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Fotoaktuality

Ve městě probíhalo kácení

Skupina Poutníci na městské věži

Zasedání ZM v sokolovně ve Žlíbkách

Jára Cimrman a Jevíčko
Divadlo Járy Cimrmana u nás hostuje již od roku 
2004. Speciálním „svatebním obřadem“ jsme uza-
vřeli s divadlem svazek přátelský. Společně jsme si 
slíbili věrnost a také to, že si každý ponechá svo-
je příjmení. Zdeněk Svěrák navíc složil o našem 
městě písničku Evička z Jevíčka, která v našem 
kraji zlidověla. V divadelní úpravě se ob-
jevila v loňském roce na přehlídce sboro-
vého zpěvu. V minulém roce bylo Jevíčko 
jediným městem v republice, kde divadlo 
hrálo dvakrát. Nepočítáme samozřejmě 
scénu Divadla Bolka Polívky, kde hrají ně-
kolikrát do roka. 
Proč vlastně mají Cimrmani k Jevíčku 
tak blízko. Je to téměř neuvěřitelné, ale 
i v našem městě zanechal český velikán 
Jára Cimrman svoji stopu. 
Začátkem roku 1907 se město rozhodlo 
odstranit poslední kamennou bránu sto-
jící u věže. Zpočátku se tyto demoliční 
práce jevily jako bezproblémové. Ovšem 
po určité době nastaly komplikace. Odstraněním 
brány došlo k narušení statiky věže a tím i k ne-
gativnímu dopadu na hodinový stroj. Hodiny se 
začaly jak zpožďovat, tak i přispišovat. Tato ano-
málie působila problémy zejména majitelům akci-
ového pivovaru, kde se docházka do zaměstnání 

stala zcela nahodilou. A tak již v květnu onoho 
roku zasílají urgentní dopis radě města o sjednání 
nápravy. Přímo na jednání rady je přizván místní 
hodinářský mistr pan Alois Gottwald. Přiznává, že 
problematika věžních hodin je natolik složitá, že je 
potřeba pozvat toho největšího odborníka, kterým 

byl právě Jára Cimrman. Mistr přijíždí 
do Jevíčka začátkem června a ubytovává 
se na náměstí v Hotelu Záložna, dnes 
Hotel Morava. Podle historických pra-
menů to byl velice skromný člověk a rád 
rozdával dětem svoje cuci. Byly to takové 
malé patáčky na osvěžení. Říkal jim BIM 
BAM. A právě jeho receptura poslouži-
la ke vzniku oblíbených aromatických 
TIK TAK. Již druhý den se pouští do 
práce. Před zraky městské rady seřizu-
je speciálními přístroji hodiny tak, že již 
odpolední směna pivovaru nastupuje do 
sladovny včas. Při západu slunce vychá-
zí na ochoz, aby se rozhlédl do krajiny 

a pronáší tu památnou větu „Z této věže se svět 
jeví krásným“, kterou ihned zaznamenává malo-
hanácká hospodyně pana stavitele Mackerleho do 
svého notesu, který byl plný kuchařských receptů. 
A tak na druhé straně vloženého lístku s receptem 
na perník dobrý čteme:
Květen 1907 – konečně te hodine dó klódně. Ten 
Jaryn je machr. Jak řekl, že sté naši věže se ten 
svět jevi krásné, to belo pěkny. Bodo mo psat. 
Slavnostní odhalení památné cedulky proběhne 
v úterý 3. dubna 2012 ve 12:00 hod. u městské 
věže za přítomnosti herců Divadla Járy Cimrmana.  

Ing. Roman Müller, starosta

Z TÉTO
VĚŽE 

SE SVĚT
JEVÍ 

KRÁSNÝM

Jára Cimrman
1907

při opravě hodinového stroje
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Společenská rubrika 
březen 2012

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
březnu oslavili životní jubileum:

Miloslav Macoun
Anna Schneiderová 
Božena Wernerová  
Marie Gerišová 
Marie Buličková 
Karel Heger
František Plech 
Marie Šulová
Jiřina Drobníčková 
Jaroslav Ambroz
Julie Mackerlová

Sbor pro občanské záležitosti blahopře-
je rodičům narozených dětí:

Ella Schupplerová
Z našich řad odešli

Augustin Langer 
Alois Valenta
Antonín Slechan

Změna svozu 
komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu mís-
to Velikonočního pondělí dne 9. 4. 2012 
bude proveden v sobotu 7. 4. 2012.
Svozové nádoby nejlépe nachystat k vý-
vozu již v pátek večer.
Informace platí pro město Jevíčko, 
Zadní Arnoštov a Mařín.

