, Lu-
děk Munzar a další.
Vstupné: 69 Kč, 100 minut, mládeži přístupný

28. 5., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film v českém znění:

RANGO
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nema-
jí. „Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde žízeň 
a prach jsou tvé družky věčné…“ Chór hra-
jících a zpívajících mexických sov vás uvede 
do světa, kde vás přejde sranda, ale přesto se 
budete bez ustání smát příběhu o nejneprav-
děpodob-nějším hrdinovi, jakého kdy Divoký 
západ poznal.
Vstupné: 69 Kč, 107 minut, mládeži přístupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české ki-
nematografie. Změna programu vyhrazena.

Praha, 21. 4. 2011 

Jak naladit Prima LOVE
Vážení zastupitelé samosprávy,
před měsícem jsme zahájili vysílání nové televizní stanice Prima LOVE. Její signál je šířen digitálním terestrickým vysíláním 
v rámci multiplexu 3, kabelovou a satelitní cestou. Přestože nová televize vysílá již od 8. března, řada zájemců se na nás stále 
obrací s dotazy, jak ji naladit. Přestože veškeré jednotlivé dotazy samozřejmě v co nejkratším čase vyřizujeme, rádi bychom 
poskytli Vašim obyvatelům návod, jak si zajistit příjem Prima LOVE. Budeme Vám velice vděčni, pokud tyto informace v rámci 
své obce zveřejníte. 

Jak snadno naladit Prima LOVE?

Pokud jste v rámci digitálního vysílání vlastníkem set-
top-boxu, vyzkoušeli jste ladění v menu Vaší televize 
a Prima LOVE stále nemůžete naladit, je možné, že 
bydlíte v oblasti, která ještě není pokryta signálem. Pro 
lepší představivost si prohlédněte naši mapu signálu.

Prima LOVE vysílá v multiplexu 3, ve kterém vysílaly 
programy Z1 a Public TV. Pokud jste tedy donedávna 
mohli naladit tyto stanice, měli byste naladit i Prima 
LOVE. Přechod na digitální terestrické vysílání probíhá 
na celém území ČR, ukončen by měl být 11. listopadu 
2011, s výjimkou oblastí Jeseník a Zlín, kde bude 
analogové vysílání vypnuto nejpozději 30. června 2012. 

Pokud využíváte služby kabelového operátora (UPC 
apod.) a nemůžete si Prima LOVE naladit, obraťte se, 
prosím, přímo na něj. Prima LOVE ze zákona musejí 
operátoři zařadit do svých nejnižších (základních) 
programových nabídek. 

Jestli přijímáte televizní signál přes 
satelit a máte potíže s naladěním 
Prima LOVE, poraďte se, prosím, 
s dodavatelem, u kterého jste 
satelitní zařízení zakoupili. Většina 
obchodů vlastní infolinky, kde Vám 
poradí školení technici.

Pro bezproblémový příjem digitální 
televize je velmi často třeba upravit 
příjmovou anténu. A právě zde se 
také může skrývat důvod, proč Vám 
nejde Prima LOVE naladit. Pokud 
máte tento problém, požádejte 
správce Vašeho domu, aby upravil 
společnou televizní anténu. 

Pro další info se podívejte na

nebo kontaktujte technické oddělení na e-mailu

Děkujeme za Vaši podporu,
FTV Prima, spol. s r. o.

Ing. Marek Singer 
Generální ředitel Televize Prima

www.iprima.cz/novinky/jak-naladit-prima-love

signal@iprima.cz

Vážení zastupitelé samosprávy, 

před měsícem jsme zahájili vysílání nové televizní stanice Prima LOVE. Její signál je ší-
řen digitálním terestrickým vysíláním v rámci multiplexu 3, kabelovou a satelitní cestou. 
Přestože nová televize vysílá již od 8. března, řada zájemců se na nás stále obrací s do-
tazy, jak ji naladit. Přestože veškeré jednotlivé dotazy samozřejmě v co nejkratším čase 
vyřizujeme, rádi bychom poskytli Vašim obyvatelům návod, jak si zajistit příjem Prima 
LOVE. Budeme Vám velice vděčni, pokud tyto informace v rámci své obce zveřejníte.

Další informace na:
www.iprima.cz/novinky/jak-naladit-prima-love
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RŮZNÉ

Městská knihovna Jevíčko
Sobota 7. května – vlastivědný výlet do Kutné 
Hory. Pro všechny milovníky historie a krás ČR 
pořádáme výlet s průvodcem.
Odjíždět budeme od budovy Gymnázia v 6.30 
a cestou navštívíme také empírový skvost - zámek 
Kačinu. Máme skvělého průvodce pana J. Valíčka, 
kterého znáte z našich přednášek. 
Z Kutné Hory se budeme vracet kolem 17.00 hodi-
ny a cesta  vás bude stát 250,- Kč. Ještě máme ně-
kolik volných míst, tak neváhejte a využijte skvě-
lou příležitost.
Neděle 15. května od 14.00 hodin – Den pro 
ženy. Den pro všechny slečny, maminky, babičky, 
které se rády baví. Zámeček bude patřit vám. Při-
pravili jsme pro vás odpoledne plné překvapení. 
Udělejte si čas pro sebe a přijďte si odpočinout za 
námi na zámeček.
Těšíme se na vás 
Čtvrtek 26. května v 18.00 hodin – sál zámeč-
ku, pro všechny milovníky cykloturistiky
Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska
Povídání nad projekcí svých fotografií, které se 
staly podkladem pro knihy Cyklovýlety po Česku; 
Východní Čechy a okolí - nejkrásnější výlety po-
hovoří o přírodních a historických zajímavostech 
České republiky, a také o zajímavých trasách pro 
naše výlety na kole, autor a nakladatel Martin Le-
schinger. Povídání se dotkne i několika nejen lite-
rárních osobností, které jednotlivé osobité regiony 
naší vlasti originálním způsobem ovlivnily.

Ze zmíněných koutů České republiky: 
Slavkovský les (Loket nad Ohří), Šumava - 
Železnorudsko (Černé jezero), Berounka (Křivoklát), 
České Švýcarsko (Pravčická brána), Dolní Posázaví 
(Medník), Český ráj (Trosky), Harrachovsko (Jizer-
ské hory, Krkonoše), Orlické hory (trasa z Náchoda 
do Ústí nad Orlicí), Údolí Svratky (Porta coeli), Po-
dyjí (Hardeggská vyhlídka), Hrubý Jeseník (Dlouhé 
stráně), Nízký Jeseník (Sovinec), Bouzovská vrchovi-
na (Bouzov), Rožnovsko (Radhošť), Pálava (Pavlov).

Po besedě bude možnost zakoupení knih Cyklový-
lety po Česku a Východní Čechy a okolí - nejkrás-
nější výlety. Nejen zmíněné publikace, ale i bese-

du charakterizuje věta: „Za krásou a klidem se 
nemusíme trmácet tisíce kilometrů, protože leží 
mnohem blíž...“
Biblioweb 2011 – Vaše knihovna v letošním roce 
obhájila první místo v celostátní  soutěži webo-
vých stránek knihoven Biblioweb. První cenu 
v kategorii do 3000 obyvatel  jsme převzali na 
konferenci ISSS (Informace ve státní správě a sa-
mosprávě) v Hradci Králové. Bližší informace na-
jdete na stránkách knihovny : http://www.knihov-
na-jevicko.cz/
Webové stránky knihovny pracují v redakčním sys-
tému, tak, že si veškerou editaci děláme sami. Dě-
kujeme Všem, kdo s námi tuto radost prožíváte.

Jevíčko-město – Hodnocení zim podle Hellmannova kritéria
Zimní období 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94
listopad 3,9 0,0 41,1 45,4 1,1 1,7 2,5 67,1
prosinec 60,4 58,4 35,7 89,0 48,5 98,9 86,2 19,5
leden 272,7 23,2 39,7 68,6 68,0 41,3 104,3 18,4
únor 79,0 15,2 2,6 1,4 139,8 10,3 82,4 68,7
březen 113,5 31,2 0,0 0,8 0,1 0,8 33,1 0,0
Součet 529,5 128,0 119,1 205,2 257,5 153,0 308,5 173,7
Zima byla O M M CH CH M S M

Zimní období 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002
listopad 1,4 41,7 4,2 9,3 43,6 28,1 0,0 15,7
prosinec 41,3 83,4 163,9 46,6 96,0 64,1 44,0 129,4
leden 77,6 159,8 25,6 47,3 49,8 108,0 72,1 107,8
únor 2,8 151,1 0,0 46,6 63,0 5,7 37,4 6,9
březen 4,8 45,9 0,0 16,6 0,5 14,4 7,5 0,6
Součet 127,9 481,9 193,7 166,4 252,9 220,3 161,0 260,4
Zima byla M DR M M CH CH M CH

Zimní období 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
listopad 4,5 1,3 10,8 26,7 4,1 17,2 10,9 1,2
prosinec 133,6 67,1 48,8 48,4 12,3 70,3 38,9 76,0
leden 96,4 155,0 65,7 207,0 25,6 22,1 136,9 158,2
únor 118,3 46,0 101,8 92,0 0,0 19,0 51,0 69,9
březen 10,5 24,4 55,1 27,5 0,0 3,1 2,2 35,6
Součet 363,3 293,8 282,2 401,6 42,0 131,7 239,9 340,9
Zima byla S CH CH DR TE M CH S

