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Fotoaktuality

Město přikryla sněhová peřina

FC Žlíbka vítěz „Sálovky 2012“

MŠ oslavila 30. narozeniny

VI. MĚSTSKÝ PLES
Návštěvníci byli přivítáni již před hotelem Mo-
rava a to fanfárami s Dušanem Pávkem. Všichni 
objednaní účinkující dorazili a tak jsme podle 
programu mohli začít slavnostním přípitkem. Po-
zvání přijal i pan farář Tomáš Káňa. Společně 
s moderátorkou Martou Ondráčkovou a  majite-
lem hotelu Petrem Janíčkem jsme popřáli hos-
tům příjemnou zábavu.  Úvodní předtančení  za-
jistil taneční kroužek ZUŠ Moravská Třebová se 
sérií klasických tanců. Za zvuku osvědčené sku-
piny Kvatro se začalo tančit.
Následovalo vystoupení tanečního kroužku ZUŠ 
Jevíčko pod vedením Alči  Dosedlové. Mladší 
tanečníci předvedli čertovské kousky. Hlavním 
hostem večera  bylo houslové duo Femme2Fa-
tale – Lucie Klásek a Eva Slaná, které si pro 
účastníky plesu připravili dva vstupy. Bylo to 
milé překvapení. 
Druhým vstupem ZUŠ Jevíčko bylo vystoupení 
starších tanečníků s úplně novou sestavou. 
Městské plesy jsou od prvopočátku koncipovány 
tak, aby se staly místem setkání jak starostů, tak 

i zastupitelů. V letošním roce navštívili ples sta-
rostové z Biskupic a Hartinkova a na parketu se 
objevilo 7 zastupitelů města.
Velká soutěž o ceny byla opravdu bohatá a tím 
nejhodnotnějším byl poznávací  zájezd pro dvě 
osoby. Tentokráte Londýn od A po Z. Vítězové se 
nechali slyšet, že určitě pojedou. 
Během plesu jsme zjistili, že moderátorka Marta 
Ondráčková má po půlnoci narozeniny, narodila 
se totiž 19. února 1983 v Ostravě. Připravili jsme 
jí malé překvapení v podobě dárkového koše. 
Velké poděkování patří Mirku Horkému, kte-
rý celou akci zvučil sponzorsky a Petru Janíč-
kovi, který nám v hotelu neúčtoval nájem. Ples 
se uskutečnil i díky finanční podpoře sponzorů, 
a to zejména firem KERAX s.r.o., Kolp s.r.o., Ka-
rel Smékal a JakaCom s.r.o. Prezentace se všemi 
sponzory běžela na velkoplošné projekci, kde se 
promítala současnost našeho města.
Chtěl  bych poděkovat  všem spolupracovníkům 
za pomoc při organizaci plesu.

Ing. Roman Müller, starosta
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Společenská rubrika 
únor 2012

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
únoru oslavili životní jubileum:

Miloslava Dvořáková
Hana Parolková
Vilém Němec 
Anna Langerová
Helena Marková

Sbor pro občanské záležitosti blahopře-
je rodičům narozených dětí:

Melisa Havlíčková

Z našich řad odešla

Jaroslava Siažíková

2. 3. 2012 se dožívá ve zdraví úcty-
hodných 85 let naše maminka, babič-
ka a prababička KARLA PEŘOVÁ. 
Za její mateřskou lásku a sebeoběto-
vání se svým sedmi dětem patří naše 
hluboké uznání a velký dík. Ať ještě 
dlouho svítí a hřeje sluníčko její dob-
ré srdíčko.
Jménem celé rozvětvené rodiny, 
14 vnoučat a 11 pravnoučat … 

Karel Peř Jevíčko

Omezení provozu 
MěÚ Jevíčko

Tímto oznamujeme občanům, že z důvo-
du školení řidičů referentů bude v pátek 
23. 3. 2012 omezen provoz MěÚ Jevíčko.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ

Stalo se…

OSSZ Svitavy a Finanční úřad 
v Moravské Třebové 2012

Dluhová poradna – sociálně 
právní poradenství

V sobotu 18. 2. 2012 jsem našla ve schránce 
lístek: „Omlouvám se, tel. č. … – škodu za-
platím – zavolejte! Děkuji! Až po obhlídce 
domu jsem zjistila, že je v přízemí rozbité 
okno. Telefonicky jsme se domluvili na pá-
tek 24. 2., že přijde dořešit, co slíbil. Abych 
pravdu řekla – moc jsem tomu nevěřila. Při-

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ  
za rok 2011 od OSSZ Svitavy

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 
2011 a pokyny k vyplnění přehledu o příjmech 
a výdajích OSVČ za rok 2011 je možné si vy-
zvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně. 

Formuláře tiskopisů za rok 2011 od 
Finančního úřadu v Moravské Třebové

Formuláře tiskopisů za rok 2011 od Finančního 
úřadu v Moravské Třebové je možné si vyzved-
nout na MěÚ v Jevíčku na podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také přímo 
na Finančním úřadě v Moravské Třebové nebo 
je stáhnout z internetu:
www.mfcr.cz à DANĚ A CLA (nahoře) à Daně 

(vlevo) à Daňové tiskopisy à Vzory všech ak-
tuálních daňových tiskopisů – ROK 2012
nebo 
www.mfcr.cz a do vyhledávače vpravo nahoře 
zadat à Daňové tiskopisy à první odkaz na-
hoře à Vzory všech aktuálních daňových tis-
kopisů – ROK 2012
nebo  zadat přímo odkaz http://cds.mfcr.cz/cps/
rde/xchg/cds/xsl/66.html?year=

Informace pro občany od Finančního 
úřadu v Moravské Třebové

k dani z příjmu FO a dani z příjmu PO

se uskuteční na MěÚ v Jevíčku, a to:

Po 19. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
St 21. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
 
Po 26. 3.  8:00 - 12:30 13:00 - 17:00
St 28. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00

Nejzašší termín pro podání daňových přiznání 
k dani z příjmu FO a PO za zdaňovací obdo-
bí roku 2011 je 2. 4. 2012. V tento den (2. 4. 
2012) se daňová přiznání budou přebírat pouze 
na Finančním úřadě v Moravské Třebové.

13. března 2012 (úterý) v čase 8,30 – 
14,00 proběhnou v komerční místnosti MěÚ 
Jevíčko konzultační hodiny pracovnice Krizo-
vého centra Svitavy. Doporučujeme objednat 
se u pracovnice Krizového centra předem na 

telefonu 461 321 200 nebo e-mailu kcsvi@
pestalozzi.cz (paní Bartošová). Zájem 
o konzultaci možno nahlásit také na MěÚ 
Jevíčko na telefonu 461 327 810 či přímo 
na podatelně.

Poděkování
Panu Pavlu Kyselákovi, který da-
roval do Městského muzea 2 cepy 
a silniční značku města z 1. repub-
liky.

Ing. Roman Müller, starosta

Veřejné WC
Provozovatel: Město Jevíčko

PROVOZNÍ DOBA
Po–Pá: 6:00–17:00, So: 7:00–12:00

Poplatek za použití: 5 Kč

šel pátek a já jsem byla celý den jak na trní. 
Večer zazvonil, představil se, zaplatil, ještě 
jednou se omluvil a já jsem nevěřila vlast-
ním očím. Existují ještě slušní lidé! I v té 
mladší generaci. 

P. T. 

MUDr. Jana Trčková – ordinační hodiny
Pondělí 07:00 – 10:00  bez objednání 10:00 – 12:00  na objednání

Úterý 07:00 – 10:00  bez objednání 10:00 – 15:00  na objednání

Středa
08:00 – 11:00  návštěvy 11:00 – 14:00  na objednání 

14:00 – 16:00  bez objednání 16:00 – 18:00  na objednání

Čtvrtek 07:00 – 10:00  bez objednání 10:00 – 12:00  na objednání

Pátek 07:00 – 10:00  bez objednání 10:00 – 12:00  na objednání
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 15. zasedání  
Zastupitelstva města  
Jevíčka
konaného dne 15. února 2012
15/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, 
Pavla Konečná, Vojtěch Hebelka,
b) program zasedání,
c) zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Jevíčko, kterou se mění dosavadní zřizovací listi-
na ze dne 1. 3. 1999, 
d) zřizovací listinu příspěvkové organizace Podniku 
bytového hospodářství města Jevíčka, kterou se mění 
dosavadní zřizovací listina ze dne 31. 5. 2004, 
e) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské 
školy v Jevíčku, kterou se mění dosavadní zřizovací 
listina ze dne 13. 2. 2001, 
f) hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ 
Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanční částky 5,05 Kč, 
která bude použita do rezervního fondu,
g) hospodářský výsledek příspěvkové organizace PBH 
města Jevíčka za rok 2011 se ziskem finanční částky 
z doplňkové činnosti 7.290,02 Kč, kdy částka 1.458 
Kč bude převedena do fondu odměn a částka ve výši 
5.832,02 Kč bude převedena do rezervního fondu,
h) hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
MŠ Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanční částky 
49.599,89 Kč, která bude použita do rezervního fondu,
i) plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného 
majetku PBH města Jevíčka pro rok 2012,
j) poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města Je-
víčko pro TJ SK Jevíčko, ve výši 100.000 Kč na zajiš-
tění provozních nákladů oddílu kopané v roce 2012,
k) poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města Je-
víčko pro TJ Jevíčko, ve výši 100.000 Kč na zajištění 
provozních nákladů sportovní haly v roce 2012,
l) žádost Římskokatolické farnosti Jevíčko, Komen-
ského nám. 165, 569 43 Jevíčko o finanční podporu 
z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR v roce 
2012 na akci: „Oprava oken a fasády kláštera č. p. 
167 na Komenského náměstí (severní strana – dvorní 
trakt)“, s podílem financování 70 % Ministerstvo kul-
tury ČR, 20 % Město Jevíčko a 10 % Římskokatolická 
farnost Jevíčko,
m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou Mrňka, a. s., Bídov 463, 798 52 Konice, na 
akci: „Výměna výloh a dveří budovy MěÚ Jevíčko na 
ul. Kostelní“ (prodejna NOPEK) za částku 81.537 Kč 
vč. DPH,

n) vícepráce provedené firmou Karel Smékal, E. Ušela 
312, 679 63 Velké Opatovice, na akci „Oprava fasády 
domu č. p. 75 ul. Růžová“ ve výši 83.241 Kč vč. DPH,
o) udělení souhlasu společnosti AVEKO Servomoto-
ry, s. r. o., K. Čapka 740, 569 43 Jevíčko s výstavbou 
střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp na 
objektu plánované výrobní haly nacházejících se na 
pozemku p. č. 4222/2 – orná půda, v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
p) prodej domu Zadní Arnoštov 21 na pozemku p. č. 
st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p. č. 
st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří za cenu 111.800 
Kč a smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městem 
Jevíčko a Monikou Guštárovou a Mariánem Guštárem, 
Zadní Arnoštov 21, 569 43 Jevíčko na prodej domu 
Zadní Arnoštov 21 a pozemku p. č. st. 50/2 – zastavě-
ná plocha a nádvoří,
q) prodej podílu o velikosti 10324/33023 pozemků 
p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) – oba zasta-
věná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. 
Petrovi Veselkovi a Mgr. Haně Veselkové, K. H. Borov-
ského 464 za kupní cenu 400 Kč/m2, celkem 5.002 
Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Mgr. Petrem Veselkou a Mgr. Hanou Vesel-
kovou na prodej podílu o velikosti 10324/33023 po-
zemků p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,
r) prodej podílu o velikosti 10101/33023 pozemků p. 
č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) – oba zastavě-
ná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. 
Josefovi Hufovi a Mgr. Heleně Hufové, K. H. Borov-
ského 464 za kupní cenu 400 Kč/m2, celkem 4.894 
Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a Mgr. Josefem Hufem a Mgr. Helenou Hufovou 
na prodej podílu o velikosti 10101/33023 pozemků p. 
č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
s) prodej podílu o velikosti 6211/33023 pozemků p. 
č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) – oba zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Olze 
Žďárkové, K. H. Borovského 464 za kupní cenu 400 
Kč/m2, celkem 3.009 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Olgou Žďárovou 
na prodej podílu o velikosti 6211/33023 pozemků p. 
č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
t) prodej podílu o velikosti 6387/33023 pozemků p. 
č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) – oba zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Blance Ří-
hové, K. H. Borovského 464 za kupní cenu 400 Kč/m2, 
celkem 3.095 Kč + úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Blankou Říhovou na prodej 

podílu o velikosti 6387/33023 pozemků p. č. st. 387/2 
(20 m2) a 387/3 (20 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí,
u) potvrzení zájmu o koupi zemědělských pozemků p. 
č. 4832, p. č. 4852, p. č. 4925, p. č. 4995, p. č. 5003, 
p. č. 5031, p. č. 5046, p. č. 5176, p. č. 5190, p. č. 5240, 
p. č. 5288, p. č. 5294, p. č. 5301 a p. č. 5316 a podílu 
o velikosti 1/2 k celku lesních pozemků p. č. 1773, 
p. č. 1853, p. č. 2054, p. č. 2154 a p. č. 4915, vše 
v k.ú. Jevíčko-předměstí a předložení cenové nabídky 
Ing. Jenišovi na koupi lesních pozemků dle doporuče-
ní OLH vycházejícího z odhadu a na koupi zeměděl-
ských pozemků dle znaleckého posudku,

15/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka 
a Ing. Kamila Stopku,

15/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í :
a) zprávu komise stavební,
b) zprávu komise životního prostředí,
c) informaci starosty o návrhu SÚS na převedení ko-
munikace procházející náměstím (spojnice Brněnská, 
Třebovská, Křivánkova) do majetku města Jevíčko,
d) zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci 
MPZ Jevíčko ze dne 6. 2. 2012 konaného za účelem 
projednání rozpisu přidělené kvóty ve výši 745.000 Kč 
na obnovu památek v rámci Programu regenerace 
MPZ Jevíčko na rok 2012,
e) žádost o poskytnutí finančního příspěvku Řím-
skokatolické farnosti Jevíčko, Komenského nám. 165, 
569 43 Jevíčko na stavební přípravu výměny oken na 
faře realizovanou do konce roku 2012,
f) informace starosty o probíhajících jednáních týka-
jících se pozemků u areálu společnosti REHAU,
g) informace starosty o sídle MAS Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko, o. p. s., na Palackého nám. 1 od 1. 2. 
2012,
h) informace starosty o dalším projednávání jízdních 
řádů pro Pardubický kraj zpracovaných firmou ORE-
DO,
i) informace starosty o probíhajících přípravách 
6. městského plesu,

15/4  Zastupitelstvo   o d v o l á v á :
a) člena kontrolního výboru Ing. Pavla Vykydala 
na vlastní žádost,

15/5  Zastupitelstvo   v o l í :
a) Ditu Mlčochovu členem kontrolního výboru.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  

Usnesení z 31. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 12. prosince 2011
1/31 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytových prostor na Komenského ná-
městí 167 do 31. 12. 2012 žadatelce dle zápisu,
2/31 Rada pověřuje IT zajištěním umístění od-
padkových košů na ul. Horní Farní a do průchodu 
z ul. Soudní na ul. Okružní I,

3/31 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce 
MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
4/31 Rada odvolává z funkce velitele JSDH 
Jevíčko, Františka Skácela, ke dni 31. 12. 2011, 
na vlastní žádost,
5/31 Rada jmenuje do funkce velitele JSDH 
Jevíčko Stanislava Ducháčka s platností od 1. 1. 
2012,
6/31 Rada jmenuje do funkcí zástupce velitele 
JSDH Jevíčko Martina Jakubce a Františka Skáce-
la s platností od 1. 1. 2012
7/31 Rada schvaluje podání žádostí o grant 

z rozpočtu Pk na pořízení návrhu územního plánu,
8/31 Rada schvaluje přípravu vozidla Tat-
ra 148 CAS 32 JSDH Jevíčko na STK za částku 
cca 5.000 Kč bez DPH,
9/31 Rada pověřuje starostu zajištěním potvr-
zení z Regionální operační rady NUTS II Severo-
východ o doložení všech potřebných podkladů 
a dokladů ze strany města v rámci projektu „Revi-
talizace Palackého náměstí v Jevíčku“ ve vztahu na 
jeho financování. 

