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Fotoaktuality

Komunikace na Mackerleho ul.

Informační centrum finišuje

Malé náměstí v novém

Dospělí hasiči se setkávají u požáru, 
mladí na závodišti

Jevíčko (14. 5. 2012) – Hasičská mládež Par-
dubického a Jihomoravského kraje se o ví-
kendu utkala v Jevíčku O putovní pohár 
Malé Hané. Na hřišti u gymnázia soutěžilo 
32 družstev v požárním útoku PLAMEN, 
požárním útoku 
CTIF a štafetě 4 x 
60 metrů. Souběž-
ně běželi v závodě 
na 60 metrů s pře-
kážkami starší žáci 
i žákyně o hejt-
manskou cenu, 
mladší žáci a žáky-
ně soutěžili o po-
háry starostů KSH 
Pardubického a Jihomoravského kraje. Po-
hár hejtmana Pardubického kraje Radko 
Martínka si odvezl Filip Páral do jihomo-
ravského Bořitova. Ve starších žákyních 
patřila k nejrychlejším domácí Stanislava 
Ošlejšková. Odměnou jevíčské sportovky-
ni byl pohár od jihomoravského hejtmana. 

Myšlenka uspořádat soutěž 
pro mladé hasiče ze sou-
sedních krajů vznikla před 
22 lety na přátelském se-
tkání dobrovolných hasičů 
Jevíčka a Velkých Opato-
vic. „Tehdy jsme si s Pavlem 
Sauerem a kolegy z Velkých 
Opatovic řekli: Dospělí hasi-
či se setkávají při požárech 
a jiných událostech, tak by 
se dorost mohl scházet na 

závodech,“ vzpomíná na začátky Josef Bid-
mon, dnešní starosta Krajského sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska PAK. Nezůstalo 
jen u nápadu, o rok později již mladí hasiči 
změřili síly ve Velkých Opatovicích. „Sportov-

ci přispívají ke vzájem-
nosti obou krajů. Jako 
mezi správnými souse-
dy, i mezi nimi vládne 
na trati zdravá rivalita, 
která mimo závodiště 
mnohdy přerůstá v přá-
telství,“ považuje hejt-
man Radko Martínek 
hasičské soutěže pro 
města na obou stra-

nách hranice za velký přínos. Jeho slova po-
tvrzuje fakt, že každoročně přibývá počet sou-
těžích i družstev. Na závody nepřijíždějí pouze 
mladí hasiči z Jihomoravského a Pardubické-
ho kraje. Letos se na startovní čáru postavili 
také sportovci z Olomouckého i Královéhra-
deckého kraje.

Závodníky přijel do Jevíčka pod-
pořit také krajský radní zodpo-
vědný za neziskový sektor Pavel 
Šotola: „Právě hasiči sdružují nej-
více dobrovolníků, což nakonec 
mají i v názvu. Jsou to dobrovolní 
hasiči, kteří se bez nároku na od-
měnu starají o majetek a bezpečí 
bližních, vychovávají dorost a pe-
čují o pospolitost v obcích.“

Pardubický kraj
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Informace pro 
občany

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochra-
ně osobních úda-
jů a o změně ně-
kterých zákonů  
oznamujeme ob-
čanům, že nelze 
zveřejňovat do je-
víčského zpravoda-
je do společenské 
rubriky narození, 
úmrtí a životní jubilea bez 
souhlasu občana.
Pokud však budou občané chtít zve-
řejnit do jevíčského zpravodaje tyto 
údaje, je nutné na matrice Města Je-
víčka učinit souhlas se zveřejněním 

informací ve zpravodaji.

Neparkujte 
na chodnících
Žádáme občany, aby neparko-
vali vozidla na chodnících, a to 
ani na vjezdech k domům. Vjez-
dy k domům jsou určeny pou-
ze k najetí vozidla a k naložení 
a vyložení nákladu. Vozidla par-
kujte na vyznačených parkova-
cích místech.
Děkujeme za pochopení.

Ilustrační foto

Nové výsadby po Jevíčku, dřeviny ve městě
Na základě doporučení komise životní-
ho prostředí a z rozhodnutí rady města 
byly v druhé polovině května provede-
ny náhradní výsad-
by dřevin. Konkrét-
ně se jedná o dva 
ks javorů platano-
listých (autobusová 
zastávka u PENNY 
Marketu), dále 2 ks 
bezplodých slivo-
ní kulovitých (před 
budovou fary) a 2ks 
převislých sakur pl-
nokvětých (Malé ná-
městí a ulice K. H. 
Borovského). Rádi 
bychom dále zreali-
zovali další výsadby 
i v podzimním ob-

dobí, opět na základě doporučení členů 
komise.
Město v roce 2012 požádalo o dvě dotace 

Kladný vztah 
k zeleni se projevil…
V noci z pátku 11. 5. na sobotu 12. 5. se 
výrazným způsobem projevil některý z „mi-
lovníků“ zeleně v našem městě. Mladá lípa 
u sochy sv. Jana Nepomuckého se stala ob-
jektem jeho zájmu. Upustíme-li od ironie, 
zůstává čin neznámého vandala nepochopi-
telným. V čem mu vadila nejspodnější vě-
tev mladého stromu, ví zřejmě pouze on 
sám (pokud byl však v době svého činu při 
smyslech). Vandalský čin, při kterém došlo 
i k poškození další zeleně šetří Policie ČR. 
Děkujeme všímavým občanům za případnou 
informaci.

Mgr. Miroslav Šafář

z Operačního programu Životní prostředí 
v rámci podpory regenerace urbanizované 
krajiny. Cílem prvního projektu bylo revi-
talizovat zeleň na sídlišti, druhý měl kom-
plexně řešit údržbu v místní části Zadní 
Arnoštov. Bohužel jsme nebyli v celkovém 
počtu 250 žádostí úspěšní a naše projek-
ty nebyly podpořeny. V rámci probíhají-
cí výzvy jsme tedy aktuálně požádali přes 
místní akční skupinu o dotaci z Progra-
mu rozvoje venkova na revitalizaci veřejné 
zeleně na ulicích K. Čapka a A. K. Vitáka. 
Z problémových lokalit bude nutno ne-
chat z bezpečnostního hlediska odbor-
ně posoudit vitalitu lip před hřbitovem 
a také na Komenského nám. Odborné 
posudky budou projednány v orgánech 
města a s jejich obsahem bude seznáme-
na i veřejnost.

Mgr. Miroslav Šafář

Vzpomínka
27. června 2012 
je tomu 25 let, co 
nás navždy opustil 
náš milovaný tatí-
nek a dědeček pan 
Emil Vykydal. 
Stále vzpomínají 
syn Emil s rodinou, dcera Věra s rodi-
nou a dcera Jaroslava s rodinou. 
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 19. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 16. května 2012
19/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Pavla 
Konečná, Stanislav Dokoupil, Vojtěch 
Hebelka,

b) program zasedání,
c) poskytování odměny nové zastupitelce, 

paní Ing. Zdeňce Jiráskové, ode dne 
vzniku mandátu,

d) smlouvu o poskytnutí účelového 
investičního grantu z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje ve 
výši 100.000 Kč mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem na Územní plán 
Jevíčka – návrh, z programu Podpora 
pořízení územních plánů v roce 2012,

e) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko 
č. 1/2012 požární řád města Jevíčko,

f) směnu pozemku p. č. st. 320/5 (127 
m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Jevíčko-předměstí společnosti ERGO, 

spol. s r. o., Trnavská 50, 569 42 Chornice 
za pozemek p. č. 344/3 (135 m2) – ostatní 
plocha, úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a společností ERGO, spol. s r. o. na směnu 
pozemku p. č. st. 320/5 a pozemku p. č. 
344/3, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,

g) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 312008 
mezi Městem Jevíčko a firmou KOLP, 
s. r. o., Kamenná 4b, Brno, provozovna 
Dr. Janského 1176/36, 571 01 Moravská 
Třebová na akci: „Oprava vnějších omítek 
budovy kláštera č. p. 51 (st. p. č. 3) omítky 
východní stěny po úroveň patrové římsy“ 
za částku 200.394 Kč vč. DPH, 

19/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 

a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu 
a Mgr. Jiřího Janečka,

19/3  Zastupitelstvo  bere  na  vědomí:
a) rezignaci Petra Spáčila na mandát člena 

zastupitelstva ke dni 9. 5. 2012,

b) vznik mandátu na člena zastupitelstva 
města dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 
který Ing. Zdeňka Jirásková přijala dnem 
15. 5. 2012,

c) zprávu komise bytové a sociální,
d) zprávu o činnosti a hospodaření PBH 

města Jevíčka,
e) úpravu finančních prostředků na příspěvky 

z rozpočtu města na opravu nemovitých 
kulturních památek v rámci Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2012,

f) výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko 
a jeho organizačních složek za rok 2011,

g) přehled o využití finančních prostředků 
z prodejů nemovitostí v majetku města 
schválených v roce 2011,

h) informace o možné výměně schodišťových 
stěn na ZŠ Jevíčko dle návrhu Ing. Víta 
Komárka.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  

Usnesení z 38. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 19. března 2012
1/38 Rada pověřuje IT zajištěním umís-
tění dopravních značek omezujících rychlost 
jízdy na 30 km/h na ul. U Cihelny tak, aby 
rychlost byla omezena po celé její délce,
2/38 Rada pověřuje IT provedením míst-
ního šetření za účelem zjištění možnosti zpev-
nění příjezdové cesty k pozemku p. č. 4802 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí,
3/38 Rada schvaluje poskytnutí finanč-
ního příspěvku OCHMT Moravská Třebová ve 
výši 3.000 Kč na podporu sociálních služeb,
4/38 Rada schvaluje odpojení ze systému 
ústředního vytápění v domě K. H. Borovského 
475 žadatelům dle zápisu,
5/38 Rada schvaluje úhradu faktury 
v částce 18.835 Kč firmě LANius, s. r. o., Ji-
ráskova 1775, Tábor za UPDATE – nové ver-

ze pro moduly programu Clavius pro Městskou 
knihovnu v Jevíčku,
6/38 Rada jmenuje konkursní komisi pro 
konkurs na pracovní místo ředitele ZŠ Jevíčko 
a pracovní místo ředitele ZUŠ Jevíčko a určuje 
tajemníka těchto komisí dle zápisu,
7/38 Rada schvaluje podání žádosti 
o kácení dřevin dle žádosti Římskokatolickou 
farností Jevíčko,
8/38 Rada schvaluje CN firmy Truhlář-
ství František Pazdírek, Třebovská 324, Jevíč-
ko na dodávku 2 ks šatních skříní s příslušen-
stvím do místnosti pečovatelek na středisku PS 
Jevíčko ve výši 12.579 Kč bez DPH,
9/38 Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním CN na digitalizaci kina ASTRA v Jevíčku,
10/38 Rada schvaluje cenu za pronájem 
hrobového místa na částku 10 Kč/m2/rok 
a cenu služeb na pohřebišti v Jevíčku a U kos-
telíčka na částku 30 Kč/hrobové místo/rok,
11/38 Rada schvaluje přidělení finanční 
odměny pracovnicím Městské knihovny v Je-

víčku za obhájení 1. místa (potřetí po sobě) 
v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky 
knihoven Biblioweb 2012 v obcích do 3 tisíc 
obyvatel dle přílohy zápisu,
12/38 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spo-
lupráci s JUDr. Jahodovou podáním žádosti 
u Okresního soudu ve Svitavách k exekučnímu 
vymáhání částky dle zápisu,
13/38 Rada schvaluje přechod nájmu bytu 
č. 5 na ul. Růžová 83 na osobu spolubydlící 
v bytě dle zápisu,
14/38 Rada schvaluje upuštění od vymá-
hání poplatku z prodlení u nájemníků měst-
ských bytů za rok  2011. V roce 2012 se bude 
poplatek z prodlení uplatňovat v souladu s ob-
čanským  zákoníkem,
15/38 Rada schvaluje pronájem pozemku 
p. č. 48/3 (317 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Ar-
noštov  od Pozemkového fondu České re-
publiky.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 39. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 26. března 2012
1/39 Rada schvaluje uzavření mandát-
ní smlouvy se společností OPTIMAL-ENER-
GY.CZ, a. s., Brno na energetické poradenství 
a schvaluje podání výpovědi společnosti CEN-
TROPOL ENERGY, a. s., a přechod k novému 
dodavateli elektřiny a plynu,
2/39 Rada schvaluje provedení staveb-
ních úprav kanceláře ve dvorním traktu budovy 

MěÚ a pověřuje IT zajištěním cenové kalkulace,

3/39 Rada schvaluje text výzvy a zadáva-
cí dokumentace vč. příloh, hodnotící kritérium, 
kterým je nejnižší cena, a hodnotící komisi pro 
otevírání obálek s nabídkami dle zápisu v rám-
ci výběrového řízení na akci „Protipovodňový 
výstražný systém města Jevíčko“,

4/39 Rada schvaluje podání žádosti 
o kácení dřevin (1 ks hlohu) dle zápisu,

5/39 Rada schvaluje výrobu 1 ks smal-
tované cedulky firmou SMALT, s. r. o., 783 11 
Želechovice nad Dřevnicí 166 za částku 1.380 
Kč bez DPH + přepravní náklady,

6/39 Rada schvaluje zadláždění prosto-
ru před městskou věží firmou Dlažba Vysoké 
Mýto, s. r. o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 
za částku 15.630 Kč bez DPH,
7/39 Rada schvaluje provedení 1. etapy 
opravy chodníků na sídlišti K. Čapka a pověřu-
je IT zajištěním a provedením prací ve schvále-
ném termínu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Usnesení ze 40. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 2. dubna 2012

1/40 Rada schvaluje CN firmy AKVA-
MONT, s. r. o., Svitavy k provedení opravy 
a asfaltování ulice U Cihelny za částku do 
30.000 Kč bez DPH,

2/40 Rada pověřuje vedoucího organi-
začního odboru prověřením existence doku-
mentů ohledně spoluvlastnických vztahů č. 
p. 812,

3/40 Rada ruší bod usnesení RM č. 
1/38 ze dne 19. 3. 2012,

4/40 Rada schvaluje záměr pronájmu 
nebytových prostor v budově č. p. 41 na ul. 
Kostelní ve II. NP,

5/40 Rada schvaluje provedení odvod-
nění a komunikačního napojení dle schvá-
lené PD a městem již dříve stanovených 
podmínek a pověřuje IT zajištěním cenové 
kalkulace uvedených opatření,

6/40 Rada schvaluje provedení vjezdů 
dle městem již dříve stanovených podmínek 
a pověřuje IT zajištěním cenové kalkulace 
uvedeného opatření dle zápisu,

7/40 Rada pověřuje vedoucího organi-
začního odboru vytipováním vhodných loka-
lit v majetku města k možnosti startů horko-
vzdušných balónů,

8/40 Rada schvaluje uskutečnění 22. 
ročníku soutěže hasičské techniky „O po-
hár Malé Hané“ a 3. ročníku běhu na 60 m 
jednotlivců o poháry hejtmanů Pardubické-
ho a Jihomoravského kraje, které proběhnou 
v prostoru hřiště u gymnázia a prostoru dvo-
ra za ZŠ Jevíčko dne 12. 5. 2012 a schvaluje 
užití znaku města Jevíčka na propagačních 
materiálech souvisejících s hasičskými sou-
těžemi,

9/40 Rada schvaluje úhradu částky ve 
výši 6.674,90 Kč firmě Petr Dokoupil, Zahra-
da pro Vás, 679 37 Borotín 5 za údržbu zele-
ně ve městě dle zápisu,

10/40 Rada ruší bod usnesení RM č. 
2/39 ze dne 26. 3. 2012,

11/40 Rada schvaluje CN firmy Sta-
nislav Trčka – COLORMAL, Na Rybníku 
813, Jevíčko k opravě společných prostor 
vstupní chodby a schodiště do bytového 
domu Soudní 56 za částku 86.852 Kč bez 
DPH, kdy oprava bude hrazena z rozpočtu 
PBH, 

12/40 Rada pověřuje IT zajištěním po-
sudku sanačních opatření v bytě č. 1 na ul. 
Soudní 56 za účelem odstranění plísní pro-
střednictvím firmy PRINS Přerov,

13/40 Rada pověřuje vedoucí PBH pro-
věřením možného zájmu stávajících nájemní-
ků o koupi bytů dle zápisu,

14/40 Rada pověřuje starostu odbor-
ným prověřením variantního osazení budou-
cích RD v lokalitě Panské pole.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 41. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 16. dubna 2012

1/41 Rada schvaluje CN firmy Insta-
latérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko na opravu vodoměrné šachty a vo-
dovodní přípojky v Domě hasičů za částku 
28.572 Kč vč. DPH,

2/41 Rada schvaluje CN firmy Jan Do-
beš – ODES, Pod Zahradami 732, Jevíčko za 
částku 2.148 Kč vč. DPH,

3/41 Rada schvaluje užití pozemků 
v majetku města ke startu horkovzdušných 
balónů dle zápisu,

4/41 Rada uděluje souhlas k rekon-
strukci budovy trafostanice pod názvem „Je-
víčko-oprava TS 969 M. Mikuláše, Rekon-
strukce TS, OE-12-2002012“ dle zápisu,

5/41 Rada schvaluje bezúplatný pře-
vod majetku pod inv. č. 00870 a P-024, kte-
rý je v evidenci města Jevíčko do majetku 
SDH Jevíčko dle zápisu,

6/41 Rada schvaluje uzavření smlouvy 
za pronájem reklamní plochy pro firmu Ja-
kaCom, s. r. o., Nádražní 74, Velké Opatovi-
ce za částku 500 Kč vč. DPH/měsíc do kon-
ce roku 2012,