Město Jevíčko – aktualizovaná nabídka 
prodeje nemovitostí

Sdělení k likvidaci organických odpadů ve městě

Občanům po těžkém úrazu může 
pomoci projekt Amadeo

Město Jevíčko nabízí k prodeji dům č. p. 263 
na ulici Okružní II vč. pozemků p. č. st. 191 
(161 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 115 
(278 m2) – zahrada a p. č. 122/2 (263 m2) – za-
hrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí. Minimální 
prodejní cena byla schválena usnesením zastu-
pitelstva města ve výši 850.000 Kč. Jedná se 
o objekt 2+1 (možnost změny dispozice případ-
ně dostavby) s plynovodní přípojkou a prostor-
nou zahradou. 
Město Jevíčko nabízí k prodeji dům č. p. 63 

Organický odpad (trávu, shrabané listí apod.) je 
možné opět vyvézt do kontejneru umístěného ve 
sběrném dvoře města - Na Salajce 449 v provoz-
ní době: 
středa 8:00–16.00 hod, sobota 8:00–12:00 hod.

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná 
dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich 
blízkých. Taková událost změní celý další život, 
zdraví, možnosti...

Co lze nárokovat v takové situaci? 
 − Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká 

poškozenému účastníku dopravní nehody, 
který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolu-
jezdec, motocyklista, cyklista, účastník hro-
madné dopravy, chodec).

Hanácká zemědělská 
společnost Jevíčko a. s.

a
Chornická z. o. s., a. s.

Objednávky naturálií
Krmná řepa –  250,- Kč/ar (cca 5 q) 

max. množství na oso-
bu 2 ary

Brambory tříděné –  platba až při odběru –
max. 4 q 

Platí pouze pro zaměstnance a pronajímatele půdy.
Objednávky krmné řepy do konce dubna.
Objednávky přijímá: Veronika Haderová

v místní části Zadní Arnoštov vč. pozemku p. 
č. st. 155 (93 m2) – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Zadní Arnoštov. Minimální prodejní cena 
byla schválena usnesením zastupitelstva města 
ve výši 550.000 Kč. Jedná se o objekt 3+1 
s vytápěním na tuhá paliva v jednotlivých poko-
jích vhodný k rekreačním účelům.
Bližší informace a osobní prohlídka možná po 
dohodě na telefonním čísle: 461 327 810 pří-
padně na e-mailu: jelinek@jevicko.cz nebo  
mistostarosta@jevicko.cz.

Větší větve a klestí je možno po dohodě s ve-
dením města popř. investičním technikem od-
vést na „autostrádu“ k mostu směrem na Bělou 
u Jevíčka.

Miroslav Šafář, místostarosta města

 − Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká 
poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz 
při plnění pracovních úkolů.

 − Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá 
vliv zda poškozený měl v době úrazu sjedná-
nu úrazovou nebo životní pojistku. 

 − Nárok na odškodnění má i chodec, který 
sám způsobí dopravní nehodu, je mu však 
zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na 
alespoň částečné plnění. 

 − Nárok na vyplacení náhrady náleží i po-
škozenému i v případě, že viník nehody 
nemá „povinné ručení“ nebo škoda byla 
způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič 
z místa nehody ujel. 

 − Spolujezdci viníka nehody (včetně rodin-
ných příslušníků) mají plný nárok na náhra-
du škody na zdraví.

 − U těžkých úrazů s vážnými následky (para-
plegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, 
poškození mozku apod.) je nutné obrátit se 
na soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění 
za trvalé následky úrazu. 

 − Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, 
poté je nárok promlčen. 

Smyslem projektu je pomoci poškozeným či 
pozůstalým získat odpovídající  informace 
o náhradě škody na zdraví formou bezplatné 
telefonické konzultace. Ta zahrnuje poraden-
ství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení 
správnosti již vyplaceného odškodného a orien-
tace v případném soudním sporu s pojišťovnou.

Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefo-
nu: 723 203 036 nebo prostřednictvím e-mailu: 
nahradaskody@email.cz.