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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RŮZNÉ

Policejní zprávy únor 2012
8. 2. 2012 Výtržnictví v baru – Rána dopad-
la do obličeje  
Hlídka z Moravské Třebové byla požádána o po-
moc při urovnání konfliktu v baru v Jevíčku. Mla-
díka se zakrváceným obličejem si do své 
péče vzali lékaři. Policisté měli nelehkou 
práci. V baru probíhal večírek a je-
den muž byl hosty označen za útoč-
níka. Ten sice šel dobrovolně s poli-
cisty ven, kde nebyla slyšet hudební 
produkce, ale opakovaně odmítal od-
ložit sklenici od piva. Ta by se mohla 
stát zbraní proti zasahující hlídce. Výzvu 
k  předložení občanského průkazu ignoro-
val a po celou dobu byl vulgární. Policisté ho 
proto eskortovali na obvodní oddělení. Muž, kte-
rý nadýchal 2,3 promile alkoholu, byl po zjištění 
totožnosti propuštěn ze zajištění. Po vystřízlivění 
nezapíral a na služebně vypověděl, že jednomu 
z hostů dal ránu pěstí do obličeje. Mělo se tak 
stát poté, kdy do něj měl vrazit opilý návštěvník  
a spolu pak upadli na slečnu, která seděla u sto-
lu. Za incident, který se stal v polovině listopadu 
sdělil vrchní inspektor 29letému muži podezření 
ze spáchání přečinu výtržnictví. V případě proká-
zání viny mu může soud uložit trest odnětí svo-
body v trvání do dvou let.

15. 2. 2012 Sníh a vítr zkomplikoval dopravu 
- několik vozidel skončilo mimo vozovku
Vítr, husté sněžení a vrstva sněhu na vozovce 
dne 15. 2. 2012 značně zkomplikovali provoz na 

silnicích Svitavska. Od rána měli problém ne-
jen řidiči kamionů ve směru na Mohelnici, ale 
i u Hřebečského tunelu a v Březovském kopci. 
Mimo komunikaci dopoledne skončilo několik 

vozidel, mezi nimi byl i jeden linkový au-
tobus. Naštěstí v něm necestoval žád-

ný pasažér. Hasiči havarovaná vozi-
dla vyprostili a ta mohla pokračovat 
dále ve své jízdě.  
Dvě zraněné osoby musely být pře-
vezeny do nemocnice po havárii vo-

zidla, která se stala na silnici II. třídy 
č. 372 za Jevíčkem ve směru na Velké 

Opatovice. 

20. 2. 2012 Řidič měl přes 2 promile – stře-
tl se s dalším vozidlem
Přes  2 promile v dechu měl řidič, který měl 
v neděli, dne 19. 2. 2012, krátce po čtvrté ho-
dině ráno s největší pravděpodobností  zavinit 
dopravní nehodu. Ta se stala na silnici II. tří-
dy č. 366 v katastru obce Chronice.  Policisté 
navíc zjistili, že muž za volantem není držite-
lem příslušného řidičského oprávnění. Při do-
pravní kolizi naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale 
hmotné škody jsou odhadovány na víc jak 100 
tisíc korun.  Co bylo příčinou nehody a jaká 
je míra zavinění, je předmětem právě probíha-
jícího vyšetřování. S největší pravděpodobností 
bude podnapilému muži sděleno podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky.

Usnesení z 32. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 19. prosince 2011
1/32 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spo-
lupráci s IT provedením místního šetření za úče-
lem zjištění stavu oken v bytě č. 4 na ul. Růžová 
84,
2/32 Rada schvaluje poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 2.000 Kč středisku sociál-
ních služeb SALVIA Svitavy,

3/32 Rada schvaluje snížení limitu po-
kladny pečovatelské služby na 3.000 Kč,
4/32 Rada ruší bod usnesení RM č. 13/25 
ze dne 10. 10. 2011,
5/32 Rada schvaluje vnitřní platový před-
pis pro stanovení odměn z dohod o pracovní čin-
nosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 2012,
6/32 Rada schvaluje pronájem části neby-
tového prostoru jednopodlažního objektu č. p. 
449, který je na pozemku p. č. st. 259 a pozem-
ku p. č. 259 – zastavěná plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí žadateli dle zápisu za částku 3.375 
Kč/měsíčně,

7/32 Rada schvaluje směrnici č. 5/2011 
– Odpisový plán dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku města Jevíčko,
8/32 Rada schvaluje úpravu rozpočtu 
města Jevíčko č. 5 na rok 2011,
9/32 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina ASTRA k uskutečnění koncertů ETIEN 
Bandu ve dnech 27., 29. a 30. 1. 2012.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

18/33 Rada ruší bod usnesení RM č. 13/12 ze dne 
11. 4. 2011,
19/33 Rada schvaluje Směrnici č. 1-T/2012 – Pra-
covní řád MěÚ Jevíčko,
20/33 Rada ruší bod usnesení RM č. 12/12 ze dne 
11. 4. 2011,
21/33 Rada schvaluje Směrnici č. 2-T/2012 – Or-
ganizační řád MěÚ Jevíčko,
22/33 Rada ruší bod usnesení RM č. 13/16 ze dne 
13. 6. 2011,
23/33 Rada schvaluje směrnici č. 3-T/2012 „Pra-
vidla města Jevíčko pro stanovení týdenní pracovní 
doby pro účely náhrady mzdy při pracovní neschop-
nosti včetně kontroly práce neschopných zaměst-
nanců a pro účely čerpání dovolené a náhradu mzdy 
při návštěvě lékaře“ s účinností od 17. 1. 2012,
24/33 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Je-
víčko a Advokátní kanceláří JUDr. Evy Novákové, 
Křenová 65a, 602 00 Brno o poskytování právních 
služeb pro Město Jevíčko za částku 10.000 Kč/mě-
síc bez DPH,
25/33 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Advokátní kanceláří JUDr. Marcely Dobešové, 
náměstí 9. května 10, 680 01 Boskovice o poskyto-
vání právních služeb pro Město Jevíčko za částku 
12.000 Kč/měsíc,

26/33 Rada pověřuje místostarostu zastupováním 
města Jevíčka u Okr. soudu ve Svitavách dne 9. 2. 
2012 u nařízeného jednání ve věci zaplacení 5.400 
Kč s příslušenstvím za neuhrazené nájemné za uby-
tování na ubytovně města,
27/33 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a AgE – reklamní agenturou, s. r. o., Ostřicová 
640, Praha k umístění reklamních tabulí PENNY 
market na sloupy VO, dle přílohy zápisu, za částku 
800 Kč bez DPH/rok/1 tabule,
28/33 Rada pověřuje vedoucího organizačního od-
boru zpracováním podrobného statistického výkazu 
činnosti OLH za rok 2011 a porovnat s rokem 2010 
s vlastním vyhodnocením,
29/33 Rada schvaluje pronájem části pozemku 
p. č. 2490 – trvalý travní porost v k. ú. Zadní Arnoš-
tov (22 m2) od Pozemkového fondu ČR,
30/33 Rada uděluje souhlas k odnětí pozemků 
p. č. 529/1 – zahrada a 529/2 – trvalý travní porost 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí ze zemědělského půd-
ního fondu v rámci plánované akce „Rekonstrukce 
silnic III/366 11, III/366 12 ul. Okružní IV Jevíčko“,
31/33 Rada schvaluje roční odměnu vedoucí PBH 
ve výši dle přílohy zápisu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta  místostarosta

Usnesení z 33. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 16. ledna 2012
1/33 Rada schvaluje částku 28.500 Kč za zhoto-
vení přístřešku pro kočárky a jízdní kola u RC Palou-
ček firmou Pavel Berka, Zálesí 18,
2/33 Rada schvaluje CN firmy Oldřich Loubal, 
Třebovská 69, Jevíčko k opravě stěn bytu v domě 
na ul. K. H. Borovského 465, přizdívkou z příčkovek 
YTONG za částku 49.938 Kč vč. DPH,
3/33 Rada schvaluje prodej nepojízdné babety za 
částku 1.500 Kč vč. DPH žadateli dle zápisu,
4/33 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlou-
vy nebytového prostoru na ul. M. Mikuláše 449 
do 31. 12. 2012 žadateli dle zápisu,
5/33 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku Oblastní charitě v Moravské Třebové na za-
koupení staršího osobního vozidla ve výši 10.000 Kč,
6/33 Rada schvaluje umístění 2 ks odkladných 
listovních schránek a 1 ks listovní doručovací 
schránky na pozemcích p. č. 264 – zastavěná plo-
cha a nádvoří  a p. č. 1751/37 – ostatní plocha oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí pro potřeby České pošty,
7/33 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému 
pobytu na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku,
8/33 Rada pověřuje místostarostu jednáním se 
žadateli o podmínkách odkoupení bytu v Zadním 
Arnoštově č. p. 21,
9/33 Rada schvaluje pronájem nebytových pro-
stor na ul. Kostelní 41 od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013 
za částku 1.800 Kč/měsíc žadatelce dle zápisu,
10/33 Rada pověřuje IT zajištěním CN na výměnu 
dveří a výloh na prodejně NOPEK v Jevíčku a ná-
slednou výměnu těchto prvků zkoordinovat ve vzá-
jemné spolupráci,
11/33 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Měs-
tem Jevíčko a Jiřím Polou, Nádražní 1153, 684 01 
Slavkov u Brna k uspořádání koncertu skupiny 
Poutníci, který se uskuteční v prostorách kina AST-
RA 23. 3. 2012 za částku 18.000 Kč,
12/33 Rada schvaluje CN Ing. Antonína Olšiny, 
Spálenec 185/III, Vysoké Mýto na vypracování stu-
die technického řešení „Turistická rozhledna Kum-
perk“ za částku 20.000 Kč,
13/33 Rada schvaluje příspěvek na vydávání Vlas-
tivědných listů Pardubického kraje ve výši 2.000 Kč,
14/33 Rada ukládá pracovnicím městské knihovny 
předkládat čtvrtletní zprávy o čerpání rozpočtu RM 
s výkladem o čerpání finančních prostředků v jed-
notlivých kapitolách,
15/33 Rada schvaluje využití sálu kulturního 
domu v Zadním Arnoštově za účelem společenského 
setkání obyvatel Zadního Arnoštova dne 17. 3. 2012,
16/33 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s vlastníky pozemků v lokalitě Panské pole ve věci 
kupní ceny pozemků,
17/33 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s majitelem pozemku p. č. 5178 (2303 m2) v k. ú. 
Jevíčko–předměstí ve věci jeho možného odkoupení,
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Pokračovali jsme v sobotu….
Při dnu otevřených dveří si mohli všichni pro-
hlédnout nejen prostory MŠ ale i výstavu fo-

30. 1. 2012 rozhodla o vyhlášení konkursů na 
pracovní místo ředitelů výše uvedených škol. 
Konkurs byl vyhlášen v zákonem daném ob-
dobí od 1. 2. do 30. 4. 2012. Stejně jako v pří-
padě jiných měst a obcí se rada města roz-
hodla uplatnit pravidlo o vyhlášení konkursů 
plošně na všechny školy zřizované městem 
Jevíčko a v příštím roce se konkursní řízení 
bude týkat také MŠ Jevíčko. Tímto rozhodnu-
tím rada města nastavila jednotná pravidla. 
Podobným způsobem postupoval také např. 
Pardubický kraj.
Rozhodnutí rady města není vyjádřením ne-
spokojenosti s prací současných ředitelů, 
ale rada se domnívá, že pro tyto vrcholové 
manažery bude snaha obhájit svoji pozici 
s možností představit novou koncepci školy 
a vlastní vize novou výzvou a zároveň moti-
vací udržet si vysoký profesní standard i do 
budoucna. 

Rada města

RŮZNÉ

Okénko mateřské školy

Informace k vyhlášeným konkursům

Ohlédnutí za oslavami 30. let MŠ
Páteční vystoupení v kině se opravdu vydaři-
lo. Program byl bohatý.
Diváci se nejdříve pobavi-
li při vtipné scénce, kde 
se dozvěděli, jak to bylo, 
když se školka před 30. 
lety stavěla. Poté se na pó-
diu vystřídali malí smíšci, 
indiáni, country tanečníci 
a všichni dovedli atmosfé-
ru pěkně rozparádit. Ná-
sledně jsme se zklidnili 
u pohádky „O zvířátkách 
a loupežnících“ a na závěr 
jsme se rozloučili pásmem 
veselých písniček. 
Program obohatili svým 
vystoupením žáci ZUŠ, kterým bych tímto 
ráda poděkovala, zejména jejich řediteli panu 
Dušanu Pávkovi, který celou akci ozvučil.
Na závěr nás čekalo originální překvapení.
Pan starosta předal školce k jejímu výročí ob-
raz vytvořený směsicí různých fotografií ze ži-
vota MŠ a velice nás tím potěšil.
Po tomto příjemně stráveném odpoledni, od-
cházeli diváci dobře naladěni.

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon 
č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů. V § 166 se pro školy a školská zařízení 
zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí 
zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracov-
ního poměru na dobu určitou 6 let („funkč-
ní období“). Nedojde-li v zákonem stanove-
né lhůtě k vyhlášení konkursu, umožňuje se 
automatické prodloužení „funkčního období“ 
o dalších 6 let. Konkurs zřizovatel vyhlašuje 
na základě vlastního uvážení nebo na návrh 
školské rady či České školní inspekce. 
Pro letošní rok se tato změna týká ředitelů 
ZŠ Jevíčko a ZUŠ Jevíčko, jelikož tito půso-
bí na vedoucí pozici nepřetržitě po dobu del-
ší než 6 let. Rada města Jevíčko po důklad-
ném zvážení využila možnosti dané jí touto 
změnou školského zákona a na své 34. schůzi 

Letní tábor
Bobrovecká dolina

Západní Tatry Roháče
3.–20. 7. 2012, CENA 3.300 Kč,

Přihlášky Ing. Roman Müller,
mobil: 605 907 447

foto na: www.jevicko.cz ve fotogalerii

Vědecký den
Dne 15. 2. 2012 se na jevíčské základní ško-
le konala přehlídka práce nejznámějších fyzi-
ků např. Alexandera Grahama Bella, Thomase 
Alva Edisona, Archiméda. Projekt zorganizo-
vali žáci devátých tříd. Samotné akci předchá-
zela téměř dvouměsíční příprava, během níž 
jsme zpracovávali materiály týkajících se živo-
ta a díla jednotlivých fyziků. 
Přehlídku navštívilo 16 tříd. Žáci se pilně za-
pojovali do všech připravených úkolů. Nejvíce 
se líbily pokusy a modely vynálezů. Ohlas skli-
dili ti, kteří se vědcům přiblížili i oblečením  
a vizáží.
Děkujeme panu učiteli Kleinovi za zorganizo-
vání akce a za to, že jsme se ještě předtím, než 
opustíme naše devítileté hnízdo, mohli před-
vést.

Za deváťáky Anna Solichová

tografií z historie naší školky. Ti co přišli, ne-
byli zklamáni.
Naše oslavy jsme uzavřeli setkáním součas-
ných a bývalých zaměstnanců, na které jsme 
přizvali i zástupce ze strany zřizovatele. Ně-
kdo viděl naši školku po opravdu hodně le-
tech a byl překvapený ze spousty změn, které 
ve školce proběhly.
Povídalo se, vzpomínalo u starých fotografií 
a k dobré atmosféře přispělo i bohaté občerst-
vení, které nám připravil a částečně i sponzoro-
val pan Trojan, majitel restaurace „U Trojanů“ 
v Jaroměřicích. S jeho službami jsme byli velice 
spokojeni. Paní kuchařky z MŠ napekly sladké 
pohoštění ke kávě a za to jim patří náš dík.
Jednalo se o vydařené setkání a svědčí o tom 
i to, že se protáhlo do pozdních hodin.