7/41 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem sálu kina Astra na den 27. 4. 2012 za 
účelem uskutečnění posledního zvonění stu-
dentů Gymnázia Jevíčko,

8/41 Rada schvaluje záměr pronájmu 
pozemku p. č. 5317 – orná půda (15.034 
m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí,

9/41 Rada schvaluje dodatek č. 2 ke 
smlouvě o zpracování evidence majetku 
(VUME Kanalizační sítě) mezi Městem Je-
víčko a VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 01 Mo-
ravská Třebová,

10/41 Rada schvaluje možnost slevy při 
opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravo-
daji v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně 
hrazených inzerátů a 1 zdarma,

11/41 Rada schvaluje výměnu bytu č. 1 
(1 + 1) na ul. Křivánkova 98 za byt č. 11 (1 
+ 1) na ul. K. Čapka 783 a výměnu bytu č. 
11 (1 + 1) na ul. K. Čapka 783 za byt č. 4 
(2 + 1) na ul. K. Čapka 782 žadatelkám dle 
zápisu,

12/41 Rada schvaluje na doporučení 
komise ŽP výsadbu zeleně a provedení opat-
ření v lokalitách dle zápisu, 

13/41 Rada schvaluje úhradu částky 
34.613 Kč bez DPH Zahradní a krajinářské 
tvorbě, s. r. o., Brno za zpracování doku-
mentace „Jevíčko - Návrh úprav na rozšíření 
hřbitova“, která bude podkladem pro územ-
ní řízení,

 14/41 Rada pověřuje IT průběžným od-
straňováním zjištěných závad po revizi veřej-
ného osvětlení,

15/41 Rada schvaluje vypovědět odebí-
rání Sbírky zákonů v listinné podobě a vyu-
žívat pouze elektronický právní sytém,

16/41 Rada pověřuje IT zajištěním kon-
kurenčních CN na akci: „Oprava komínů 
v budově MěÚ Jevíčko a v Domě hasičů“,

17/41 Rada schvaluje CN firmy Dlažba 
Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, 566 01 
Vysoké Mýto k zadláždění podlahy průjezdu 
v budově MěÚ Jevíčko za částku 46.291 Kč 
vč. DPH,

18/41 Rada ruší bod usnesení RM č. 
1/40 ze dne 2. 4. 2012,

19/41 Rada schvaluje CN firmy VPO 
OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 
2291/14, Blansko na výměnu dvoukřídlého 
okna v bytě č. 12 na ul. K. Čapka 783 za 
částku 9.076 Kč bez DPH,

20/41 Rada schvaluje pronájem části 
pozemku p. č. 5452 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí o velikosti 25 m2 žadateli 
dle zápisu za cenu 2 Kč/metr a rok, celkem 
50 Kč/rok,

21/41 Rada pověřuje IT zajištěním pro-
vedení komplexní kontroly systému vytápě-
ní budovy Zámečku odbornou firmou,

22/41 Rada pověřuje vedoucího organi-
začního odboru jednáním s panem Řehořem 
o uvolnění vývěsky na Palackého náměstí, 
kterou by chtěla využívat ZUŠ Jevíčko.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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den zamířil náš autobus do Walesu, země ru-
gby. V Bristolu jsme navštívili významný par-
ník Great Britain, ve kterém si figuríny ces-
tujích získali všechny jejich obdivovatele. Poté 
jsme jeli do bristolské sklárny. Naše srdce si 
však získala pláž Rhossili Bay, na které se nám 
naskytl překrásný pohled na Atlantský oceán. 
Šestý den jsme se vrátili do Londýna. Naše pu-
tování skončilo u nultého poledníku na Gree-
nwich. Před autobusem se uspořádal malý pár-
kový piknik a jelo se do naší domoviny, kde 
jsme se za temné noci setkali s našimi rodiči.
Zájezd hodnotíme velmi kladně. Pro mnohé to 
byla anglická premiéra. Zážitky a doufáme, že 
i vědomosti v nás dlouho zůstanou.
Za všechny spolucestující Mazalová a Trefilová, 5.S

paní Pilařová se tvářila docela spokojeně, za což 
jí samozřejmě děkujeme, protože to celé je hlav-
ně její zásluha.

Michael Jordán 

Název ZJEV vznikl (pochopitelně) složením slov 
Z a JEVÍČKA, ale na divadelní přehlídce Svitav-
ský Fanda jsme rozhodně žádný zjev nepředved-
li. Dopadli jsme velice dobře. Dokonce až nad 
naše očekávání. Porota byla velice příjemná, 

jeviště úžasné a my 
jsme si místo očeká-
vané kritiky odvezli 
ocenění za kostýmy 
a za scénář, na kte-
rém má ovšem podíl 
naše skvělá režisérka. 
Celý den byl perfekt-
ní a nám pomohla, 
jak rada poroty, tak 
zhlédnutí „konku-
renčních“ představe-
ní v tom, abychom se 
posunuli v hraní zase 
o kus dál. 

Do jaké míry se nám to podařilo, jste mohli po-
soudit na premiéře. 
A kdo nestihl premiéru, může se přijet podívat 
10. června do Chornic. Určitě se máte na co tě-
šit! www.zjev.webnode.cz

Natálie Ivkovičová

RŮZNÉ

Studenti Gymnázia Jevíčko v Anglii

Zjev ve svitavách – poprvé na jevišti

21.–28. dubna 2012
Dne 21. dubna roku 2012 se vyvolení jevíčské-
ho gymnázia vydali na strastiplnou cestu, pl-
nou neznámých slovíček a vyděšených výrazů 
neporozumění, do Anglie a Walesu, aby v tom 
nejjasnějším světle reprezentovali vlastní ško-
lu, vlastní stát a hlavně sami sebe. V den od-
jezdu doprovázeli rodiče své natěšené děti před 
školu s ustaranými výrazy ve tváři. Ve fran-
couzském Calais naše nevyspalé zraky spočinu-
ly na trajektu číslo 5, který nás s jistotou do-
pravil na anglický břeh. Po pár hodinách jsme 
protáhli své nohy na chodnících Londýna, kde 
jsme procházeli památky a atrakce, neohlížeje 
se na únavu. Naší návštěvou byly poctěny pa-
mátky jako například Westminster Abbey, The 
Houses of Parli-
ament, Big Ben, 
Downing Street, 
Trafalgar Squa-
re, Buckingham 
Palace a Lon-
don Eye, kde 
jsme si i přes ty-
picky anglickou 
nepřízeň počasí 
výhled nádher-
ně užívali. Večer 
si nás rozebraly 
naše londýnské 
rodiny, u kte-
rých jsme strá-
vili noc. Další 

Město Svitavy pořádá každoročně v březnu 
a dubnu přehlídky mladých divadelních soubo-
rů 
Svitavský dýchánek (do 15 let) a Svitavský Fan-
da (od 15let). Letos se ho poprvé zúčastnili 
i mladí herci z Jevíčka. Svoje zážitky nám po-
psali dva z nich.

Na tuto chvíli jsme v našem souboru Zjev, pů-
sobícím pod hlavičkou ZUŠ Jevíčko, čekali řadu 
měsíců. Nebylo to 
pro nás jednoduché, 
přece jen jsme začá-
tečníci a najednou 
jsme se měli ocitnout 
na velkém jevišti.
Napětí z nás ale brzy 
opadlo. Přivítala nás 
svitavská Fabrika, 
podívali jsme se na 
vystoupení jiných 
souborů, na divadel-
ní dílně jsme si ne-
chali poradit od pe-
dagogů JAMU, ale 
hlavně… Hlavně jsme konečně předvedli své 
představení Piráti z Bedrníku. No, tentokrát 
jsme ještě nevyhráli, ale pořádně jsme si užili 
vystoupení na pravých divadelních prknech. Jis-
tě se máme v čem zlepšovat, ale naše vedoucí 

Úspěch v celostátním kole 
Národní soutěže ZUŠ

Gratulujeme žákyni ZUŠ Jevíčko Natálii Zik-
mundové, která naši školu reprezentovala 
4.5. 2012 v celostátním kole Národní sou-
těže ZUŠ, které proběhlo v Kladně. Ze šes-
ti soutěžících žáků na zobcovou flétnu v 2. 
kategorii obsadila Natálka krásné 3. místo. 
V historii ZUŠ Jevíčko je to první účast žáka 
naší školy až v celostátní kole soutěže.
Poděkování patří také paní učitelce Mgr. 
Kateřině Konečné za pedagogickou přípra-
vu, Martinu Kouřilovi, dipl.um. za klavírní 
doprovod a v poslední řadě rodičům Natál-
ky za podporu a čas věnovaný domácí pří-
pravě.

Dušan Pávek, dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko

Skauti darovali krev
Dne 21. května 2012 se 6 roverek a roverů (což 
je nejstarší věková kategorie skautské mládeže) 
z jevíčského oddílu Tečka vypravilo na trans-
fúzní stanici do Svitav, kde darovali krev. Tím 
jsme se opětovně zapojili do 3. ročníku skaut-
ské soutěže „Sloužím i svou krví“.
Mezi lidmi snad není většího činu, než záchra-
na života, o tom není nutno velmi diskutovat, 
avšak většina z nás žije s vědomím, že jen zříd-
ka kdy dostaneme k tomuto činu příležitost. 
Omyl! Příležitost tady je, neboť i trocha toho, 
co máme všichni, může někomu jinému zachrá-
nit život. Ano, jde právě o darování krve – vý-
zvu, na kterou bychom měli být připraveni od-
povědět. Vždyť stačí tak málo.
A proč darovat krev? Krev, jako jednu z mála 
složek našeho těla, zatím nelze uměle vyrobit 
a je stále potřebnější. Nemálo z nás už bylo v si-
tuaci, kdy potřebovali darovanou krev, ale jen 
malá část z nás si uvědomuje obrovský význam 
darování krve. Dnes ji potřebuje někdo úplně 
cizí, zítra ji můžete potřebovat právě Vy….. 

Mgr. Petr Votroubek
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ŠKOLA

Cantilo na Jižní Moravě
V sobotu 5. 5. se náš pěvecký sbor Cantilo vy-
pravil do malebné jihomoravské obce Vedrovi-
ce zazpívat na pozvání pana starosty Jander-
ky k příležitosti probíhajícího „Dne obce“. Je 
všeobecně známo, že na Jižní Moravě žijí přá-
telští a pohostinní lidé, ale skutečnost před-
čila veškerá naše očekávání a představy! Po 
příjezdu a uvítání nás sympatická paní staros-
tová /mimochodem rodačka z Velkých Opato-
vic/ vzala na prohlídku místního muzea, kde 
jsme shlédli zajímavé exponáty – obec je zná-
má četnými archeologickými nálezy z doby 
neolitu, unikátní je zejména rozsáhlé pohřebi-
ště. K další zajímavosti obce patří větrné kolo, 
u kterého jsme se samozřejmě museli vyfo-
tit. Naše vystoupení se uskutečnilo v kostele 
svaté Kunhuty, kde také probíhalo žehnání 
praporu místního SDH. Do repertoáru jsme 
zařadili převážně lidové písně, což se setkalo 
s ohlasem místních obyvatel. Odpoledne jsme 
měli čas prohlédnout si řemeslné stánky, po-
slechnout si hudbu a sledovat další program 
– vystoupení mažoretek z Letovic, ukázku zá-
sahu hasičů a další. Pak jsme se přesunuli 
do nedalekého městyse Višňové, ubytovali se 
v útulném cyklopenzionu a čekal nás příjem-
ný závěr celého dne – návštěva Adámkova vi-
nařství, prohlídka spojená s degustací a pose-
zení ve sklípku. Pokud vám je název vinařství 

Benelux 2012
9. dubna 2012 jsme se setkaly - studentky 
z jevíčského gymnázia - s paní profesorkou 
Šponerovou v  Moravské Třebové, připrave-
né na cestu do zemí Beneluxu. Exkurze se 
konala již počtvrté a byla určena hlavně na-
šim studentům, kteří se učí německy. Vše 
bylo připraveno ve spolupráci s OA Ostrava 
a německou Mittelschule Böhlen. Předpověď 
počasí nevypadala příliš optimisticky, ale na-
sedly jsme do autobusu, kde už nás čekali 
naši ostravští kamarádi. Po cestě jsme ještě 
v Německu nabrali německé žáky. Ráno jsme 
dorazili do Lucemburku. Celé město bylo ukli-
zené, tiché a probouzející se. Prošli jsme se po 
nejdůležitějších památkách a pokračovali do 
Bruselu. Bohužel vrchol Lucemburku – hrob 
Jana Lucemburského - byl zavřený. V Bruselu 
pršelo. Prošli jsme katedrálu svatého Michala 
a vyfotili sochu čůrajícího chlapečka. Chlape-
ček, symbol Bruselu, město zachránil před po-
žárem, když uhasil začínající oheň. 

povědomý, tak prozradím, že si Adámkovo vi-
nařství zahrálo hlavní roli ve filmu Bobule. 
A malá hádanka pro vás: kterého ze světců 
si toto vinařství vybralo za svůj symbol? Ná-
pověda: onen světec je patronem České země, 
všech vinařů a v Jevíčku má také svoji sochu. 
Na zpáteční cestě domů nás čekal ještě je-
den mimořádný zážitek. V Dolních Kounicích 
jsme navštívili krásné a magické místo, kláš-
ter Rosa coeli, kde jsme zazpívali milé slečně 

Večer v domě, kde jsme byli ubytovaní, jsme 
s radostí objevili kulečník, jehož hraní nás ba-
vilo každý další den. Náš dům se nacházel na 
pobřeží, pouhý krůček od nádherné romantic-
ké pláže. Druhý den nás probudilo sluníčko 
slibující nádherný den v květinových zahra-
dách Keukenhof. Byly opravdu fantastické, 
rozlehlé, plné barevných květů jarních rost-
lin. O vše se stará pouhých 23 zahradníků. 
S výbornou náladou a muzikou od našich per-
fektních pánů řidičů jsme přejeli do skanze-
nu větrných mlýnů Zaanse Schans ochutnat 
nizozemské sýry, a potom do Amsterdamu 
poznat také něco více nebezpečného. V Am-
sterdamu se může absolutně všechno. Učitelé 
nás protáhli různými uličkami, abychom po-
znali architekturu a koukli na nešťastné sleč-
ny v Červených lucernách. Všude byla cítit 
marihuana a pršelo.
Holanďané jsou blázni do cyklistiky 
a v Amsterdamu jsou kola na každém rohu  
a zábradlí. Kdo nemá kolo, jakoby nežil. Také 
proto se celá česká skupina následující den 
rozhodla vyrazit na výlet na kolech podél po-

průvodkyni, několika návštěvníkům, ale hlav-
ně sobě pro radost.
Děkujeme všem příjemným a milým lidem, 
které jsme během víkendu poznali, zejmé-
na panu starostovi a jeho manželce, bratrům 
Adámkovým, veselé paní Lence z cyklopenzi-
onu a všem dalším! Rádi se do Vedrovic a Viš-
ňového budeme vracet!

Mgr. Darina Gnipová

břeží. Jelikož jsme nemohli za dobu pobytu 
stihnout navštívit všechny nizozemské památ-
ky, prohlédli jsme si je ve zmenšené formě 
v Madorodamu. Většinu z nás nejvíce nadchly 
interaktivní hry kolem maket a i učitelé na 
chvíli zapomněli na svoji dospělost.
Večer jsme měli rozchod v Scheveningenu, 
paní profesorka nás nalákala na krevety na 
stánku, ale my je nenašli. Místo toho jsme si 
prohlédli Sea life – akvária s mořskými živo-
čichy. Večer jsme se pokochali krásným zápa-
dem slunce na pláži. Ráno následovalo balení 
a rozloučení s ubytováním, cesta na sýrovou 
farmu Alida Hoeve a znovu do Amsterdamu. 
Provezli nás loďkou a všichni se rozprchli po 
městě, někteří na květinový trh s cibulkami, 
jiní na nákupy oblečení nebo suvenýrů. Ob-
těžkaní taškami jsme naskákali do autobusu 
a strávili příjemnou cestu domů. Na exkurzi 
budeme všichni jistě vzpomínat s úsměvem 
na tváři. 

Marie Zezulová (7. S)
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RŮZNÉ

Průvod abiturientů 
Gymnázia Jevíčko

Součástí oslav 115. výročí založení Gymnázia 
Jevíčko, které se uskuteční v sobotu 23. červ-
na 2012, je slavnostní průvod abiturientů, 
zaměstnanců a hostů oslav. Řazení průvodu 
začne ve 14:00 hod. na ulicích K. H. Borov-
ského a A. K. Vitáka, vlastní průvod začne 
v 14:30 hod. Trasa průvodu vede po ulici 
Okružní IV na křižovatku ulic Okružní IV, 
Brněnská a Okružní III. Dále půjde průvod 
ulicí Brněnskou na náměstí Palackého, kde 
průvod v 15:00 hod. končí. Upozorňujeme 
všechny občany, že v době konání průvodu 
od 14:00 do 15:00 hod. dojde k dopravnímu 
omezení.