Blahopřejeme panu Plechovi ke kulatým 
narozeninám

O d  1 .  d u b n a  p l a t í  n o v é  j í z d n í  ř á d y
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 16. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 6. března 2012
16/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Petr Spáčil, Dušan 
Pávek, dipl. um., Ing. Kamil Stopka, 
b) program zasedání,
c) dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č. PU/0717/S mezi Městem Jevíčko a Regionální 
radou regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 
320/8, 500 04 Hradec Králové, kterým se mění 
smlouva v bodě 3.7. – poskytnutá dotace se skládá 
z investiční dotace ve výši 18.742.189,67 Kč a nein-
vestiční dotace ve výši 440.845,45 Kč,
d) směnu pozemku p. č. 4128 (4512 m2) – orná 

půda v k. ú. Jevíčko–předměstí s Českou republi-
kou, se správou Pozemkového fondu ČR, Husinec-
ká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za nově zaměřený 
pozemek 5359/3 (529 m2) – vodní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a směnnou 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pozemkovým fon-
dem ČR na směně pozemku p. č. 4128 za pozemek 
p. č. 5359/3, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,
e) vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce 
„Vybudování dětského hřiště A. K. Vitáka Jevíčko“,

16/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelem zasedání Bc. Pavla Sedláka a ově-
řovatele zápisu Pavlu Konečnou a Vojtěcha Hebelku,
16/3  Zastupitelstvo   r u š í :
a) usnesení ZM 6/1 písm. f) ze dne 13. 4. 2011 
– ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 4128 (4512 

m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko–předměstí s Českou 
republikou, se správou Pozemkového fondu ČR, Hu-
sinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za pozemek p. č. 
5359 (1880 m2) – vodní plocha v k. ú. Jevíčko-před-
městí a úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 500 Kč a směnnou smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Pozemkovým fondem ČR na smě-
ně pozemku p. č. 4128 za pozemek p. č. 5359, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

16/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
a) radu města k realizaci výběrového řízení na 
dodavatele akce „Vybudování dětského hřiště 
A. K. Vitáka Jevíčko“.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  

Usnesení z 17. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 21. března 2012
17/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezu-
la, Mgr. Miloslav Parolek, Marta Pocsaiová,
b) program zasedání,
c) finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč Římsko-
katolické farnosti Jevíčko, Komenského nám. 165, 
569 43 Jevíčko na akci: „Výměna oken na faře v Je-
víčku“ realizovanou v roce 2012,
d) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje JSDH Jevíčko pro rok 
2012 v celkové výši 100.000 Kč z prostředků Par-
dubického kraje,
e) hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
ZŠ Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanční část-
ky 81.731,88 Kč, kdy částka 81.180,08 Kč bude 
použita na pokrytí ztráty z roku 2010 a částka 
ve výši 551,80 Kč bude převedena do rezervní-
ho fondu,
f) rozdělení částky 484.000 Kč v rámci grantové-
ho systému Města Jevíčka v roce 2012, kdy částka 
85.856 Kč bude rozdělena z výtěžku VHP za rok 
2011 a zbytek bude rozdělen z rozpočtu města,
g) koupi pozemku p. č. 5178 (2303 m2) – orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 50 Kč/m2, 
celkem 115.150 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Vilémem Němcem, Okružní III 207, 
569 43 Jevíčko a Městem Jevíčko na koupi pozem-
ku p. č. 5178 – orná půda,
h) výsledek výběrového řízení na akci „Komunika-
ce Panské pole – ul. Mackerleho, Jevíčko“, kdy nej-
vhodnější nabídku v částce 2.554.251 Kč vč. DPH 
předložila firma M – SILNICE, a. s., odštěpný závod 
VÝCHOD, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, 
i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou M – SILNICE, a. s., odštěpný závod VÝ-
CHOD, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, na akci 
„Komunikace Panské pole – ul. Mackerleho, Jevíč-
ko“,
j) cenovou nabídku na dodání anhydritového po-
těru v rámci opravy podlahy v tanečním sále ZUŠ 
Jevíčko od firmy Koberce Boskovice, s. r. o., Hrad-
ní 640/3, 680 01 Boskovice, v částce 80.852,40 Kč 
vč. DPH,