Za MŠ Mlčochová Dita
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Recitátoři úspěšně zahájili „sezónu“

„Soutěžení“ v uměleckých oborech

Nastalo období recitování. A recitátoři ze Zá-
kladní školy Jevíčko opět bodovali, i když za-
tím v obvodním kole.
Nejdříve proběhlo školní kolo recitační sou-
těže. Na 1. stupni se ho zúčastnilo téměř 40 
žáků. O umístění rozhodovala šestičlenná po-
rota učitelů 1. stupně. Každému z umístěných 
byl slavnostně předán diplom. Výsledky škol-
ního kola: 
kategorie 0 (1. třídy) 
1. místo Ondřej Kubín   
2. místo Marek Ševčík    
 Vít Dostál   
3. místo Barbora Vykydalová   
 Klára Janíčková   
kategorie I (2. a 3. třídy)  
1. místo Klára Zatloukalová   
2. místo Adam Rozbořil  
 Eliška Horáková
3. místo Dia Dado 
 Jakub Kadlec 
kategorie II (4. a 5. třídy) 
1. místo Natálie Finsterlová  
2. místo Veronika Hrubá 
3. místo Anna Ševčíková
Bez udání pořadí ze školního kola kategorie 

III (6. a 7. třídy) a kategorie IV (8. a 9. tří-
dy) postoupily recitátorky Monika Křivánko-
vá, Lenka Koutná, Tereza Finsterlová a Mi-
chaela Pipreková.
Do kola obvodního postoupilo z naší školy 
celkem 13 recitátorů. Tentokrát jsme zvoli-
li obvodní kolo ve Svitavách. Zdá se, že se 
nám toto rozhodnutí vyplatilo. Zde recitáto-
ry ve všech kategoriích hodnotila nezávislá 
odborná porota, která ocenila 7 recitujících 
z naší školy. Pět z nich postoupilo do okres-
ního kola. 
V kategorii 0 si čestné uznání odvezl Marek 
Ševčík, v kategorii I 2. místo obsadila Klá-
ra Zatloukalová, kategorii II vyhrála Natálie 
Finsterlová a diplom za 3. místo dovezla Ve-
ronika Hrubá. I starším recitátorkám se velmi 
dařilo. Monika Křivánková nechala za sebou 
všechny soupeře a svoji kategorii (6. a 7. tříd) 
vyhrála. Tereza Finsterlová a Lenka Koutná 
bojovaly v kategorii nejstarších. Lenka Kout-
ná získala čestné uznání a Tereza Finsterlová 
nakonec vybojovala 2. místo. 
Děkujeme všem za reprezentaci školy a přeje-
me mnoho zdaru v kole okresním.

Mgr. Marie Boková a Mgr. Jiřina Finsterlová

Milí příznivci jevíčské „zušky“, rád bych tou-
to cestou poděkoval všem, kteří se opět letos 
s nadšením pustili do soutěžního zápolení, 
které je v rámci Národní soutěže základních 
uměleckých škol v ČR každoročně vyhlašováno 
MŠMT ČR. V letošním školním roce je soutěž 
zaměřena zejména na sólové výkony ve hře na 
dechové nástroje, zpěvu, hry na bicí nástroje 
a také v tanečním oboru. Ve všech uvedených 
uměleckých  disciplínách vyslala ZUŠ Jevíčko 
do soutěže své zástupce.
Prvním krůčkem bylo 17.1. konání školního 

kola v ZUŠ Jevíčko, ze kterého do okresního 
kola ve hře na dechové a bicí nástroje a v só-
lovém zpěvu postoupilo celkem 23 žáků naší 
školy.
Okresní kolo pro dechové nástroje proběh-
lo 6.2. v ZUŠ Svitavy, kde se dechaři z jevíč-
ské „zušky“ rozhodně neztratili a obsadili řadu 
pěkných umístění. Ve hře na trubku naši ško-
lu reprezentovali a získali ocenění: Petr Janíček 
– 3.místo, Jan Hader – 2.místo, Matěj Gloc – 
2.místo, Jakub Staněk – 1.místo, Tomáš Haas 
– 1.místo s postupem do krajského kola, ve hře 

na baskřídlovku soutěžil Jakub Mauer – 1.mís-
to s postupem do krajského kola, hru na trom-
bon reprezentovali: Kateřina Pávková – 1.místo 
a Šimon Kouřil – 1.místo, lesní roh představil 
Filip Jeniš – 1.místo s postupem do krajské-
ho kola. V dřevěných dechových nástrojích se 
představili za ZUŠ Jevíčko další soutěžící, a to 
ve hře na zobcovou flétnu: Natálie Finster-
lová – 1.místo, Natálie Zikmundová – 1.místo 
s postupem do krajského kola, ve hře na klari-
net soutěžili: František Machorek – 2.místo, Ja-
romír Gamba – 1.místo, Matěj Kalas – 1.místo, 
Antonín Haas – 1.místo a Dita Brnová – 1.mís-
to. Ve hře na saxofon se představili: Štěpán 
Richter – 2.místo a  Antonín Staněk – 1.místo.
Vzhledem k nízkému počtu hráčů na bicí ná-
stroje postoupili oba bubeníci ze ZUŠ Jevíčko: 
Jan Moučka a Jakub Stejskal přímo do krajské-
ho kola, které proběhne pro všechny „dechaře 
a bubeníky“ společně v první polovině března 
2012 na ZUŠ ve Vysokém Mýtě.
Dalšími zástupci, kteří soutěžili v okresním 
kole 21.2. na ZUŠ Litomyšl, tentokrát v só-
lovém zpěvu  byli: Jakub Kadlec – 3.místo, 
Kateřina Pávková – 2.místo a Aneta Haderová 
– 2.místo.
Poslední odvětví – taneční obor reprezentovaly 
dvě taneční skupiny v okresním kole 15.2. na 
ZUŠ B. Martinů v Poličce  a zde si obě taneční 
skupiny „vytančily“ krásná čestná uznání.
Ještě jednou velmi děkuji všem soutěžícím 
za skvělé výkony a reprezentaci ZUŠ Jevíčko  
v soutěžích a přeji postupujícím do krajských 
kol mnoho úspěchů a radosti z jejich umělecké 
činnosti. Poděkování patří také všem pedago-
gům, kteří své žáky do soutěží připravují.

Dušan Pávek, dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko.Základní umělecká 
škola Jevíčko

www.zusjevicko.cz
Nabízí v roce 2012/2013 výuku v těchto oborech:
• hudební obor

 − sólový a komorní zpěv
 − housle
 − klasická a elektrická kytara
 − klavír, elektrické klávesy, akordeon
 − zobcová flétna
 − příčná flétna, hoboj
 − bicí nástroje – nově od září 2011
 − klarinet, saxofon
 − trubka, trombon, lesní roh
 − baskřídlovka, tuba
 − možnost hry v souborech a orchestrech: 

 » dechový orchestr – Malohanácká muzika 
 » estrádní orchestr – Etien Band
 » žesťový kvintet, flétnový soubor

• výtvarný obor
• taneční obor
Školné v uvedených oborech:
Hudební 280 Kč/měsíc (individuální výuka)
Výtvarný 200 Kč/měsíc (individuální výuka)
Taneční 150 Kč/měsíc (individuální výuka)
Hledáme přednostně nové talenty v oborech: hra 
na housle, trubku, trombon, lesní roh, tubu, bicí 
nástroje a akordeon.
Zájemci se mohou hlásit osobně v ZUŠ Jevíčko, 
U Zámečku 451, tel. 773627084 během května 
a června, nejpozději však první týden v září 2012.
Pozdější zájemci již nemusí být z důvodu omezené 
kapacity školy přijati.

Okresní kolo, 6. 2. 2012, ZUŠ Svitavy, soutěžící 
a pedagogové ZUŠ Jevíčko a odborná porota
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Halové turnaje v kopané

Individuální ceny
Nejlepší hráč turnaje:
Hanák Tomáš SK Jevíčko
Nejlepší střelec turnaje:
Ertl Tomáš SK Jevíčko
Nejlepší brankář turnaje:
Ducháčková Hana AFK Letovice
Konečné pořadí turnaje:
1. SK Jevíčko 20:4 15 b.
2. Sokol Městečko Trnávka 13:8 10 b.
3.  TJ Jaroměřice 15:11 9 b.
4. AFK Letovice 11:7 7 b.
5. Moravan Svitávka 5:21 3 b.
6. Oreso Plumlov 3:16 0 b.

Sestava Jevíčko: Batelka, Ertl, Bašus, Bartu-
něk, Hanák, Huf, Štindl, Prokš, Mrvoljak, Stra-
ka, Dostál
Branky: Ertl 7, Hanák 7, Huf 5, 

Domácí turnaj se na úvod halové sezóny jevíč-
ským žákům vydařil. Posílen o odchovance To-
máše Ertla (nyní TJ Svitavy) dokázal domácí 
celek s přehledem převálcovat své soupeře a ve-
dle pohledné kombinační hry ukázal i skvělé 
individuální akce a častou střelbu ze všech po-
zic. Překvapením turnaje se staly výkony žáků 
z Městečka Trnávky, kteří dokázali vybojovat 
druhé místo.

Žákovský halový turnaj Jaroměřická zima 14. 1. 2012

Žákovský halový turnaj Haas Cup v Městečku Trnávka 5. 2. 2012

zápasy ve skupině:
Jevíčko – Radiměř 5:2
Jevíčko – Nemilany 6:2
Jevíčko – Borová 3:4
semifinále Jevíčko – M. Trnávka 4:0
finále Jevíčko – Nemilany 5:2
Konečné pořadí:  
1. TJ SK Jevíčko 
2. FK Nemilany
3. Sokol Velké Opatovice
4. TJ Sokol Městečko Trnávka
5. TJ Jaroměřice
6. TJ Radiměř 
7. TJ Malá Haná Knínice
8. Sokol Borová

Sestava Jevíčka: Batelka, Bartuněk, Huf, Ha-
nák, Štindla, Hejna, Straka, Dostál, Prokš
Branky: Hanák 13, Huf 6, Štindl 3, Batelka 2 
Nejlepší hráč a střelec turnaje: Tomáš Hanák

I do Jaroměřic jsme přijeli v silné sestavě a ze-
jména Tomáš Hanák si obul střelecké tenisky 
a byl k neudržení. I když obrana občas odpo-
čívala, dokázali útočníci vše vynahradit a sou-
peře přestřílet. Dvě vysoké výhry nad silným 
soupeřem z Nemilan (ve skupině i ve finále) po 
výborných výkonech trenéry i fanoušky z Jevíč-
ka velmi potěšily. 

zápasy ve skupině:
Jevíčko – Březová   5:0
Jevíčko – Chornice  6:2
Jevíčko – M. Trnávka B 4:1
Jevíčko – Kunčina  6:1
semifinále Jevíčko – M. Trnávka A 2:1
finále Jevíčko – Jaroměřice 4:0

Sestava: Hrazdira, Bartuněk, Bašus, Huf, Ha-
nák, Hejna, Štindl, Mrvoljak, Prokš
Branky: Hanák 14, Huf 6, Bašus 2, Bartuněk, 
Hejna 2, Mrvoljak, Prokš 
Nejlepší střelec turnaje: Tomáš Hanák

I k poslednímu turnaji se nakonec podaři-
lo přijet do Městečka Trnávky ve velmi sil-
né sestavě, díky silnému mrazu byly zrušeny 
přípravné zápasy Svitav  (Hanák, Bartuněk, 
Huf). Poprvé se v zimě ukázal v brance Hraz-

dira (Batelka na horách) a ukázal, že chytat 
přes zimu nezapomněl. Jistá obrana a neza-
stavitelný Hanák v útoku, tak vypadala hra ve 
skupině a suverénní výhry. Těsný postup do 
finále přes srdnatě bojující domácí celek zajis-
til dvěma góly opět Tomáš Hanák. Ve finále 
se sice Tomáš střelecky odmlčel, ale čtyřmi 
góly se probudil David Huf. A protože žáci 
Jaroměřic Hrazdiru nepřekonali, mnohokrát 
s notnou dávkou smůly, získali jevíčští žáci 
třetí halový triumf v řadě.   

Halová příprava žáků pokračuje tréninky ve 
čtvrtek od 18:00 v hale na Žlíbkách. Trené-
ři Josef Huf a Radek Prchal rádi přivítají 
nové zájemce (ročníky narození 1997 – 2000). 
Mladší chlapci i děvčata se mohou přihlásit 
u trenéra přípravky p. Michala Khýra.

Pozdrav školním 
časopisům

Díky zveřejněným informacím se dozvídám, 
že v Jevíčku, Chornicích či jinde vydávají děc-
ka školní časopis. Takovéto zprávy mě vždy 
velmi potěší, nejen proto, že mě vrátí o pár 
let zpátky.
V základní škole v Jaroměřicích jsme kdysi 
také vydávali školní časopis. Nejdříve se jme-
noval Třídní zpravodaj. Výtvarným redakto-
rem byl tehdy spolužák Jaromír z Hosobrna. 
Psali jsme ho ručně, a tak každý výtisk byl 
vlastně originálem. Jednou už jsme neměli 
na pátou stránku žádný materiál, a tak jsme 
tam prostě napsali, že na tuto stranu nic ne-
máme…
V deváté třídě, to se zrovna psal školní rok 
1966-67, jsme vydávali nový časopis, kte-
rý měl název Husí kravata aneb Večerní Ja-
roměřice. Název Husí kravata jsme převzali 
od našeho učitele Jiřího Vágnera. Jak k tomu 
přišel, to nevím a bohužel už se ho ani neze-
ptám. Tento časopis jsme už psali na psacím 
stroji a vycházel i v několika kopiích. Technic-
kého redaktora zastával spolusedící Jarek od 
kostela, kterému jeho mladší kamarádi říkali 
důvěrně Ríša Kuťa. Nedávno tento jaroměřic-
ký rodák a patriot oslavil kulaté šedesátiny.
A tož přeji všem současným autorům a vyda-
vatelům školních časopisů nejen z Malé Hané 
hodně elánu a nevysychající kalamář.

Ing. Pavel Kyselák,  
emeritní šéfredaktor Husí kravaty  

aneb Večerních Jaroměřic

Masopustní karneval
Dne 18. 2. 2012 se uskutečnil Masopustní kar-
neval v prostorách Základní školy v Jevíčku. Ce-
lou akci pořádalo Rodinné centrum Palouček ve 
spolupráci s městem Jevíčko, AVZem, TJ Sokol 
a komisí MTS a Seniorským klubem Palouček.
Akce se zúčastnilo více jak 70 dětí spolu se svý-
mi rodiči. Děti se pobavily na diskotéce, zatan-
čily si, zacvičily a také zasoutěžily. Nakonec pro 
ně bylo nachystáno malé občerstvení, které při-
pravily dámy ze Seniorského klubu. Program na 
celé odpoledne vymyslela a vedla Bára Haasová. 
Tímto také děkujeme všem sponzorům, bez kte-
rých by toto odpoledne nebylo.

XVI. ročník „Vánočního turnaje žáků“ v Jevíčku 26. 12. 2011
Jevíčko Jaroměřice Plumlov Letovice M. Trnávka Svitávka Skóre Body Pořadí

Jevíčko • 6:1 3:1 4:1 4:1 3:0 20:4 15 1.

Jaroměřice 1:6 • 4:0 2:0 3:5 5:0 15:11 9 3.

Plumlov 1:3 0:4 • 0:1 0:3 2:5 3:16 0 6.

Letovice 1:4 0:2 1:0 • 1:1 8:0 11:7 7 4.

M. Trnávka 1:4 5:3 3:0 1:1 • 3:0 13:8 10 2.

Svitávka 0:3 0:5 5:2 0:8 0:3 • 5:21 3 5.
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI              BŘEZEN 2012 

Čtvrtek 1.března 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŢENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 2.března 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 6.března 

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 přednáška HERO 
na téma „ALERGIE A 

KOJENECKÁ MLÉČNÁ 
VÝŢIVA“ 

Z A V Ř E N O 

Středa 7.března Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 8.března 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŢENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 9.března 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 13.března Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 

Středa 14.března Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 15.března Z A V Ř E N O 
17:30 CVIČENÍ PILATES 

PRO ŢENY 
tělocvična gymnázium 

Pátek 16.března Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 

Úterý 20.března 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 21.března Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 22.března 

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 

10:30 přednáška 
GLAXO na téma 

„NEMOCI V DĚTSKÉM 
KOLEKTIVU – 
NEŠTOVICE A 
ŢLOUTENKA“ 

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŢENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 23.března 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 27.března 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 28.března Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 29.března 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŢENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 30.března 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 7.března 2012  oslava svátku ţen 

Středa 14.března 2012 bylinky a jejich vyuţití - pokračování 

Středa 21.března 2012 vystoupení Vjechétku Jaroměřice 

Středa 28.března 2012 dietní stravování - Lenka 

 

www.jevicko.org/paloucek             

 

 

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

03.03. 09:00 BTM- stolní tenis nejmladších a žáků, tělocvična ZŠ
04.03. 09:30 Šachy – utkání Jihomoravského krajského přeboru, Hotel Morava
07.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
10.03. 09:00 Mistrovské utkání ve stolním tenise mužů, Jevíčko – Korouhev, tv ZŠ
10.03. 12:00 Mistrovské utkání ve stolním tenise mužů Jevíčko – Borová, tv ZŠ
14.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
17.03. 07:00 Výstava králíků, areál chovatelů, ZO Jevíčko
18.03. 15:00 Koncert dechového orchestru „ Malohanácká muzika“, sál kina Astra
21.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
23.03 19:00 Koncert skupiny POUTNÍCI, sál kina ASTRA, Město Jevíčko
24.03. 09:00 Mistrovské utkání ve stolním tenise mužů, Jevíčko – Morašice, tv ZŠ
24.03. 12:00 Mistrovské utkání ve stolním tenise mužů, Jevíčko – Vidlatá Seč, tv ZŠ
28.03. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
28.03. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku, ZUŠ Jevíčko
02.04. 19:00 Divadlo Járy Cimrmana-Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Hotel Morava

3. 3. sobota v 17:30 hod., 
Americký film v českém znění:
SUPER 8
Šest dětí si v malém ocelářském městě 
uprostřed Ohia plní svůj prázdnino-
vý sen. Natáčení jejich amatérského 
filmu je nečekaně přerušeno tragickým 
vlakovým neštěstím, které roztočí sérii 
záhadných událostí, jež navždy ovlivní 
jejich přátelství i rodiny a změní způsob, 
jakým budou nahlížel své životy. Děti se 
pustí do pátrání na vlastní pěst po pří-
čině neštěstí a tajuplném vetřelci, který 
uprchl z havarovaného vlaku a řádí 
stále více… Hrají: Kyle Chandler, Elle 
Fanningová, Joel Courtney, Gabriel Bas-
so, Ron Eldard, Glynn Turman, Jessica 
Tucková a další.
Vstupné 69 Kč, 112 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný.