Program sobota 23. 6. 2012
08:00	 	 Fanfáry	na	městské	věži	(žesťový	kvintet	ZUŠ	Jevíčko)

Otevření	budovy	gymnázia,	prezence	účastníků	oslav
	 	 Výstava	„Gymnázium	1897-2012“
09:00	 	 Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	v	Jevíčku
	 	 celebruje	páter	František	Lízna,	zpívá	Schola	Jevíčko
10:00	 	 Hudba	na	schodech	gymnázia	(Cantor	brass)
11:00	 	 Slavnostní	zasedání	pedagogické	rady	v	aule	gymnázia
12:00	 	Setkání	s	hosty	v	budově	Zámečku
	 Hudba	na	dvoře	školy	(studenti	gymnázia)
13:00	 Setkání	s	bývalými	zaměstnanci	školy	ve	sborovně	gymnázia	
14:00	 Řazení	abiturientů	do	průvodu	před	budovou	gymnázia
14:30	 Průvod	od	budovy	gymnázia	na	náměstí
15:00	 	 Setkání	abiturientů	gymnázia	ve	velkém	sále	hotelu	Morava	
  Prezentace	školy
	 	 Pěvecký	sbor	CANTILO,	sbormistr	Mgr.	Luděk	Klimeš
	 	 Jazz	Session		
17:00	 	 Společenský	večer	abiturientů	(hotel	Morava)
18:00	 	 Nádvoří	restaurace	SPORT,	Kostelní	ul.	47

Swingová	kapela	Františka	Zeleného
Nejmladší	absolventi	mohou	využít	k	setkání	těchto	zařízení:

Restaurace	Vesmír	(tel.	461	326	214),	Prima	ristorante	(tel.	775	256	389),	restaurace	Sport	
(tel.	777	300	572),	kavárna	Real	(tel.	774	634	775),	hostinec	Na	Dvorci	tel.	603	536	529),	restaurace	
Žlíbka	(tel.	608	863	074),	penzion	Alster	(tel.	461	325	691,	777	078	734),	areál	SK	u	nádraží.	

Příspěvek	na	oslavy	ve	výši	200,-Kč	lze	zaplatit	elektronicky	na	účet	030015-1280337349/0800,	popř.	
osobně	v	kanceláři	školy	nebo	při	prezenci	23.	6.	2012.	Z	příspěvku	je	hrazen	almanach,	seznam	abi-
turientů,	nájemné	a	ostatní	náklady	spojené	s	přípravou	oslav.	Ubytování	lze	objednat	na	domově	
mládeže	gymnázia	u	Věry	Vafkové,	tel.	461327806,	775327806,	stravování	(sobota,	snídaně,	oběd)	
na	domově	mládeže	gymnázia	u	Milady	Wrbové,	tel.	461327829.

Další	možnosti	ubytování:	hotel Morava	(461	325	135,	775 181 181, www.hotelmorava.cz.),	
hotel Alster	(461	325	691,	777	078	734,	603	445	976,	739	354	125,	www.alster.cz,	info@alster.cz),	
hotel	Apoštol (tel.	777	760	085).

Účet	pro	sponzory: 030015-1280337349/0800 
Informace	o	oslavách:	www.gymjev.cz,	info@gymjev.cz,	tel.	461327805,	461327831G
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI             ČERVEN 2012

Pátek 1. června
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 5. června
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 6. června Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 7. června

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

10:30 výměna obrázků 
z Penny

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY

tělocvična gymnázium

Pátek 8. června
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky

Z A V Ř E N O

Sobota 9. června Z A V Ř E N O
13:30 PUTOVÁNÍ 

POHÁDKOVÝM LESEM
Jaroměřice

Úterý 12. června
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky

10:30 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

Čtvrtek 14. června
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky

10:30 VOLNÁ HERNA

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY

tělocvična gymnázium

Pátek 15. června
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 19. června
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky

10:30 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

Čtvrtek 21. června
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky

10:30 VOLNÁ HERNA

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY

tělocvična gymnázium

Pátek 22. června
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 26. června
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 

10:30 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

Čtvrtek 28. června
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky

10:30 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa 6. června 2012 
Rozloučení na prázdniny - opékání 

buřtů na Žlíbkách

www.jevicko.org/paloucek            

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

02.06. 10:00 Jevíčkovění 12 – Autorské čtení, Restaurace Sport
02.06. 14:00  Jevíčkovění 12 – Bubnování, koncerty, vernisáž,divadlo, Sy-

nagoga
02.06. 18:00 Jevíčkovění 12 – Společné bubnování, koncerty, Panský dvůr
03.06. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Březová, SK Jevíčko
06.06. 17:00 Koncert žáků klávesové třídy p. Nedomanské, Synagoga
09.06. 15:00 Dětský den, areál Žlíbka, TJ Jevíčko a Město Jevíčko
09.06. 17:00 Fotbal – muži B, Jevíčko – Boršov, SK Jevíčko
10.06. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Jablonné, SK Jevíčko
10.06. 17:00  Mejdan na Zámečku,M.muzika, Etien Band a Defekt, ZUŠ 

a MěK Jevíčko
10.06. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Dlouhá Loučka, SK Jevíčko
13.06. 17:00 Absolventský koncert žáků hudebního oboru, Synagoga
19.06. 17:00 Koncert žáků klavírní třídy p. Svojanovské, Synagoga
21.06. 17:00 Koncert žáků klavírní třídy p. Svojanovské, Synagoga
22.06. 17:00  Závěrečné vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru, 

kino, ZUŠ 
23.06. 07:00 Dětské rybářské závody, Smolenská přehrada, ČRS MO Jevíčko
23.06. 08:00  115. výročí založení Gymnázia Jevíčka,zahájovací fanfáry na 

Městské věži
26.06. 17:00 Absolventský koncert žáků hudebního oboru, Synagoga
27.06. 18:00  Žákovský a absolventský koncert žáků hudebního oboru, Zá-

meček
30.06. 12:00 Letní posezení, Dům chovatelů, Český svaz chovatelů Jevíčko

2. 6. sobota v 17:30 hod., Ame-
rický širokoúhlý film:
ČARODĚJŮV UČEŇ
Nejlepší džob všech dob. Balthazar 
Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mis-
trem, který se v současném Manhattanu 
snaží ubránit město před svým úhlav-
ním nepřítelem Maximem Horvathem 
(Alfred Molina). Sám na to ale nestačí 
a tak svého učně zasvětí do základů 
tajného umění magie a kouzel. Společně 
se pak postaví proti nejzákeřnějšímu ča-
rodějovi všech dob… Dále hrají: Jay Ba-
ruchel, Monica Bellucci, Omar Benson 
Miller, Teresa Palmerová a další.
Vstupné: 49 Kč, 110 minut, mládeži 
přístupný
V případě nepříznivého počasí se film ne-
bude promítat a v Kině Astra se bude ko-
nat Večerní program JEVÍČKOVĚNÍ 12.

9. 6. sobota v 17:30 hod., Český 
film:
ČTYŘI SLUNCE
Podle Bohdana Slámy jsou hlavními tématy 
jeho nového snímku rodinné vazby a to, ja-
kým způsobem se promítají úlety rodičů do 
života jejich dětí. Zároveň se tu v postavě 
podivínského venkovského ,,šamana“ Karla 
objevuje i téma neurčité ,,vyšší moci“, což 
se nejvýrazněji projeví v závěrečné mystické 
scéně z idylického zásvětí. Film je v podsta-
tě psychologickým dramatem s imputova-
nými prvky smutné komedie. Hrají: Anna 
Geislerová, Jaroslav Plesl, Zuzana Kronero-
vá, Marek Šácha, Anna Bubeníková, Karel 
Roden, Jiří Mádl a jiní.
Vstupné: 69 Kč, 105 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

16. 6. sobota v 17:30 hod., Ame-
rický film v českém znění:
TOY STORY 3: PŘÍBĚH 
HRAČEK
Animovaný film ,,Toy Story“ se vrací do 
kouzelného světa nám dobře známých 

hraček. Zbrusu nová dobrodružná kome-
die, ve které se naši staří známí hrdinové 
dostanou do školky plné rozjívených dětí 
a batolat. Přesto naše hrdiny čeká ne-
jedna horká chvilka. Chcete vědět jak to 
všechno dopadne? Přijďte do kina naše 
hrdiny povzbudit.
Vstupné: 49 Kč, 103 minut, mládeži 
přístupný

23. 6. sobota v 17:30 hod., Čes-
ký film:
MUŽI V NADĚJI
Scénárista, režisér a producent Jiří Ve-
jdělek přichází po úspěšné komedii Ženy 
v pokušení s novým snímkem věnova-
ným tentokráte mužům. Ústřední otázka 
této skvěle obsazené komedie zní, zda 
může být nevěra základem šťastného 
manželství. Šarmantní bonviván Rudolf 
říká: ,,Ženská má mít pocit, že o chlapa 
musí bojovat, aby si ho udržela. A hlavně, 
ženská se nesmí nudit…! A s úspěchem 
uplatňuje svou teorii. Hrají: Jiří Machá-
ček, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, 
Bolek Polívka, Vica Kerekesová a další.
Vstupné: 49 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

30. 6. sobota v 17:30 hod., Ko-
produkční širokoúhlý film Anglie 
a USA v českém znění:
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Rodinná komedie, která konečně odhaluje 
neuvěřitelnou odpověď na dosud nezod-
povězenou otázku každého dítěte: ,,Jak 
to, že Santa stihne nadělit všechny ty 
dárky za jedinou noc?“ Odpověď: Santo-
va rozveselující super high-tech operace 
ukrytá pod Severním pólem. Ale v jádru 
filmu je příběh okořeněný vánoční klasi-
kou – rodina ve stádiu komické nefunkč-
nosti a podivný hrdina Artur s posláním, 
které musí být dokončeno před tím, než 
přijde vánoční úsvit.
Vstupné: 49 Kč, 98 minut, mládeži 
přístupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.
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Kde a jak se mohou obyvatelé města Jevíčko 
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů

Župní slet, předzvěst dnes legendární-
ho sletu na Strahově z r. 1938, se ko-
nal ve Žlibkách, které letos slaví kula-
té výročí. Městské muzeum v Jevíčku 
vlastní pěkné album z tohoto sletu. Au-
torem fotografií zachycujících slavnost-
ní nástup na náměstí, průvod městem 
i jednotlivá cvičení, je tehdejší význam-
ný sokolský činovník, br. Antonín Janí-
ček, tatínek paní Plechové. 
Náhodný objev m. j. připomněl skuteč-
nost, že ve vztahu k historii Jevíčka je 
vždy třeba myslet na zeměpisné souvis-
losti dřívější a dnešní.

Jaroslava Čajová

Sokolský odznak z r. 1938 a Jevíčko
Listováním v zajímavé publikaci o od-
znacích Oldřich E. Vejskal: DROBNÁ 
PLASTIKA TĚLOCVIČNÝCH ORGA-
NIZACÍ, 2. díl: SOKOLSKÉ ODZNA-
KY, vydané v r. 2002, jsem narazila na 
Jevíčko a jeho příležitostný sokolský 
odznak z roku 1938.  Na straně 101, 
v oddíle věnovaném moravské Sokol-
ské župě krále Jiřího je uvedeno:
JEVÍČKO č. 13
věž kostela, pod věží letí doprava so-
kol s lipovou ratolestí v zobáku, dole 
nápis:
19. VI. 1938 / SLET SOKOLSKÉ 
ŽUPY / KRÁLE JIŘÍHO v JEVÍČKU
plech bz 29x38, Bur. 13-23-1

Domácnosti se mohou vyřazených elekt-
rospotřebičů zbavit zdarma na některém 
z míst zpětného odběru, která k tomuto 
účelu byla vytvořena. Je přitom ale ne-
zbytné splnit jednu základní podmínku: 
spotřebiče musejí být kompletní, tedy ne-
rozebrané. V takovém případě hradí další 
nakládání s nimi výrobci a dovozci pro-
střednictvím kolektivních systémů, které 
založili. Tato výhoda se ale nevztahuje 
na elektrozařízení, kterému již někdo od-
montoval důležité části jako např. motor, 
kompresor, topné těleso, buben, plášť 
apod. Demontáž a zpracování elektrospo-
třebičů je činnost zákonem určená pouze 
osobám s příslušnými oprávněními. Tako-
vé výrobky je nutné považovat za odpad 
a náklady spojené s jejich odstraněním 
jdou k tíži obci. Promítají se tedy do po-
platků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domác-
ností můžete zdarma odevzdávat na 
těchto místech:

•	 Sběrný dvůr města Jevíčko ul. 
Na Salajce – středa 7,00 – 16,00, 
sobota 7,00 – 12,00.

•	 Malý kontejner na drobný elekt-
roodpad je v našem městě umís-
těn na sběrném místě na sídlišti 
– ul. P. Bezruče.

Staré spotřebiče obsahují skryté hroz-
by i šanci na úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologic-
ké recyklaci na místě zpětného odběru 
znamená přispět k úspoře primárních su-
rovin, ropy a elektrické energie. Kolektiv-
ní systém ELEKTROWIN, který se o vy-
sloužilá elektrozařízení stará, spočítal, 
že od roku 2005 díky zodpovědnosti lidí 
došlo k úspoře desítek milionů litrů ropy 
a stovek milionů kWh elektrické energie. 
Umožnilo to důsledné využití všech mate-
riálů, z nichž byly spotřebiče před lety vy-
robeny a které se díky umu zpracovatelů 
mohly stát druhotnými surovinami místo 
toho, aby skončily jako odpad. Současné 
normy použití nebezpečných látek v no-
vých výrobcích prakticky vylučují nebo je 

omezují na naprosté minimum tam, kde 
je ani moderní technologie zatím nedoká-
ží nahradit. U starších spotřebičů, které 
už dosloužily a nyní se dostávají ke zpra-
cování, se ale s nimi zpracovatelé stále 
setkávají. Právě proto je důležité, aby své 
práci opravdu dobře rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium, azbest, 
šestimocný chrom
Při ochraně kovů před korozí, především 
v elektrotechnice, se například dříve 
hojně využívalo kadmium. To je toxická 
látka, která se do těla dostává potravou 
a dýcháním. Ukládá se především v led-
vinách, ale také v játrech, která poško-
zuje. Může způsobit chudokrevnost nebo 
osteoporózu. Kadmium patří mezi karci-
nogenní látky. Ve starých sporácích nebo 
pračkách se běžně používal azbest. Ten 
je silně karcinogenní. Jeho vlákna se při 
vdechování zabodávají do plic a postupně 
mohou vyvolat rakovinu plic nebo fibró-
zu. Další z nebezpečných látek, s nimiž 
si zpracovatelé musejí umět poradit, je 
šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací 
cesty a může vést k perforaci nosní pře-
pážky nebo k bronchitidě. Jeho slouče-
niny mohou vyvolat rakovinu plic. Tato 
nebezpečí si často neuvědomují různí 

amatérští „recyklátoři“, kteří se snaží sta-
ré spotřebiče rozebírat a využít některé je-
jich části – například kompresory z lednic 
nebo motory z praček.

Zpracovatelé musejí patřit ke špičce 
v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr 
a ekologické nakládání s vysloužilými 
spotřebiči je tedy velmi důležité, aby měly 
za partnery jen zpracovatele, kteří jsou 
špičkami ve svém oboru.

Například náš největší kolektivní systém, 
ELEKTROWIN a.s., v současné době spo-
lupracuje se společnostmi AGM recykling  
s.r.o., FERMET s.r.o., Charita Opava, Ko-
vohutě Příbram nástupnická, a.s., Marke-
ta-Remone s.r.o., MHM EKO s.r.o., ODAS 
ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Prak-
tik system s.r.o., Pražské služby, a.s., RE-
SPONO, a.s., Rumpold s.r.o., Rumpold-T 
/chráněná dílna/ s.r.o., ŘEMPO HOLOU-
BEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEEL-
MET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Odevzdávejte na místa zpětného od-
běru kompletní spotřebiče! Chrání-
te tím zdraví sobě i svému okolí! 
Seznam míst zpětného odběru na-
leznete na www.elektrowin.cz
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ZVEME  VÁS  NA 

 
 
 

KDE: Sportovní areál Žlíbka 
 
KDY: Sobota 9. 6. 2012 
 
V KOLIK: od 14:30 do 15:00 hod. prezentace 
 od 15:00 hod. soutěže 
 
Pro děti je zajištěno občerstvení (párky a pití) 
a skákací hrad – to vše zdarma. 
 
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá 
na 14. 7. 2012 při příležitosti oslav TJ Sokol. 
 