k) cenovou nabídku na akci „Zpevnění břehu bio-
centra Jevíčko“ od firmy KERAX, s. r. o., Karla Čap-
ka 601, 569 43 Jevíčko v částce 92.800 Kč bez DPH 
(kamenivo bude účtováno v konečné faktuře dle 
skutečnosti podle dodacích listů),
l) cenovou nabídku na výměnu 1 ks vstupních 
dveří MěÚ Jevíčko od firmy Mrňka, a. s., Bídov 463, 
798 52 Konice, v částce 34.581 Kč vč. DPH,
m) cenovou nabídku na výměnu 2 ks vstupních 
dveří, 1 ks okna na budově Domu hasičů v Jevíčku 
od firmy Mrňka, a. s., Bídov 463, 798 52 Konice, 
v částce 79.417 Kč vč. DPH,
n) cenovou nabídku na výměnu 4 ks oken v kan-
celářích MěÚ (OVÚP) Jevíčko od firmy Mrňka, a. 
s., Bídov 463, 798 52 Konice, v částce 62.755 Kč 
vč. DPH,
o) cenovou nabídku na montáž a dodávku 1 ks 
vstupních dveří, 1 ks výlohy a 1 ks vrat na budově 
MěÚ Jevíčko v rámci zřízení nového informačního 
centra Jevíčko od firmy Mrňka, a. s., Bídov 463, 
798 52 Konice, v částce 90.968 Kč vč. DPH,
p) vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce 
„Protipovodňový výstražný systém města Jevíčko“,
q) snížení minimální ceny za prodej domu č. p. 
263 na ul. Okružní II v Jevíčku a pozemků p. č. 
st. 191 (161 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 
115 (278 m2) – zahrada a p. č. 122/2 (263 m2) – za-
hrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí na 850.000 Kč,
r) snížení minimální ceny za prodej domu č. p. 63 
na pozemku p. č. st. 155 (93 m2) – zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov na 550.000 Kč,
s) cenovou nabídku k vypracování projektové do-
kumentace určenou pro územní rozhodnutí a sta-
vební povolení na výstavbu dešťové kanalizace 
„Panské pole“ – Jevíčko – I. a II. etapa, firmou Ing. 
František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 
570 01 Litomyšl v částce 63.600 Kč vč. DPH,
t) navýšení nákladů na organizaci a zajištění 6. 
Městského plesu o 23.894 Kč,

17/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Vojtěcha 
Hebelku,
17/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í :
a) zprávu Policie ČR, Obvodního oddělení Morav-
ská Třebová o bezpečnostní situaci za rok 2011 
na Jevíčsku,
b) informaci o nabídce společnosti OPTIMAL-
-ENERGY.CZ, a. s., Brno zastoupené panem Mar-

kem Káňou na energetické poradenství s možností 
přechodu k alternativnímu dodavateli zemního ply-
nu a elektřiny společnosti ARMEX ENERGY, a. s., 
Děčín,
c) zápis finančního výboru ze dne 7. 3. 2012,
d) informaci starosty o možnosti koupě spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 1/2 pozemků p. č. 
1773, p. č. 1853, p. č. 2054, p. č. 2154 a p. č. 4915, 
vše lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí za cel-
kovou kupní cenu 319.154 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
od Ing. Ladislava Jeniše, Smetanova 402, 569 92 
Bystré,
e) informaci starosty o možnosti koupě spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 1/2 pozemků p. č. 
1773, p. č. 1853, p. č. 2054, p. č. 2154 a p. č. 4915, 
vše lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí za cel-
kovou kupní cenu 319.154 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
od Alžběty Filové, Třebovská 433, 569 43 Jevíčko,

17/4  Zastupitelstvo   r u š í :
a) usnesení ZM 52/1 písm. e) ze dne 18. 9. 2002 – 
ZM schvaluje cenu nájmu za hrobové místo ve výši 
4 Kč/m2 dle Výměru MF ČR č. 1/2001 a cenu slu-
žeb ve výši 25 Kč/hrobové místo/rok pro pohřebiš-
tě v lokalitě Jevíčko (ul. Svitavská) a „U kostelíčka“ 
s platností od 1. 10. 2002,
b) usnesení ZM 6/1 písm. g) ze dne 13. 4. 2011 
– ZM schvaluje minimální cenu za prodej domu č. 
p. 263 na ul. Okružní II v Jevíčku a pozemků p. 
č. st. 191 (161 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. 115 (278 m2) – zahrada a p. č. 122/2 (263 
m2) – zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 
950.000 Kč,
c) usnesení ZM 7/1 písm. o) ze dne 18. 5. 2011 
– ZM schvaluje minimální cenu za prodej domu č. 
p. 63 na pozemku p. č. st. 155 (93 m2) – zastavě-
ná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov ve výši 
690.000 Kč,