10. 3. sobota v 17:30 hod., 
Česko-slovenský film:
DŮM
Filmový snímek slovenské režisérky 
Zuzany Liové provázela výborná pověst. 
Byl uveden na několika filmových festi-
valech a už jeho scénář získal významná 
ocenění. Přitom se jedná o nenápadný 
civilní a komorní psychologický film, 
zabývající se rodinnými vztahy. Hrají: 
Judit Bárdosová, Miroslav Krobot, Mari-
án Mitaš, Taťjana Medvecká, Lucia Jaš-
ková, Ivan Romančík, Richard Labuda, 
Kristína Adamcová a další. 
Vstupné 69 Kč, 110 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný.

17. 3. sobota v 17:30 hod., 
Americký film:
PARANORMAL ACTI-
VITY 3
Odhalte tajemství paranormálních ak-
tivit. Třetí film z hororové řady o hrůz-
ných ,,nadpřirozených“ jevech, jež pro-
následují a děsí mladé rodiny v jejich 
domovech, vychází z téhož principu 
jako předchozí dva snímky. Obsahově 

je tento třetí snímek koncipován jako je-
jich prequel. Rádi se bojíme. Přinejmen-
ším ve filmech. A když se najde člověk, 
který dokáže vyčarovat podívanou jen 
pro ,,silné povahy“, je o hit postaráno. 
Hrají: Christopher Nicholas Smith, Lau-
ren Bittnerová, Chloe Csengeryová, Dus-
tin Ingram, Hallie Footeová a další.
Vstupné 69 Kč, 85 minut, mládeži ne-
přístupný.

24. 3. sobota v 17:30 hod., 
Americký film:
VYMĚŘENÝ ČAS
Žij na věky, nebo to aspoň zkus. Známé 
rčení říká, že čas jsou peníze a ve sci-fi 
thrilleru Andrewa Nicola Vyměřený čas, 
je tomu opravdu tak: minuty, hodiny, 
dny, týdny i roky jsou platidlem, bez 
něhož nelze žít. Nikdo neví, jak se to 
stalo, ale lidé jsou geneticky upraveni, 
aby v pětadvaceti letech přestali stár-
nout. Čas je platidlem, lidé ho vydělá-
vají i za něj nakupují. Bohatí můžou žít 
navěky. Ostatní jsou na tom hůř… Hrají: 
Amanda Seyfriedová, Justin Timberlake, 
Cillian Murphy, Olivia Wildeová, Matt 
Bomer, Johnny Galecki, Collins Pennie, 
Rachel Robertsová a další.
Vstupné: 69 Kč, 110 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný.

31. 3. sobota v 17:30 hod., 
Americký film:
OBŘAD
Můžeš to porazit, jen když budeš věřit… 
Posedlost ďáblem je vděčným a oblíbe-
ným tématem hororů, stejně jako samot-
ný ďábel a další zlí duchové, prahnou-
cí po lidských životech. Boj s ďáblem, 
což je hlavní úkol svatého archanděla 
Michaela, probíhá i dnes, neboť ďábel 
na světě žije a působí dál. Inspirováno 
skutečnými událostmi. Hrají: Anthony 
Hopkins, Alice Bragaová, Ciarán Hinds, 
Marta Gastiniová, Toby Jones, Rutger 
Hauer a další.
Vstupné 69 Kč, 114 minut, mládeži ne-
přístupný.

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna Jevíčko
Knihovna je v mém povědomí od dob F. L. 
Věka místem setkávání ducha a rozumu na-
vzdory času.

Ladislav Vrchovský

Citátem kolegy knihov-
níka začínáme měsíc 
březen – měsíc věnova-
ný čtenářům. 
Vaše knihovna pro Vás 
připravila pestrý pro-
gram:

• amnestie pro všechny, kterým hrozí pokuta 
za pozdější vrácení knih do knihovny. Po celý 
měsíc březen budete osvobozeni od pokuty :)
• vyhlášení Čtenáře roku ve třech kategoriích, 
podle věku 
1. kategorie - do 10 let
2. kategorie - do 15 let
3. kategorie - 16–99 let
• Listování – projekt na podporu čtenářství 
pro žáky Základní školy v Jevíčku
20. března připravujeme společně s projektem 
Listování pořad pro děti na motivy knih Pacha-
telé dobrých skutků (v 8.00 hodin) a Straka 
v říši entropie (9.00 hodin) v prostorách kina 
v Jevíčku.

Island
1. března v 18.00 hodin – cestopisná před-
náška Juraj Kaman, kterého jste mohli slyšet 
na přednášce o Arabských Emirátech, nám ten-
tokrát představí Island.
Audiovizuální putování po unikátních přírod-
ních krásách, které jinde v Evropě neuvidíte. 
Od smaragdově zelených plání, přes zlověstně 
černá lávová pole, blankytně modré ledovce 
a sytě žluté louky až k fascinujícím duhovým 
horám.

Výstava amatérské fotografie 
Výstava amatérské fotografie 
„Svět mým objektivem“ 
bude zahájena v pondělí 5. března a slavnost-

ně ukončena ve čtvrtek 15. března. Nenechte 
si ujít zajímavou výstavu fotografií, kterou na-
jdete na sále zámečku. Srdečně Vás zveme na 
slavnostní ukončení výstavy ve čtvrtek 15. 
března, kde budou předány ceny a budete mít 
možnost osobně poznat autory snímků.

Výstava bude otevřena v těchto hodinách: 

pondělí 13.00–19.00

úterý 8.00–11.00 13.00–16.00

středa 8.00–11.00 13.00–16.00

čtvrtek 8.00–11.00 13.00–17.00

pátek 8.00–11.00 13.00–16.00

sobota 14.00–16.00

neděle 14.00–16.00

Změny v provozu knihovny – březen 
Vzhledem k našim profesním povinnostem 
upozorňujeme naše čtenáře, že v úterý 13. 
března bude knihovna otevřena pouze od 
14.00 do 16.00 hodin.
Ve středu 21. března a čtvrtek 22. března 
bude knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás 
v další půjčovní dny. Upozorňujeme, že každé 
pondělí můžete využít služby knihovny až do 
19.00 hodin. Všechny pořady knihovny (výsta-
va amatérské fotografie i přednáška Pátrání po 
druhé Zemi) proběhnou v plánovaných termí-
nech beze změn. 

Počítačový kurz pro začátečníky
Šance pro všechny, kdo se chtějí naučit použí-
vat počítač pro svoji práci i volný čas.
Kurz začíná v pátek 16. března od 14.00 ho-
din na sále zámečku. K dispozici budete mít 
mobilní počítačovou učebnu.
Zkušená lektorka vás naučí využívat všech-
ny potřebné funkce počítače. Jako potvrzení 
o ukončení kurzu dostanete certifikát, kterým 

můžete absolvování doložit např. při hledání 
zaměstnání. Cena kurzu je 950 Kč. 
Počet míst v kurzu je omezen.
V případě zájmu se hlaste na tel.: 461 325 229, 
731 655 437, nebo přímo v Městské knihovně 
v Jevíčku.

Pátrání po druhé Zemi
22. března v 18.00 hodin – sál zámečku
Další pokračování cyklu přednášek o vesmíru. 
Mgr. Jindřich Žižka vás uvede do nevšedního 
světa daleko od Slunce, do světa okolo jiných 
hvězd, kde se podařilo najít již stovky bizar-
ních planet. 
Některé jsou obří koule plynu s jednoduchý-
mi organickými sloučeninami v jejich atmosfé-
rách, na jiných, zahalených do hustých mra-
čen, panují přímo pekelné podmínky podobně 
jako na známé Venuši. Možná se ptáte, jak as-
tronomové vůbec dokáží tyto planety objevit, 
ba co hůř, jak je vůbec dokáží změřit a zvážit? 
Podaří se v budoucnu najít těleso natolik po-
dobné Zemi, aby na něm byly tolik důležité 
podmínky pro život? Pokud ano, která z hvězd 
by měla druhé Zemi utvářet její druhé Slunce?

30. března–31. března – Noc s Andersenem
Kouzelná noc pro děti v Městské knihovně. Při-
hlášky jsou k dispozici v knihovně. 
Počet ne(spáčů) je kapacitně omezen.

Pozvánka na duben:
Hned na začátku měsíce dubna pro vás budou 
připraveny Velikonoce na zámečku. 
V pondělí 2. dubna od 9.00 hodin do 16.00 
hodin se můžete těšit na ukázky lidových ře-
mesel a tradičních zvyků, které se vážou k veli-
konočním svátkům. Jaro můžete přivítat i mod-
rotiskem z dílny Danzingerových, nebo ručně 
vyrobenými mýdly. 

Stanislava Kavanová
vedoucí Městské knihovny v Jevíčku

ZPRÁVY Z CHARITY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
OCHMT nabízí volná místa do denního sta-
cionáře Domeček a soc. terapeutických dí-
len Ulita. Jedná se o služby pro dospělé lidi 
s mentálním postižením či duš. onemocněním. 
Terénní soc. služba Šance pro rodinu zvýšila 
kapacitu může pomáhat i dalším rodinám v tí-
živé soc. situaci. O všech službách je mož-
né získat informace na tel.: 739 002 756 
nebo na www.mtrebova.charita.cz
Dobrovolnictví v charitě
Program Kamarád, který úspěšně probíhá 
v Moravské Třebové, začal v únoru i v Jevíč-
ku. Další nové dobrovolnice byly proškoleny 
pro program, který se věnuje dětem ze sociál-
ně slabých rodin nebo dětem, které se špatně 
začleňují do kolektivu a mají problémy s uče-
ním. Každá dvojice – dítě a dobrovolnice – se 
schází v klubovně  na Jevíčské a Moravskotře-

bovské faře. Víte-li o dítěti, kterému by Kama-
rád pomohl, prosím neváhejte a kontaktujte 
na tel. čísle: 731 604 564 paní Helenu Lex-
manovu. 
Program pro seniory „Lebeda“
Úspěšně běží seniorský program „Lebed“ 
(původně Předčítání). Proč Lebeda? Pro-
tože dobrovolník, který seniora navštěvuje, 
mu má zprostředkovat četbu knih, denního 
tisku, atd.) - zkrátka navodit pohodu – „le-
bedu“☺ Chcete-li se k programu připojit 
sami jako dobrovolníci, kontaktujte na tel.: 
731 604 564 p. Lexmanovou.
Dobrovolníkem se může stát každý, stačí 
mít otevřené srdce pro druhé. Od nás mo-
hou získat dobrovolníci osvědčení o dob-
rovolnické činnosti, kterým je možné pro-
kázat např. praxi v soc. oblasti a dobrou 

spolupráci s charitou.
Máme v plánu obnovit klub pro seniory Le-
beda, který by měl začít fungovat v prosto-
rách Sociálních služeb M. Třebová. Klub má 
nabídnout seniorům vyplnit jejich volný čas 
v příjemném prostředí u šálku dobré kávy 
atd., navázat nová přátelství a navodit dob-
rou pohodu – lebedu… a  něco nového se do-
zvědět. Pokud patříte mezi lidi seniorského 
věku, kteří by se do klubu chtěli zapojit a trá-
vit nějaký čas s ostatními, ozvěte se na tel.: 
731 604 564. Klub by měl začít fungovat od 
jara 1 – 2x týdně, formou besed, tvořivých dí-
len apod. – dle zájmu účastníků.
Těšíme se na společná setkání či spoluprá-
ci. Děkujeme za podporu všech příznivců 
a dárců.

Ludmila Dostálová (ředitelka OCHMT)
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KULTURA

SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
ZO JEVÍČKO  

 

 
POŘÁDÁ V SOBOTU DNE 17. BŘEZNA 2012  

IX. JARNÍ PRODEJNÍ 
 

VÝSTAVU KRALÍKŮ 
V AREÁLU CHOVATELŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ 343 

 V JEVÍČKU 
 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA: 
7oo – 15 oo 

 

 Během výstavy je možnost zakoupení chovných 
králíků 

 
 Občerstvení zajištěno 

 
Srdečně  zvou  pořadatelé    

 

 

 
 
 

 
Zveme vás 

na Zámeček v Jevíčku 
 

  

 
 

na zábavné odpoledne nejenom pro seniory. 

  

 
 aneb 

 
Uvidíte scénky a písničky z jejich vlastní produkce. 

 
Během odpoledne proběhne i soutěž o ceny. 
 
Přijďte pobejt. 
 

Vstupné 20 Kč. 
 
Akce se uskuteční za podpory Města Jevíčka. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO 
 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA  

KONCERT  
 

DECHOVÉHO ORCHESTRU  
 MALOHANÁCKÁ MUZIKA  

 

 
 

„z autorů české a moravské 
dechovky“ 

 
v neděli 18. března 2012  

v 15:00 hodin  
v sále kina v Jevíčku 

--- vstupné dobrovolné --- 
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KULTURA

31.3.
v 10:00 hod.

JEVÍÈKO

Hotel Morava
PØEDPRODEJ:

Hotel Morava, Palackého nám. 12 - 775 181 181

 
 
 
 
 
 
 
 
                

                                  
 

MĚSTO JEVÍČKO 
                                                                       BUDOVA KINA NA ULICI KOSTELNÍ 

                                                                    Loc: 49°37'59.719"N, 16°42'38.768"E 

                              PÁTEK 23. BŘEZNA  
                               v 19:00 hod.  

 

                                                VSTUPNÉ 50,- Kč 
                                                www.jevicko.cz 

 

 
HOTEL MORAVA JEVÍČKO s. r. o. 

a 

MĚSTO JEVÍČKO 
 

pořádají představení  

DIVADLA JÁRY CIMRMANA 
 
 
 
 
 
 

se ZDEŇKEM SVĚRÁKEM  
 

Režie: Ladislav SMOLJAK ----- Scéna a kostýmy: Jiří BENDA 
  

Představení se uskuteční v pondělí 2. 4. 2012 v 19:00 hod.  
v sále hotelu Morava v Jevíčku. Předprodej vstupenek bude od 5. 3. 2012.  

Mobil Ing. Petr Janíček 775 181 181. 
Vstupné: 350,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍJEMNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK PŘEJÍ POŘADATELÉ 
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Před sedmdesáti lety

Josef Pekárek 

Roku 1942 byl 14. březen dnem nuceného vy-
sídlení židovského obyvatelstva z Jevíčka. Ve 
stanovenou dobu opustili své domy, odevzdali 
klíče a se zavazadly do 30 kg byli nákladním 
autem odvezeni na nádraží, odkud cestova-
li vlakem do Brna. Tím v Jevíčku židovská 
komunita, která měla počátky v 16. století, 
skončila.
V Brně odevzdali veškerou finanční hotovost 
a doklady jim nahradilo číslo na provázku, 
které museli nosit na krku. Následovala dlou-
há cesta vlakem s konečnou zastávkou Tere-
zín. Tam před „ubytováním“ jim byly pobrány 
další potřebné věci. Víme, že postupně plá-
novitě byli expedováni otevřenými vagony do 
různých koncentračních táborů, kde jejich ži-
vot skončil.
Proč tomu tak bylo: Norimberské zákony 
z roku 1935 postupně omezovaly činnost 
židovského obyvatelstva různými zákazy 

a příkazy, kterých bylo roku 1941 již 18.
Zakázáno bylo vlastnit nemovitosti, vykoná-
vat řadu zaměstnání, mít šicí stroj, radiopřijí-
mač, telefon, lyže, navštěvovat kulturní pod-
niky, společenské akce, navštěvovat veškeré 
školy.
Přikázáno bylo od 16 let označení žlutou šes-
ticípou hvězdou s nápisem JUDE, a to již 
úředně nesměli chodit po chodníku, nakupo-
vat v určité hodiny v obchodech, ve vlaku uží-
vat jim určená místa.
Omezené měli dávky na potravinových líst-
cích, bez přídělu masa. Náleželo tam i sou-
středění k pobytu do určitých míst, konečně 
i vysídlení a plánovitá likvidace.
Po válce ze 111 vysídlených, zůstal jen abe-
cední seznam 102 jevíčských židovských obča-
nů, kteří na různých místech zahynuli. Uvedu 
údaje spolužáka z let 1938–1940: 101. Weiss 
Karel 28.1.1932 25.4.1942 Varšava An 730. 