 

Český svaz chovatelů Jevíčko  
Vás 

srdečně zve na 
 

Letní posezení 
 

v sobotu dne 30. června 2012  
od 12 hodin na ulici Brněnská  

 (Dům chovatelů) 
 

Přijďte ochutnat dobroty z domácí udírny: 
klobásy, bůček a pečené makrely 

Prodej včelího medu 
 

Od 16 hodin AVZO Jevíčko pořádá jízdu 
zručnosti pro děti a jízdu na 

elektrotříkolkách pro nejmenší 
 

Posezení Vám zpříjemní hudba 
 a chovatelská tombola 

Srdečně zvou pořadatelé 
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Zájezd do Terezína
Český svaz bojovníků za svobodu v Jevíčku 
uskutečnil 20. května 2012 zájezd do Terezí-
na. Účastnili se jej studenti zdejšího gymnázia 
a další občané.
Za pěkného počasí a velké účasti obyvatel 
z celé republiky se konala na Národním hřbi-
tově Terezínská tryzna, které se zúčastnili 
přední osobnosti našeho politického života, 
armády, bývalých politických vězňů a delegace 
mnoha zemí.
Po nástupu čestné jednotky, položení věnců, 
státní hymně a přivítání hostů přednesla hlav-
ní projev předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Miroslava Němcová. Po jejím 
projevu vystoupil probošt Katedrální kapituly 
Jiří Hladík s křesťanskou modlitbou a vrchní 
pražský a zemský rabín Karol Sidon s židovsou 
motlitbou. Na závěr zazpíval Děčínský pěvec-
ký sbor Requiem z opery G. Verdiho Nabucco.
Na Národním hřbitově se nachází 2386 jednot-
livých hrobů umučených vězňů a několik py-
lonů, pod nimiž jsou uloženy ostatky a popel 
dalších tisíce mužů, žen i dětí, kteří zde nalezli 
v letech 1942–45 svou smrt. Celkem je zde po-
hřbeno na deset tisíc osob.
Po ukončení tryzny jsme navštívili v Terezí-
ně Malou pevnost, která byla největší věznicí 
pražského gestapa v Čechách a jejímž velite-

lem a krutovládcem byl proslulý Heynrich Jöc-
kel (po roce 1945 byl odsouzen k trestu smrti 
a popraven).
Průvodkyně nás provedla celým areálem a po-
psala nám jaké hrůzy zde byli nuceni uvěznění 
občané prožívat a v jakých nelidských podmín-
kách zde žili. Prohlédli jsme si společné cely, 
samotky, popraviště, kde byli vězňové stříleni, 
i šibenici, kde se vykonával trest smrti obě-
šením.
Po ukončení prohlídky Malé pevnosti jsme od-
jeli do města, kde jsme navštívili Židovské mu-
zeum ghetta. Na mnoha dokumentech jsme se 
přesvědčili co představoval holocaust ve své 
skutečné podobě. Jak hrozné bylo vyvražďo-
vání židovského obyvatelstva včetně dětí i ko-
jenců a také jsme si připomněli 70. výročí de-
portace 111 jevíčských Židů právě do Terezína. 
Připomněli jsme si i smrt jevíčského lékaře 
MUDr. Otakara Reisse, který zde zahynul 2. 
května 1945.
Celá návštěva Terezína v nás zanechala hlu-
boké dojmy a poznání za jakých nesmírných 
obětí byla vykoupena naše svoboda ve druhé 
světové válce. Věřím, že tento zájezd byl i vel-
kým poučením pro mladou generaci, která se 
jej zúčastnila. 
Velký dík patří Památníku Terezín, který nám 
uhradil autobusovou dopravu.

A. Řehoř, ČSBS Jevíčko

Šestý recept ze soutěže:

Dort Pohádka
Třeba odměna za vysvědčení, které se nám 
blíží mílovými kroky. Nebo na posezeníčko 
u kafíčka na letní terase.
Korpus: 5 vajec, 170 g cukru krupice, 30 g 
kakaa, 70 g hrubé mouky, ztužený tuk 
a hrubá mouka na vysypání formy 
Krém: 30 g másla, 30 g hladké mouky, 
2 dcl mléka, 100 g moučkového cukru, 
2  žloutky, 30 g kakaa 
Na dokončení: čokoládová poleva a šlehač-
ka
Žloutky a 1/3 cukru utřeme do pěny, přidá-
me ušlehaný sníh z bílků, přidáváme stří-
davě mouku a cukr, nakonec přidáme ka-
kao, rozetřeme do vysypané dortové formy 
a v předehřáté troubě upečeme.
Upečený vychladlý korpus rozřízneme a po-
třeme krémem připraveným ze světlé uvaře-
né jíšky, kterou zalijeme mlékem a vaříme 
do zhoustnutí, necháme vychladnout, más-
lo ušleháme do pěny, přidáme cukr a znovu 
utřeme, nakonec po lžičkách důkladně vmí-
cháme prochladlou jíškovou kaši.
Nakonec dort polijeme čokoládovou pole-
vou. Těsně před podáváním zdobíme šle-
hačkou dle chuti. 

D O B R O U   C H U Ť ! ! !
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Mjr. Jan Toman
Dva články v Jevíčském zpravodaji v dub-
nu a květnu 2012 o Mjr. Janu Tomanovi 
vyvolaly u mně vzpomínky na o rok star-
šího mého kamaráda Honzu Tomana. Měl 
jsem s ním velmi dobré vztahy. Byl bez-
konfliktní typ, dobrý kamarád. Po 2. svět. 
válce se zapojil do mládežnického hnutí 
v Jevíčku, byl členem organizace Junák. 
Po zastavení činnosti Junáka v r. 1949 byl 
prvním skupinovým vedoucím organizace 
Pionýra (původně pionýrské oddíly Juná-
ka) v Jevíčku při Střední škole ve školním 
roce 1950/1951. Byl i dobrým sportovcem. 
Hrával hokej za Jevíčko a Gymnázium Je-
víčko. Na obrázku je mužstvo gymnázia 
v r.1952 (Toman je druhý zleva). Hokej se 
tehdy hrával na přírodním ledě ve Žlíb-
kách, odkud je i fotografie. Mantinely byly 
dřevěné fošny asi 22 cm vysoké. Nepama-
tuji si to přesně, ale domnívám se, že r. 
1952 byl posledním rokem hokeje na pří-
rodním kluzišti. Potom nastala éra stří-
kaného kluziště s vysokými mantinely na 
hřišti u staré sokolovny. Touto vzpomín-
kou chci přiblížit Honzu Tomana i jako 
člověka, který byl nejen letec.

Ing. Jaroslav Zezula st.

S tetičkó je křiž
Zhánim zpráve e jiny smešlenke a drbe, jak se 
dá. Jednim z méch zaročenéch zdroju a prame-
nu bévala dřivéc moja jevičská tetička Mařka 
do dobe, než se načesto zkazela. Jenže vod té 
chvilke, co vodkókala všecke te figle z televize 
a ruznéch e pochebnéch masmédii, je to s ňó 
včelkaj moc těžky. Vona vám vobende šestkrát 
cely náměsti, s každém povekládá e sama jádři 
a módři jak profesór – naši be doma řekle, že 
kecáloje – ale dež se ji zeptám, co je novyho, 
vodpovi mně jednim slovem: „Nevim.“

Zlatosvatě ji řikám: Mosiš přečist šecke novi-
ne, poslóchat ledi, co si říkajó, třeba dež stojiš 
fronto ho masa, trocho zašnorchlovat na inter-
neto, ale néni to nic platny.
Nebo mosiš zajit na veřejny zasedáni vašeho 
ctěnyho magistráto. Na to mně vodpovi: „Tam 
já nechodim, takovy camráni mě nezajimá, 
a navic temo ani nerozomim,“ vodbede mě raz 
dva. Tak zandi rovnó za starostó a zepté se při-
mo ho. „Ja, ten nemá na mě čas, buďto dělá 
kulturo, a kdež nedělá kulturo, tak dělá zase 
starosto, te chetráko zvědavé.“
Tak se zepté jaroměřeckyho Metuda z Dolniho 
Kóta, ten decky všecko vi. Hned mně pohoto-
vě vodpovi: „S tém já vod minoléch Velkonoc 
nemlovim, te trombero jedna.“
Vona vám moc dobře vi, že dež mně něco řek-
ne, tak to hned napišo do novin, a tak vona je 
moc vopatrná na řeče, kery mě sděli. A dež vo 
ni něco napišo, hned hodělá dementi, a eště 

k tomo předá, že to sice řekla, ale že to sté-
ně meslela jinak, a dál jenom mlži a mlži. Ja, 
moja tetička Mařka je chetrá jak vopica a pěk-
né fištrón a mazaná všema masťama. Hobo má 
prořezanó jak šléfiř. Vod božiho rána jo zavře, 
až dež de spat. Řeče má jak Palacké, ale dež 
mě zmerči, mlči jak partyzán, a eště k tomo 
předá, že pré si ož nic chodera jedna toze ne-
pamatoje. No zkrátka, má to všecko vod koho 
vodkókávat. A hočenlevá je, jak Kristovi žáci.
E kdež se ji ptám, jaky je ho nich po ráno po-
časi, tak mě vodbede jednó větó: „Já nevim, 
eště sem nebela ani venko a neplétvé mym ča-
sem, te motovidlo zamotany, za chvilo letim 
aji s našim Fanóchem na Vesmir, máme tam 
turnaj v tarokách, te cambalo jedna.“
Holt, moji mili rozmili, s našó pěkně vepečenó 
tetičkó je velké křiž.

Pavel Kyselák

Poděkování účastníkům celonárodní sbírky „Květinový den“
Ve středu 16. května 2012 proběhl již 16. roč-
ník celonárodní sbírky Květinový den pořáda-
ný Ligou proti rakovině. V Jevíčku a okolí se 
do organizace sbírky zapojili skautští dobro-
volníci. 
Jevíčské světlušky, skautky, vlčata a skauti se 
jako dobrovolnici podílejí na sbírce pravidelně, 
letos je zapojení do sbírky jednou ze součástí 
skautského projektu „Sto let českého skautin-
gu – oslava službou.“
I přes nepřízeň počasí se sbírky zúčastnilo 22 
skautských dobrovolníků, dětí i činovníků.
Skauti nabízeli žlutou květinku se stužkou, 
která je symbolem boje proti rakovině. Kolem-
jdoucí zakoupením kytičky za minimální cenu 
20 Kč přispěli na podporu poslání Ligy proti 
rakovině, tj. na šíření nádorové prevence, na 
zlepšování kvality života onkologických pa-
cientů, na podporu onkologického výzkumu 
a zlepšení vybavenosti onkologických center.
V rámci kampaně byli šířeny letáčky tématic-
ky zaměřené na osvětu v oblasti nádorových 
onemocnění ledvin. Důvodem je fakt, že v naší 

zemi vzrostl výskyt nádorů 
ledvin za posledních 35 let 
téměř na čtyřnásobek. Čes-
ká republika se tak dostala 
na první místo v celosvěto-
vém srovnání četnosti toho-
to onemocnění. 
A jak můžeme snížit riziko 
výskytu nádorových one-
mocnění ledvin? 
Změňme svůj životní styl, 
nekuřme, zlepšeme pitný 
režim (asi 2 l denně, nebo 
lépe: denně 35 ml tekutiny 
na 1 kg váhy), konzumujme 
kvalitní potraviny, předchá-
zejme zánětům v organismu, 
nechme si opravit zanedbaný 
chrup, pohybujme se, zhub-
něme – tím snížíme i vysoký 
tlak, nekombinujeme bezmyšlenkovitě léky.
Během květinového dne bylo v Jevíčku a okolí 
rozdáno přes 1000 kytiček.  Poděkování patří 

všem, kteří se do sbírky zapojili, díky nim byla 
u nás vybrána rekordní částka 24.265,- Kč.

Mgr. Alena Votroubková
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Požární ochrana očima dětí 2012
Každým rokem pořádá ústředí hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska pro děti li-
terární a výtvarnou soutěž Požární 
ochrana očima dětí. Soutěž probíhá v ně-
kolika věkových kategoriích a je rozděle-
na do čtyř kol základního, okresního, kraj-
ského a republikového. Základního kola 
se v naší škole letos zúčastnilo 214 žáků ve 
čtyřech věkových kategoriích.  Škola vyhod-
notila každou kategorii a tři nejlepší práce 
z každé z nich odeslala do okresního kola.

Dne 9. května 2012 proběhlo na stanici HZS 
ve Svitavách vyhodnocení okresního kola. Za 
Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko doprová-
zel děti zástupce velitele František Skácel 

a vedoucí mládeže 
Jan Richtr. Za Základ-
ní školu Jevíčko děti 
doprovázela zástup-
kyně ředitele školy 
Mgr. Věra Skácelová. 
Při příjezdu k hasič-
ské stanici děti přímo 
viděly výjezd hasičů 
k požáru, kdy odjíždě-
ly 3 hasičské cisterny. 
Poté se zúčastnily sa-
motného vyhodnocení 
soutěže, mimo jiných 
za účasti ředitele HZS 
okresu Svitavy plk. O. Jedličky, starosty kraj-

ského sdružení hasičů 
ČMS pana Josefa Bid-
mona a starosty okres-
ního sdružení hasičů 
ČMS pana Josefa Jiruše-
ho. Po předání diplomů 
a drobných dárků pro-
běhla prohlídka hasič-
ské stanice včetně tech-
niky. Vzhledem k tomu, 
že část techniky odjela 
k výjezdu na již zmíně-
ný požár, byla provede-
na ukázka vysokozdviž-
né plošiny. Během této 
ukázky došlo k dalšímu 

Datum rozkvětu jabloní v Jevíčku O prodeji obuvi v Jevíčku 
v letech 1945–1952

Dnes můžeme koupit boty „na každém 
rohu“, ale jinak tomu bylo po skončení 
II. světové války. Boty mohly být prodá-
vány pouze v jedné prodejně BAŤA, Pa-
lackého náměstí č. p. 29 jen „na body“. 
Když měl člověk body, musel uvažovat, 
co si za ně koupí. Koupil-li si boty, nezů-
staly mu body na textil. Prodejna exis-
tovala i po znárodnění po 31. 12. 1948. 
Několik údajů o prodeji k informaci v ta-
bulce.

Rok 1945 1946 1947 1948

Párů bot 8036 8531 12130 12126

Rok 1949 1950 1951 1952

Párů bot 16933 16988 12856 19304

I z okolních vesnic si boty nakupovali 
v Jevíčku, ale velký výběr nebyl.

František Plech

Rostliny, aby dosáhly jednotlivých fází svého 
vývoje (rozkvětu), potřebují určitý úhrn prů-
měrných denních teplot (jabloň cca 172 °C) 
v den rozkvětu, které nejsou stejné. Dochá-
zí k odchylkám v obou směrech podle teplot 

v předcházejících dnech /A/. Též v den roz-
květu nemusí být teplota ve svém průměru 
10 °C a vyšší /B/.
V Jevíčku byl rozkvět jabloní v jednom místě 
v období 32 let následující:

Rok /A/ /B/ Rok /A/ /B/ Rok /A/ /B/

1980 26.05. 14,0 °C 1991 17.05. 6,6 °C 2001 08.05. 15,8 °C

1981 13.05. 15,5 °C 1992 09.05. 11,9 °C 2002 30.04. 11,3 °C

1982 14.05. 14,5 °C 1993 30.04. 15,5 °C 2003 30.04. 19,5 °C

1983 01.05. 10,3 °C 1994 02.05. 8,5 °C 2004 02.05. 17,0 °C

1984 14.05. 10,7 °C 1995 09.05. 11,5 °C 2005 01.05. 17,0 °C

1985 16.05. 18,4 °C 1996 12.05. 14,5 °C 2006 08.05. 15,0 °C

1986 05.05. 15,7 °C 1997 13.05. 19,0 °C 2007 27.04. 17,0 °C

1987 17.05. 10,1 °C 1998 02.05. 12,1 °C 2008 08.05. 14,1 °C

1988 06.05. 12,0 °C 1999 05.05. 9,5 °C 2009 26.04. 14,3 °C

1989 21.04. 13,5 °C 2000 28.04. 13,0 °C 2010 07.05. 10,4 °C

1990 30.04. 9,1 °C 2011 26.04. 9,3 °C

Jabloně jsou v rozkvětu poslední z ovocného 
stromoví. Říká se, že odkvete-li ovocné stro-

moví v jednom měsíci, bývá pěkná úroda.
František Plech

vyhlášení poplachu pro hasiče, a ti museli 
odjet k dalšímu výjezdu.
Po skončení prohlídky následovala cesta 
domů a předání dětí rodičům.
V okresním kole se umístili tito žáci:
kategorie ZŠ 2
- 2. místo - Markéta Ondroušková 
- 3. místo -  Simona Konečná
kategorie K 2
- 1. místo - Kristýna Chlupová
- 3. místo - Karolína Seidlová

Děkuji za spolupráci Sboru dobrovolných ha-
sičů Jevíčko, panu Janu Richtrovi a Františ-
ku Skácelovi, rovněž pak Městu Jevíčko za 
poskytnutí vozidla Peugeot k dopravě dětí.

Mgr. Věra Skácelová
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GP Matoušek – ZMN 2012
Ve dnech 4.–6. května proběhl 36. ročník mezi-
národního etapového cyklistického závodu „GP 
Matoušek – ZMN 2012“, za účasti 109 cyklistů 
z devíti zemí. V závodě startovaly i naše přední 
juniorky a ženy, účastnice MS a Evropy Jarmila 
Machačová a Lucie 
Záleská z ASC Duk-
la Praha.
Cyklisté během tří 
dnů absolvovali 4 
etapy a ujeli 194 
závodních kilomet-
rů okolím Jevíčka. 
Do závodu se za-
pojily vedle Morav-
ské Třebové i Velké 
Opatovice. Start 1. etapy byl v Moravské Třebové 
a trasa etapy zavedla závodníky 2x na stoupání 
na Mařín a na závěrečný kopec – Maratov v Har-
tinkově. 2. etapa odstartovala z Velkých Opato-
vic na tradiční triangl. 3. etapa, nesoucí název 
Královská odstartovala z areálu firmy Matoušek 
CZ a zavedla cyklisty na Šubířov, Březsko a do 
Šebetova se stoupáním na Kapouňata, Pohoru. 
Na závěr absolvovali časovku na 15,5 km do Bře-
zin a zpět. Cíl všech etap byl v Jevíčku. 
Součástí závodu byla i jízda diváckého peletonu 
s Czech Blades k trase 3. etapy do Úsobrna. Zde 
nám Úsobrnští připravili občerstvení a divácký 
peleton zde mohl dvakrát pozdravit projíždějící 
cyklisty.
Pro žáky ZŠ připravili pořadatelé závod žáků ZŠ, 
ve kterém startovalo 26 dětí.
Město Jevíčko zajistilo v sobotu odpoledne do-
provodný program v Panském dvoře, kde vystou-
pil host večera Franta Černý se svou skupinou. 
Škoda jen, že večrnímu programu nepřálo počasí 
a vystoupení kapely Kaderus Blues muselo být 
zrušeno. 
Vyhlášení  výsledků v neděli odpoledne zahájily 
svým pěkným vystoupením mažoretky ze ZUŠ 
Jevíčko na které navázaly svým vystoupením 
děti z MŠ Jevíčko.
Tato sportovní a společenská akce reprezentující 
Jevíčko a celý region by se nedala uskutečnit bez 
podpory sponzorů: Matoušek cz, Czech Blades 
s.r.o., Pardubického kraje, měst Jevíčka, Morav-
ské Třebové a Velkých Opatovic. Dále firem Tech-
niserv IT Brno, Inženýrské stavby Brno, BAXI 
Heating s.r.o, Nadace sportující mládeže, Rustika 
s.r.o. a dalších sponzorů podporujících naši spor-
tovně společenskou akci. Všem srdečně děkujeme 
a věříme, že nás podpoří i při dalších ročnících 
GP Matoušek – Závod míru nejmladších. 