Zimní období 2010/2011 Hodnotíme podle součtu záporných průměrných teplot (platí v celé 
střední Evropě): listopad 14,7

prosinec 158,3 TE = teplá 0 – -100 °C
leden 78,6 M = mírná -101 – -200 °C
únor 73,5 CH = chladná -201 – -300 °C
březen 13,7 S = studená -301 – -400 °C
Součet 338,8 DR = drsná -401 – -500 °C
Zima byla S O = ostrá -501 – -600 °C

František Plech

Městská knihovna obhájila vítězství v celostátní soutěži BIBLIOWEB
Městská knihovna v Jevíčku obhájila první místo 
v soutěži Svazu knihovníků a informačních pra-
covníků ČR - BIBLIOWEB v kategorii obcí do 
3000 obyvatel. Druhá skončila Městská knihov-
na a infocentrum Dolní Bousov a třetí Obecní 
knihovna Ořechov. Slavnostní ocenění zástup-
ců úspěšných knihoven proběhlo 4. dubna 2011 
v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové 
v rámci zahájení konference ISSS (Internet ve 
státní správě a samosprávě).
Jednalo se již o dvanáctý ročník soutěže o nej-

lepší webovou prezentaci knihovny. Cílem sou-
těže je zvyšovat kvalitu webových stránek kniho-
ven a dosáhnout, aby knihovnické www stránky 
sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj 
informací o knihovnách i jejich službách. Záštitu 
nad soutěží BIBLIOWEB poskytla Asociace krajů 
ČR. Gratulujeme pracovnicím MK, paní Kavano-
vé a Konečné, k opakovanému úspěchu v soutěži. 
Webové stránky MK naleznete na adrese http://
www.knihovna-jevicko.cz/.

Mgr. Miroslav Šafář
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MĚSTSKÝ PLES
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Z. Arnoštov

Pěčíkov
RP

VP

RP

VP

  čas                   km
Jevíčko  -  start 17:00.00 0
Zadní Arnoštov 17:09.00 5,5
vrchařská prémie 17:11.30 7
Křenov  -  křiž. vpravo 17:15.00 9
Dlouhá Loučka 17:18.00 11
Útěchov 17:25.00 15
Moravská Třebová 17:28.00 17
vrchařská prémie 17:33.00 20
Rozstání 17:33:00 22,5
Měst.Trnávka rychl.prémie 17:43:00 26
Pacov 17:49:30 30
Přední Arnoštov 17:53:00 32
křižovatka - vlevo 17:56:00 34
Křenov  - křiž. vlevo 17:57:00 35
vrchařská prémie 18:01:00 37
Jevíčko - rychl,prémie 18:12:00 43,5
Chornice 18:19:00 48
želez. přejezd !!! Vlevo 18:21:45 49,5
želez. přejezd !!!  18:22:00 49,7
Unerázka 18:27:30 53
Plechtinec 18:30:00 54,5
Petrůvka  - křiž. vpravo  18:31:00 55
Pěčíkov -rychl.prémie 18:33:30 56,5
Hraničky 18:35:00 57,5
Vranová Lhota - vpravo 18:39:00 60
křižovatka - vpravo 18:43:00 62,5
Hartinkov 18:47:30 65
vrchařská prémie 18:48:00 65,5
Březinky 18:54:00 69
křižovatka  -  vpravo !!! 18:55:30 70
železniční přejezd !!! 18:56:30 70,5
Biskupice !!! Vpravo 19:00:30 73
železniční přejezd !!! 19:04:00 75
Jevíčko  -  cíl 19:07:00 77
  
rychlostní průměr 36km/hod  

Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X
1. etapa
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G R A N D  P R I X
1. etapa

     čas km 
Moravská Třebová  16:50.00 0
vrchařská prémie  16:53.00 1,7
Rozstání  16:53.30 4
Měst.Trnávka 
rychl.prémie  17:02.30 7,5
Pacov   17:07.00 10,5
Přední Arnoštov  17:11.30 13
křižovatka - vlevo  17:16.00 16
Křenov  - křiž. vlevo  17:17.30 17
vrchařská prémie  17:20.30 19
Zadní  Arnoštov  17:23.30 21
Jevíčko - křiž.vpravo  17:31.00 25
Jevíčko - křiž.vpravo  17:32.00 25,5
Smolná   17:37.30 29
Bělá   17:39:00 30
Březina křiž.vpravo  17:44:00 33
Šnekov   17:45:30 34
Křenov  - křiž. Vpravo  17:50:00 36,5
vrchařská prémie  17:53:00 38,5
Zadní Arnoštov  17:55:30 40
Jevíčko - rychl. prémie  18:04:00 45
Jevíčko křiž.vlevo- 2x  
Chornice  18:10:30 49
železniční přejezd !!!  18:13:00 50,5
křiž.vlevo  
železniční přejezd !!!  18:14:00 50,8
Unerázka  18:18:30 54
Plechtinec  18:20:30 55,5
Petrůvka  - křiž. vpravo   18:22:00 56
Pěčíkov -rychl. prémie  18:25:00 58
Hraničky  18:26:30 59
Vranová Lhota - vpravo  18:29:30 61
křižovatka - vpravo  18:34:00 63,5
Hartinkov  18:39:00 66,5
vrchařská prémie   66,8
Březinky  18:45:00 70
křižovatka  -  vpravo !!!  18:46:30 71
železniční přejezd !!!  18:47:00 71,5
Biskupice !!! Vpravo  18:52:00 74,5
železniční přejezd !!!  18:55:00 76,5
Jevíčko  -  cíl  18:59:00 79  
rychlostní průměr 36,3km/hod.  
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Hraničky  18:26:30 59
Vranová Lhota - vpravo  18:29:30 61
křižovatka - vpravo  18:34:00 63,5
Hartinkov  18:39:00 66,5
vrchařská prémie   66,8
Březinky  18:45:00 70
křižovatka  -  vpravo !!!  18:46:30 71
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3. etapa

    čas  km 
Biskupice   start   15:55.00  0
Jaroměřice   15:59.00  2,5
Šubířov - vrch.prémie  16:09:00 8,5
Chobyně    16:13:00 11
křižovatka  vpravo   16:14:30 12
Dzbel    16:17:30 13,5
Jesenec    16:19:00 14,5
Konice kruh.křiž. přímo  16:24:00 17,5
vrchařská prémie  16:25:30 18,5
Březsko-křiž. vlevo  16:28:00 20
!!! Křižovatka - vlevo  16:32:00 22,5
Ladín    16:33:30 23,5
křižovatka- vlevo   16:34:00 24,5
Konice kruh.křiž.vpravo  16:38:00 26
vrchařská prémie  16:42:00 28,5
Křižovatka -  vlevo   
Nové Sady -vpravo  16:52:00 34,5
Úsobrno    16:59:00 39
Úsobrno - křiž. - vlevo  17:03:30 41,5
křižovatka - vlevo   17:07:00 43,5
Uhřice - rychl.prémie  17:10:00 45,5
Cetkovice   17:13:00 47,5
Světlá    17:16:00 49
Šebetov - křiž.vlevo  17:19:00 51
křižovatka  - vlevo  17:24:00 54
vrchařská prémie  17:25:00 54,5
Pohora    17:30:00 57,5
H. Štěpánov- křiž.vlevo  17:35:30 61
Nové Sady-křiž.vlevo  17:38:00 62,5
Úsobrno    17:45:00 66,5
Úsobrno - křiž. - vlevo  17:49:00 69
křižovatka - přímo   17:53:00 71,5
železniční přejezd !!!  17:54:30 72,5
Jevíčko  cíl   17:59:00 75
   
   
 rychlostní průměr 36,3km/hod   
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G R A N D  P R I X

JEVÍČKO 6. - 8. 5. 2011

1. ETAPA  pátek 6.5. start 16.50, cíl 19.00 hod.

2. ETAPA  sobota 7.5. start 10.00, cíl 10.35 hod.

3. ETAPA  sobota 7.5. start 15.55, cíl 17.45 hod.
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ŠebetovŠebetov

JaroměřiceJaroměřice

CetkoviceCetkovice

ÚsobrnoÚsobrno

SvětláSvětlá

Horní 
Štěpánov

Horní 
Štěpánov

Nové SadyNové Sady

Březsko

Dzbel

Biskupice

Jesenec

Šubířov

VP

VP

VP

VP

3. etapa

    čas  km 
Biskupice   start   15:55.00  0
Jaroměřice   15:59.00  2,5
Šubířov - vrch.prémie  16:09:00 8,5
Chobyně    16:13:00 11
křižovatka  vpravo   16:14:30 12
Dzbel    16:17:30 13,5
Jesenec    16:19:00 14,5
Konice kruh.křiž. přímo  16:24:00 17,5
vrchařská prémie  16:25:30 18,5
Březsko-křiž. vlevo  16:28:00 20
!!! Křižovatka - vlevo  16:32:00 22,5
Ladín    16:33:30 23,5
křižovatka- vlevo   16:34:00 24,5
Konice kruh.křiž.vpravo  16:38:00 26
vrchařská prémie  16:42:00 28,5
Křižovatka -  vlevo   
Nové Sady -vpravo  16:52:00 34,5
Úsobrno    16:59:00 39
Úsobrno - křiž. - vlevo  17:03:30 41,5
křižovatka - vlevo   17:07:00 43,5
Uhřice - rychl.prémie  17:10:00 45,5
Cetkovice   17:13:00 47,5
Světlá    17:16:00 49
Šebetov - křiž.vlevo  17:19:00 51
křižovatka  - vlevo  17:24:00 54
vrchařská prémie  17:25:00 54,5
Pohora    17:30:00 57,5
H. Štěpánov- křiž.vlevo  17:35:30 61
Nové Sady-křiž.vlevo  17:38:00 62,5
Úsobrno    17:45:00 66,5
Úsobrno - křiž. - vlevo  17:49:00 69
křižovatka - přímo   17:53:00 71,5
železniční přejezd !!!  17:54:30 72,5
Jevíčko  cíl   17:59:00 75
   
   
 rychlostní průměr 36,3km/hod   
 

Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X

4. ETAPA  neděle 8.5. start 9.30 časovka www.gpmatousek.cz

KATZMAIR

PARDUBICKÝ KRAJ Město Jevíčko

3
5

. 
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O
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N
ÍK