Josef Pekárek (Peccarek) se narodil asi roku 
1758 v Chornicích. Od roku 1778 působil jako 
učitel na německé škole v Hněvotíně u Olo-
mouce, roku 1783 se stal jejím rektorem. Sklá-
dal hlavně chrámovou hudbu, ve své době se 
však stal známým především jako autor hud-
by ke dvěma populárním hanáckým zpěvo-
hrám, jejichž libretistou byl Josef Mauritius 
Bulín, rodák uherskohradišťský, po určitou 
dobu převor kláštera na Sv. Kopečku u Olo-
mouce.  
Zpěvohra Maréna a Kedrota je založena na 
rozhovoru dívek (vyjádřeném písněmi a dvoj-
zpěvy) o potížích s hledáním ženicha. Ve zpě-
vohře Jora a Manda (1783), nejvýznamnější 
hanácké lidové zpěvohře, jde o předsvatební 
problémy dvou mladých lidí (obava z vojen-
ské povinnosti, venkovská dřina apod.).
Obě zpěvohry mají svou komikou (někdy až 
obhroublou) pobavit venkovské publikum. 
Na hanáckých vesnicích se prováděly poměr-
ně často. Dokladem je mj. rozšíření některých 
jejich árií, zejména písně Jury, který se chystá 
na vojnu (Doneste mě včel vojanske mondore). 

Písně a popěvky z Pekárkových zpěvoher se 
udržovaly zejména v učitelském prostředí.
Kantor a skladatel Josef Pekárek zemřel 
9. července 1820 v Hněvotíně.
Ke spojení Chornice a hudba ocitujme ještě ně-
kolik vět z www.opusmusicum.cz: 
„V hudební sbírce farního kostela v Chorni-
cích u Jevíčka se dochovala kolekce skladeb 
(M.) Dursta, C. M. Webera, F. von Suppého. 
W. A. Mozart je tu zastoupen svůdnickou árií 
dona Giovanniho z 1. jednání La ci darem la 
mano.
Badatelé vědí, že sbírky hudebnin na českých 
a moravských kůrech neobsahují jenom chrá-
movou produkci. Platí to především o kláš-
terních hudebních sbírkách, jako je Rajhrad, 
Nová Říše a další, ale leccos se objeví také 
v městských a venkovských kostelech.“

Literatura:
Jakubcová, Alena: Starší divadlo v českých ze-
mích do konce 18. století: osobnosti a díla, 
Praha 2007

 Štěpán Blažek

Místa a rok úmrtí

Místo 1942 1943 1944 Celkem %

Lublin 29 1 30 29,4

Osvětim 2 3 10 15 14,7

Treblinka 2 2 2,0

Různě 55 55 53,9

Celkem 88 3 11 102 100,0

Různě: Terezín 6, Piask 23, Riga 5, Varšava 5, Malý Trostinec, Zámošč, atd.

Ze všech se do Jevíčka vrátili 2, z jaroměřic-
kých zůstala Antonie Bleierová, po provdání 
Pavlátová, matka nynějšího ředitele Židovské-
ho muzea v Praze Mgr. Leo Pavláta.

Věkové složení mrtvých:

věk osob %

1–10 4 3,9

11–15 6 5,9

16–24 8 7,8

25–55 45 44,8

56–70 29 28,4

71 a více 10 9,8

Celkem 102 100,0

Průměrný věk 44 let.

Na takové události nelze zapomenout.

František Plech

Modletba pro 
stréčka

Muj stréček Cyrda ze strane myho tate 
néni puvodně Jevičák. Pocházi z nedale-
ké malé dědinke za jednim potokem, dvó-
ma kopcama a jednim lesem.
Shodó všech vokolnosti jednoho dňa 
stréček svuj rodné dum navždecke vo-
postil. K rozlóčeni si pozval spoložáka 
Metuda Pálkovyho, vynikajiciho a še-
kovnyho mozekanta, abe mo z balkóna 
vod kocheně zahrál tolekrát vopakovanó 
skladbo Ave Maria. Zatimco se Metuduv 
trombón pomalóčko rozezvočel, stréček 
naposlede maširoval po zehradě meze 
stromama. Náhlo však dobře rozehrané 
hlas trombóna znenadáni homlkl, jako 
be milyho kamaráda Metuda trefil rovnó 
do hlave právě vestřelené votrávené šip...
A tak se stréček vrátil zpátke dom, po-
ložel přenesenó halózko z jabloně na se-
dačko velkyho hošáka, kde naposlede - 
než vodešil navžde - seděl jeho tata. Na 
menši křeslo v roho pokoja, gde sedávala 
jeho mama, položel maló třešňovó vět-
vičko a vedle ni jeji voseřeló modlitebni 
knižko.
Zavřel velky vokno do seknice, zamkl 
všecke dveře, nakonec ještě venkovni 
bránko a naposlede se vohlidl po svym 
rodnym domo a pomalo vodešil do svyho 
novyho béváko 1+1 na nevelkym a jedi-
nym panelákovym sidlišťo města králov-
skyho, města Jevička.
Tož, žehné Tobě, stréčko, Ave Maria, Ave 
Maria.

Pavel Kyselák
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

se skvěle vydařila, ale dala také zmíněnému 
strážmistru příležitost k podání dvou trest-
ních oznámení. Jedním vinil pořadatelstvo, že 
překročilo úřední povolení tím, že průvod ne-
zabočil ze Záloženského domu přímo do Br-
něnské ulice, ale ubíral se kolem celého ná-
městí.
 Udáním druhým obvinil zase sbor dobro-
volných hasičů ve Světlé, že se jeho členové 
zúčastnili průvodu v krojích a spolek svou 

účast úřadu předem neohlásil. Veli-
tel hasičského spolku, byv jako 

obviněný předvolán k okres-
nímu soudu, opozdil se 

a dověděl se, že byl zatím 
in contumaciam odsou-
zen k peněžité pokutě. 
Rozsudek jej překvapil 
a pohněval, protože 
si byl jist své neviny. 
Podal proto stížnost 
k zemskému trest-
nímu soudu v Brně  

a žádal za obnovení 
trestního řízení z dů-

vodu, že zameškal prv-
ní přelíčení z nepřekona-

telných příčin a zároveň se 
dovolával svědectví všech čle-

nů hasičského spolku, že nemá 
žádnou vinu na přestupku, pro nejž byl od-
souzen. 
 Odvolací soud stížnosti vyhověl. U sou-
du v Jevíčku byli pak slyšeni všichni členové 
sboru a dosvědčili, že žádný z nich se slav-
nosti ani průvodu ve stejnokroji nezúčastnil. 
K hlavnímu přelíčení u odvolacího soudu byli 
pak předvoláni obžalovaný a jako svědek čet-
nický strážmistr. Na otázku předsedy senátu 
po důvodech k podání trestního oznámení od-
povídal svědek, že se díval z okna četnické ka-
sárny (v Barvířské ulici) na průvod dalekohle-
dem, a že se mu zdálo, jako by poznal některé 
hasiče ze Světlé. Upozorněn byv předsedou na 
svědeckou výpověď všech členů spolku, při-
pustil svědek možnost omylu. 
 Odvolací senát vynesl pak osvobozující 
rozsudek z důvodů, že hodnověrnou výpovědí 
členů sboru byla prokázána nevina obžalova-
ného. Po vynesení rozsudku upozornil předse-
da udavače, aby příště podával trestní ozná-
mení na základě zjištěných fakt, nikoliv jen 
dle vlastních domněnek.
 Případ druhý jest ještě zajímavější. Právě 
v tehdejší neklidné době vypuklo krátce po 
sobě v pozdní noční hodině několik požá-
rů v Okružní třídě, poblíž Biskupické ulice. 
Soudilo se, že požáry jsou zakládány, ale ne-
bylo možno zjistiti paliče, ač byly zavedeny 
přísné občanské hlídky. Vyhořela také sta-
rá dřevěná prostorná stodola, na jejímž mís-
tě stojí nyní stavení č. 208 (Effenbergovo). 
V trestním oznámení, které onen strážník 
o tomto požáru podal, podezříval z viny na 
požárech předáky české strany z toho důvo-

du, že prý se to na veřejnosti proslýchá. Že 
na těch pověstech bude něco pravdy, usuzo-
val prý z toho, že prý zdejší farář P. Frani-
šek Tauber druhého dne po ohni si prohlížel 
požářiště a vyslovil se při tom zcela lhostej-
ně: „Taková dřevěná stodola do města vlast-
ně ani nepatří, není ji škoda.“ Ihned potom 
prý odešel farář do Záloženského domu, kde 
se scházívají předáci české strany a kují tam 
všelijaké nekalé plány.  
 U okresního soudu prý nad tímto podaře-
ným udáním dlouho vrtěli hlavou a založili ji 
pak do registratury jako zářivý doklad četnic-
ké „ostražitosti“ nebo „pošetilosti“. 
 Krátce potom byla pravá příčina požárů 
odhalena. Zakládal je člověk stižený pyroma-
nií, který nakonec zapálil své vlastní stavení 
a hašení zuřivě zabraňoval. Byl ihned odvezen 
do blázince, kde také zemřel.
 I německé noviny moravskotřebovské při-
nášely nepravděpodobné tendenční zprávy. 
Uvedu z nich aspoň jednu. Tenkráte přišly po-
jednou do módy letní plátěné laciné a praktic-
ké čepice, které se nám šmahem zamlouvaly. 
Sotva jsme je počali nositi, přinesli moravsko-
třebovské noviny hrůzostrašnou zprávu z Je-
víčka, že tamní šovinističtí Češi nosí vyzývavě 
bílé čepice jako odznak svého antidynastické-
ho smýšlení. 
 Podal-li strážmistr R. i o tomto velezrád-
ném činu soudu trestní oznámení, to se ve-
řejnost nedověděla, ale tolik jich bylo jistě, 
že pro svou nerozvážnost a přemrštěnost ve 
vykonávání služby se stal u nás nemožným 
a byl přeložen na malou venkovskou stanici, 
kde měl od nenáviděných rusofilů pokoj. 

Časopis „Malá Haná“
 Na podnět dr. Jos. Moníka byl v r. 1895 
založen čtrnáctideník „Malá Haná“, který 
po zásluze pranýřoval smyšlené a opovržlivé 
zprávy, šířené našimi nepřáteli. Jinak plnil své 
poslání se zdarem, informoval lid našeho kra-
je o všech politických událostech a všech hos-
podářských i národních potřebách. 
Tisk prvních čísel obstarávala knihtiskárna 
Kramář a Procházka v Olomouci. Vydavate-
lem, nakladatelem a odpovědným redaktorem 
byl zpočátku Josef Krampol, zaměstnanec 
této tiskárny, ale redakci vedl vlastně dr. Jos. 
Moník s několika přispěvovateli. Později ujal 
se redakce Viktor Stoupal, právník a teprve 
po něm byl za redaktora přijat JUC. Rudolf 
Hrabě, rodilý Pražan, jenž list řídil úspěšně 
několik roků. 
 Česká strana nedbala však neustále soptě-
ní našich opozičníků a konala pilně přípravy 
k plodné práci. Bystrý právník a prozíravý ná-
rodohospodář dr. Moník zabýval se stále bu-
dovatelskými plány na hospodářské zvelebení 
města. Svolal za tím účelem v r. 1895 k pora-
dě některé místní a venkovní vlivnější činitele, 
na níž po dobré úvaze doporučil vybudování 
akciového pivovaru se sladovnou jako podnik 
hospodářské svépomoci.

Původci nepřátelského tažení proti Appelo-
vi sklidili tedy nakonec nehoráznou blamáž. 
Osvědčilo se tentokráte plně přísloví: „Kdo ji-
nému jámu kopá, sám do ní padá.“
 Appel byl sice rehabilitován, ale byl 
stále bez místa. Nepomohla ani žá-
dost na Poštovní ředitelství po-
depsanou celou řadou zdej-
ších občanů. Sám jsem ji 
nechal podepisovati a kaž-
dý to ochotně učinil. I ně-
kolik Němců z Derflíka, 
které jsem náhodou po-
tkal, ji podepsali, neboť 
byl Appel pro svou mi-
lou povahu a úslužnost 
v úřadě, až na těch něko-
lik jeho nepřátel, oblíben. 
 Teprve na zakročení říš-
ských poslanců dr. Adolfa 
Stránského a známého věhlas-
ného žurnalisty Gustava Eima do-
stal na vybranou dvě místa. Rozhodl 
se pro Velké Meziříčí, kde působil až do svého 
penzionování. Také tam byl jako společenský 
milý člověk a národní pracovník ctěn a vá-
žen. Ovšem neradi jsme se s ním loučili, zů-
stal však svému rodnému městu vždy věren, 
on i celá jeho rodina byla s námi v trvalém 
přátelském styku. Těšili jsme se vždy, když 
k nám zavítal, byl to milý společník, vždy plný 
žertu a vtipu a věděl vždy něco zajímavého 
z politického zákulisí.

Udavačství
 Případ Appelův nebyl však ojedinělý. Uda-
vačství nepřátel českého vítězství nezůstalo 
ušetřeno mnoho jiných lidí, zvláště pak ně-
kteří učitelé a úředníci pocítili nelibost úřadů, 
na nichž byli závislí. Štvavými články v ně-
meckých novinách bylo stále útočeno proti 
spolku Ctiboru a působeno na úřady, aby byl 
rozpuštěn. Nezpívá prý se tam, ani nečte, ale 
pěstuje se tam vlastizrádná politika. 
 Denuncianti měli ochotného a spolehlivé-
ho pomahače v tehdejším četnickém stráž-
mistru R.. Byl to četník komisní, přístupný 
vlivům, který rád z malichernosti a klepů vy-
volával trestné činy a pro své někdy přímo 
pitomé udávání stal se nakonec i úřadům ne-
příjemným. Pro zajímavost uvedu jen některé 
případy jeho ostražitého působení. 
 Krátce po volbách byla pořádána vel-
ká národní slavnost za nebývalé účasti lidu  
a spolků z celého kraje. Pestrý průvod spolků 
s alegorickými vozy seřadil se u Záloženské-
ho domu, ubíral se pak kolem náměstí, Br-
něnskou ulicí na staveniště pivovaru. Slavnost 
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V sobotu 18. února 2012 se uprostřed návsi 
shromáždilo asi 80 masek všeho druhu. Úde-
rem 13.-té hodiny jsme se vydali k panu staros-
tovi. Konšelé přečetli žádost o povolení konání 
„masopustního průvodu“, pan starosta svolil 
a tak jsme se mohli vydat na „veselou“ obchůz-
ku Biskupic, Flintóra a Zálesí. 
Barevný průvod masek doprovázelo 5 muzi-
kantů hrajících na harmo-
niku, mandolínu, buben 
a 2 vozembouchy. Obchá-
zeli jsme zpívajíce všechna 
stavení, u každého domu 
byla kratičká přestávka. 
Konšelé a medvěd s mys-
livcem předávali „hospo-
dářům a hospodyňkám po-
zvánku na večerní zábavu. 
Hospodáři a hospodyňky 
nabízeli maskám voňavé 
koblížky, koláče,chlebíčky, 
jednohubky a cukrovinky. 
Dospělým přišla vhod na-
bízená slivovička a dětem teplý čaj. Večer asi 
v 19.30 hod jsme dosti ušlí a utahaní dorazi-
li do hospody u Zechů. Následoval slibovaný 
program „Pochovávání basy“. Jedná se o scén-
ku, kdy se pohřbívá a ukládá basa na půdu 
a nastává období 40-ti denního půstu od zábav 
a hodování. Masopust byl pro lidi v minulosti 
oficiálním svátkem hodování. Začínal svátkem 
Tří králů a končil Popeleční středou. Pak násle-
dovalo čtyřicetidenní postní období před Veli-
konocemi, kdy se nepožívalo maso. Proto byl 

masopust považován za svátek jídla. Jediným 
a hlavním účelem bylo se dosyta najíst. V době 
masopustu se na královském dvoře konaly hos-
tiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové 
hody. Masopust končil v noci před Popeleční 
středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rych-
tář všechny vyzval k odchodu. Druhý den (na 
Popel. středu) se naposledy pojídaly mastné 

rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě 
byla povolená kořalka. Oběd však už byl přísně 
postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, 
sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
Po uložení basy následovala hra o ceny. Cen 
jsme měli i letos  hodně, takže opět vyhrál kaž-
dý. Po rozdání cen následovala taneční zábava. 
Tančilo, zpívalo a povídalo se až do ranních 
hodin.
I letos se nám „Masopust 2012“ vydařil. :-))

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika 
leden 2012

Naši jubilanti
Marie Bomberová
Zdeňka Šebková
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Narození občánci
Iveta Sekerková
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě

únor 2012
Naši jubilanti
Marie Sedlatá
Věra Vykydalová
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešla
Anna Vašíčková
Čest její památce

MASUPUST 2012 – ještě jednou

Informace obce – komíny
Kdo z občanů má zájem o vyčištění a pro-
hlídku komínů, ať se nahlásí v kanceláři OÚ 
do 15.3., možno i zasláním emailu na 
biskupice@biskupice.cz (cena 250,-Kč/ks).