17/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
a) radu města ve spolupráci s Regionální rozvo-
jovou agenturou Východní Moravy, Třída Tomáše 
Bati 5146, 760 01 Zlín k realizaci výběrového řízení 
na dodavatele akce „Protipovodňový výstražný sys-
tém města Jevíčko“.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  
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Policejní zprávy březen 2012
27. 2. 2012  Audi narazilo do stromu - 
řidička vyvázla bez zranění 
Naštěstí bez zranění se obešla havá-
rie ze dne 25. 2. 2012 osobního vozi-
dla Audi. Řidička jedoucí po silnici III. 
třídy v katastru obce Vysoká ve směru 
na Moravskou Třebovou pravděpodob-

ně s vozidlem dostala smyk, vyjela mimo ko-
munikaci a narazila do stromu. Hmotná 

škoda na vozidle je předběžně odhadnu-
ta na 250 tisíc korun. Řidička nebyla 
zraněna a výsledek provedené dechové 
zkoušky byl negativní.

Usnesení z 34. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 30. ledna 2012

1/34 Rada pověřuje IT a vedoucí PBH pro-
vedením místního šetření za účelem zjištění mož-
ného vzniku vlhkosti a podáním konkrétního ná-
vrhu k provedení odstranění vlhkosti,
2/34 Rada pověřuje IT zajištěním dalšího 
možného řešení úpravy kotelny MěÚ spočívající 
v možnosti zachování kotle 18 kW a osazení zá-
věsného kotle s odvodem spalin mimo budovu 
do dvora ve spolupráci s Ing. Tichým,
3/34 Rada schvaluje nájemní cenu pozem-
ků převedených Pozemkovým fondem ČR u pro-
nájmů pro nepodnikatelské využití v k. ú. Zad-
ní Arnoštov za cenu obvyklou nájmu tj. ve výši 
1,00 Kč/m2 a rok,
4/34 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
tělocvičny ZŠ za účelem konání 3. Masopustního 
karnevalu a poskytnutí občerstvení a odměn pro 
účastníky do výše 3.000 Kč,  
5/34 Rada schvaluje udělení licence na 
autobusovou linku 680861 Moravská Třebová-
-Velké Opatovice-Jevíčko,

6/34 Rada schvaluje udělení licence na 
autobusovou linku 680160 Jevíčko-Moravská 
Třebová-Svitavy s podmínkou, že dopravce zajistí 
provozování autobusové dopravy z obce Chorni-
ce-Jevíčko a zpět,
7/34 Rada ruší bod usnesení RM č. 9/33 
ze dne 16. 1. 2012,
8/34 Rada schvaluje poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 10.000 Kč a propagačních 
materiálů města k uspořádání 26. ročníku ha-
lového turnaje v kopané, který se uskuteční ve 
sportovní hale na Žlíbkách ve dnech 25. – 26. 2. 
2012,
9/34 Rada schvaluje podání žádosti 
o grant v grantovém řízení Nadace OKD „Sídliš-
tě žije“, na revitalizaci chodníků a mobiliáře na 
sídlišti K. Čapka s předběžnými náklady ve výši 
1.960.247 Kč s 20 % spoluúčastí města a realiza-
cí v období 2012 - 2013, 
10/34 Rada schvaluje vyhlášení konkursů 
na pracovní místo ředitelů školských zařízení zři-
zovaných městem – ZŠ Jevíčko a ZUŠ Jevíčko, 
11/34 Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním vyhlášení konkursu v období od 1. 2. 2012 
do 30. 4. 2012 a následnou organizací konkurs-
ních řízení ve spolupráci s OŠKT KrÚ Pardubic-
kého kraje,  