 

Moravská Třebová

INŽENÝRSKÉ STAVBY
BRNO, spol. s r.o.

Hudcova 588/70b

621 00  BRNO

tel.: 544 509 207

fax: 541 211 195

BRNO

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Více informací ve vysílání Radia Haná na frekvencích 92,3 FM Střední Morava, 96,2 FM Boskovice nebo 105,1 FM Moravská Třebová
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RŮZNÉ

 

 

 

 

Pod hlavičkou rodinného centra Palouček Jevíčko 

jsme otevřeli 
 

 

M i N i Š K O L K U . 
Tím jsme se zapojili do celorepublikového projektu Sítě mateřských center  

Šance rodině i zaměstnání, která napomáhá slaďování rodinného a pracovního života 

rodičů pečujících o děti předškolního věku.  

Tato aktivita je určena především pro děti ve věku od 1 do 3 let 
(po domluvě i starší, nejvýše však do 7 let). 

 

Pokud máte zájem tuto službu využít, můžete si ji předem objednat  

na tel. č. 776 74 46 15  
nebo prostřednictvím mailu paloucek@jevicko.org  
nebo osobně přímo v Paloučku. Nejpozději den předem. 
 

Zaváděcí cena je 40Kč za každou i započatou hodinu.  
Tato služba není náhradou za mateřskou školku, ale pomocí rodičům s malými dětmi. 

Před prvním hlídáním je nutná osobní konzultace a vyplnění nezbytných formalit.  
 

 

podrobnosti na:   www.jevicko.org/paloucek 
 

 

Studentský divadelní soubor z Jevíčka
vás zve na premiéru komicko-psychologické hry

MOST
v neděli 15. 5. 2011 od 18 hod.

sál kina Astra v Jevíčku
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HISTORIE

Biskupický rodák Josef Malec (rozený Mackerle)

Jevíčský rodák Karel Schmidt

Země se zachvěla až v Biskupicích
Před padesáti lety (1961) mnoho občanů sle-
dovalo v Nectavském údolí v tamnějším kame-
nolomu dosud největší komorový odstřel, při 
kterém bylo použito 305 q střeliva a náklady na 
odstřel činily téměř čtvrt milionu korun. Potom 
se země zachvěla – odstřel byl zdařilý. Pracov-
níci kamenolomu měli na několik měsíců po-
staráno o potřebný materiál. Odstřel ze severo-
východního kopce na fotografii krásně zachytil 
Jaroslav Vykydal ze Zálesí. 

František Plech

V Novinách Prahy 12 (květen 2010) vyšel roz-
hovor s Evou Augustou Schmidtovou a Janou 
Schmidtovou-Vaváčkovou, v němž vzpomínají 
na svého otce Karla Schmidta, zejména na jeho 
účast v Pražském květnovém povstání.
Karel Schmidt se narodil 21. června 1899 v Je-
víčku (Kostelní ulice č. 6, dnes č. 41). Roku 
1917 maturoval na jevíčské reálce (pokud nejde 
o náhodnou shodu jmen). Později žil v Modřa-
nech, od léta 1939 i se svou rodinou. Po vzniku 
protektorátu a rozpuštění československé armá-
dy byl převeden do rezortu ministerstva škol-
ství. Do konce války působil jako učitel němči-
ny a velitel civilní protivzdušné obrany.
Po vypuknutí Pražského povstání zorganizo-
val vojenskou revoluční skupinu velikosti čety. 
Skupina se zasloužila o kapitulaci a odzbrojení 
příslušníků wehrmachtu ubytovaných v budově 
měšťanské školy. Se získanými zbraněmi odjela 
vlakem k osadě Závist, aby bránila esesmanům 
v postupu na Prahu od Točné k Závisti.

Dne 6. května 1945 utrpěl Karel Schmidt 
zranění - průstřel pravého stehna o velikosti 
mužské dlaně. Jeho zástupce František Jaku-
bec ho s nasazením vlastního života za palby 
esesmanů odtáhl a odnesl z místa, kde se 
bojovalo.
Za statečné chování v Pražském květnovém 
povstání byl štábní kapitán Karel Schmidt vy-
znamenán Československým válečným křížem 
a povýšen na majora pěchoty.
Průstřel ve stehně měl vážné zdravotní důsled-
ky. Končetina zůstala ochrnutá a Karel Schmidt 
se stal invalidou.
Po osvobození působil ve vojenském historic-
kém ústavu na Žižkově. Po únoru 1948 musel 
armádu opustit a pracoval v anotačním odděle-
ní knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze.
Jevíčský rodák Karel Schmidt zemřel v roce 
1985 v Praze.

Štěpán Blažek

Josef Malec se narodil 28. února 1897 v Bis-
kupicích. Své příjmení si nechal změnit v roce 
1948.
Ve stejném roce, kdy maturoval na jevíčské vyš-
ší reálce (1915), nastoupil v říjnu do rakous-
ko–uherské armády bojující již přes rok na fron-
tách 1. světové války. Po absolvování školy pro 
výchovu pěchoty v záloze v Brně odešel jako 
velitel družstva na italské bojiště. Potom bo-
joval v Rusku a zakrátko opět v Itálii. Tam byl 
v srpnu 1917 zajat. V Itálii vstoupil do našich 
legií a ve funkci velitele čety sloužil u čs. pěší-
ho pluku 34. 
Po ukončení války se již v nově vzniklém Čes-
koslovensku zúčastnil na Slovensku bojů s Ma-
ďary. V letech 1920-1921 sloužil u velitelství 2. 
pěší brigády v Praze, Litoměřicích a Chomuto-
vě. Jako nadporučík byl ve funkci velitele čety 
přemístěn k hraničářskému praporu v posádce 
Ipolské Šahy. Po zkušební praxi u dělostřelec-
kého pluku v Komárně a kurzu v Dělostřelec-
kém učilišti v Olomouci nastoupil v srpnu 1924 
jako nižší důstojník baterie službu u dělostře-
leckého pluku v posádce Velké Leváre. V září 
1927 převzal velení II. oddílu v Malackách a v 
březnu 1928 velení baterie v Bratislavě. V roce 
1934 tam vykonával - již jako major - funkci po-
bočníka velitele 9. polní dělostřelecké brigády. 
V září 1935 nastoupil k Dělostřeleckému učiliš-
ti do Olomouce jako velitel lII. oddílu instrukč-
ního dělostřeleckého pluku. Od října 1937 pů-
sobil v hodnosti podplukovníka u 1. oddělení 
(dělostřeleckého) II. odboru (dělostřeleckého 
a zbrojního) MNO. Za mobilizace 1938 byl za-
řazen u operační skupiny velitelství dělostřelec-
tva Hlavního velitelství. 
V červenci 1939 byl převeden ke Státnímu úřa-
du statistickému. V květnu 1941 byl zatčen ge-
stapem a vězněn v Praze, Ulmu, Berlíně a Bay-
reutu. 

Po osvobození americkou armádou působil 
v květnu 1945 v Chebu jako policejní ředitel. 
V červnu 1945 se stal velitelem dělostřelectva 
14. divize v Hradci Králové a od října 1946 pře-
vzal velení dělostřelectva II. sboru v tomtéž 
městě. V červnu 1948 začal velet dělostřelec-
tvu 1. oblasti v Praze. Dne 28. listopadu 1948 
byl ustanoven velitelem dělostřelectva Hlavní-
ho štábu čs. armády. Koncem února 1951 se 
stal sborovým generálem (v roce 1953 byla tato 
hodnost přejmenována na generálplukovník). 
Dne 28. února 1958 odešel do výslužby.

Josef Malec byl nositelem těchto vyznamená-
ní: Čs. válečného kříže 1914-1918, Čs. revoluční 
medaile, Medaile vítězství, Čs. válečného kříže 
1939, Čs. medaile za chrabrost, Čs. vojenské 
medaile za zásluhy I. stupně a italského zásluž-
ného kříže a bronzové medaile.