    
    

Kytičku pro Tebe a k tomu přání,Kytičku pro Tebe a k tomu přání,Kytičku pro Tebe a k tomu přání,Kytičku pro Tebe a k tomu přání,    

ať se i Venuše před Tebou sklání.ať se i Venuše před Tebou sklání.ať se i Venuše před Tebou sklání.ať se i Venuše před Tebou sklání.    

Ať se Ti Vše daří nejen v Den žen,Ať se Ti Vše daří nejen v Den žen,Ať se Ti Vše daří nejen v Den žen,Ať se Ti Vše daří nejen v Den žen,    

ať v lásce žiješ každičký den.ať v lásce žiješ každičký den.ať v lásce žiješ každičký den.ať v lásce žiješ každičký den.    

Přeje obec Biskupice.Přeje obec Biskupice.Přeje obec Biskupice.Přeje obec Biskupice.    
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice
Obec Biskupice nabízí k prodeji posled-
ní zainvestované stavební místo v nové 
lokalitě pro 15 RD  - parcelu č. 199/26 
o výměře 857 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

Odpady v obci v roce 2012
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informo-
vali o výši poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, který 
v roce 2012 zůstal ve stejné výši roku 2011, tj. 
450,-Kč za poplatníka.
Letošní nezvýšení výše poplatku je zapříčině-
no nejen zřízením sběrného  místa elektrood-
padu v hasičské zbrojnici a sběrným místem 
u ČOV, ale především díky Vám občanům,  že 
třídíte odpad, za což Vám chci tímto poděko-
vat a současně Vás požádat, aby jste ve třídění 
odpadů i nadále pokračovali. 
Pro připomenutí – sběrné místo elektroodpa-
du (pro sběr všech možných druhů vyřazených 
elektrospotřebičů, zářivek apod.) v hasičské 

zbrojnici můžete využívat v pracovní dny a ho-
diny  OÚ, popřípadě po telefonické domlu-
vě na OÚ. Pouze je nutno elektrospotřebiče 
k likvidaci dodávat kompletní. Kontejnery na 
plast sklo, papír jsou přístupny nepřetržitě 
na sběrných místech po obci.  Sběrné místo 
u ČOV (pro odkládání trávy, dřevin a dalších 
odpadů, o kterých budete informováni) bude 
v letošním roce zprovozněno dle klimatických 
podmínek nejpozději však od 1. dubna a o 
provozních hodinách budete informováni ve 
zpravodaji a na úřední desce OÚ. Samozřej-
mostí bude provedení mobilního sběru nebez-
pečného odpadu a velkoobjemového odpadu 
přistavením kontejnerů (duben a září přesný 
termín bude opět zveřejněn). 

Dalibor Šebek, starosta obce

             

          Sbor pro občanské záležitosti obce Biskupice zve všechny 
děti i dospělé na návštěvu  

            
    
    
    
    

    

Pletení mrskaček Pletení mrskaček Pletení mrskaček Pletení mrskaček     aaaa malování kraslic malování kraslic malování kraslic malování kraslic    
 

S možností výroby vlastní mrskačky, kraslice nebo velikonoční dekorace a s prodejní výstavou 
velikonočních dekorací. 

Současně bude probíhat výstava výrobků „Biskupických šikulů“, kteří pod vedením Ireny 
Havlíčkové budou vytvářet kraslice, vajíčkové ozdůbky a velikonoční dekorace (pro vyškrabávané 

kraslice si sebou přineste, prosím, vyfouklé vejce obarvené nátěrovou syntetickou barvou např. sprejem, ostatní 
potřebný materiál bude připraven na místě).

K pohoštění pro vás bude připraven velikonoční čajík, pro dospělé velikonoční slivovice, 
velikonoční beránek a velikonoční dobrůtky,  a také II. vajíčkové nášup !!!

  
   

SPOZ 

POZVÁNKA 
na 2. ročník turnaje P+P
Vyzýváme všechny soutěživé děti i do-
spělé (věk vůbec nerozhoduje) k účasti  
na 2. ročníku turnaje P+P (pexeso + 
skládání puzzle).
Letošní turnaj uspořádáme v neděli 
4.3. 2012 odpoledne v 15.00 hod 
v zasedací místnosti OÚ.
Opět vytvoříme 4 kategorie:
I.     do 6-ti let
II.    od 7 do 10-ti let
III.   od 11 do 15-ti let
IV.  od 16-ti do neomezeně let.
 Každý účastník obdrží sladkou pozor-
nost, aby se mu dobře soutěžilo. Na 
první tři výherce ve všech kategoriích 
čekají hezké ceny.
Bude též připraveno občerstvení na po-
silnění. V loňském roce byly celkově 
v turnaji lepší děti, než dospělí. Bude 
tomu tak i letos??? Přijďte si všich-
ni „malí+velcí“ zasoutěžit, pobavit se 
a prožít hravé  nedělní odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Likvidace odpadů v obci Biskupice za roky 2007 - 2011

Náklady: 2007 2008 2009 2010 2011
komunální odpad 192 113,50 Kč 169 021,00 Kč 188 051,00 Kč 197 663,00 Kč 192 819,00 Kč
velkoobjemový odpad 26 992,00 Kč 30 530,00 Kč 28 428,00 Kč 29 592,00 Kč 28 268,00 Kč
nebezpečný odpad 27 788,00 Kč 20 233,00 Kč 22 668,00 Kč 16 866,00 Kč 11 393,00 Kč
kontejnery plast, sklo, papír 72 529,50 Kč 36 081,60 Kč 30 108,00 Kč 29 283,00 Kč 38 907,00 Kč
celkem náklady 319 423,00 Kč 255 865,60 Kč 269 255,00 Kč 273 404,00 Kč 271 387,00 Kč
Výnosy:      
vybrané poplatky 202 825,00 Kč 202 874,00 Kč 209 631,00 Kč 206 875,00 Kč 213 333,00 Kč
příspěvek za třídění EKO-KOM, Asekol 32 279,50 Kč 36 815,50 Kč 28 935,50 Kč 38 957,50 Kč 46 137,00 Kč
celkem výnosy 235 104,50 Kč 239 689,50 Kč 238 566,50 Kč 245 832,50 Kč 259 470,00 Kč
vybíraný poplatek cena na poplatníka 420,00 Kč 420,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč
obec doplácí z rozpočtu 84 318,50 Kč 16 176,10 Kč 30 688,50 Kč 27 571,50 Kč 11 917,00 Kč
doplatek obce na poplatníka 172,78 Kč 33,15 Kč 65,86 Kč 59,17 Kč 25,57 Kč
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Chornické bál

Přikrmování zvěře

Děkuji touto cestou všem, kteří se aktivně po-
díleli na přípravě a zdárném průběhu obecní-
ho plesu a také všem kteří se na akci podíleli 
sponzorsky. Poděkování patří zejména firmě 
S&M HOLDING s.r.o. Jevíčko, která v plném 
rozsahu zajistila hudební doprovod.
Foto ohlédnutí z průběhu akce zpracoval 
JUDr. Jan Vermousek.

Jiří Smékal, starosta obce

Dne 16. 2. 2012 se, tak jako v předchozích 
letech,  v rámci environmentální plánu žáci 
II.stupně vydali do lesa s cílem přilepšit lesní 
zvěři. Jídelníček jim obohatili o chléb, kašta-
ny, jablka a mrkev. Všichni od krmelce od-
cházeli s pocitem dobře vykonaného skutku. 
Vzhledem k ideálním podmínkám pro brus-
lení, které nastaly v důsledku velkých mrazů, 

byla tato vycházka spojena s bruslením na za-
mrzlém rybníku poblíž obce Vrážné.

Sbor dobrovolných hasičů Chornice 

si Vás dovoluje pozvat na 

Předvelikonoční 
zábavu

která se koná 7. dubna 2012

v kulturním domě v Chornicích.

Začátek ve 20:00 hod.

Hraje kapela 2,5 promile

Zajištěno bohaté občerstvení.

Naši jubilanti
v měsíci březnu 2012

Vladimír Lexa
Marie Fischerová
Josef Kopka
František Péč
Alena Zezulová
Anna Krátká
Ivana Popelková
Milan Vymlátil
Josef Pecha
Dana Vodáková
Marta Zahrádková

Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Místní poplatky 
2012

Obecní úřad v Chornicích oznamuje ob-
čanům, že místní poplatky budou vybí-
rány od 19. do 23. března 2012 v kan-
celáři obecního úřadu. Výše poplatků 
zůstává stejná jako v roce 2011, také 
podmínky pro slevy a osvobození se ne-
mění.

Svoz komunálního odpadu:
480 Kč základní výše

Poplatek ze psů:
90 Kč za prvního psa v rodinném domku,
200 Kč za prvního psa v bytě

Nájemné z pozemků: 
jako v roce 2011
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Týden, na který se těšili všichni lyžaři 
a snowboardisté z naší školy

Masopust v Chornicích

Na tradiční lyžařský a snowboardový výcvik 
naší školy se většina z nás těšila celý rok. Již 
po několikáté jsme vyrazili za zimními rado-
vánkami na rozhraní Orlických hor a Jesení-
ků do obce Čenkovice, do Skiareálu Buková 
hora, největšího lyžařského centra Pardubic-
kého kraje. 
Čekala tu na nás zima, jakou známe z Lado-
vých obrázků. Vykouzlila pro nás krásně slu-
nečné, ale především mrazivé počasí. Dostatek 
přírodního sněhu a ideální lyžařské podmínky 
ocenili všichni zkušení lyžaři i snowboardisté. 
Pro lyžaře - začátečníky byl měkký sníh od-
měnou za jejich snahu, vytrvalost a šikovnost. 

Při jízdách na svahu nám trochu mrzly nosy, 
ale relaxační perličková koupel a pobyt v sau-
ně nás vždy spolehlivě rozehřály. Nechyběla 
ani večerní zábava – společenské hry a soutě-
že. Aktivní odpočinek jsme si tentokrát zpes-
třili procházkou k nově objevenému léčivému 
prameni, u kterého mají v budoucnu vyrůst 
léčebné lázně. 
Týden utekl jako voda a my - unavení, ale 
nadšení - jsme se s nezapomenutelnými zážit-
ky vraceli domů. Letos si každý z nás užíval 
horských radovánek opravdu plnými doušky.

Vašíčková Zdenka

Je již tradicí, že v době masopustu prochá-
zí obcí maškarní průvod, který pořádají paní 
učitelky a děti 1. stupně základní školy.
V pátek 17. února povolil pan starosta tomu-
to průvodu projít obcí.  Následovala návštěva 
místní pošty, obchodního střediska, mateřské 
školy a několika domácností místních obča-

nů. Děti i paní učitelky zazpívaly písničky pro 
radost, dobrou náladu a předvedly své masky.
Všichni v plné spokojenosti, ale i únavě, do-
razili do školy, kde byli zaslouženě odměněni 
sladkostmi.

Mgr. Iveta Špičková

Obecní úřad Chornice  

ve spolupráci 
s Agenturou  KORÁB 

pořádá 

 v sobotu 24. března 2012 od 15 hodin 

D Ě T S K Ý    
M A Š K A R N Í    
K A R N E V A L 

v sále kulturního domu v Chornicích. 
V programu plném písniček a soutěží 

vystoupí herci brněnského Divadla Koráb. 
Pro děti i rodiče bude připraveno bohaté 
občerstvení. Nejkrásnější masky budou 

oceněny.  
         

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!!! 
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Obec Jaroměřice

Jak jsme se učili lyžovat
Při pohledu na fotografie na mobilu si vzpomenu 
na nádherný týden prožitý na horách. V neděli 15. 
ledna po obědě jsme odjeli autobusem směr Čen-
kovice. Byla to nádhera, ten pocit, že na týden vy-
padnu z domova.
Cesta ubíhala rychle. V půl čtvrté jsme dorazili na 
místo. Na parkovišti jsme vystoupili, vytáhli veške-
rou lyžařskou výbavu a čekali. Zanedlouho přijela 
rolba, na kterou jsme naskládali své věci a šli pěš-
ky na chatu.
Chatička byla nádherná, celá zasněžená, a ze stře-
chy visely rampouchy. Rychle jsme se ubytovali 
a potom byl sraz v jídelně. Od pana učitele jsme 
se dozvěděli program na příští dny. Večer jsme sa-
mozřejmě nešli spát. Byli jsme vzhůru až do rána. 
Zažil jsme nejlepší noc v mém životě.
Ráno po snídani a po kontrole úklidu na pokojích 
jsme šli konečně lyžovat. Vyšli jsem ven a uviděli tu 
krásu. Parádně zasněžené kopečky a vleky. Nejprve 
jsem se na třpytivém svahu učili základy lyžování. 
Druhý den jsme už mohli na vlek.
Vlek to byla také srandička. Poprvé jsem spadl 
a nemohl vstát. Zastavili kvůli mně vlek. Ke konci 
výcviku jsem už nastupoval velmi zdatně.
Ve středu po obědě jsme šli na vycházku do ves-
nice. Ta byla také krásně zasněžená. Pohled na za-
sněžené Chaloupky a pěkný kostelíček a nad ním 
modré nebe byl úžasný. Do pátku jsem se naučil 
docela dobře lyžovat. 
Neradi jsme se rozloučili s malebnou zimní příro-
dou a vydali se na cestu domů. Stále mám v paměti 
naši chatu a celé její okolí. Vzpomínám na výhled 
na kopečky i pohled z nich dolů. Doufám, že se do 
Čenkovic brzy podívám znovu.

Josef Horák, ZŠ Jaroměřice
foto Martin Geršl, ZŠ Jaroměřice

Poplatky
Obecní úřad Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1
Poplatek za svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu pro rok 2012 činí:
490 Kč na 1 občana za rok
Od poplatku jsou osvobozeni:
– čtvrté a každé další nezaopatřené dítě 
v rodině
Úleva ve výši 50% ze sazby poplatku se 
poskytuje
–  studujícím ubytovaných mimo území obce 

(nutno doložit potvrzením o ubytování)
–  osobám, které v příslušném roce dovrší 

80 a více let věku.
Poplatek je splatný jednorázově nejpoz-
ději do 30. května 2012
je možno jej uhradit přímo na účet č. 
3123591/0100 - do variabilního symbolu 
uvést číslo popisné,
nebo uhradit v hotovosti na Obecním úřadě 
Jaroměřice  (úřední dny: pondělí, středa).

Poplatek ze psa pro rok 2012 činí 100 Kč.

Včelí produkty a jejich 
význam pro zdraví

Takové téma přednášky zvolil dlouholetý člen vče-
lařského spolku v Jaroměřicích pan František Při-
dal, která se uskutečnila se v CŽP ve středu 8. úno-
ra 2012.
Opět měli účastníci možnost ochutnávky. Tentokrát 
myslivecký guláš pana PhDr. Koudelky nahradil 
pravý včelí med manželů Přidalových.
Získání sladké léčivé potraviny, produktu pilného 
a důmyslně pracujícího včelstva, není úplnou sa-
mozřejmostí. Péče o včelky je od nepaměti  v rukou 
stejně pilných a pracovitých včelařů. Jedním z nich 
je pan František Přidal, který má navíc velké teore-
tické znalosti, jak o včelách tak o jejich produktech. 
Rád se s částí vědomostí podělil. Zvláštní význam 
pro naše zdraví připisuje nejen medu, ale i propo-
lisu s antibiotickou působností. Natištěné základní 
údaje rozdal mezi zájemce k podrobnějšímu studiu.
Příjemnou besedu zakončil přáním o zachování lás-
ky ke včelám. S lítostí však konstatuje, že včelstev 
i včelařů ubývá. Proroctví, že pokud nebude včel, 
nebude ani potrava pro lidstvo, je víc než vyzývavé.
Popřejme panu Přidalovi pevné zdraví, aby měl ještě 
hodně sil své nabyté zkušenosti předávat mladším.