Závod bez přispění Policie ČR 
a městské policie z Moravské Tře-
bové, Konice, DI Svitavy, Bosko-
vic by se nedal při dnešním sil-
ničním provozu vůbec uskutečnit. 

Svým dílem při 
opravách silnic po 
zimě přispěly i SÚS 
Moravská Třebo-
vá, Konice, Bosko-
vice. I tito se za-
sloužili o úspěch 
celé třídenní akce. 
Poděkování pat-
ří i dobrovolným 
pořadatelům, kte-

ří po tři dny zajišťovali bezpeč-
nost cyklistů a silničního provozu. 
Děkujeme i občanům obcí kudy 
vedla trasa 36. ročníku závodu, 
že omezení nutná pro bezpečnost 
cyklistů dodržovali a i oni přispěli 
ke zdárnému průběhu závodu.

Příští, 37. ročník se uskuteční ve 
dnech 10.–12.května 2013.

Město Jevíčko

Nám. Palackého 1

569 43 Jevíčko

Poděkování za spolupráci při pořádání soutěže mladých hasičů

„ O pohár Malé Hané „

    Chtěl bych jménem Sboru dobrovolných hasičů v Jevíčku poděkovat všem, kteří se 

podíleli na přípravě, zajištění a úklidu soutěže mladých hasičů, konané v Jevíčku v 

sobotu 12. května 2012.

    S vlastní soutěží, připravenými závodními dráhami a průběhem jednotlivých 

disciplín byly soutěžící spokojeni i přes nepřízeń počasí a odjížděli jistě plni zážitků. 

Ke spokojenosti všech, včetně pozvaných hostů přispělo i bohaté občerstvení a 

postavené stany, které poskytly alespoň částečnou ochranu před deštěm.

    Ještě jednou děkuji všem, co se nějakým způsobem podíleli na zajištění hladkého 

průběhu této soutěže, ať vlastní prací, finančním příspěvkem či darem nebo 

poskytnutím prostorů pro soutěž a zejména všem aktivním členům Sboru 

dobrovolných hasičů Jevíčko.

velitel SDH Jevíčko

Stanislav Ducháček

140 let

1870 - 2010

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko

Svitavská 466

569 43 Jevíčko

email: sdhjevicko@seznam.cz

Jevíčko-město a průměrné měsíční teploty v dubnu, říjnu
Duben náleží k prvnímu měsíci vegetační 
doby, kdy začínají práce na poli a na zahrád-
kách.
Říjen je měsícem, kdy definitivně vegetační 
doba končí. 
Normály průměrných měsíčních teplot pro 
Jevíčko: duben 7,5 °C, říjen 7,9 °C. 
Duben mívá některé roky řadu dnů s průměr-
nými teplotami 10 °C a vyššími, což umož-
ňuje dřívější výsadbu brambor a jiných teplo-
milných zelenin.

Říjen měl některé roky i více dnů doznívají-
cího léta s vyššími průměrnými teplotami, 
které umožňují dozrávání plodin s delší vege-
tační dobou, obzvláště teplomilných.
Z pozorování v Jevíčku jsem sestavil tabul-
ku z let 1980 až 2011 včetně. A = průměrná 
měsíční teplota ve °C, B = počet dnů s prů-
měrnými teplotami 10 °C a vyššími, / = dny 
s průměrnými teplotami 10 °C a vyššími byly 
až v květnu, nebo skončily již v září.

Rok
duben říjen

Rok
duben říjen

A B A B A B A B
NORMÁL 7,5°C 7,9°C NORMÁL 7,5°C 7,9°C
1980 5,5     / 8,2 2 1996 8,2 12 9,7     /
1981 7,4     / 8,0 9 1997 5,2 5 5,9 10
1982 6,1     / 9,1 7 1998 10,1 7 8,3 1
1983 9,7 13 7,7     / 1999 9,7 9 8,5 3
1984 7,1     / 8,9 9 2000 12,1 17 11,6 17
1985 7,3     / 7,0 8 2001 7,7 6 11,4     /
1986 8,7 9 7,5     / 2002 8,2 14 6,7     /
1987 7,7 1 8,8     / 2003 8,1 15 5,7 4
1988 7,6 2 8,5 14 2004 9,9 10 9,7 7
1989 9,1     / 9,1     / 2005 9,9 13 9,2 6
1990 7,1     / 8,7     / 2006 9,6 13 10,6 14
1991 6,7     / 7,0 17 2007 11,4 18 7,8 6
1992 7,8 5 7,0 7 2008 9,2 7 9,3    /
1993 9,2 9 8,6 15 2009 13,1 27 7,8 10
1994 8,9 9 6,6 3 2010 7,7 7 6,1     /
1995 8,5 8 10,4 18 2011 9,8 10 7,8 6

Průměry za 32 let: 8,5 °C (duben), 8,3 °C (říjen).
Porovnejte sami, které roky byly průměrné teploty o hodně vyšší normálu.

František Plech
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RŮZNÉ

FOTOSOUTĚŽ
o nejlepší fotografii z GP MATOUŠEK-ZMN

Dne 24.5.2012 fotografie vyhodnocovala porota ve složení: 
Věra Kaderková, Antonín Dostál, Roman Müller a Milan Máša.

1. místo  
Aneta Zezulová, Jevíčko
Fujifilm FinePix S200EXR

2. místo 
Roman Koch, Jevíčko 
Canon 30D

KATEGORIE DO 16-TI LET

Zvláštní ocenění bylo uděleno ing. Romanu Christovi, který pořídil unikátní soubor fotografií z časovky.

KATEGORIE OD 16-TI LET  - ....

2. místo  
Aneta Zezulová, Jevíčko
Fujifilm FinePix S200EXR

1. místo  
Jakub Ondráček, Jevíčko
Nikon D3100

3. místo  
Štěpán Neubauer, Chornice
Nikon Coolpix L20

3. místo 
Lucie Trubačová, Jevíčko 
Nikon D3100
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Co by nemělo vidět třetí oko II.
Hradiště u Mařína
Štěpán Blažek
Při čtení Kosmovy Kroniky české se můžeme 
domnívat, že Kosmas popisuje historické události až 
do své doby. Vystupují v ní osoby, které měly žít za 
Kosmova života. Jsou v ní letopočty až do poč. 12. st. 
To vše je však psáno proto, aby třetí oko nepochopilo, 
co Kosmas opravdu napsal. A Kosmas to i opatrně 
přiznává. V úvodu ke třetí knize píše: „...užitečnější jest, 
abychom docela pomlčeli o dnešních lidech nebo časích, 
nežli abychom mluvíce pravdu... neměli z toho nějakou 
škodu. (…) A z té příčiny zanecháváme potomkům, aby 
šíře vylíčili jejich skutky (Kosmových současníků); aby 
nás však nikdo nevinil, že jsme jich pominuli, aniž jsme se 
jich dotkli, budeme se přece snažiti, abychom něco málo 
z nich v krátkosti zaznamenali.“ Česká historiografie 
však bere Kosmovu třetí knihu jako líčení historických 
událostí Kosmovy doby. Nevidí např. to, že když 
Kosmas píše o Vladislavovi a Soběslavovi, že vlastně 
píše o Václavovi (Vitislavovi) a Boleslavovi I. Tím jsem 
nenapsal, že Vladislav a Soběslav vůbec neexistovali. 
Kosmas ve své kronice roztáhl vládu panovníků 
Václava, Boleslava I., Boleslava II. a Konráda (Konrád 
se historikům ztratil úplně) na více jak dvě stě let. 
Proto musíme od některých jeho letopočtů odečítat 
100 nebo 200 let. (Někdy musíme přesný letopočet 
ještě dopočítat z čísel uvedených v historické epizodě.) 
Protože tyto panovníky nemohl nechat pod stejnými 
jmény žít tak dlouho, jejich jména několikrát v kronice 
měnil. Často je pojmenovává i jmény zahraničních 
panovníků. Tak je Václav Měškem, Boleslav Otou apod. 
I jím pojmenovné lokality se mnohdy nenacházejí tam, 
kde dnes. Například jeho Žatec a Budeč jsou hradiště 
na řece Moravě.   
Nyní si přečtěme ukázky z Kosmových děl, které 
se zřejmě vztahují k Mařínskému hradišti. Česká 
historiografie připisuje Kosmovi jenom Kroniku 
českou. Jsem přesvědčen, že je však autorem i těch 
literárních děl, u kterých ho budu jako autora uvádět.
Kosmova Kronika česká (s. 89): „Jednou cestou, kudy 
se chodí přes Srbsko a kde je východ z pomezního hvozdu 
do naší země přes hrad Chlumec, kázal Sasům vtrhnouti 
do Čech. Vévodou saským byl tehdy Ekkehard... (…) 
...nikdy však nedosáhl šťastného úspěchu ve válce. Císař 
sám se položil táborem na obou březích řeky Řezné. 
Když se druhého dne, minuv hrad Koubu, s prapory 
přiblížil k hvozdu, dělícímu Čechy od Bavor, poznal, že 
Čechové zatarasili cesty v něm. (…) ...pronesl tato slova: 
,Byť vystavěli hradby vyšší než lesy, byť vyzdvihli věže 
strmící až do oblak, nic nezmohou záseky Čechů proti 
Němcům, tak jako nadarmo bývá roztažena síť před 
očima ptactva.‘ (…) Takto pravil a kázal, by všichni se 
do lesa vrhli... a sedě na trojnoži, pravil okolostojícím 
knížatům celé říše: ,Čechů zbabělý dav jest ukryt v úvale 
tomto jako polní myš v skrýši svých děr.‘
Ale zklamal se císař ve své domněnce, neboť jejich 
opevnění byla teprve za druhou horou. Tehdy císař... 
posílal nejdříve markrabí, pak všechny vznešenější 
bojovníky a kázal jim, aby šli pěšky do boje, vítězství 
jim těmito slovy slibuje: ,(…) Leťte, leťte, moji sokolové, 
pochytejte bázlivé holuby a čiňte se jako divocí lvi...‘ 
Ihned se valí podle rozkazu králova obrněné voje... (…) 
...sestoupivše do údolí, na obou stranách byl jen hustý 
hvozd... (…) …když narazili na opevnění, povstane všude 
křik... Když to spatřili Čechové, maličko váhali, ale jakmile 
zpozorovali, jak oni ochabli v síle, směle vyrazí z opevnění. 
(…) ...tam bylo porubáno takové množství urozených 
mužů, jakého nebylo ani na pláních thessalských...“ 
Kosmova Kronika mnicha sázavského (s. 12): „Tedy 
dne 18. února táhly v osudné bezstarostnosti zástupy 
saských tlup mezi dvěma horami, a protože velmi hustý 
sníh učinil cestu obtížnou, mnozí, složivše brnění, šli 
pěšky. Ale když přišli do úzkého průsmyku mezi dvěma 

horami, kde byli... sevřeni bez... možnosti útěku, kníže 
Soběslav, rozděliv své bojovníky na tři zástupy, náhlým 
útokem na ně vyrazil...“
Kosmův Letopis kanovníka vyšehradského (s. 39): 
„Tu Lotar, král saský... táhl se svým vojskem proti 
Čechům a dorazil k hradu jménem Chlumec. Tam kníže 
Soběslav... se svou družinou pobil dne 18. února pět set 
jejich šlechticů... padl i řečený kníže Ota. (…) ...zvěstuji 
vám pravdu o pomoci Boha všemohoucího, které vidělo 
skoro obojí vojsko: před počátkem bitvy mezi Sasy 
a Čechy letěl toho dne orel a křičel na Sasy, vyhlížeje 
si... již předem jejich mrtvoly; též bylo slyšeti zvonící 
zvon. (…) Kníže Soběslav... poslal svého kaplana... do 
vsi... Vrbčany; ten nalezl na stěně kostela praporec 
svatého Vojtěcha biskupa, i byl zavěšen na kopí svatého 
Václava mučedníka v čas bitvy proti Sasům...“
Proč se domnívám, že se popisovaná bitva odehrála 
počátkem 10. st. v našem kraji? (Zdůrazňuji, že tím 
netvrdím, že roku 1126 nesvedl český panovník bitvu 
s říšským panovníkem v Krušných horách.)
Z řady epizod Kosmovy kroniky vyplývá, že za 
Vladislavem máme vidět Václava (Vitislava) a za 
Soběslavem Boleslava I. V ukázce se jméno Soběslav 
objevuje. Objevují se v ní i narážky na způsob 
pohřbívání Sásánovců (věže, oči, orel už vyhlížející 
mrtvoly). (Sásánovci, z nichž pocházeli Přemyslovci, 
dávali těla zemřelých v lese do věží mlčení a nechali je 
napospas supům. Kněz sledoval, které oko vyklovou 
mrtvole ptáci dříve. Bude-li to pravé, čeká zemřelého 
vykoupení.) Kdyby zde byla líčena bitva z r. 1126, 
nebyli by zemřelí již pohřbeni po sásánovském 
způsobu. Zvonící zvon naznačuje, že se již pohřbívalo 
i po způsobu křesťanském.
V líčení padla i jména Václav a Ota. Za Otou Kosmas 
často skrýval Boleslava I.
U Kosmy se často zdá, že píše o Polsku, o Sasku, 
o Srbsku, o Bavorech, o Němcích apod. Ve skutečnosti 
takřka neustále píše o Čechách, Moravě a západním 
Slovensku. A o bojích, ke kterým docházelo mezi 
vládci jednotlivých oblastí.
Jménem Sasové pojmenovává tu vládnoucí skupinu 
na východě „Velkomoravské říše“, která měla svým 
původem nejblíže k Sásánovcům. I jménem Ekkehart 
Kosmas zřejmě na Sásánovce narážel. Část jména 
Ekke- odvodil od latinského slova gekko, což je název 
pro gekony, malé ještěry lezoucí po stromech. To je 
opět narážka na sásánovský způsob pohřbívání. Zda 
byl Ekkehartem Václav či Vratislav nebo jiný kníže, 
nebudu hádat.
Sledujme cestu Sasů: Vyšli zřejmě z Nitry ze záp. 
Slovenska (Saska), minuli hrad Koubu (Budeč na 
řece Moravě?, snad Staré Město u Uh. Hradiště?), 
překročili řeku Řeznou (Moravu), prošli Bavorskem 
(Moravou), překročili Malou Hanou (úval) a mezi 
dvěma horami (tam, kde nyní vede silnice z Bělé na 
Březinu?) chtěli pokračovat k Chlumci (k Mařínskému 
hradisku). Kníže Soběslav (Boleslav I.) poslal kaplana 
do Vrbčan (do Jevíčka).
To není důkaz, že nějaká lokalita v našem prostoru 
byla pojmenována Jevíčko již poč. 10. st. Znal ji však 
Kosmas poč. 12. st.
Zbabělý dav se měl skrýt jako myš v skrýši. 
Neupozorňuje Kosmas na svou skrýš? Latinsky myš se 
řekne muskulus a skrýš latabra. Není zde skryto jméno 
Úsobrno? Není skryto i ve slovech líčících přechod 
mezi dvěma horami (-us-, -su- br = Úsobrno)?
Po prohrané bitvě pohřbili Kosmovi Sasové 
(Sásánovci) své mrtvé po svém způsobu. Na 
zalesněném vrchu nějakého kopce. Na kterém po 
této bitvě? V trojúhelníku Březina, Bělá u J. a Slatina 
se nachází kopec Kostelec (529 m). Domnívám se, 
že tímto jménem byly zvány takovéto sásánovské 