Zdroj informací: http://vojenstvi.cz/vasedota-
zy_42.htm (Na dotaz odpovídal Pavel Mina-
řík.)

Štěpán Blažek

Deputátní dříví
Nahlédneme-li do hospodaření lesního 
hospodářství knížete Friedricha Thurn-Ta-
xise v Biskupicích z roku 1937, mimo jiné 
vlastnícího 2 400 ha lesů, seznámíme se 
s příjmy, vydáními a s výsledkem čistého 
zisku, co lesy daly. 
Všiml jsem si zvláštní kapitoly „deputát-
ní dříví“, které zdarma rozdával, tam ceny 
nejsou uvedeny. 

Biskupice zámek 240 m3

Biskupice fara 40 m3

Chornice fara 24 m3

Vranová Lhota fara 27 m3

Chornice četníci 6 m3

Jevíčko četníci 3 m3

dělníkům za lesní práci 255 m3

lesní kanceláře 11 m3

Vranová Lhota Šupler 10 m3

zámečtí služebníci 79 m3

kancelář důchodního 12 m3

Spina, správce 27 m3

Deputátní dříví celkem 734 m3

Příjem dřeva celkem 5 171 m3

Deputáty 734 m3

 4 437 m3

Příjmy celkem 615 456 Kč
Vydání celkem 141 856 Kč
Čistý zisk 473 600 Kč
Měsíční zisk 39 466 Kč

Zaujaly mne položky malých příjmů:
Za klest a pařezy 12 341 Kč
Za lesní trávu 1 043 Kč
Povolenky na lesní plodiny 104 Kč
Céchy – na stelivo, hrabání 132 Kč (od 
občanů Flintóra)

František Plech
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Když jsem ve společnosti dobrých přátel někdy 
vypravoval různé příběhy a události z minulos-
ti, byl jsem jimi pobídnut a také pan ředitel 
Tutsch mne k tomu měl, abych napsal své pa-
měti. Jako penzista mám prý beztak dlouhou 
chvíli a dosti volného času. Přiznávám se, že 
jsem v životě nikdy nepoznal dlouhou chvíli, 
vždycky jsem si ve volném čase našel vhodné 
zaměstnání, hleděl jsem si v létě příjemné prá-
ce v zahrádce a vycházel jsem rád do boží pří-
rody, když to jen počasí dovolovalo.
 Chystal jsem se k této práci několikrát, ale 
vždy marně, zdálo se mi, že to nedovedu, tepr-
ve nyní v osmdesátém roce svého věku jsem se 
odhodlal, že se o to pokusím, abych v nynější 
těžké době přišel také na jiné myšlenky. Počí-
nám tedy a přeji si jen, abych se ve zdraví do-
čkal poslední řádky těchto vzpomínek. 
 Narodil jsem se 19.října 1862 v domě č. 
172 na předměstí. Tatínek můj, Jan Vrbický, 
dýmkař, narodil se 16.května 1832 v domě č. 
99 v předměstí, otec jeho Vincenc byl dýmka-
řem a zahradníkem, matka Alžběta byla roze-
ná Trollmannová. Maminka má Antonie byla 
rozená dne 12.května 1830, otec její Ignát Lu-
dikovský byl majitelem hostince č. 271 (tak-
zvané Chaloupky), patřícího již do katastrál-
ního území obce Jaroměřic, matka její Josefa 

byla dcerou Františka Komárka, mlynáře 
v Jevíčku. 

Z útlého dětství
 Pokud moje paměť sahá 
až do útlého dětství, oži-
vují se mi prvé vzpomín-
ky na válečné události 
z roku 1866; snad pro-
to mi některé utkvěly 
v paměti, že o nich ro-
diče dlouho a často vy-
právěli. Prý když prus-
ké vojsko pochodovalo 
Malou Hanou, uprchli 

mladší muži z Jevíčka 
do lesů směrem k Horní-

mu Štěpánovu, s nimi i můj 
otec, ale když jim došel pro-

viant a utratili peníze, vrátili se 
po několika dnech zase domů. Pru-

šáky však zadrženi nebyli. U nás byli po 
několik dnů ubytováni dva pruští vojíni, kte-
ří mi donášeli cukrátka, abych v noci neplakal  
a nevyrušoval je ze spánku.

Maminčiny vzpomínky
 O svém rodném domě (Chaloupce) vyprá-
věla nám maminka, že hostinec byl původně 
majetkem panství opatovického. Byl postaven 
těsně na hranicích katastru jevíčského, aby 
panské pivo mohlo konkurovat s jevíčským, 
když právováreční měšťané zbudovali vlastní 
pivovar v domě č. 39 v Pivovarské uličce. 
 Jako hostinec „panský“ byl za matčina mla-
dého věku navštěvován i tehdejší honorací jako 
úřednictvem a učitelstvem, i sám pan syndikus 
prý někdy přišel si zahrát taroky. Hrací stoly 
byly tehdy osvětlovány dvěma lojovými svíčka-
mi a u svícnu byly stále po ruce nepostradatel-

né nůžky na ustřihování ohořelých knotů (tak-
zvané Lichtputzschery).
 Otec maminčin zaváděl prý pro pohodlí 
hostů všechny novoty tehdejší doby a posta-
vil na zahradě pěknou kuželnu, na níž jsme 
v mladých letech také ještě kouleli. Když se 
objevily v obchodech první petrolejové lampy, 
nemeškal, aby se doma pochlubil nejnovější 
vymožeností doby. Všichni hosté byli naplně-
ni zvědavostí, ale byli zklamáni. Světlo bylo 
nejen matné, jen blikalo a místnost byla brzo 
plna dusivého dýmu. Rozezlen spěchal prý, 
aby se s obchodníkem vypořádal, ale vrátil se 
brzo a tvářil se spokojeně. Obchodník opome-
nul totiž na knot nasaditi takzvaný klobouček. 
Lampa byla pak znovu zavěšena, rozžehnuta  
a jasné světlo, jež zazářilo, bylo velikým překva-
pením pro všechny přítomné.
 Maminka jako pamětnice roboty vzpomína-
la často na tuto neblahou dobu poddanství sel-
ského lidu, kdy panský dráb třeba pozdě večer 
nebo časně ráno tlukotem na okna vyburco-
val lidi, aby v určitou hodinu byli již na místě 
u jedné ze tří líp, které dosud stojí na silnici 
Jaroměřice – Opatovice (takzvané Lavecko). To 
bylo shromaždiště robotníků, odkud byli posí-
láni na práce na panské pole.
 Když se někdy hovořívalo o zaostalosti bý-
valých zástupců města v otázkách hospodář-
ského pokroku, vyprávěla, že v jejím mladém 
věku tomu nebylo jinak. Tak například, když 
se počalo s přípravnými pracemi k stavbě drá-
hy Brno – Česká Třebová – Praha, přicházel 
v úvahu i druhý projekt na vedení dráhy naším 
krajem, totiž ze Skalice na Boskovice – Morav-
skou Třebovou do České Třebové. Sotva, že se 
však počalo s vyměřováním, který projekt by 
byl vhodnějším, neměli tehdejší zástupci měs-
ta nic jiného na starosti, jako sbírati peníze od 
majetnější občanů na podplacení inženýrů, aby 
celý projekt na území Jevíčka znemožnili.
 Z vypravování maminčina zasluhuje pozornos-
ti též zmínka o veliké povodni, kterou v mladém 
věku prožila ve svém rodném domě Chaloupce. 
Za letního večera rozpoutala se nad celým kra-
jem děsivá bouře spojená s průtrží mračen, takže 
voda rychle stoupla, a když už vnikla do pokoje, 
byla rodina nucena uchýliti se na půdu, kde pro-
žila hrůzné chvíle až do odpoledne druhého dne, 
kdy počala voda opadávati. Podobnou pohromu 
zažila také rodina Ludikovských dne 15.srp-
na 1882, pak 16.května 1889;k večeru přihna-
la se z východu prudká bouře s průtrží mračen 
na náš kraj. Prudký příval zanedlouho zaplavil 
všechna luka kolem Chaloupky. Voda stoupala 
tak rychle, že stála brzo v obytných místnos-
tech i stájích na metr vysoko. Ustrašená rodi-
na byla nucena stráviti celou nepříjemnou noc 
na půdě. V obci Jaroměřicích byl krátce před-
tím nákladem Silničního výboru dostavěn nový 
most přes potok, jenž měl býti za několik dní 
úředně kolaudován. Kvůli zatěžkávací zkoušce 
bylo na něm narovnáno několik tisíc cihel. Dra-
vá voda však podemlela základy, most se zřítil  
a nahromaděné na něm cihly byly roztroušeny 
daleko na lukách. Povodeň tato způsobila mno-
ho škody na budovách , lukách a značně poško-
dila i železniční násep. 