Zápis do 1. třídy
Každý rok se konají zápisy do první třídy. I tento rok 
se v naší jaroměřické škole uskutečnil, a to dne 11. 
2. 2012.  Tématem celého zápisu byla ZOOLOGIC-
KÁ ZAHRADA. Zápisy do první třídy se uskutečňují 
hlavně proto, aby učitelé zjistili, jestli jsou děti, kte-
rých se to týká, schopny nastoupit do školy. Zjišťují 
se formou hry jejich povahové vlastnosti, vědomosti, 
soustředěnost i motorika. Ale nejen to, čekalo tam na 
ně překvapení ve formě divadla a písnička ZOO, které 
si pro ně připravili letošní čtvrťáci s paní učitelkou 
Marcelou Langerovou. Začalo to tím, že vystoupil pan 
ředitel, uvítal nové budoucí prvňáčky, řekl něco k or-
ganizaci celého zápisu. Potom nastoupila paní uči-
telka Božena Hrbatová, ta všechny seznámila s tím, 
co je na zápise čeká.  A po paní učitelce jsme na-
stoupili my s pohádkou „JAK ŽOFKA ZACHRÁNILA 
PANA LEVHARTA“ a s písničkou Viktora Guľváše 
ZOO.  Jak jsme odehráli, odvedli jsme děti do příze-
mí školy, kde je čekal malý testíček..,počkali jsme na 
ně, a jak byly hotové, odvedli jsme je zpět k rodičům, 
kteří s nimi chodili po různých stanovištích, za které 
získávali zvířátka na svoji mapu ZOOLOGICKÉ ZA-
HRADY. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli budoucím 
prvnáčkům našim divadlem zpříjemnit jejich úplně 
první kontakt a pobyt ve škole.

Kalasová Nicole 4. třída Jaroměřice

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci březnu se významného jubilea do-
žívají
Opluštilová Marie
Dosedlová Eliška
Medříková Ludmila
Knollová Marie
Vymětal Josef
Drápalová Františka
Václavková Ludmila
Všem jmenovaným hodně zdraví, radosti  
a optimismu do dalších roků.

Noví narození občánci: 
Jiroušková Marie
Švec Emil
Malým dětem a jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví a štěstí do života.

Řady jaroměřických občanů opustil
pan Vladimír Mlčoch,
dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Bruslení v Jaroměřicích
Bruslení v Jaroměřicích má nepochybně dlouholetou 
tradici. Generace našich rodičů ráda vzpomíná na 
kluziště  pod Kalvárií. Tahle hrací plocha prý slouži-
la v letním období jako tenisový a nohejbalový kurt 
a v době mrazu  jako kluziště. Ale v letech devade-
sátých tento sportovní areál postupně zanikl a dnes 
postupně zarůstá lesním porostem.
Po dlouhých letech bylo vybudováno nové  kluzi-
ště ve sportovním areálu TJ Jaroměřice. Jedná se 
o zpevněnou plochu o rozměrech 60 x 18 metrů, kte-
rá je ohraničena betonovými obrubníky. Poprvé se tu 
bruslilo 19.prosince 2002. Velmi důležitou součástí 
je také osvětlení, které bylo vybudováno v roce 2005 
a díky němu lze ledovou plochu využívat i ve večer-
ních hodinách. Je nutné připomenout, že se jedná 
o přírodní ledovou plochu. I přesto, že její využití 
bývá někdy jen krátké, v závislosti na počasí, přináší 
nám dětem velikou radost.
V hodinách tělocviku naše škola chodí bruslit a hrát 
hokej. I naši mladší kamarádi ze školní družiny brus-
lí v odpoledních hodinách a je jich plné kluziště. 
V letošním roce za provoz kluziště můžeme poděko-
vat panu  Sekyrovi,Továrkovi a ze Sboru dobrovol-
ných hasičů Jaroměřice panu Grulichovi a Haderovi.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc březen 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
Třetí ročník Březen - měsíc čtenářů
Do 19.3., VS (výstavní síň Centra života a podnikání)
Výstava grafických listů ak.malíře Oldřicha Kulhán-
ka, ze sbírky člena KPVU Mor. Třebové
zpřístupněno  PO 9-11, 13-16, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 
a jinak po dohodě s knihovnicí
4.3. neděle, 9.00- 18.00, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
5.3. pondělí – knihovna uzavřena
6.3. úterý, 13.30 hodin, Penzion na Kalvárii
Děti čtou seniorům, setkání dětí ZŠ s babičkami a dě-
dečky, společné čtení, zpívání a vyprávění
9.3. pátek, 16.30 hodin, VS
Plstění ovčího rouna - výtvarná dílna s Hanou Mal-
kovičovou pro děti a dospělé. 
Budou se plstit naušnice, přívěšky a ovečky. Vstupné 
20,- Kč + cena výrobku cca 15-20,- Kč. Budete si tu 
moci koupit speciální jehly (15,- Kč/kus) k plstění, 
popř. rouno (1m /200,- Kč).
10.3. sobota, sál penzionu na Kalvárii
HASIČSKÝ PLES, hudba SLZA Jevíčko, vstupné 90,-
s místenkou 100,- Kč, začátek 20.00 h
16.3. pátek, 11.00 – 15.30 hodin,VS
Second –hand, prodej levných oděvů s Veronikou 
Navrátilovou
16.3. pátek, 18.00 hodin, VS
„Ekvádor a Galapágy“, cestopisná přednáška 
s manželi Márovými a jejich synem, obdivuhodným 
cestovatelem s handicapem
17.3. sobota, 7.00 – 10.00 hodin, prezentace na hřišti 
Na Čtvrtničkách, cíl do 17.00 hodin
JARNÍ PŘÍRODOU, 36.ročník dálk. a turistického po-
chodu, pořádá KČT TJ Jaroměřice
trasy pro pěší i cyklisty, startovné – děti do 15ti roků 
10,- Kč, dospělí 20,- Kč
18.3. neděle, 14.00 hodin, VS
Výroční schůze ZO ČZS, spojená s přednáškou Dis. 
Lucie Němečkové
„ Čím osázet naše okrasné zahrady“ ( i nečlenové ZO 
jsou vítáni )

20.3. úterý, 8.00 a 9.00 hodin, sál kina v Jevíčku
„Listování“ scénické čtení z knihy Miloše Kratochvíla 
„Pachatelé dobrých skutků“ ( pro I.stupeň) a z kni-
hy Markéty Baňkové „Straka v říši Entropie“ ( pro 
II.stupeň) v podání českobudějovických herců Věry 
Hollé a Pavla Oubrama
21.3. středa, 15.30 hodin, klubovna nebo VS
Čínská medicína s manželi Tomášem a Ilonou Chrom-
covými
22.3.čtvrtek, 13.00 hodin, VS
Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže pro děti všech 
věkových kategorií – Malujeme s Jiřím Trnkou a Píšeme 
pohádky s Boženou Němcovou
V programu vystoupí Taneční kroužek ZUŠ pod vede-
ním Aleny Dosedlové
24.3. sobota, 9.00 – 12.00 hodin, zadní místnosti ve 
dvoře (bufet)
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA, sběr vyřazeného šatstva aj. 
potřeb dle zveřejněného plakátu
25. 3. neděle, 15.00 hodin, Volnočasový areál
VÍTÁNÍ JARA s Malohanáckou muzikou dirigenta 
Jiřího Palána
30.3. pátek, pátek – sobota, 16.00 – 8.00 hodin
Noc s Andersenem, plná zábavy, úkolů a překvapení 
pro žáky 3.,4. a 5. třídy
V pátek odpoledne Čtenářská anketa Děti mezi dospěláky. 
31.3. sobota, 17.00 hodin, VS
Význam rodů Salm – Neuburgů a Herbersteinů pro 
Jaroměřice a okolí, 
pokračování historické chronologie s Mgr. Michalem 
Schusterem
Připravujeme:
1.4. neděle, 9.00- 18.00 hodin, VS Kurz paličkování 
s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
11.4. středa, 18.00 hodin, VS, Zdravý životní styl, 
přednáška M. Bakové a L. Svobody 
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP
Pondělky  začátečníci 15.00 h,  pokročilí 16.30 h

Kurz němčiny s Mgr. Barborou Bohatcovou v klu-
bovně CŽP
Úterky      od 17.00 hodin
Kurz šití s paní Táňou Koudelkovou v klubovně CŽP
Středy       od 16.00 hodin
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordina-
ci nebo tel.: 724 288 524 
Pilates s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP –
Pondělky   od 17.00 h
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výstavní 
síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
Orientální tance s Mgr. Alenou Kriklovou ve výst. 
síni CŽP
Čtvrtky     od 19.00 h do odvolání zrušeny
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  
středy        od 17.00 hodin
Případné změny budou oznámeny, kontakty Obec-
ní knihovna 546 604 183, 461 325 300, 776 552 246 
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

Vaše knihovnice Helena Vykydalová

Pestrobarevnou výstavu patchworku 
ve výstavní síni Centra života a pod-
nikání v Jaroměřicích vystřídala vý-
stava malé části široké tvorby součas-
ného světově významného českého 
grafika.
V letech 1992 až 1993 pracoval na 
návrzích nových českých bankovek. 
Málokterý umělec má to štěstí, že ka-
ždý solventní občan ČR má denně na 
očích  jeho výtvarné dílo.
Je autorem mnoha českých poš-
tovních známek a Ex libris. Právě 
v Březnu - měsíci čtenářů, mohou 
hosté výstavy při návštěvě knihovny 
tyto některé grafické práce zhlédnout.
Vernisáž v pátek 24. 2. 2012 úspěšně zahájili ve-
selou dramatizací z knihy M. Macourka „Žofka“ 
žáci 4. tř. pod vedením Mgr. M. Langerové. Pří-
tomni byli členové Klubu přátel výtvarného umě-
ní z Moravské Třebové. Pan Jiří Vinkler, předseda Hosty zaplněnou výstavní síň CŽP přivítal 1.úno-

ra 2012 pan Jan Valíček. 
Loňskou přednáškou přiblížil 
francouzskou Paříž a upou-
tal tak zájemce o následný 
zájezd. Podobný záměr mělo 
i toto setkání se milovníky 
poznávacích zájezdů. Je pří-
jemné zvolit cíl cesty a vědět 
o lokalitě základní historické 
i společenské údaje. 
V poutavém vyprávění vy-
zdvihl pro Polsko i střed Ev-
ropy historický význam Kra-
kova.
Jako zázrakem zůstaly histo-

rické stavby perly Malopolské oblasti ušetřeny ná-
letům válečného běsnění a dnes 
se jim obdivují turisté z celého 
světa jako i jiným památkám 
UNESCO. 
Pan Valíček podnítil zájem 
o plánovaný zájezd a hned po 
přednášce se místa v autobu-
se v plánovaném termínu – 12. 
květen 2012 – zcela zaplnila. Do 
programu bude zařazena děsivá 
připomínka v Osvětimi.
Pravidelnou cestu za českými 
památkami UNESCO uskuteční-
me pravděpodobně v srpnu.

Výstava grafických listů ak. malíře Oldřicha Kulhánka

Krakov, historická metropole Polska

KPVU, přiblížil osobnost Oldřicha 
Kulhánka a současně představil 
pana Jana Maulera, který je mis-
trem v reprodukci grafických prací 
mnohých výtvarníků a jehož část 
sbírky můžeme v Jaroměřicích vi-
dět. Sám řemeslný mistr v oboru 
skromně seznámil přítomné se svý-
mi pracovními začátky a s různými 
technikami grafické tvorby. Toto 
setkání všech bylo velmi příjemné 
a ohohacující. 
Výstavu můžeme shlédnout do 
19.března 2012 a je zpřístupněna 
v provozní době knihovny 
( PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18) nebo 

jinak po dohodě s knihovnicí.

Kurz patchworku 
V sobotu 25. února 2012 se opět z výstavní síně 
stala tvůrčí dílna. Šicí stroje se rozšuměly a pod ru-
kama šikovných patchworkářek se postupně vytvá-
řely elegantní tašky. Dvě začínající účastnice kurzu 
s obavami, které se postupně vytrácely, ušily milý 
dětský polštářek.
Příští kurz, který opět povede paní Renata Edlma-
nová z Litomyšle, je naplánován na 2. června 2012.

Poděkování 
pracovníkům VHOS 

Období únorových velkých mrazů zasáhlo náš re-
gion zvlášť neblaze. Pro Jaroměřice měly velmi 
nepříjemný důsledek poruchy vodovodního řadu, 
a to v několika místech.
Voda netekla ve výše stojících obydlích přes celý 
víkend 11. a 12. 2.2012. S velkým pracovním nasa-
zením se podařilo pracovníkům VHOS Mor. Třebo-
vá závady odstranit i při velmi nízkých teplotách.
Zastupitelstvo zajistilo dodávku pitné vody v Cen-
tru života a podnikání, technickou vodu rozváželi 
místní hasiči.
Všem zúčastněným, zvláště „vodařům“ patří vel-
ké poděkování. Občanům děkujeme za pochopení 
a trpělivost.
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Pronájem reklamních ploch
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách  

umístěných na Palackého náměstí . Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc .

Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na autobusové zastávce na 
ulici K . H . Borovského v Jevíčku . Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc .

NOVĚ OTEVŘENO
Bazar nejen nábytku Jaroměřice 
(budova bývalé ZŠ, vedle hřiště)

Otevírací doba: St-Čt-Pá 12:00-18:00, So 9:00-12:00
Nebo kdykoliv po tel. domluvě.

Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel. 608 863 074 

PRONAJMU NOVÝ BYT 3 + 1 (89 m2) V JEVÍČKU. 
Mobil: 776 763 662 .

LESCUS Cetkovice, s. r. o. 

Ceník palivového dříví 
smluvní ceny v Kč za 1 PRM (prostorový metr)vč . dopravy a DPH:

do 15 km: jehličnaté - 750 Kč, listnaté BUK, DUB, HABR - 990 Kč, 
listnaté ostatní - 800 Kč .

nad 15 km: jehličnaté - 800 Kč, listnaté BUK, DUB, HABR - 1100 Kč, 
listnaté ostatní - 900 Kč .

Objednávky přijímáme na tel . čísle:  +420 516 477 173 .