hřbitovy. V blízkosti místa, kde v bitvě zahynul 
Václav, je Kostelec nad Černými lesy. U Kosíře, který 
byl zřejmě také takovým hřbitovem, leží Kostelec na 
Hané. (U Kosíře měl podle pověsti bojovat s rarachy 
Ječmínek. Mohlo by jít o Rostislava. Rostislav je 
latinsky Krescencius, ječmen je latinsky critesiton.)  
U Svatoplukovy Nitry najdeme Kostolany.
Kosmas nemá v Kronice české Kostelec, má v ní 
však jiné zajímavé jméno: Sekyř Kostel. To v sobě 
jméno Kostelec obsahuje: Kostel -eS. Zůstane -kyř, za 
Kosmy -kyr. Staročeské kýr znamenalo železný oštěp. 
Hebrejsky se oštěp řekne kain. Podle Kristiána si měl 
Bořivoj vzít s sebou z Moravy do Čech kněze Kaicha 
(domácké jméno z Kain). Z Kaicha se zřejmě stal kníže 
Vratislav. Ve jménu Sekyř je tedy skryt i Sásánovec.
Na s. 108 Kosmas píše: „A bez meškání se vypravil 
(biskup Gebhart = Jaromír) na cestu do svého dvora 
u Sekyře Kostela na Moravě, a odbočiv z cesty... přišel 
k biskupu Janovi na hrad Olomouc.“ Cesta z Čech na 
Moravu se v našem prostoru větvila. Jedna větev vedla 
k dnešnímu Uherskému Hradišti, druhá k Olomouci. 
Tedy zde u svého dvora (Jaroměřice) mohl Gebhart 
odbočit do Olomouce. A Kosmovým Sekyř Kostelem 
může být právě „sásánovský hřbitov“ Kostelec 
u Březin.
Zatímco křesťané potřebovali k zhotovení hrobu rýč, 
Sásánovci potřebovali pro své „lesní hroby“ sekyru.
S Jaroměřicemi se možná u Kosmy můžeme setkat 
ještě na s. 108: „Dne 8. června posvětil biskup Gebhart 
(Jaromír) svůj kostel v novém dvoře v Žerčiněvsi.“ 
(Biskup Gebhart žil ve 2. pol. 10. st.) Konec jména 
-ves je začátek slova vesna (= jaro). Máme tedy Jaro- 
pro Jaroměřice. Část Žerčině- se podobá části -měřice 
(ještě více se tyto části podobaly v době Kosmově, 
mj. nebylo -ř-). Část Žerči- připomíná slovo žertva (= 
oběť). 
O Mařínském hradisku snad píše Kosmas i na s. 182. 
„Téhož roku vystavěli nějací Němci uvnitř hranic českých 
ve hvozdě, k němuž se jde přes ves Bělou, hrad na strmé 
skále. Uslyšev o tom kníže Vladislav, vzal s sebou tři 
čety vybraných bojovníků, přepadl znenadání hrad 
a dobyl ho.“ 
Vladislav je kníže Václav. Němci jsou Kosmovi Sasové 
(Sásánovci). Ves Bělá je Bělá u Jevíčka. Vystavěný 
hrad není Přimda, jak se historikové domnívají.
Kosmas s. 185: „V téže době kníže Vladislav a Ota... 
položili se táborem za hradem Hvozdcem.“ Vladislav je 
Václav (Vitislav) a Ota je Boleslav I. Hrad Hvozdec je 
hradiště Mařín.
Přečtěme si, jak zřejmě bylo Mařínské hradisko 
zničeno. Kosmas (s. 177): „ (...) V měsíci květnu na 
rozkaz pana Oty byli Prostěj a jeho zeť, jenž slul ,tichý 
Vacek‘... oba zbaveni zraku. Téhož roku Soběslav, vzav 
s sebou něco Poláků, přijel ke hradu Kladsku a zkoušel 
mnohými prosbami a sliby, zda by mu obyvatelé otevřeli 
brány hradu. Protože však... zmužile odporovali... dal 
zapáliti palác stojící blízko hradby. Když pak se obrátil 
vítr, chytilo nahoře na věži podsebití, jež právě poněkud 
přečnívalo přes hradbu. Tím byli obyvatelé hradští velmi 
poděšeni a... žádali, aby jim byla podána pravice míru... 
Když jim byl mír povolen... byl celý hrad spálen a z kořene 
vyvrácen.“
Napíše-li Kosmas, že byl někdo zbaven zraku, znamená 
to, že za jménem se schovává někdo jiný. Nemůže to 
však psát pokaždé, když se postava objeví na scéně. 
Zde za Vackem je skryt Václav, za Otou i Soběslavem 
je Boleslav I. Boleslavova vláda skončila r. 937 (nikoliv 
972). Poláci jsou Moravané. To, že jednu lokalitu 
nazývá Kosmas postupně několika jmény, je u něho 
běžné. Takže nás nemusí překvapovat, že Mařínské 
hradiště nazývá Chlumec, Hvozdec a Kladsko (slovo 
kláda znamenalo i les). Objevuje se i sásánovská věž.

Literatura: Kosmova Kronika česká, přeložili K. Hrdina 
a M. Bláhová, Praha – Litomyšl 2005
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hlubni vytryskla několika proudy voda. Také mla-
dé maminky konejšily své zvědavé starší dětičky, 
že novorozence nosí ze „Staré kašny“ v létě čápi, 
v zimě vrány. 
 „Stará kašna“ byla malou nádrží, neměla sice 
žádného přítoku, ale voda do ní prýštila několika 
vydatnými proudy (prameny), její břehy byly po-
rostlé křovím a lesními stromy. Nebyla ničím kryty 
a nijak chráněna před vnějšími znečištěním, takže 
vodní hladina nijak vábivě nevypadala, udržovalyť 
se na ni všelijaké vodní traviny, spadlé listí a sme-

tí ze silnice. Uprostřed této tůně stála ja-
kási větší bedna s volným spodkem, 

která vnikání nečistoty do ní přece 
jen jakž takž chránila. Do této 

bedny ústilo dřevěné potru-
bí, jímž se přiváděla vody do 
kamenné kašny na náměs-
tí dosud stávající. Protože 
bylo nutno vodu do do-
mácnosti teprve nositi ve 
džbánech nebo putnách, 
bylo u kašny zejména ve-
čer vždy rušno. Tam se 
konaly schůzky všech 
klepen, kde se přetřásly 
denní příhody, ať skuteč-

né nebo vymyšlené, a našel 
se i leckterý milovník, aby 

svou milou duši doprovázel 
cestou domů. 

 Z hlavního potrubí vedly od-
bočky do dvou malých čtyřhranných, 

spodem kamenem vyzděných, primitivních dře-
věným roubením opatřených kašen, jedna stála 
v rohu mezi hasičským skladištěm a stavením. Ne-
domanských, č. 140, druhá na dolejší části náměs-
tí proti domům č. 79 a 83. Z této kašny zavedl si 
vodu Felix Zezula do své barvířské dílny v Barvíř-
ské ulici č. 65.
 Voda byla sice uznána za dobrou a zdravou, ale 
právě proto, že nádrž nebyla chráněna proti vnikání 
nečistoty, že voda nebyla přiváděna potrubím zdra-
votně bezzávadné jakosti, zvláště v létě byla tep-
lá a zapáchalo někdy hnilobou dřevěného potru-
bí. Proto byla pitná voda raději čerpána ze studní, 
o něž nebyla v některých částech města nouze. Nej-
chvalnější pověsti se těšila voda ze studny u Utíka-
lů, později u Šimonů v domě č. 80 na náměstí. 
 Vybudování řádného vodovodu podle připrave-
ného již projektu ing. Friedricha z Brna bylo stá-
lým ideálem náměstka starosty Eman. Sedláčka. 
Proto v obecním zastupitelstvu v roku 1898 vše-
možně usiloval o uskutečnění tohoto plánu. Ač 
ciferně dokazoval, že vodovod bude produktivní, 
narazil přece jen zase na tuhý odpor našich opozič-
níků, kteří tentokráte vedle otázky finančního rázů 
důtklivě varovali před tak nerozvážným krokem, 
jaký se míní podniknouti. Svými názory chtěli pře-
trumfnouti i projektanty hydrotechniky, tvrdíce, že 
postavením rezervoáru budou prameny zazděny 
a město pak bude bez vody. 
 Zaprotestovali si tentokráte naposled, ale 
zase marně. Návrh Sedláčkův byl schválen  
a ihned bylo přikročeno k jeho provedení. Vybudo-
vání vodojemu bylo zadáno odborné firmě Rumpel 
a Niklas ve Vídni, kladením potrubí byla pověřena 
firma V. Sviták v Praze – Karlíně. 
 Sotvaže se počalo s kopáním základů ku stavbě 
vodojemu, šířili opoziční neustále poplašné pověsti 
o zazdění proudů, již udržovaly po celou dobu tr-
vání stavby. 

 Když byla stavba rezervoáru ukončena a též 
přívodní potrubí a hydranty a stojany instalová-
no, rozhlásilo se jednoho dne, že bude do potrubí 
vpuštěna voda. 
 Stalo se to v odpoledních hodinách a podle 
předpovědí montérů byl přítok vody do města oče-
káván v podvečer. Tato neobyčejná událost vyláka-
la na náměstí mnoho zvědavců, tvořily se hlouč-
ky a pronášely se úsudku o tomto novém zařízení. 
Nejvíce zvědavců seskupilo se u kašny kolem strůj-
ce nového vodovodu Eman. Sedláčka a montérů. 
Čekali jsme hodinu, uběhla další půlhodina přes 
přibližně stanovenou dobu, ale přítok vody se stále 
neohlašoval. Montéři nás konejšili, že si voda musí 
vytlačovati vzduch z potrubí, ale po další hodině 
(v takové chvíli čekání zdá se býti každá minuta 
nekonečnou), stávali se sami netrpělivými. 
 Napadlo jim, nenašl-li se přece jen nějaký zlý, 
mstivý člověk, kterému se podařilo potrubí nějak 
ucpati, ač byli při práci velice opatrní, aby se to 
nestalo. 
 Opodál stálo několik opozičníků, kteří jakoby 
se těšili z naší nedočkavosti, pronášeli hlasitě vše-
lijaké nejapné a štiplavé pošklebky jako: „Zazdili 
proudy a kde se má ta voda nabrat!“ „Oni si myslí, 
že jim poteče voda do kopce.“ „Ti se na ni načeka-
jí.“ „Povídali, že budou střílet z moždířů, kdepak 
je mají?“ Každý ten posměšek byl ovšem provázen 
salvou smíchu.
 Ale v tom přiběhl s několika mladíky mezi 
nás můj bratr Leopold a svým zvučným hlasem 
radostně vykřikl: „U Gallových hrne voda hydran-
tem plným proudem!“ Jako na povel ozvalo se ze 
všech stran hřímavé „Sláva“, jež působilo na naše 
opozičníky jako studená sprcha. Mlčky se vytrati-
li, zatímco všichni ostatní spěchali na Jaroměřic-
kou bránu a byli tím mohutným proudem vody, 
kterou hydrant chrlil daleko na silnici, překvape-
ni a udiveni. Když jsme se vraceli, tekla již také 
voda do kašny plným potrubím. Rozradostněni, 
že se dobrá věc podařila, zašli jsme ještě do Zá-
loženského domu k přátelskému posezení. Dru-
hého dne fungoval již vodovod bezvadně a bylo 
slyšeti odevšad jen chvalořečení o té čisté, dobré  
a zdravé vodě, kterou nám nový vodovod z prame-
nů „Staré kašny“ přivádí.
 Teprve nyní byl pochopen význam dobrého vo-
dovodu a ti, kdož si jej ihned zavedli do domů, 
nemohli si vynachváliti jeho dobrodiní. Bylo jich 
zpočátku ovšem málo, voda se čerpala povětšině 
u stojanů a již to bylo pokládáno za velkou vymo-
ženost. Ale zavádění do domů rychle pokračova-
lo, nejvíce si to pochvalovali pokročilí zemědělci, 
z nichž mnozí byli dosud nuceni vodu dovážet v le-
tech od kašny na náměstí. 
 Jedině naši bývalí opoziční vzdorovali dlouho, 
když však služebné nerady přijímaly práci u rolní-
ků, kde nebyl zaveden vodovod, byli i oni z přílišné 
umíněnosti vyléčeni. 
 Po několika málo letech bylo uzákoně-
no nucené zavádění vodovodu do domů  
a pouliční stojany byly odstraněny. Zdá se býti 
dnes takřka neuvěřitelným, že se našli tenkráte 
lidé, kteří neměli dosti pochopení pro řešení tak 
prospěšného a užitečného zařízení, jako jest vodo-
vod, a že nedovedli oceniti pohodlí, jaké každému 
poskytuje a k tomu při ještě tak nepatrném poplat-
ku, jaký byl tehdy vybírán. Podle potvrzenek, jež 
mám ještě v rukou, obnášelo vodovodné z mého 
domu (3 pokojů, kuchyně, prádelny a zahrádky) 
do roku 1911 ročně 4 koruny, teprve od r. 1912 
do roku 1922 bylo zvýšeno na 10 korun 30 haléřů. 

Stavební ruch
 Přibýváním inteligence projevoval se citelný ne-
dostatek vhodných bytů a majitelé domu snažili 
se mu odpomoci buď účelnou opravou nebo pře-
stavbou domů. Nastal nezvyklý stavební ruch, jenž 
nalezl připraveného podporovatele v mla-
dém a snaživém staviteli Juliu Macker-
lovi, který právě u nás započal svou 
novou živnost, postavil cihelnu, 
později kruhovku a parní pilu. 
První stavbu svěřil mu lékár-
ník mg. Karel Till. On a dr. 
Josef Bareš koupili současně 
tři staré domy na náměstí. 
Dr. Bareš domy č. 84 a 85 
přestavěl v jeden. V přízemí 
byly pak umístěny dva nově 
otevřené obchody. Firma 
Berka a Honzů v Prostějo-
vě zařídila tam filiálku svého 
obchodu módním a střižním 
zbožím, kterou zakrátko převzal 
jejich švagr Adolf Macek, snaživý 
a solidní obchodník,jehož přičině-
ním obchod stále dobře prosperoval. 
Druhý obchod lihovinami se dlouho neu-
držel, nebyl s to zdolati konkurenci místního pa-
lírníka Jul. Beera, jemuž byli takřka všichni okolní 
hostinští finančně zavázáni. 
 Lékárník Karel Till rozboural do základů sta-
rý nárožní dům č. 86, postavil na jeho místě nový 
moderním požadavkům vyhovující dům, do něhož 
přesídlil Adolf Macek se svým obchodem. 
 Příkladem dr. Bareše a lékárníka Tilla následo-
vali pak i jiné majitelé domů, takže náměstí nebylo 
brzo jiný ráz, jiného vzhledu. Také na předměs-
tí byly stavěny nové obytné domy a vznikaly pak 
pozvolna nové čtvrti města. Jak se stavební ruch 
v následujících letech rychle rozmohl, jest patrno 
z následujících přirovnání. V letech padesátých 
min. století byla postavena Střelnice, která dostala 
popisné číslo 200. Koncem let devadesátých byl 
pak vystavěn na Okružní třídě na roku Biskupic-
ké ulice nový dům č. p. 208, takže v době přibliž-
ně 40 roků bylo na předměstí postaveno pouze 8 
nových domů. Poslední novostavba provedená na 
předměstí roku 1941 (v zahradě Worlova gruntu) 
má popisné číslo 334, takže za následující přibliž-
ně stejnou dobu přibylo na předměstí 126 novosta-
veb.
 Vedle hospodářské a kulturní činnos-
ti věnovala městská rada plánovitou péči  
o zvelebení města především  vybudováním řádné-
ho vodovodu a provedením kanalizace. 

Vodovod
 Město bylo od dávných dob zásobováno pra-
menitou vodou z takzvané „Staré kašny“, opařené 
bájí, kterou nám již naše babičky vypravovaly. Na 
místě této vodní prohlubně stával prý před dáv-
nými věky hostinec, v němž o zasvěceném mari-
ánském svátku za dopoledních bohoslužeb zpustlí 
zhýralci holdovali pitce a tanci. Tyto rozmařilce sti-
hl za jejich bohaprázdný čin trest nebes, hostinec 
i s rouhači se propadnul do země a v nastalé pro-
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V pondělí v podvečer 30. dubna 2012 se opět 
konal velký slet všech čarodějů a čarodějnic, 
letos již sedmý ročník. Ča-
rodějové přilétali z různých 
koutů Biskupic i přilehlých 
vesnic a měst. Letos se slétlo 
asi 70 pravých čarodějů v do-
provodu svých věrných. Ča-
rodějové měli již připravené 
naleštěné lampióny a funkč-
ní létací košťátka. Počasí jim 
bylo nakloněno, svítilo slu-
níčko a bylo pěkné teploučko.
Takže nic nebránilo a mohlo 
se začít. Jako každý rok si po-
mocí rozcvičky čarodějové rozhýbali celá těla 
a krásně se protáhli. Po rozcvičce úspěšně na-
startovali všechna košťata a konal se zkušeb-
ní prolet. Žádné koště svého majitele nezradi-
lo a přineslo jej zpět.Poté proběhla zkouška 
dovedností, čarodějové se vozili v plechovém 
kočáře s jedním kolečkem. Přeskakovali oheň, 
aniž by se spálili a dokonce beze strachu pro-
lézali obrovskou „dračí tlamou“ plnou ostrých 
zubů. Dokázali tak, že mají nejen sílu a od-

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika 
květen 2012

Naši jubilanti
Žofie Berková
Růžena Mlčochová
Marta Neubauerová
Všem jmenovaným  
jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenost.

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

Sedmé setkání čarodějů a čarodějnic v Biskupicích

Kácení máje 
na Zálesí

V sobotu 26. 5.uspořádali občané ze 
Zálesí tradiční kácení máje. Jako ka-
ždoročně se akce vydařila, tentokrát 
i s pěkným počasím, kdy návštěvníky 
předčasně nevyhnal déšť a mohlo se 
do večerních hodin posedět při hud-
bě skupiny Kázeň.   Obec tímto ob-
čanům děkuje za přípravu akce, která 
přispívá k  udržování tradic v obci.