Úvodem
 Historicko-vlastivědný kroužek v Jevíčku vy-
dává jako svou další publikaci Paměti z doby 
národního, hospodářského a kulturního probu-
zení Jevíčka, které napsal Jan Vrbický.
 Autor se narodil 19.října 1892 v Jevíčku 
jako syn dýmkaře. Po absolvování osmi tříd 
utrakvistické školy nastoupil ve svých 14 le-
tech jako písař u okresního soudu. V r. 1887 
se stal úředníkem Záložny, peněžního ústavu, 
který byl v Jevíčku založen již v . r. 1865. Ak-
tivně se zúčastnil kulturního i společenského 
života, byl spoluzakladatelem tělocvičné jed-
noty Sokol, členem čtenářsko-pěveckého spol-
ku Ctibor a nadšeným divadelním ochotníkem 
s mimořádným herecký nadáním. Díky své píli 
a houževnatosti se stal ředitelem Záložny. Ze-
mřel 14.listopadu 1956.
 Centrálním motivem Vrbického Pamětí je ná-
rodní, hospodářské a kulturní probuzení Jevíč-
ka a jeho víra, že každý národ má prá-
vo na život. Vrbický má nevšední 
dar vypravěčský, jeho Paměti 
jsou klenotnicí vzpomínek, 
neboť prožil v našem měs-
tě celý svůj život. Popiso-
vané prožíváme společně 
s autorem, jeho citová 
vazba k rodnému městu 
nás dojímá svou oprav-
dovostí a vroucností. 
 Autor se ve svých 
Pamětech zaměřil na 
rozsáhlou dobu od roku 
1850 do roku 1943. Končí 
10.února 1944, v době, kdy 
zející bolesti jsou na svém vr-
cholu. Vrbický se bojí o budouc-
nost svého města, pociťuje i svou blí-
žící se smrt i její jednotu s životem, vyrovnává 
se s osamělostí, nejistotou a bázní, pevně věří 
ve vzkříšení národa. Vydání Vrbického Pamětí 
má své oprávnění, neboť zanechává obrazy teh-
dejších poměrů, jeho spoluobčanů, jejich činů 
a chování. Autor je zná osobně a důvěrně, popi-
sovaných událostí se sám zúčastnil, snaží se je 
vylíčit pravdivě a odstranit různé lži a poloprav-
dy. Jeho vzpomínky mají také žádoucí odstup, 
a proto smysl událostí je jasnější, podoba lidí je 
již konečná, neměnitelná.
 Paměti nejsou jen vzpomínkami, je to též 
soud a vyznání moudrého, pokorného a milují-
cího autora.

Ing. Jan Suchomel
předseda HVK v Jevíčku
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Obec Biskupice

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji zain-
vestovaná stavební místa p.č. 199/33 
(733 m²), 199/34 (738 m²), 199/26 
(857 m²), 199/27 (879 m²), 199/42 (826 
m²), 199/28 (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

Společenská rubrika
duben 2011

Náš jubilant
František Mlčoch

Přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli
František Zecha

Velikonoční dílna 

Rekordní 
velikonoční vajíčko

Jak už jsem předepsal v článku o velikonoční 
dílně, kde vznikl nápad o vytvoření největšího 
velikonočního vajíčka, pokusili jsme se v rám-
ci Velikonoční dílny uplést největší proutěné 
velikonoční vajíčko.
Oslovili jsme pletače košů a řídícího Františ-
ka Václavka a loňského rekordmana Ladislava 
Šumberu. Zprvu to byl opravdu těžký úkol, 
vytvořit kostru. V té nám hodně pomohli ná-
vštěvníci velikonoční dílny, protože kostra 
je tvořena 24 pruty, takže kostru drželo 12 
lidí a František a Laďa mohli pomalu oplétat 
a zpevňovali základ, a pak už přišlo na řadu 
proutí, kila a kila proutí. I když šla práce sviž-
ně, tak proutek je slabý a než se 
opletl celý obvod, dalo to mno-
ho práce. Proto jsme si práci roz-
vrhli na celý týden. Ve středu byl 
další pletací den, mezi tím jsme 
dovezli další proutí, zde bych 
rád poděkoval p. Kochovi z Bře-
zinek, který nám věnoval velké 
množství kvalitního proutí. 
Samozřejmě, velikonoční vajíčko 
musí být také barevné, tak se 
pletlo z vícero druhů proutí, aby 
vznikl efekt barev. Po dalším 
dnu pletení už František s La-
ďou necítili ruce, používaly se silnější pruty 
pro vetší pevnost a stabilitu vajíčka. Zde bych 
rád vyzdvihl zapojení dalších lidí do pletení. 
Kdo měl čas, vzal si nůžky a šel na náves při-
chystávat proutí, např. Pepa Podlezl a holky 
Lída a Marie Neubauerové.
Na neděli byl mezi tím domluven termín návště-
vy rozhodčího z agentury Dobrý den, který měl 
vejce oficiálně přeměřit a dle výsledků vyhlásit 

nový český rekord. Takže naše úsilí směřovalo 
i k přípravě nedělního vyhlášení. V sobotu bylo 
již vajíčko u svého vrcholu, vymýšlelo se jeho 
ukončení, abychom dodrželi tvar vajíčka. Irena 
Havlíčková se Zdenkou Pekovou se postaraly 
o výzdobu vajíčka a pomoct přišly i holky Lída 
a Marie Neubauerové, Jana Macková, Maruš-

ka Šumberová a Věra Kaderková.. 
Večer Laďa ještě svařil podstavec, 
abychom mohli v neděli ráno vej-
ce usadit a finálně naaranžovat.
No a v neděli už mnozí z vás 
ví, jak to dopadlo. Za krásné-
ho slunného dne v příjemné at-
mosféře nedělního odpoledne 
rozhodčí Aleš Rafaj z agentury 
Dobrý den z Pelhřimova vajíč-
ko opravdu přeměřil a ohlásil 
očekávané – nový český rekord! 
Výška vajíčka 283 cm, obvod 
432 cm, průměr 138 cm! Pří-

tomná byla i média, Iveta Nádvorníková ze 
Svitavského deníku a zpravodajka z ČTK. 
Rád bych ještě poděkoval AVZU za zajištění 
občerstvení a pohoštění, všem, kteří přiložili 
ruku k dílu a všem návštěvníkům nejen ne-
dělního dne.

Filip Procházka, SPOZ

V neděli 17. dubna 2011 uspořádal SPOZ pro 
děti i dospělé již tradiční velikonoční dílnu. 
Každý návštěvník dílny si mohl vyrobit mrs-
kačku, velikonoční vajíčko nebo velikonoční 
ozdůbku, a nebo velikonoční vazbu. Ukázkami 
z proutí provázel Ladislav Šumbera a František 
Václavek, výrobu velikonočních vajíček a ozdů-
bek řídila Irena Havlíčková, vedoucí kroužku 
Biskupických šikulů, a velikonoční vazby před-
váděla Zdeňka Peková. 
Samozřejmě nechyběl velikonoční rautík. Byl 
nachystán velikonoční čaj a velikonoční cukroví 
a nově jsme vyzkoušeli experiment - vajíčkové 
nášup, který se skládal ze sedmero druhů vajíč-
kových specialit. 
Dětí a rodičů se sešlo mnoho, takže jsme měli 
radost, že je zájem o tradice a ruční práce. A to 
ještě nikdo netušil, co se chystá venku. Na pří-
pravné schůzce SPOZ jsme se rozhodli, že vy-
tvoříme další rekord z proutí. Padla volba i na 
zajíce, ale protože i v životě bylo první vejce, 
vyhrálo to proutěné velikonoční vajíčko.

Práce se ujal František a Laďa, kteří už byli 
s volbou obeznámeni a měli čas na přemýšle-
ní, jak začít plést. A jak to všechno dopadlo se 
dozvíte v článku věnovaném rekordnímu veliko-
nočnímu vajíčku.
Chtěl bych poděkovat všem výše jmenovaným 
a členům SPOZ a všem dětem a návštěvníkům 
velikonoční dílny, že nám pomájí udržovat veli-
konoční zvyky a tradice.

Filip Procházka, SPOZ 

Oznámení
Oznamuje občanům, že v měsíci květnu 
bude zahájena oprava místních komuni-
kací v ulici „Za humny“ (od čp. 121 sta-
rá bytovka po čp. 103 Novákovi) a „Po-
tůčky“ (od čp. 103 Novákovi po čp. 130 
Neubauerovi).. Při opravě komunikací 
je nutno počítat,  že budou tyto části 
komunikací v určitých etapách zcela ne-
průjezdné!!! O dnech, kdy budou tyto 
komunikace neprůjezdné budou obča-
né informováni na úřední desce obce. 
Předpoklad ukončení prací na opravách 
uvedených komunikací je do 31.7.2011 
(Za Humny), do 31.8. 2011 (Potůčky). 
Předem Vám děkujeme za pochopení. 

Dalibor Šebek, starosta obce
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Digitalizace 2011
Analog v územní oblasti Brno končí 30. června 2011

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Brno-
Kojál, Hodonín-Babí lom, Mikulov-Děvín, Svita-
vy-Kamenná Horka, Žďár nad Sázavou-Harusův 
vrch bude 30. června 2011 ukončeno.  Na větši-
ně územní oblasti Jihlava tak nebude od června 
možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný 
televizní program. Na blížící se termín vypnutí 
analogových vysílačů budou diváci, kteří signál 
příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobra-
zením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informač-
ní lištou a  spoty.

Pro další příjem televizního signálu je třeba se 
rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského 
(přes anténu) televizního vysílání, nebo využít 
satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) 
televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba 
zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a za-
pojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televi-
zor s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit 
nebo internet, se ukončení zemského analogové-
ho vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav 
bude fungovat standardně i po 30. červnu.

DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ JIŽ BĚŽÍ 
I U NÁS 
Digitální televizní vysílání je zahájeno vždy s ale-
spoň šestiměsíčním předstihem před ukončením 
zemského analogového televizního vysílání. Nic 
tedy občanům nebrání vyřešit přechod a případ-
né komplikace s ním spojené již nyní a vyhnout 
se tak časovému tlaku. Ti, kteří dnes přijíma-
jí analogový televizní signál šířený terestricky 
(z pozemních vysílačů) a na příjem digitálního 
vysílání se včas nepřipraví, přijdou po 30.6. 2011 
o možnost sledovat televizi.
KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI?
Na webových stránkách - www.digitalne.tv
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digi-
tální televizní vysílání jsou webové stránky www.
digitalne.tv. Zřízena je také Bezplatná telefonní 
linka 800 90 60 30. Zkušení operátoři zde denně 
zodpovídají dotazy ohledně digitalizace televizní-
ho vysílání. Linka je v provozu v pracovní dny od 
8 do 19 hodin. 

Tatíčku a maminko,
poslali nás páni,
abyste nám dali
něco za hrkání.

Tuto říkanku jsme mohli slyšet na 
Bílou sobotu od místních hochů, 
kteří udržují tradici hrkání v naší 
obci a jejím odříkáním tak šli po-
prosit o odměnu za hrkání. A proč 
se vlastně chodí hrkat? 
Svatý týden nebo též Pašijový tý-
den je jedním z nejvýznamnějších 
období křesťanského liturgického 
roku, který začíná Květnou nedě-
lí a končí Velikonocemi (nedělí 
Vzkříšení). Jednotlivé dny, které ve Svatém týd-
nu mají své jméno, jsou Škaredá středa, Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Svatým či 
pašijovým se týden nazývá, neboť se při liturgii 
připomíná vrchol Ježíšova života – jeho smrt 
a vzkříšení.
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem 
patří „odlet zvonů do Říma“. Při Gloria na Ze-

Zápis do MŠ 
Biskupice

Mateřská škola Biskupice
Provoz mateřské školy 6.00 – 16.00
Pobyt v mateřské škole je zdarma
Zveme na den otevřených dveří spojený 
se zápisem na školní rok 2011/2012, 
který proběhne v úterý 10. května 
od 14.30 do 17.30
ms.biskupice@seznam.cz,
tel. 776 583 015

POZVÁNKA 
Beseda s důchodci
V neděli 8. května 2011 v 15:00 pořádá ČČK 
Biskupice v zasedací místnosti OÚ již tradiční 
„besedu pro důchodce“. Letos přijala pozvá-
ní Mgr. Jiřina Tomková (Laštůvková), která 
nás seznámí s historií Biskupic od středověku 
k dnešku.
Program zpestří vystoupení našich nejmlad-
ších občánků – dětí z místní MŠ.
Občerstvení i hudba k tanci a poslechu je za-
jištěna.
Tak neváhejte a přijďte si popovídat, zatančit, 
anebo jen tak posedět. Jste srdečně zváni.

Helena Neuerová, za ČČK Biskupice

Pozvánka na 
kácení máje

Občané Zálesí si Vás 
dovolují pozvat na tra-
diční kácení máje, kte-
ré se uskuteční v sobo-
tu 28. května 2011 od 
14.30 hod. u rybníka 
na Zálesí.
Hudba: Jevíčská count-
ry kapela Kázeň
Bohatá tombola a pes-
tré občerstvení zajiště-
no, pečené makrely.

Odpady v obci
Vážení spoluobčané, jak jsme Vás již dříve infor-
movali, uzavřela obec s firmou ELEKTROWIN 
a.s., ASEKOL s.r.o. , EKOLAMP s.r.o. smlouvy na 
zpětný odběr použitého elektrozařízení.
V hasičské zbrojnici je tedy možno odevzdat staré 
kompletní nepotřebné elektrozařízení a to každou 
středu od 7:00-11:30 a od 12:00 do 16:00 hod. 
(předem nutno zastavit se na OÚ) a každou první 
sobotu v měsíci a to od 8:00 do 12:00 hod. Pří-
padně v pracovní dny po domluvě na OÚ. Děkuji 
tímto našim hasičům za přípravu hasičárny.

Dalibor Šebek, starosta obce

lený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a var-
hany, které umlknou až do Velikonoční vigilie. 
Místo zvonů se pak na svolání se na bohosluž-
bu používaly řehtačky a podobné nástroje ze 
dřeva.

Filip Procházka
Zdroj: http://cs.wikipedia.org  
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci květnu

Miroslav Kouba
Danuše Ševčíková
Luboš Machatý
Jindřiška Vykydalová
Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Den Země
Žáci ZŠ Chornice se zúčastnili soutěže, kte-
rou pořádalo Ekocentrum Renata Bělá u Je-
víčka. Vytvářeli komiks na téma, jak vznikl 
znak naší obce a to podle pověstí a vlastní 
fantazie. Na Den Země 23. 4. v Ekocentru vy-
modelovaly výherkyně soutěže Veronika Knol-
lová a Žaneta Pokorná z keramické hlíny znak 
obce , který je umístěn na ochranném plů-
tku vysazeného buku symbolizujícího obec 
Chornice. Vedle něj stojí další čtyři stromy 
jako symboly vesnic Slatina, Křenov, Březina 
a Bělá u Jevíčka. Den strávený v krásné příro-
dě byl zpestřen jízdou na koni, krmením ovcí, 
ochutnávkou tamější zdravé kuchyně a sáze-
ním ovocných stromů.

Mgr. Ivana Písková

Výstava velikonočních výrobků

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Chornicích, zve širokou veřejnost na

„MÁJOVOU HASIČSKOU ZÁBAVU“
která se uskuteční v sobotu 14. května v kulturním domě v Chornicích. 

Zahájení je ve 20,00 hodin, k tanci a poslechu hrají 2,5 promile. 
Vstupné je 50,- Kč a připraveno je bohaté občerstvení.

Děti ZŠ Chornice ve velikonočních dílnách 
vyrobily různobarevná vajíčka, slepičky, ko-
houty, zajíce, či věnečky, aby udělali radost 
všem rodičům a občanům. Lidé zhlédli výsta-

vu v kulturním domě a byli nadšeni. Dekora-
ce vytvořené školáky jistě zkrášlily jejich do-
movy.

Mgr. Ivana Písková
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Fleret v Chornicích
V sobotu 16. dubna vystoupila 
v chornickém kulturním domě 
folkrocková hudební skupina 
FLERET, která doprovázela  „mo-
ravskou královnu folklóru“ paní 
Jarmilu Šulákovou. Ta i přes svůj 
věk zazpívala velice pěkně svým 
typickým čistým a jasným  hla-
sem. Koncert proběhl v příjemné 
atmosféře, publikum spolupraco-
valo a hudebníci se u nás cítili 
opravdu dobře.  Škoda jen, že asi 
padesát míst zůstalo neobsazeno, 
protože v budoucnosti se s paní 
Šulákovou u nás asi jen tak nese-
tkáme. Závěrem patří poděková-
ní mistru zvuku panu Horkému 
z Jevíčka, který i přes nedokona-
lou akustiku sálu, ozvučil koncert 
v mezích možností dokonale.

Usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce 
Chornice 
konaného dne 28.3.2011, č.2/2011

Obecní zastupitelstvo po projednání :

schvaluje:a) 
program veřejné  schůze1. 
návrhovou komisi ve složení J. 2. 
Vyhlídal, H. Němcová
obecní rozpočet dle předloženého 3. 
rozpisu ve vyrovnané výši 
9.856.000, Kč
záměr prodeje pozemků č.par.: 3211, 4. 
3210, 3197, 3209/1, 3198/1- všechny 
ostatní plocha a č. par. 310/3 – 
stavební plocha
 udělení výjimky z počtu žáků ZŠ 5. 
a MŠ Chornice, pro školní rok 
2011/2012
přijetí věcného daru pro MŠ 6. 
Chornice v hodnotě cca. 10.000,- od 
p Z. Schreibera
návrh na rozdělení hospodářského 7. 
výsledku školy z roku 2010 ve výši 
77.706,76 Kč do rezervního fondu 
školy
parcela č. par. 1725/2 zůstane 8. 
nadále v majetku obce
záměr prodeje pozemku 445/1 9. 
o výměře 17 m2

bere na vědomí:b) 
informaci ing. Smítala o kontrole 1. 
plnění usnesení z minulé schůze
informaci starosty k obecnímu 2. 
rozpočtu
informaci starosty o žádostech ZOS 3. 
a.s., Z. Knollové, J. Nečase, a F. 
Poulíčka
seznámení s nabídkou Z. 4. 
Zapletalové k prodeji pozemku
informaci o žádosti manž. 5. 
Lexmanových o řešení využití 
pozemku 195/4
informaci o výtěžku z taneční 6. 
zábavy motorkářů
informaci o žádostech o byt 7. 
sl. Makovské, p. Krause a p. 
Václavíkové
informaci o divadelním vystoupení 8. 
souboru z Městečka Trnávky, 
o připravovaném vystoupení skupiny 
Fleret s J. Šulákovou a vystoupení 
souboru z Velkých Opatovic

ukládá:c) 

1. starosta obce projedná s Chornickou 
Z.O.S. a.s. údržbu pozemku 195/4

2. starosta obce prověří vypínání 
některých tel. programů

Návrhová komise:
J. Vyhlídal, H. Němcová

Starosta, zástupce starosty

Jarní úklid přírody
Dne 2.4. proběhl úklid lokalit Králíkova cesta 
a Boří v katastru obce Chornice.Akci uspořá-
dalo myslivecké sdružení Jezevec Chornice za 
vydatné spoluúčasti občanů obce. Z lesa byly 
postupně odstraněny tři plné kontejnery s od-
padem všeho druhu. 
Děkujeme všem, kterým není lhostejný po-
řádek v přírodě a kteří neváhají svou prací 
přispět k jeho udržení. Zároveň bychom chtě-
li varovat ty, kterým naopak na čistotě život-
ního prostředí nezáleží, že vyvážení odpadů 
je považováno za vytváření černé skládky 

a může být postiženo pokutou dle zákona až 
50 000 Kč.