Hrozí Vám exekuce? Narůstají Vám dluhy o úroky, penále, pokuty? 
Nedokážete vydělat na splátky? Řešte své závazky podle Insolvenčního 
zákona - až 70 % z celkového dluhu Vám promine soud!!! Jste nedůvě-
řiví a máte strach? Schůzka je nezávazná a bezplatná!!!
www.abivia.cz, abivia.jevicko@gmail.com, tel.: 775 613 712

Koupím pole v okolí Jevíčka, platím ihned,  
tel .: 602 121 807 .

centrum...vše pro váš tisk

centrum
...vše pro váš tisk

Malé náměstí 121
Jevíčko

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá

8:30–16:00 hod.

tel.: 776 520 777
www.s-cart.cz

tisk fotografií 9x13 cm

laminování, kroužk. vazba

výroba razítek

barevné i černobílé kopírování
do velikosti A3

renovace inkoustových
a laserových náplní

servis mobilních telefonů
a tiskáren

prodej PC - komponentů,
tiskáren, náplní do tiskáren

 20%
sleva na tonery do tiskáren

k u p o n

Restaurace na Dvorci (Mrtvola)
pořádá

zvěřinové
hody

ve dnech 16.–17. 3. 2012.
Srdečně Vám zve kolektiv restaurace.
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V Jevíčku mohou občané snáze třídit drobná 
elektrozařízení a baterie – ve městě byl 
umístěn speciální červený kontejner

Občané Jevíčka mají nyní zjednodu-
šenou možnost třídění vysloužilých 
drobných elektrozařízení a baterií. 
Nezisková společnost ASEKOL, kte-
rá organizuje sběr a recyklaci elekt-
roodpadu, v našem městě k tomuto 
účelu umístila speciální kontejner. Cí-
lem je ulehčit občanům třídění elekt-
roodpadu a zároveň zvýšit objem sbě-
ru menších spotřebičů. Právě ty totiž 
nejčastěji končí v popelnici, odkud se 
k ekologické recyklaci nedostanou. 
Jevíčko je dalším městem, v němž byl 
instalován kontejner na drobná elek-
trozařízení. Ta totiž podle údajů ko-
lektivního systému ASEKOL, který 
kontejnery zdarma instaluje, končí 
v popelnici mnohem častěji než větší 
druhy elektroodpadu. „Z našeho prů-
zkumu vyplývá, že lidé považují tradič-

ní sběrná místa, jako jsou například sběr-
né dvory, za příliš vzdálená. V důsledku 
pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, 
která se bez problémů vejdou do popel-
nice. Takový osud má například více než 
polovina elektrických hraček,“ vysvětluje 
regionální zástupce společnosti ASE-
KOL pro Pardubický a Královéhradecký 
kraj Lenka Vorlová. 
Kontejner v Jevíčku má i speciální kap-
su určenou na baterie. „Přestože naše 
společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, 
díky dostupné technologii jsme se od za-
čátku letošního roku rozhodli kontejnery 
využít i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš 
nedokáží odlišit baterie od elektroodpa-
du, a házeli je i do našich sběrných nádob. 
Kapsu jsme použili již v několika městech 
a velmi se osvědčila,“ vysvětluje Vorlová.
Do stacionárního kontejneru je mož-

né vyhazovat malá elektrozařízení, 
například klávesnice, kalkulačky, 
mobilní telefony, elektrické hračky 
apod. Rozměr otvoru pro vhození je 
30 x 50 cm, což odpovídá standardní 
velikosti počítače. Větší elektrozařízení 
– například televizory – mohou občané 
i nadále odevzdávat zdarma ve sběrném 
dvoře nebo při koupi nového spotřebiče 
v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na 
svoz a zpracování, stejně jako náklady 
na pořízení nádob hradí ASEKOL. 
Místo, kde je v Jevíčku umístěn kon-
tejner na drobné elektro - stávají-
cí sběrné místo pro separovaný odpad 
U Zámečku (mezi budovou ZŠ a gym-
názia).

ve spolupráci s ASEKOL s. r. o. 
Mgr. Miroslav Šafář
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Tři jednoduché recepty z brambor pro postní dobu
Brambory na paprice
Brambory oloupeme, nakrájíme na plátky. 
Nakrájíme cibuli na malé kostičky a na 
sádle opečeme, přidáme sladkou mletou 
papriku, pepř, kmín a sůl, potom vložíme 
brambory, vše podlijeme asi do poloviny 
vodou a dusíme až brambory změknou. 
Brambory zalijeme smetanou a povaříme, 
můžeme zahustit i troškou hladké mou-
ky. Do hotového pokrmu vmícháme ope-
čenou slaninu nebo na kostičky nakrájené 
uzené maso.

Brambory po myslivecku
Menší ale stejně velké brambory důklad-

ně omyjeme a nakrájíme i se slupkou 
na silnější kolečka po-

klademe je na plech, 
který jsme před tím 
vymastili. Pečeme 
do růžova po obou 
stranách, při ob-
racení každé koleč-

ko nařízneme nožem, 
aby neprasklo. Po upečení 

omastíme a podáváme nejlépe s červenou 
řepou.

Bramborové placky – 
zelňáky
Den předem uvařené brambory oloupeme 
a nastrouháme, osolíme, přidáme vejce 
a tolik hrubé mouky, aby bylo těsto vláč-
né (jako na buchty).  Pak z něj rozválíme 
asi půl cm silnou placku, rozkrájíme na 
větší čtverečky, naplníme kysaným zelím, 
potřeme bílkem a spojíme do šátečků. Va-
říme 15 minut v osolené vodě.  Podáváme 
omaštěné a posypané opraženou houskou.

Třetí recept ze soutěže:

Tato lilkovitá rostlina zapříčinila 
války, chvíli byla odmítaná a podce-
ňovaná a postupem času se „potrava 
chudých“ stala základem racionální 
výživy. Navíc se snad ani nemůže 
stát, že by se někomu přejedla, je-
likož nabízí velkou škálu možností, 
jak ji zpracovat a konzumovat. Bram-
bory jsou potravou sytící a ochran-
nou. Vhodně a dobře připravené jsou 
pokrmem lidskému zdraví prospěš-
ným. Obsahují málo vlákniny, jsou 
lehce stravitelné. Chybí jim tuk a na-
vzdory obecnému mínění jsou pokr-
mem dietním.

26. ročník halového turnaje v kopané Jevíčko Cup 
JEVÍČKO  25.2 – 26.2. 2011 

1.   místo FC Žlíbka
2.   místo SK Tomek Dobrochov
3.   místo TJ SK Jevíčko
4.   místo M. Roudka
5.   místo FC Mrtvola
6.   místo Old Team
7.   místo Rumboys
8.   místo H. Králové
9.   místo Juniorka Jevíčko
10. místo  FC Světlá

Nejlepší brankář 
Petr Navrátil (TJ SK Jevíčko)

Nejlepší střelec 
Jan Spálený (FC Mrtvola)

Nejlepší  hráč 
Michal Trajer (SK Tomek Dobrochov)
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Havárie dvou vojenských letadel nad Jevíčkem 
a Jaroměřicemi

 Pod stejným nadpisem byly v Jevíč-
ském zpravodaji v dubnu až červnu 2004 
uveřejněny tři 
články, ve kte-
rých jsem shr-
nul mně známé 
poznatky o této 
tragické událos-
ti  jako očitého 
svědka násled-
ků havárie v Jevíčku a současně sdělení, 
které mi poskytl plk. v. v. Ing. Ambrož  
Viglašský, Zdeněk Nechanický a Alois 
Hemzal, kteří byli v té době příslušníky 
Letecké spojovací školy (LSŠ) v Chrudimi, 
odkud havarovaná letadla  pocházela.
 V minulém roce 2011 jsem získal 
z Vojenského ústředního archivu v Praze 
zachráněné oficiální dokumenty z vyšetřo-
vání těchto dvou havárií, které byly do 
r. 2011 nedostupné, protože byly po po-
vodni v r. 2002 zmraženy. V průvodním 
dopise jsem byl současně informován, že 
dobové fotografie z místa havárií a část 
dokumentů byla uvedenou povodní nená-
vratně zničena. 
 V tomto článku uvádím fakta ze 
získaných oficiálních dokumentů, kte-
ré doplňuji původně uváděné poznatky 
a které se v jednotlivostech liší od pů-
vodních. Dále opakuji pro občany Bis-
kupic, Jaroměřic a Chornic některé již 
dříve zveřejněné údaje, neboť tehdejší 
Jevíčský zpravodaj jim nebyl dostup-
ný. Pro občany, kteří mají hlubší zájem 
o popisovanou událost a chtějí znát dal-
ší podrobnosti, budou materiály z Vo-
jenského ústředního archivu k dis-
pozici v knihovně Města Jevíčka a na 
internetu – www.knihovna-jevicko.cz, 
katalog knihovny.
 Letos tomu bude již 63 let, kdy v noč-
ní bouři z 26. 5. na 27. 5. 1949 havarovala 
u Jevíčka a Jaroměřic dvě vojenská leta-
dla. Následky byly tragické. Co se přesně 
tu osudnou noc událo, nemůže nikdo říci, 
neboť žádný člen z obou posádek havá-
rii nepřežil. Československé letectvo přišlo 
tehdy o 14 svých příslušníků.
 Obě havarovaná letadla byla typu 
Siebel C 3 A, z Letecké spojovací školy 
(LSŠ) v Chrudimi. Pro představu čtenářů 
jak uvedený typ letadel vypadal, je vyob-

razen na obrázek 1. V LSŠ byl prováděn 
výcvik leteckých navigátorů a radiotelegra-

fistů. Organizace 
výcviku spočívala 
v orientační na-
vigaci, která byla 
možná za dobré 
viditelnosti ve dne 
i v noci. Dále bylo 
cvičeno pomocí 

radiofonie spojení s řídící věží, předávání 
pokynů pro start a přistání, radiotelegrafic-

ké spojení během letu s různými stanicemi 
podél trasy letu, goniometrická zaměření, 
zaměřování na majáky a rozhlasové vysí-
lače. Všechny tyto údaje sloužily k určení 
polohy letadla, případně k opravě kurzu na 
stanovené trati. Létaly se buď přelety na 
letiště vzdálená více jak 100 km, nebo ori-
entační lety s výše popsaným zadáním.
 V osudný den dne 26. 5. 1949 mělo 
být v noci z 26. 5. na 27. 5. podle rozkazu 
velitele letky radiotelegrafistů por. Marge-
tina provedeno 6 nočních úkolových letů 

Obrázek 1. Letadla typu Siebel C 3 A

Náčrt situace v místě havárie u Jevíčka
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třemi letouny typu C-3 ve dvou smě-
nách. Program nočního létání schválil 
velitel LSŠ mjr.Mareš. Podle programu 
měly být provedeny radionavigační lety 
za noci na trase Chrudim – Bruntál – 
Prostějov II, kde bylo naplánováno při-
stání a zpáteční let na trase Prostějov II 

– Havlíčkův Brod – Chrudim.
 I když  předpověď vydaná Státním 
ústavem meteorologickým obsahovala vý-
strahu o průchodu studené fronty v noci 
nad naším územím, rozhodl por.Marge-
tin, který byl řídícím létání, že lety budou 
provedeny, s čímž souhlasil i velitel LSŠ 

mjr.Mareš. Na základě tohoto rozhodnutí 
byly ke startu připraveny tři letouny první 
směny.
 pokračování příště

Jevíčko, únor 2012 
Ing. Jaroslav Zezula st.

Náčrt situace v místě havárie u Jaroměřic



V – 5Březen 2012Měsíčník města Jevíčka VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz

Zpráva o činnosti Městského muzea v Jevíčku za rok 2011
Městské muzeum je umístěno v bývalém 
augustiánském klášteře, který postavil již 
před rokem 1370 moravský markrabě Jan 

Jindřich (1350–1375), bratr Karla IV a syn 
Jana Lucemburského. Sídelním městem 
Jana Jindřicha bylo Brno, rezidencí hrad 
Špilberk, loveckým hradem Veveří. Jako 
první založil na začátku své vlády augusti-
ánský klášter sv. Tomáše v Brně, který se 
měl stát hrobkou moravských Lucembur-
ků. Jan Jindřich podporoval loajálně po-
litické plány Karla IV., završené císařskou 
korunovací v bazilice sv. Petra v Římě. 

V jevíčském muzeu jsou tyto stálé expo-
zice:
„Cechy a řemesla našich předků v Jevíčku“
„Významné osobnosti Jevíčska“
„Krásy baroka v Jevíčku a okolí“
„Příběh židovského města v Jevíčku“
Muzeum spolupracuje s židovským muze-
em v Praze 1, Jáchymova 3. Z židovské sy-
nagogy v Jevíčku bylo do židovského mu-
zea v Praze odesláno 60 předmětů (např. 
poháry, povijany, pláštíky na Tóru, mis-

ka na etrog, kořenka, synagogální opona), 
dále 409 knih a 1264 archiválií. Jevíčko 
patří k nejstarším královským městům na 
Moravě. 

Mimořádnou událostí v muzeu byla v roce 
2011 výstava fotografií p. Zdeňka Šustra, 
nazvaná „Toulky přírodou“, která se ko-
nala od 21. 3. do 25. 3. 2011 na Zámeč-
ku. Vystavené fotografie byly plny kouzla, 
sklízely obdiv u všech návštěvníků, čehož 
jsou dokladem četné zápisy v návštěvní 
knize, např. „vynikající výstava, úžasné 
snímky, děkujeme“ se opakovalo asi 12 
krát nebo „výstava mě nadchla svou ori-
ginalitou a citem p. Šustra, s jakou za-
chytil krásu a rozmanitost naší přírody“ 
nebo „tak skvělé barevné snímky jsem 
ještě neviděl“ nebo „jsem fotograf – ama-
tér, hluboko se skláním před precizností 
vystavených fotografií“. Na snímcích jsme 
obdivovali ptáky jako drozda zpěvného, 

Plastický portrét markraběte Jana Jindřicha

Královská a poddanská města na Moravě a ve Slezsku do počátku 15. století
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zvonka zeleného, brkoslava severního, sý-
korku koňadru, hýla obecného, strnada 
lučního, zvonohlídka zahradního, straka-
púda velkého, ostruháčka březového, reh-
ka domácího, perleťovce malého a mnoho 
dalších, motýlů, různého hmyzu, kam-
zíků, divokých koz, muflony atd. U dětí 
sklízela obdiv pokladnička ve tvaru rakve, 
která úmrlčí rukou brala sama peníze. 

V muzeu probíhá dále výstava „Těžba a mi-
nerály v okolí Jevíčka“. Seznamuje s těžbou 
minerálů jako galenitu (leštěnec olověný – 
stříbro-olověná ruda) v nectavské rudní žíle, 
která také obsahuje baryt, pyrit, sfalerit, li-
monit, fluorit, křemen, goethit aj. 
Jedině snad těžba barytu (těživec BaSO4) 
by byla dnes zajímavá. Nejdůležitější surovi-
nou těženou v našem okolí jsou žárovzdorné 
lupky, jílovce, jíly a pískovce. Vznikly v dru-
hohorách, v období křídy, t. j. asi před 60–
100 miliony let a jsou uloženy pod opukami 
a pískovci. Dobývají se štolami a šachtami. 
K nejznámějším dobývacím prostorům patří 
doly v Březině – Anna a Prokop, u Roubaniny 
Chvalka a Březinka, u Bělé Sedlákova šachta 
a Brislingerova šachta, u Smolna Západočes-

ká štola a šachta (kde jsem pracoval), u Ja-
nůvek Nová jáma, na Hřebči důl Václav-Theo-
dor, Gerhard a Josef, pod Strážným vrchem 
bývalý důl Hugo-Karel a jiné. Lupky jsou bar-
vy šedé až šedočerné, pevné, tuhé, lomu mis-
kovitého až rovného. Jsou vystaveny v muzeu 
a s nimi velké valchovity t. j. pryskyřice dru-
hohorních borovic, dále zkameněliny zubů 
druhohorních žraloků, ježovek, amonitů a ji-
ných organismů, které žily v našem kraji před 
100 miliony let. Na 
této výstavě pozná-
váme také geology 
a mineralogy našeho 
města, a to p. Jose-
fa Ryše a p. Zdeňka 
Šustra, jejich sbírky 
a činnosti. 

V našem kraji se 
také těžila železná 
ruda typu Lahn-Dill, 
složená z křeme-
ne, magnetitu a he-
matitu (tzv. kyselá 
ruda), a to u „staré 
napoleonské cesty“ 

u Kladek, Jesence a Dzbele. Doly, hutě a ha-
mry se uvádějí ve Vranové Lhotě již k roku 
1598. 
Závěrem jsem rád, že smím konstatovat, že 
oprava klášterní budovy v roce 2009 splni-
la zamýšlený účel, v muzeu zmizela vlhkost 
stěn a dlažba podlah je jakostní a řemeslně 
precizní. 

Ing. Jan Suchomel

Kdo si pamatuje 
„starou poštu“

24. března 2012 uplyne 60 let od pře-
stěhování poštovního úřadu v Jevíčku 
z Třebovské ulice č. p. 73 na Palacké-
ho náměstí čp. 6. Do „staré“ pošty se 
chodilo po několika schodech a pama-
tuji si, že jsem tam šlápnul vedle, když 
jsem byl kmotrovi Karlu Volfovi pro ba-
lík novin. 

František Plech

Sbírka 
Zpráva o výsledku humanitární sbírky
V městské ubytovně na ulici Soudní v Jevíčku 
bylo zřízeno místo, kde budeme shromažďovat 
věci pro potřebné občany a to nejen z Jevíčka, 
ale i okolních obcí. 
Žádáme proto občany o darování nepotřeb-
ných, ale použitelných a užitečných věcí.
Je možné darovat:
•	letní a zimní oblečení (dámské, pánské, 

dětské),
•	lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony,
•	domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 

skleničky – vše nepoškozené,

•	péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
•	obuv – veškerou nepoškozenou, páry 

svázané nebo spojené gumičkou, aby se 
boty neztratily.

Jestliže budete chtít do sbírky přispět, je 
možné uvedené věci nepoškozené a v dob-
rém stavu odevzdat celý měsíc březen vždy 
ve středu od 13:00 do 16:00 hodin v měst-
ské ubytovně v Jevíčku, Soudní 51, kde bude 
v uvedenou dobu přítomna vždy pracovnice 
odboru sociálních věcí.
 
Děkujeme všem, kteří přispějí, za pochopení 
a pomoc.

Kristina Müllerová

Pan Šustr, pí Suchomelová a Vysloužilová Přehled výstavy

Tzv. Roudenská silnice