DaliborŠebek, starosta obce

vahu, ale umí zvládnout různá kouzla. Nyní 
všechny čekala malá hostina, která se skláda-

la z těchto chodů: předkrm – 
červivé, sušené, jedovaté hou-
by. Polévka – všelijaká havěť 
v citrusovém nálevu. Hlav-
ní chod – barevné duhovky 
s lesními plody. Zákusek – 
dračí vejce.
Po hostině každý čaroděj ob-
držel novou kouzelnou hůlku. 
Všichni účastníci velkého sle-

tu se podepsa-
li„vlastní krví“ 
a otiskli svůj levý 
palec na tajnou 
podpisovou lis-
tinu.
Následovala po-
chůzka nočními 
Biskupicemi. Ča-
rodějové odloži-
li své dopravní 
prostředky (koš-
ťata) a vydali 

se prohlédnou usínající vesnicí. Nocí se nes-
la příjemná hudba, lampióny zářily do dáli. 
Každý čaroděj si dal totiž záležet, aby jeho 
připravený lampiónek svítil ze všech nejvíce. 
Po návratu z obchůzky již byla připravená pro 

všechny vydatná večeře z udírny. Jídlem posil-
něni kouzelníci se přiblížili opatrně k hořící 
vatře, na které byla zapálená i stará, zlá a ošk-
livá čarodějnice.Mladší čarodějové se po chvíli 
rozloučili, nastartovali svá košťata a odletěli 
do svých skal, jeskyní, skrýší a doupat. Star-
ší ještě chvíli poseděli, posilnili se na cestu 
omamnými, kouzelnými lektvary a následova-
li své mladší kolegy do svých pelíšků.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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POZVÁNKA
na Maškarní karneval 0-99
V sobotu 23. června 2012 v 15.00 hod 
pořádá ČČK „Maškarní karneval 0-99“. 
Co znamená „0-99“? Znamená to, že 
karneval je určený pro všechny věkové 
kategorie – miminka, dětičky, školáky, 
mládež a dospělé. Můžete přijít v jaké-
koliv masce.
Pro všechny bude připravená tombola, 
soutěže, občerstvení a reprodukovaná 
hudba.
Přijďte si s námi zasoutěžit, něco vy-
hrát, zatancovat si a hlavně se pobavit.

 Helena Neuerová, ČČK Biskupice

U S N E S E N Í
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce BISKUPICE ze dne 10. května 2012
13/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise
c) úpravu rozpočtu a rozpočtové opatření Par-
dubického kraje č. 13 
d) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce za rok 2011 včetně zprávy Pardubické-
ho kraje o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2011 bez výhrad a  převod výsled-
ku hospodaření v částce 1 243 530,41 Kč (účet 
493) na účet 432 (nerozdělený zisk)
e) dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. 22/09/HSYM-VB 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, IČ: 69797111
f) dohodu  o podmínkách plnění povinné škol-
ní docházky a o úhradě neinvestičních nákla-
dů u Základní školy  zřizované   Městem Jevíč-
ko Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko ve výši  
28 255,- Kč
g) dohodu  o podmínkách plnění povinné škol-
ní docházky a o úhradě neinvestičních nákladů 
u Základní školy  zřizované   Obcí Jaroměřice, 
Jaroměřice čp. 1, 569 44  ve výši  42 120,- Kč
h) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku 
na rok 2012 Regionu Moravskotřebovska a Je-
víčska, nám. T.G. Masaryka č. 29, 571 01 Mo-
ravská Třebová, IČ: 69834458 ve výši 10 875,- 
Kč
ch) smlouvu o službě ROOT vzdálená technic-
ká podpora s Lubomír Coufal – ROOT, Kolá-
rova 808, Litovel 784 01, IČ: 43990819 ve výši 
750,- Kč bez DPH ročně
i) cenovou nabídku a smlouvu o dílo na restau-
rování pomníku padlých v Biskupicích  s Jiří 
Šnobl, Okružní Na Salajce, 569 43 Jevíčko, IČ: 
16207327 ve výši 47 280,- Kč
j) žádost ČČK Biskupice ze dne 4. května 2012 
na poskytnutí finančního příspěvku na besedu 

Dukelský závod
V sobotu, 5. května 2012, jsme v Biskupicích 
v areálu Na Střelnici pořádali již IV. ročník 
branného závodu – memoriálu Jaroslava Sedla-
tého st. Velice nás potěšila a motivovala v prá-
ci podpora Vojenské střední školy a Vyšší od-
borné školy MO v Moravské Třebové a MAS 
Jevíčko. 
A co k průběhu závodu? Po-
časíčko bylo nádherné, trať 
opět nachystaná a doplně-
ná o novou disciplínu – hod 
šipkami, celkem tedy závod-
níci plnily tyto disciplíny - 
běh, hod šipkami, vědomost-
ní otázky, hod granátem na 
cíl, lanový most a střelba ze 
vzduchovky. A šest desítek 
závodníků na trati nám orga-
nizátorům splnily sen a pod-
pořili nás v práci do dalších 

Posezení s důchodci
V neděli 13. května 2012 v odpoledních ho-
dinách uspořádal ČČK posezení s důchodci.
Po úvodním přivítání a vystoupení našeho 
p.starosty následovala ukázka z tvorby našich 
nejmladších občánků – dětí z místní mateř-
ské školky. Karolínka, Simonka, Barunka, Ka-
teřinka a Davídek předvedli pásmo pěkných 
básniček, písniček i taneček po pod vedením 
p. učitelky Václavkové. Každá přítomná žena 
obdržela malou pozornost ke „Dni matek“. 
Mgr.Tomková přednášela o historii Bisku-
pic, letos se zaměřila na vznik dobrovolného 
hasičského sboru, vznik palírny a železnice 
v naší obci. Její zajímavé vyprávění prolože-
né spoustou fotografií a různých dokumentů 
opět upoutalo.I letos naše členky připravily 
bohaté občerstvení a snažily se vytvořit 
příjemnou náladu.
Doufáme, že naši spoluobčané prožili hezké 
nedělní odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

s důchodci, která se uskuteční dne 13.5.2012 
ve výši 50,- Kč/osoba
k) žádost AVZO Biskupice ze dne 23. dubna 
2012 na poskytnutí příspěvku na „VI. Víkendo-
vý pobyt pro děti“ ve výši 8 000,- Kč
l) žádost ze dne 8. května 2012 a souhlas 
s provedením přístavby dřevníku k rodinnému 
domu čp. 158 na parcele 199/37 v k. ú. Bis-
kupice u Jevíčka manželům  Jiřímu a Romaně 
Nechutovým, bytem Biskupice čp. 11, 569 43 
n) žádost ze dne 25.1.2008  paní Marty Vy-
kydalové, bytem Biskupice čp. 78  o přidělení 
bytu č. 2 na čp. 11 a uzavření smlouvy o budou-
cí nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě
o) žádost  ze dne 26.8.2009 paní Jany Václav-
kové, bytem Biskupice čp. 11 o výměnu bytu 
č. 2 za byt.č. 6  na čp. 11  a uzavření smlouvy 
o budoucí nájemní smlouvě a budoucí kupní 
smlouvě
p) pořízení nového územního plánu obce
r) starostu obce jako určeného  zastupitele 
obce pro spolupráci s pořizovatelem nového 
územního plánu obce
q) pořizovatele nového územního plánu obce, 
kterým bude MěÚ M.Třebová, odbor výstavby 
a územního plánování

13/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) nabídku firmy Optimal-Energy.cz, a.s., 
náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, 
IČ: 29235642 na dodávku zemního plynu 
a elektrické energie pro obec Biskupice a MŠ 
Biskupice
b) žádost ze dne 18.dubna 2012 pana  Petra 
Šimáčka o demontáž střechy na areálu býva-
lého JZD

13/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených  
v bodě 13/1 tohoto usnesení
b) starostu obce ke spolupráci při pořízení 
územního plánu obce s MěÚ Moravská Třebo-
vá, odbor výstavby a územního plánování

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

ročníků. Abychom nezabírali potřebné 
místo ve zpravodaji, výsledky závodu 
i obsáhlejší reportáž a fotodokumenta-
ci naleznete na stránkách obce www.
biskupice.cz. 
Akci opět zajišťovala obec Biskupice, 
ČČK Biskupice a AVZO Biskupice, pro-
to bych chtěl všem jejím zástupcům 
poděkovat a všem dalším organizáto-
rům, sponzorům a závodníkům také.

Filip Procházka
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Obec Chornice

Vyvrcholení sportovní sezóny

Úspěchy v přírodovědných soutěžích
I letos se naše škola zúčastnila soutěže 
v poznávání rostlin v Moravské Třebové, 
kterou koná místní Dům dětí a mláde-
že. Po pečlivých přípravách vyrazila šes-
tice žákyň reprezentovat školu a počína-
la si více než výborně. Lucie Pohanková 
(6. tř.), Marie Machálková (7. tř.) a Tereza 
Drobníčková (9. tř.) suverénně vyhrály své 
kategorie, Pavla Továrková (7. tř.), Vendu-
la Kudláčková (9. tř.) skončily na druhých 
místech a Adriana Václavková (7. tř.) zavr-
šila výborný výsledek místem třetím. Děv-

čata na prvních a druhých místech si zajis-
tila postup do okresního kola v Litomyšli.
Velký úspěch zaznamenala škola také 
v soutěži Mladý zahrádkář, která se ko-
nala 18.5. ve Svitavách. Z prvního místa 
postoupila přímo do národního kola, které 
se uskuteční v červnu v Klatovech, Pavlína 
Kopková. 
Všem děvčatům chci poděkovat za vzor-
nou reprezentaci.

Mgr. Alena Továrková

Naši jubilanti
v měsíci červnu 2012
Marie Valová Yveta Péčová
Vladimír Koutný Dana Hicklová
Marie Vymlátilová Ludmila Podlezlová
Jana Krupičková Anna Nebesáčková
Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech.

Mladí zdravotníci
Mladí zdravotníci z prvního i druhého stup-
ně naší Základní školy pod vedením paní Marie 
Appelové, se zúčastnili okresní soutěže mladých 
zdravotníků. Bojovali statečně. Ošetřovali raně-
né, předváděli správné obvazování, odnášeli ra-
něné a odpovídali na otázky ze znalostí o ČK, 
dopravě a léčivých bylinách. Mladší družstvo 
obsadilo třetí místo v okrese, starší byli šestí. 
I když tréma a hrozivě namaskované zranění při-
spěli k ne vždy správnému rychlému zásahu při 
ošetřování, odnesli si děti ze soutěže doplnění po-
znatků získaných ve zdravotnických kroužcích. 
Tyto děti, pokud se stanou svědky různých zra-
nění nebo nevolností, utrčitě budou vědět, jak se 
zachovat. A to je to nejdůležitější v první pomoci.

V hodinách tělesné výchovy žáci 4. a 5. třídy 
rádi hrají svou oblíbenou hru vybíjenou, pro-
to jsme se přihlásili na turnaj do Moravské 
Třebové, který se konal v pondělí 23. dubna.
Bojovnost, nasazení a úsilí vyneslo našemu 
družstvu 3. místo ve skupině. Tento turnaj 

byl pro žáky plný zážitků, 
dojmů a neopakovatelné at-
mosféry.
Děkujeme za vzornou repre-
zentaci naší školy.

Mgr. Iveta Špičková
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Hra 
„Na detektivy“

Když se na obloze objevilo květno-
vé sluníčko, rozhodli jsme se, že si 
zpříjemníme den a uspořádali jsme 
delší vycházku do přírody s hledá-
ním pokladu pod názvem hra „Na 
detektivy.“Počasí nám přálo, tak 
hned z rána jsme se vydali poklad 
hledat. Během cesty jsme se rozdě-
lili na dvě skupinky. První skupinka 
vázala praporky a poklad schováva-
la, druhá skupinka dle praporků po-
klad hledala. Po cestě jsme pozoro-
vali krásy přírody a jak se všechno 
na jaře rozvíjí a kvete.Pojmenováva-
li jsme stromy a různé květiny, po-
slouchali zpěv ptáků . Cestou jsme si 
prozpěvovali jarní písničky a všichni 
jsme měli dobrou náladu.Když děti 
poklad našly ( cukrovinky), sladkou 
odměnu jsme si rozdělili a uspořáda-
li si piknik v trávě. Do školky jsme se 
vraceli zvesela a plní dojmů . Již teď 
se těšíme na další uspořádanou akci.

Klub přátel rybolovu Chornice 
pořádá 16. června 2012

XI. letní večer

Zahájení: 14:00 hod.
kde: v Chornicích v areálu hřiště a kulturního domu

Dětské odpoledne:
kolotoč, trampolína, ukázka vojenské techniky,  jízda na koních

Odpolední program:
• Western Show - Westernová exhibice
s honáckým bičem a pistolnické žonglování
• skupina Kázeň
• ukázka bojového umění Muay-Thai

Bohaté občerstvení:
pečené makrely a uzené rybí speciality (sumec, amur, kapr, tolstolobik), 
špízy, klobásy, kuřecí čtvrtky na roštu, točené pivo Svijany 11°

Večer taneční zábava 2,5 promile (od 20:00)

Vstup i na večerní zábavu zdarma

Akce se koná za každého počasí! Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu. Info: hlavní pořadatel Pavel Hložek 732786640

Vstup 

zdarm
a

Bohatátombola
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Obec Jaroměřice
Zájezd do polského Krakova a Osvětimi na dvakrát

Po poutavé přednášce pana Jana Valíčka o Krakově, kle-
notu mezi polskými městy, která se uskutečnila v únoru 
2012, postupně narůstal zájem o plánovaný zájezd. Na-
konec se zaplnily do posledního místa dva autobusy, a to 
v termínech 12. a 19. května. 
Kdo jiný, než pan Valíček by měl tyto zájezdy provázet?! 
Do programu navíc zařadil i návštěvu Muzea v koncent-
račním táboře v Osvětimi. Hrůzné události byly smutnou 
připomínkou ve dnech, kdy jsme vzpomínali konec 2. svě-
tové války. 
Velkolepost historických památek UNESCO, jímž se Kra-
kov může pyšnit, nadchla všechny účastníky.
Bohužel, v prvním termínu „umělecký dojem“ zkazil déšť, 
ale 19.5. si Wavel, královskou cestu, rozložité náměstí se 
sukenicí i zvuky hejnalice si hosté patřičně vychutnali.
Na již 9. zájezd s panem Janem Valíčkem, tentokrát do 
Lednice a Valtic, se připravuje na sobotu 4. srpna 2012 
a můžete již potvrzovat zájem v Obecní knihovně.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci červnu se významného jubilea dožívají
Pudíková Anna
Hrudová Marie
Vystavěl Karel
Kudlík Oldřich
Opletalová Zdena
Všem jmenovaným  
hodně zdraví, radosti  
a optimismu do dalších let.

Novými jaroměřickými občánky jsou
Hrabalová Adriana
Alexa Lukáš Josef
Novorozeňátkům a jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví a společně prožitých radostí.

Řady jaroměřických občanů opustili
Popeláková Anna
Machálek Ludvík
Vystvělová Jitka
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

Fyzikální show
Fyziku jinak představil žákům a pedagogům ZŠ v Jaromě-
řicích v úterý 15.5.2012  
Mgr. Jindřich Žižka. Předvedl unikátní fyzikální show pl-
nou bizarních experimentů a přesvědčil děti, že fyzika je 
ve své podstatě nesmírně poutavou a zábavnou vědou. 
Nenásilnou formou uvedl všechny žáky od 1.–9. třídy 
do světa neuvěřitelných, ale i úsměvných experimentů, 
z nichž si řadu posléze mohli zkusit i doma. Mimo mno-
ha dalších pokusů například vystřelil lihovou raketu, ma-
nipuloval s oxidem uhličitým, ukázal levitaci předmětů či 
zmrazil s pomocí tekutého dusíku na mínus 200 stupňů 
Celsia předměty běžné denní potřeby. Účelem představe-
ní nebylo učit návštěvníky fyzice, nýbrž vyvolat v nich po-
cit, že tato vědní disciplína je skutečně zábavná a zajíma-
vá jak pro naprostého laika, tak i pro odborníka z oboru.
Mgr. Jindřich Žižka je astrofyzik, který se krom vědecké 
činnosti v oblasti astronomie na Astronomickém ústa-
vu University Karlovy věnuje i popularizaci vědy široké 
veřejnosti.
Děti byly fyzikou v této formě nadšené a celé show hod-
notily jako „SUPER“ akci.

Soutěž v recitaci 
Malohanácké sluníčko

Již v 5. ročníku soutěže se sešly děti se svými učitelkami 
ve výstavní síni CŽP 
22.května 2012 na Malohanáckém sluníčku. 
Vybranou poezii recitovalo 57 účastníků z 1. -8. třídy. Poro-
tě s učitelkami Mgr.Továrkovou, Langerovou a Bohatcovou 
předsedal PhDr. Oldřich Koudelka.
Letos bylo rozhodnuto takto:
1. kategorie 1.místo 1.třída
 2.místo 2.třída
 3.místo Živná Zuzana
2. kategorie 1.místo Somol Jiří
 2.místo Mlčochová Kateřina
 3.místo Abrahámová Natálie
3. kategorie 1.místo Martin Geršl
 2.místo Dirrová Valérie
 3.místo Továrek Marek
Vítězům blahopřejeme a všem  recitátorům 
děkujeme za pěkný přednes a snahu, kterou vynaložili 
k přípravě na soutěž.
Poděkování připisujeme současně učitelkám českého jazy-
ka za odborný dohled, rodičům a spolužákům za podporu.

Výtvarná dílna „ Tvoříme z FIMA“
Další tvořivé páteční odpoledne 11.5.2012 vedla lektorka 
Lenka Greplová.
Návštěvnost byla značně větší než před půl rokem. Tvár-
nost barevné hmoty se stává oblíbeným materiálem pro 
děti i dospělé. Rozmanité tvary veselých barev jsou nosi-
vé a líbivé.
Děti byly velmi spokojené a odášely si pestré klíčenky, 
naušničky i přívěšky.