MS Jezevec Chornice
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Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

Jubileum v měsíci květnu oslaví:
Ludmila Říhová
Anežka Václavková
Jaroslav Langer
Marie Dostálová
Vítězslav Chovanec
Ludvík Tamborský
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších 
let přejeme především zdraví a pohodu.

ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

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

Jarní trhy 2011
Již po sedmé se uskutečnily - letos 16. dub-
na- Jarní trhy, aneb Malá Flóra na Malé Hané 
v Jaroměřicích.
První Velikonoční výstava, spojená s prodejem 
se uskutečnila v roce 2003 v Domě zahrádká-
řů, kdy ještě nebyla zprovozněna „Dvoustovka“ 
a od roku 2005 již tradičně pořádá SPOZ spolu 
s knihovnou Jarní trhy v CŽP, které mají pev-
né místo mezi jaroměřickými akcemi. Skromný 
začátek, co do počtu prodejců i hostů, je dávno 
pryč. Letos se sešlo 31 prodejců, kteří nabídli 
své zahradnické výpěstky, řemeslné výrobky, či 
jiné zboží k užitku. Oblibu si získala i nabíd-
ka potravin – mléčných výrobků Miltra z Měst. 
Trnávky a pečivo ze Stejskalovy chornické pe-

kárny. Ozdobou letošních trhů byl 
řezbář Jaroslav Beneš z Loštic. Upou-
tal nejen svým renesančním oděvem, 
ale především řemeslnou řezbářskou 
zručností. Na trzích nechyběla ani ja-
roměřická malířka kraslic paní Šárka 
Vávrová, protože po dlouhé době vy-
šel termín trhů týden před velikonoč-
ními svátky.
Dominantní na Jarních trzích je pře-
devším nabídka sazenic, přísad, ky-
tiček, stromků a jiných výpěstků od 
zahradníků i prodejců z okolí.
Bezproblémový průběh, který organizátorky 
zajistily, je dobrou vizitkou pro návštěvu na 
Adventních trzích, které se uskuteční 26.li-
stopadu 2011.

Obec Jaroměřice

1.5. neděle, 15.00 hodin, výstavní síň Centra živo-
ta a podnikání (VS)
„Rod Šubířů a jejich význam pro Jaroměřice 
a okolí“, regionální přednáška s Mgr.Michalem 
Schusterem
3.5. úterý, 13.00 hodin, VS
„Malohanácké sluníčko“, 4. ročník soutěže 
žáků jaroměřické ZŠ v recitaci. Zapojení školy 
a knihovny do projektu „Čtení pomáhá“
6.5. pátek, 8.30 – 15.30 hodin, VS
SECOND HAND s Milanem Řehořkem, ceny 
25 Kč za kus
8.5. neděle, 9.00- 18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
8.5. neděle, 14.00 hodin, Volnočasový areál
SVÁTEK MATEK, blahopřání s programem dětí 
MŠ a ZŠ pro maminky a příbuzné
11.5. středa, 18.00 hodin, VS
„Zadáno pro ženy“, podvečer ve společnosti.
AVON, s kadeřnicí, kosmetičkou a novými výrob-
ky, poradenské a předváděcí služby.
13.5. pátek, 11.00 – 15.30 hodin, VS
SECOND HAND s Veronikou Navrátilovou, 
ceny 30,- Kč za kus
15.5. neděle, 10.00 hodin, obřadní síň OÚ
Vítání občánků
16.- 27.5., CŽP, OK
Příjem objednávek na letničky a pozdní zele-
ninové přísady ze zahradnictví Vanovice
20.5. pátek, 18.00 hodin, VS
Základy první pomoci s Martinem Lebe-
dou, podstatné informace s ukázkou resuscitace 
a s doprovodnou fotodokumentací
28.5. sobota, 16.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy „ Sklo, keramika a obrazy“ 
Jany Trantírkové s programem pěveckého sboru, 
vedeného p.vych.Soňou Valentovou, a s malým 
občerstvením
28.5. – 12.6., VS
Výstava „Sklo, keramika a obrazy“ Jany Tran-
tírkové, vstupné dobrovolné. Zpřístupněno  PO, 
ST   9-11, 13-16 hodin,  PÁ – 13-18 hodin, 12.6. 
(pouť) 9-16 hodin

31.5. úterý, 10.00 – 15.00 hodin, dvůr CŽP
Prodej objednaných letniček a zeleninových 
přísad ze zahradnictví Vanovice

Připravujeme:
5.6. neděle, 9.00- 18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou 
7.6. úterý, 13.00 hodin
Poznáváme region,  odpolední výlet s dětmi do 
Jevíčka – věž, zámeček, muzeum
12.6. neděle
JAROMĚŘICKÁ POUŤ

18.6. sobota, 14.00 – 16.00 hodin, prezentace 
v Pohádkovém království ( CŽP)
POHÁDKOVÝ LES, hledání ztracených pohádek 
v jaroměřickém lese.

Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Ha-
nouskovou, v ordinaci CŽP 
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v or-
dinaci nebo tel.: 724 288 524 
Cvičení s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP
Úterky  16.30 h.  cvičení jógy  
Středy   16.30 h  tchai - chi  
Čtvrtky  16.30 h  tchai - chi 
Aerobic s p. Mgr.Kamenou ve výst. síni CŽP
Pondělky 16.30 h - I.skupina, 17.40 h - II.skupina
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
Kurz angličtiny s BcA. Rachel Lees a Ing. 
Ludmilou Charvátovou v klubovně CŽP
pondělky  16.45 h

Případné změny po domluvě budou oznámeny 
kontakty Obecní knihovna 546 604 183, 
461 325 300, 776 552 246 
knihovnajaromerice@centrum.cz , www.jaromerice.czJarní aranžování 14. 4.

V obřadní síni Obecního úřadu 
v Jaroměřicích budou 15.5.2011 
přivítáni noví občánci
David Bombera
rodiče: Bombera Petr, Nárožná Kateřina
Vojtěch Macháček
rodiče: Macháček Martin, Macháčková Jitka
Marek Langer
rodiče: Langer Martin, Zvejšková Michaela
Simona Hrazděrová
rodiče: Hrazděra Radek, Veselá Ivana
Johana Kozelková
rodiče: Kozelek Lukáš, Kozelková Monika

Děkujeme všem zúčastněným prodejcům 
a hostům za účast a sluníčku, že se umoudři-
lo a pěkně svítilo.
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Noc s Andersenem
V Jaroměřicích v pořadí 6., v republice 11. je 
vždy velmi očekávanou akcí, zvl. pro 3.,4. a 5. 
třídu ZŠ Jaroměřice. V pátek 1.4.2011 si děti 
uložily spacáky  ve škole a přemístily se do 
knihovny. V průběhu odpoledne ještě „pro-
pagovali“ Noc malou anketou mezi obyvateli 
na návsi.
V knihovně je přivítal především Rumcajs 
s Mankou, neboť tyto dvě pohádkové posta-
vy jsou z neznámějších Václava Čtvrtka, je-
muž byla letošní Noc věnována. 4.dubna by 
se dožil jeden z nejvýznamnějších českých po-
hádkářů 100. narozenin. Děti seznámily své 
kamarády s touto osobností. Ty, které pozor-
ně poslouchaly, bezchybně vyplnily testy i kří-
žovky. Dokonce je přišel navštívit sám pan 
Andersen a všichni společně odešli za hezké-
ho počasí do školy za další zábavou. 
Ve výtvarné dílně vybarvily Čtvrtkovy posta-
vičky a les Řáholec, které nyní zdobí Obecní 
knihovnu. Pak už poslouchaly pana spisovate-

Beseda se spisovatelkou 
PhDr. Klárou Janečkovou
ve středu 30. 3. 2011 byla posledním dárkem 
v rámci Března –měsíce čtenářů.
Milá paní spisovatelka přijela z Bystřice pod 
Hostýnem se svými sedmi vydanými kniha-
mi.
Je pro veřejnost dostatečně známá nejen svou 
tvorbou, ale i zviditelněním v televizní  Tři-
nácté komnatě či návštěvě v pořadu Karla 
Šípa „Všechnopárty“.
Tituly Unesená, Manželské okovy, Srdce v pís-
ku, Osudová posedlost popisují současné 
problémy. S velkou odpovědností a kladným 
vztahem k minulosti píše i historické romá-
ny Ďábelská tvář a Zrada, jenž byly vydány 
již podruhé.
Svým milým projevem si získala hosty besedy. 
Její povolání psycholožky v Základní škole je 
velmi náročné, ale i při něm si najde čas na 
psaní  a výchovu své tříleté holčičky.
Paní autorce Kláře Janečkové děkujeme za ná-
vštěvu a společně prožitý příjemný podvečer.