Čarodějnice 2012
Za vyjímečně nádherného počasí se slétly čarodějnice 
30.4.2012 před Dvoustovkou, aby se společně se svými 
košťátky přemístnily k čarodějnickým rejům na hřiště na 
Čtvrtničkách.
Vyparádily s na tento svátek důmyslně a originálně podle 
poslední čarodějnické módy . I  čarodějové se mezi nimi 
našli a rozhodně se nenechali zahanbit. Všechny obbivo-
valo na hřišti široké obecenstvo. Těžko vybírala porota ty 
nejlepší! 
Místní hasiči připravili jako každý rok vatru a ostražitě ji 
ve velikém vedru hlídali a po dohoření uhasili – to by asi 
čarodějnice nezvládly. Ty měly jinou zábavu – tanečky, sou-
těže, volba Miss, občerstvení. Vše zajistili členové  SRPŠS, 
za což jim čarodějnice i hosté děkují.

Projektové vyučování s  názvem: „Říkali to v televizi“

Daniela Krolupperová v Jaroměřicích

Ve čtvrtek k nám dorazili tři pánové s tím, že nás naučí 
zábavnou formou něco, čemu se lidově říká: „Jedna bába 
říkala…“ Ze začátku jsme si mysleli, že to bude jen další 
z nudných přednášek na téma, co bychom měli a co ne. Ale 
naše představa se úplně odlišovala od toho, co se ve čtvr-
tek stalo. Když jsme poprvé vešli do třídy, kde se to celé 
mělo konat, a viděli jsme tři pány, z toho dva z nich s hu-
morem vypadali jako, kdyby právě dohráli pohádku o Rum-
cajsovi, koukali jsme na sebe nechápavými pohledy, které 
představovaly velký údiv a docela velký strach z toho, co 
se bude dít. Ale dnes již můžu říct, že ten strach byl zcela 
neoprávněný. Nejprve se nám pánové představili, a jelikož 
oni nás moc neznali, tak jsme si na úvod zahráli takovou 
hru, kde jsme se všichni pořádně poznali. Postavili jsme se 
do kruhu, a když jsme jednoho postavili doprostřed našeho 
kruhu, museli jsme říkat jména a dotyčný nás musel chy-
tit. Když to stihl dříve než ten, jehož jméno bylo vysloveno, 

museli se tito dva vyměnit a pořád dokola. Pak jsme museli 
utvořit skupinky po čtyřech a v nich jsme  museli roztřídit 
titulky z novinových článků podle toho, jestli si myslíme, 
že titulky jsou z bulváru a nebo ze seriózních novin. Pak 
jsme vyslali jednoho ze skupiny, který musel ochutnat pití 
ve dvou sklenicích. V jedné byl jablečný džus a v druhém 
voda jenom s troškou tohoto džusu. Měli jsme říct, jestli jej 
i v té malé koncentraci cítíme. Ještě, před obědem, jsme 
dělali malé televizní rozhovory. Utvořili jsme rozhovor tře-
ba mezi trenéry dvou hokejových týmu a udělali interview 
a přitom nás jeden z pánů natáčel na kameru. Ale jelikož 
jsme měli velký hlad, přišla slíbená pauza na oběd.  Po obě-
dě jsme si naše slavné rozhovory pouštěli, bylo to opravdu 
dost legrační. Celý tento školní den se mi velice líbil a už 
teď se těším na další.

Eva Koudelková, ZŠ Jaroměřice

Příjemnou událostí pro Základní školu i Obecní knihovnu 
byla milá návštěva paní spisovatelky Daniely Krolupperové 
ve čtvrtek 24.5.2012 v učebně ZŠ
Je autorkou mnoha dětských knih, kte-
ré se v knihovně velmi často půjčují. 
Jsou většinou určeny pro začínající čte-
náře. Radosti a problémy současných 
vrstevníků zaujmou i ty, kterým čtení 
dělá ještě potíže. 
Mgr. Daniela Krolupperová je přede-
vším překladatelkou severské literatu-
ry. Sama je maminkou tří dcer a svou literární tvorbou chce 

zaujmout i ty nejmenší, neboť jejich starosti zná dokonale.
Že se jí to daří, o tom svědčí mnohá významná ocenění, 

které získává v knižním světě.
Dětem 1.stupně předvedla několik po-
sledních knih a prozradila, co bude 
její novinkou. „Společenstvo klíční-
ků“ zřejmě nebude chybět ani v naší 
knihovně.
Ve volné chviličce se nechala unést 
i naší magickou Kalvárií. Co kdyby se 
tato dominanta někdy stala tématem 

z některých jejích budoucích příběhů?!
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červen 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
1.6. pátek, 13.00 h, výstavní síň CŽP ( VS )
Den dětí v knihovně „Malujeme kamínky“ s paní 
Mirkou Buryškovou. 
Pastelky a hladké kamínky s sebou. Pro děti i dospělé.
2.6. sobota, 9.00-18.00 h, VS
Kurz patchworku, šití velké cestovní tašky
3.6. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou, ukonče-
ní výstavy 
9.6. sobota, 13.30 – 15.30 h, prezentace v Pohádkovém 
království ( CŽP)
POHÁDKOVÝ LES, hledání ztracených pohádek 
a princezny v jaroměřickém lese.
Na hřišti na Čtvrtničkách cca v 17.00 h setkání s po-
hádkovými postavami, výtvarné dílny, jízda na koni, pro-
hlídka vojenské a hasičské techniky, mažoretky, skákací 
hrad, občerstvení..startovné 30,- Kč
12.6. úterý, odjezd autobusu do Jevíčka v 13.05 hodin
„Poznáváme region“, výstup na jevíčskou věž, návště-
va muzea, popř. Zámečku
Doprovod dospělých vítán
15.6. pátek, 18.00 hodin, VS
Význam rodů Salm – Neuburgů a Herbersteinů pro 
Jaroměřice a okolí, 

pokračování historické chronologie s Mgr. Michalem 
Schusterem
22.6. pátek, 17.00 hodin VS 
Očistné paprsky, astrologický seminář s Alenou Mál-
kovou
Zájem, prosím, potvrďte v knihovně
26.6. úterý, 13.00 hodin, VS
Veselý svět Terezy Skoupilové, zahájení výstavy ob-
razů pro děti
kulturní vstup dětí 4.tř. pod vedením Mgr. Langerové, 
vyhodnocení soutěže Čtení pomáhá, ocenění čtenář-
ských deníků
26.6.- 17.8.2012, otevřeno v době provozu knihovny, 
jinak po dohodě s knihovnicí, VS
Veselý svět Terezy Skoupilové, výstava obrazů pro děti
Zpřístupněno  PO, ST   9-11, 13-16 hodin,  PÁ – 13-
18 hodin

Připravujeme:
21.7. sobota, 16.00 h, Volnočasový areál
Meditace s esoterikem Broňou Rotherem, cena 250 Kč
4.8. sobota 
Výlet za památkami UNESCO do Lednice a Valtic
s průvodcem panem Janem Valíčkem

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 klubov-
ně CŽP
Úterky      od 17.00 hodin
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Pilates   s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP –
Pondělky   od 17.00 h
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  
Pátky      od 17.30 hodin

Případné změny budou oznámeny, kontakty Obecní 
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

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele 

zápisu 
2. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posled-

ního zasedání 
3. hospodaření obce za leden - duben 2012 
4. závěrečný účet obce za rok 2011 a vyjadřuje sou-

hlas s celoročním hospodařením obce za rok 2011 
bez výhrad 

5. Smlouvu o poskytnutí grantu z programu Podpora 
pořízení územních plánů v roce 2012 mezi Obcí Ja-
roměřice a Pardubickým krajem ve výši 100 000 Kč 

6. Smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 
2012 pro Region MTJ  ve výši 29 875 Kč 

7. Dohodu o poskytnutí příspěvku na činnost Sboru 
dobrovolných hasičů ve výši 12 967 Kč 

8. kupní smlouvu s Janem a Irenou Marko-
vými na pozemek p.č. 166/31 o výměře  
1 160 m2 pro výstavbu RD v lokalitě „Za Tvrzí“, 
kupní cena činí 174 000 Kč 

9. kupní smlouvu s Gabrielem Bocrou na pozemek 
p.č. 166/33 o výměře 912 m2 pro výstavbu RD 
v lokalitě „Za Tvrzí“, kupní cena činí 136 800 Kč 

10. kupní smlouvu s Joanem Bocrou  na pozemek p.č. 
166/35 o výměře 818 m2 pro výstavbu RD v lokali-
tě „Za Tvrzí“, kupní cena činí 122 700 Kč 

11. kupní smlouvu s Petrem Vaculou a Renatou Parol-
kovou na pozemek p.č. 166/27 o výměře 767 m2 
pro výstavbu RD v lokalitě „Za Tvrzí“, kupní cena 
činí 115 050 Kč 

12. kupní smlouvu s Josefem a Danou Kubínovými na 
pozemek p.č. 2807/24 o výměře 244 m2 , kupní 
cena činí 12 200 Kč 

13. kupní smlouvu s Petrem Kubou na pozemek p.č. 
138/3 o výměře 8 m2 a pozemek p.č. 2807/36 
o výměře 7 m2, kupní cena činí 750 Kč 

14. přerušení řízení vedeného pod spisovou značkou 
7C 102/211 ve věci určení vlastnického práva k ne-
movitosti č.p. 118 

15. příspěvek SRPSŠ ve výši 10 000 Kč na „Pohád-
kový les“ 

16. nákup 1 ks kontejneru na tříděný odpad - papír
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
17. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Jaroměřice za rok 2011 
18. zamítnutí žádosti o přidělení grantu na podporu 

20. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 16. 5. 2012 
stavební obnovy a restaurování kulturních pamá-
tek a drobných objektů památkového charakteru 
v Pardubickém kraji na rok 2012 

19. zamítnutí žádosti o přidělení grantu na podporu 
kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2012 

20. dopis Československé obce legionářské, Jednoty 
Valtice ve věci pozvání na pietní akt 21. červen 
1942 – Kounicovy koleje 

21. nabídkový list pana Zdeňka Schreibera na elektro-
montážní práce a opravy veřejného osvětlení 

22. Zprávu o hospodaření svazku a závěrečný účet za 
rok 2011 

Zastupitelstvo obce ukládá:
23. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s Janem 

a Irenou Markovými na pozemek p.č. 166/31 
24. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s Gabri-

elem Bocrou na pozemek p.č. 166/33 
25. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s Joanem 

Bocrou  na pozemek p.č. 166/35 
26. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s Petrem 

Vaculou a Renatou Parolkovou na pozemek p.č. 
166/27 

27. kupní smlouvu s Josefem a Danou Kubínovými na 
pozemek p.č. 2807/24 

28. kupní smlouvu s Petrem Kubou na pozemek p.č. 
138/3 a pozemek p.č. 2807/36 

29. starostovi obce  zajistit u firmy SAFE TREES s.r.o. 
zhotovení projektové dokumentace potřebné na 
čerpání dotace za udělenou „Zelenou stuhu“ v sou-
těži Vesnice roku 

30. starostovi obce zajistit cenovou nabídku na vyma-
lování prostor obecního úřadu 

31. místostarostce zajistit projektovou dokumentaci 
pro stavební povolení na opěrnou zeď zahrady MŠ 

32. starostovi obce zajistit nabídky na zpevnění komu-
nikací v lokalitě „Za Tvrzí“ 

33. starostovi obce zajistit nákup l ks kontejneru na 
tříděný odpad – papír 

34. starostovi obce odpovědět manželům Kostolan-
ským na jejich žádost 

35. starostovi obce urgovat řešení dopravního značení 
ve „Třešinkách“

Schváleno 9 hlasy
Rostislav Grulich Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

„Cestami duše“
tak nazvala svou přednášku 27.4.2012 o vzájemném vzta-
hu duše a těla psychoterapeutka Mgr. Martina Kašpárková.
Jak se dostat do vlastního podvědomí a vyhledat v něm 
to co nechceme slyšet, ani vidět, ale musíme se s těmi-
to vjemy , vzpomínkami i zážitky vypořádat, abychom byli 
schopni odblokovat stresy a deprese, které nás mnohdy 
pronásledují. To byla podstata výkladu mladé paní  psy-
choložky, s níž se můžete v případě potřeby zkontaktovat 
(775 611 617).
O odborných kvalitách přesvědčila přítomné svým skrom-
ně působícím, ale přitom vysoce kvalifikovaným projevem.
Bližší informace o návštěvních hodinách v CŽP budou včas 
zveřejněny.

Druhá polovina večera patřila astroložce paní Aleně Mál-
kové. Její „Výhled do roku 2012“ byl již dvakrát odložen. 
Tentokrát se tedy spojil s psychologickým tématem a vý-
sledek byl velmi uspokojivý pro bohatou účast všech pří-
tomných žen.
Vyhlídky  nejsou příliš uspokojivé, jak vidíme všude okolo. 
Chybí nám pokora, ohleduplnost a vztah k Zemi, z níž do-
staneme všechno, co k životu potřebujeme. Jen se musíme 
taky naučit vracet tyto dary vhodnou formou, abychom ži-
vot na zemi udrželi.
21.12.2012 je magické datum, kdy by mělo dojít podle ast-
rologů k zásadní změně života na Zemi. Co se ale přihodí, 
to je opravdu ve hvězdách....
Astrologický seminář s paní Alenku je naplánován na 
22.6.2012.

Soutěž Mladý zahrádkář 2012
ZO ČZS i letos vyslala do okresní soutěže „Mladý zahrád-
kář“ své reprezentanty.
Děti do soutěže připravili bývalí vítězové soutěží Jitka Křeč-
ková a Michal Filip.
I letos zvítězila 18.5. ve Svitavách a do celostátní soutěže 
v Klatovech postupuje žákyně 6. třídy Zuzana Hlaváčová. 
Blahopřejeme vítězce i jejím lektorům.

Výstava Paličkované krajky a malovaného hedvábí Ivy Vanžurové 2012
Paličky, herdule, podvinek, půdice, páry...
To byly výrazy před rokem 2008 pro většinu jaroměřických 
zcela neznámé. Až první výstavou Paličkované krajky Ivy Van-
žurové v roce 2008 započalo krásné období kurzů paličkování 
v Centru života a podnikání.
Výuky 10ti členného kurzu se ujala ing. Iva Vanžurová, která 
je obdařena nejen výtvarným talentem, ale i technickým, díky 
kterému dokáže svůj návrh zpracovat do technického návodu 
(podvinku), podle něhož již mohou krajkářky paličkovat. Na-
víc má vynikající pedagogické schopnosti, pomocí nichž předá-
vá nabyté řemeslné zkušenosti a um začínajícím i pokročilým 
krajkářkám.
5.května 2012 vernisáží zahájila již 2. výstavu v Jaroměřicích, 

tentokrát  navíc mohla ke svým jedinečným dílům přidat práce 
svých „žákyň“ z již čtyřletého kurzu.
Malá módní přehlídka ukázala, že krajka je nádherným doplň-
kem ke společenským šatům. Malované hedvábí, které je rov-
něž součástí poetické výstavy, vyzdvihuje svou lehkostí, kres-
bou a širokou škálou barev krásu každé ženy.
Kladný vztah k Jaroměřicím dokazuje výtvarnice Iva Vanžurová 
vytvořeným paličkovaným dílem s motivem brány Ecce homo 
na Kalvárii. Výstava se líbila zvláště těm, kteří mají cit, vkus 
a dokáží ocenit náročnou ruční práci.
Dalším projektem, který pro zájemce připravujeme bude módní 
přehlídka krajky, kterou předvede klub paličkování z Mohelni-
ce 11. srpna 2012 v prostorách CŽP.

5. putování pohádkovým lesem
9. června 2012, prezentace od 13.30–15.30 h.

v Pohádkovém království, v Jaroměřicích č. 200 (CŽP)
Startovné pro děti 30 Kč

Čeká Vás bohatý doprovodný program na hřišti na 
Čtvrtničkách: jízda na koni, prohlídka hasičské a vojen-
ské techniky, taneční vystoupení mažoretek ZUŠ Jevíč-

ko, skákací pohádkový hrad, výtvarné dílny
Občerstvení zajištěno
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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.

Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

NOVĚ OTEVŘENO – NOVÉ ZBOŽÍ
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 

Seznámení pro každý věk! Speed-dating večery nabízí Se-
znamka-FACE2FACE už i v okrese Svitavy! Zažijete výbornou 
zábavu i trochu adrenalinu a ušetříte čas, protože Vás čeká 
více partnerů naráz. Více na www.seznamka-FACE2FACE.
cz, region. manažer David Bulva, f2f-svitavy@seznam.cz, 
605 519 943.

Pronajmu nový byt 2 + 1 v Jevíčku. Mobil: 774 500 442 . KOWEB s. r. o., provozovna Jevíčko 
hledá	svářeče	s	platným	průkazem	na	svařování	CO.

Tel.:	602	276	502.

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 nedůvěřiví a máte strach? Schůz-
ka je nezávazná a bezplatná!!!

www.abivia.cz, abivia.jevicko@gmail.com,  
tel.: 775 613 712

Lékárna U Bílého Anděla, Jevíčko

Vás zve na BEZPLATNÉ měření na prístroji InBody
InBody je moderní diagnostický prístroj, který nabízí
diagnostiku obezity, BMI, analýzu tuku, svalů a vody v těle.

Poraďte se bezplatně s nutričním terapeutem: 
- co namerené hodnoty znamenají
- o zdravém životním stylu
- jak získat optimální telesnou hmotnost

KDE: Lékárna U Bílého Anděla, Jevíčko

KDY: 6. 6. 2012, 10.00 – 16.00 hodin

Lékárna U Bílého Anděla

Palackého nám. 14
569 43 Jevíčko
Tel.: +420 461 325 600

LEHČÍ  O PÁR KIL
Zdravotně preventivní projekt lékáren Valunio