Cesta po Etiopii
Ještě v sobotu po Jarních trzích 16.4.2011 
se uskutečnila cestopisná přednáška . Obavy 
z malé návštěvnosti se před 18.hodinou roz-
ptýlily, neboť výstavní síň se zcela zaplnila.
Přednášející Tereza Charvátová 
spolu s paní Libuší Smékalovou 
nedávno odcestovaly s jihočes-
kou  expedicí do východoafrické 
Etiopie. Slečna Terezka se chtě-
la se podělit s nevšedními zá-
žitky a s bohatou dokumentací 
s místními zájemci. Spolu s nimi 
a s většinou účastníků expedice 
z různých krajů republiky se sešli 
právě v Jaroměřicích, aby společ-
ně zavzpomínali na cestu plnou 
exotiky, etnických tradic, roz-
manité fauny a flóry, na setkání 

Terakotová armáda prvního čínského císaře

le PhDr. Oldřicha Kou-
delku a jeho příběhy 
o zvířatech. O tom, jak 
se fotí v přírodě, ná-
zorně vysvětlil dětem 
mladý fotoamatér Jan 
Hlaváč.
Nejvíce očekávaná noč-
ní stezka, tentokrát 
v jaroměřickém „Řá-
holci“ je vždy dobro-
družstvím. Na mnoha 
stanovištích skrytě do-
hlížejí na bezpečnost 
statečných dvojic obě-
taví rodiče a ostatní 
dobrovolníci. I zde děti splnily úkol na jednič-
ku. To jim pak chutnala 2. večeře, připravená 
kuchařkami a rodiči.
Na začátku dramatický kroužek s MgA. Sel-
lingerovou a po stezce jmenované třídy se svý-
mi učitelkami si připravily veselá vystoupení.
Usínání bylo dlouhé, ale i tentokrát se zadaři-

lo. Ráno byli všichni účastníci odměněni dá-
rečky od sponzorů p. Sekaniny, PhDr.Koudel-
ky a obrázky p. Hany Křenkové.
Organizátoři ZŠ a Obecní knihovna děku-
jí všem sponzorům, obětavým pomocníkům 
a dětem za nadšení, poslušnost a nezapome-
nutelné úsměvy.

17. března se žáci 2. stupně vydali do Brna 
na výstavu Terakotové armády. Do Brna jsme 
přijeli s předstihem, proto jsme museli chvíli 
čekat. Kvůli nepříznivému počasí jsme se zašli 
schovat do nedaleké galerie Vaňkovka. Ve chví-
li, kdy nás pustili dovnitř, paní učitelka nakou-
pila vstupenky, které jsme si hned rozdali spo-
lu s pracovními listy. Na každé vstupence byl 
specifický čínský znak, který určoval náš osud 
a postavení v Terakotové armádě. V přízemí 
bylo pár částečně nedochovaných vojáků. Tyto 
repliky jsou nejvíce povedené na celém světě. 
Dále se zde nacházela ukázka z hrobu číslo 
1, ke kterému byl namluven naučný příběh, 

ze kterého jsme si odnesli spoustu informací. 
Poté jsme se odebrali do 1. patra, kde výstava 
pokračovala. Zde jsme si mohli prohlédnout 
různé sochy, zbraně a další věci, které v této 
době používali. Dále jsme pokračovali do mini 
kina, kde se promítal dokumentární film o od-
krytí hrobky. V mini obchodě suvenýrů jsme 
si mohli zakoupit drobné památeční věci. Celá 
výstava trvala asi hodinu. Po výstavě jsme za-
mířili do Vaňkovky, kde jsme strávili zbylý čas 
a utratili všechny peníze. Cesta zpět byla veli-
ce veselá a my se těšíme na další výlet. 

Tereza Hrouzková, Eva Koudelková

s různými domorodými kmeny a svéráznými 
obyvateli této země.
Projížďka Etiopií byla pro místní  obohace-
ním v poznání další části Afriky. Pro hosty 
snad bylo setkání v Jaroměřicích také příjem-
né a zajížďky na Malou Hanou nelitují.
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Pronajmu byt 1+1 v Jevíčku. Tel.: 607 657 690

PRODÁM Renault Megan Break 1,9dci
najeto 137 000 km, spotřeba 5,4 L, R. V. 2001, po GO motoru

Výbava: ABS, manuální klimatizace, elekrické stahování oken, elektricky 
stavitelná zrcátka, dálkové centrální zamykání, tažné zařízení, 2 x airbag, 
palubní počítač, imobilizér, výškově stavitelné sedadlo řidiče, posilovač 

řízení, rádio s CD
CENA 70 000 Kč. Bližší informace - kontakt: 774 999 773.

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
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DOPROVODNÝ PROGRAM

HUDEBNÍ ODPOLEDNE  
sobota 7.5.2011 od 15.00 hodin 
- CIMBÁLOVÁ MUZIKA JEČMÍNEK
- HOLÓBKOVA DECHOVÁ MOZEKA
- KÁZEŇ, BLUEMY, KADERUS BLUES
20.30 hodin
HOST VEČERA PANGEA 
ThE BEATLES REVIVAL BAND 

neděle 8.5.2011 

POHÁR ŠKOL ve 12.30 hodin 
MAŽORETKY, DĚTI Z MŠ JEVÍČKO, 
DĚTSKÝ AEROBIC ZŠ JEVÍČKO
ve 13.30 hod. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ (VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ) 

Na kole s Czech Blades 
– po trase 3. etapy 
ZMN – GP Matoušek 2011
sobota 7. 5. 2011 od 10,00 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku

Akce je určena pro všechny příznivce cyklistiky, 
hobíky, rodiny s dětmi, firemní kolektivy. 
Všichni zájemci o seznámení se s trasou 3. etapy 
obdrží v kanceláři závodu (hotel Morava), mapku, 
itinerář. Každý si podle svého uvážení může zvolit 
délku své cyklistické trasy ze třetí etapy a v průběhu 
dne si ji projet.
Divácký peleton, vyjede společně z ul. K. H. Borov-
ského v 15.20 hod. k trase 3.etapy na křižovatku za 
Jaroměřicemi a zde pozdraví mladé cyklisty z dva-
nácti zemí při královské etapě.
Po průjezdu se peleton přesune do Úsobrna na prů-
jezd cyklistů k závěrečné části etapy. Po projetí zá-
vodníků přesun zpět do Jevíčka na cíl závodu.
Po celý den, je pro ty kteří do Jevíčka zavítají, připra-
ven sportovní a kulturní program, občerstvení.
Informace na adrese: a.dostal@seznam.cz

Závod žáků základních škol 
neděle 8. 5. 2011 ve 12.30 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Trasa: okruh ulicemi Jevíčka, délka 1000 m 

Podmínky účasti: 
písemný souhlas rodičů, že je dítě zdrávo a může 
závod absolvovat. Kolo v dobrém technickém stavu 
a přilba.
Každý účastník dostane malý upomínkový před-
mět a vítězové jednotlivých kategorií poháry  
a další věcné ceny. JK Osada Lípa věnuje třem vylo-
sovaným účastníkům projížďku na koni.

Panský Dvůr, ul. K. H. Borovského

FOTOSOUTĚŽ   více na www.gpmatousek.cz

,
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Kuželkářská liga - eská 2011
Hrací systém ligy:
Odehraje se devět turnajů jednotlivců v různých termínech. Na každém turnaji bude prvních deset míst bodovaných od 10 bodů 
za první místo až po 1 bod za místo desáté.  Do celkového hodnocení se započítá sedm nejlepších výsledků každého hráče (z de-
víti pořádaných turnajů). Pokud dojde k tomu, že na prvním až osmém místě se po odehrání všech  turnajů umístí několik hráčů 
se stejným počtem bodů, dojde mezi těmito hráči k rozhozu (každý hráč 3 hody, 1x do plných).

Termíny a pořadí her na jednotlivých turnajích: 

1. so 23.04  -  Tisíce

2. so 21.05  -  Půl na půl

3. so 04.06  -  Prémie

4. so 18.06  -  Trestňáky

další termíny  budou upřesněny

Pořadatel ligy: TJ SK Jevíčko

Kde: ESKÁ

Prezentace: 17.00 až 17.30 hod.

Začátky: 17.45 hod.

Startovné na jednotlivých turnajích: 50 Kč 

Ceny: pro prvních šest hráčů v jednotlivých 
turnajích
Vítěz kuželkářské ligy ESKÁ 2011 – pohár + 
1200,- Kč
Druhý v pořadí – pohár + 700,- Kč
Třetí v pořadí – pohár + 400,- Kč
Pátý až osmý – věcné ceny