12/34 Rada schvaluje uveřejnění nemovi-
tostí nabízených městem k prodeji na bezplat-
ných realitních internetových stránkách,
13/34 Rada schvaluje zakoupení 9 ks 
kancelářských židlí pro pracovníky MěÚ od 
firmy KŘESLA-ŽIDLE, s. r. o., Růžové náměs-
tí 2238/3, Boskovice za částku 41.407 Kč vč. 
DPH s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000 
Kč ze sociálního fondu MěÚ,
14/34 Rada schvaluje zakoupení digitální-
ho fotoaparátu v ceně max. do 4.000 Kč vč. 
DPH pro potřeby JSDH Jevíčko,
15/34 Rada ukládá vedoucí PBH, aby při 
uzavírání nových nájemních smluv na pronájem 
nebytových prostor bylo stanoveno jednoměsíč-
ní předplacení nájmu, které bude uhrazeno již 
při podpisu smlouvy,
16/34 Rada schvaluje výměnu plynového 
kotle Destila DPL 7A v bytě č. 8 na ul. Neru-
dova 529 za částku 17.100 Kč vč. DPH, kterou 
provedla firma Josef Bidmon, K. Čapka 605, 
Jevíčko.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

9/35 Rada schvaluje opravu služebního 
vozidla Citroën Berlingo firmou Autoopravna 
Nárožný s. r. o., Na Rybníku 701, Jevíčko za 
částku max. do 9.000 Kč bez DPH,
10/35 Rada schvaluje smlouvu o výpůjč-
ce mezi Městem Jevíčko a příspěvkovou or-
ganizací PBH města Jevíčka na užívání ne-
bytových prostor ve III. NP domu Palackého 
náměstí 1, stojícího na pozemku p. č. st. 
116/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Je-
víčko-město,
11/35 Rada schvaluje prodloužení licence 
na antispamový server k automatickému odstra-
ňování spamů v částce 16.965 Kč bez DPH,
12/35 Rada schvaluje uzavření darovací 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a Ing. Pav-
lem Kyselákem, Kuželova 578, 199 00 Praha 
9 na darování dvou cepů a silniční značky 
obce z 1. republiky pro Městské muzeum 
v Jevíčku,
13/35 Rada schvaluje nákup vysavače pro 
potřeby MěÚ do částky 4.000 Kč bez DPH,
14/35 Rada schvaluje vícepráce provedené 
firmou Oldřich Loubal, Třebovská 69, Jevíčko 
na K. H. Borovského 465 v částce 15.083 Kč 
bez DPH,

15/35 Rada schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a následné hodnocení nabídek 
veřejné zakázky malého rozsahu akce „Komu-
nikace Panské pole – ul. Mackerleho, Jevíčko“ 
ve složení: Ing. Roman Müller, Mgr. Miroslav Ša-
fář, Ing. Jaroslav Zezula, Stanislav Dokoupil, Dali-
bor Šebek, Bc. Jan Finsterle a Ing. Kamil Stopka,
16/35 Rada schvaluje částku 12.462 Kč 
bez DPH za provedení oprav a vymalování omí-
tek nebytových prostor na ul. Třebovská, které 
provedla firma Stanislav Trčka – COLORMAL, 
Na Rybníku 813, Jevíčko,
17/35 Rada schvaluje výměnu plynové-
ho kotle Luna 3 COMFORT 240 Fi v bytě č. 
4 na ul. K. Čapka 783 za částku 27.161 Kč 
bez DPH, kterou provedla firma Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko,
18/35 Rada schvaluje zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p. č. 96/4 – trvalý travní 
porost a p. č. 96/5 – ostatní plocha, oba v k. 
ú. Jevíčko-město a smlouvu o zřízení věcných 
břemen mezi Městem Jevíčko a společností Te-
lefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4 – Michle.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 35. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne  13. února 2012

1/35 Rada schvaluje udělení licence na 
autobusovou linku 680 872 Jevíčko-Jaroměřice-
-Chornice-Kladky a změnu licence na autobuso-
vou linku 680 873 Svitavy-Moravská Třebová-
-Městečko Trnávka-Jevíčko,
2/35 Rada schvaluje spoluúčast města na 
akci „Vlajka pro Tibet“ v termínu 10. 3. 2012,
3/35 Rada schvaluje pronájem nebytových 
prostor na ul. Kostelní 41 od 1. 3. 2012 do 31. 
12. 2012 za částku 2.000 Kč/měsíc firmě Indu-
stry Oil, s. r. o., průmyslové oleje a maziva Shell 
a Houghton, prodej, servis, služby a poradenství, 
Rudolf Charvát, K pile 187, Jaroměřice,
4/35 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu kina Astra za účelem zkoušky hudební sku-
piny 2,5 promile na den 18. 2. 2012 v době mezi 
08:00 – 16:00 hodinou,
5/35 Rada schvaluje podání žádosti o ká-
cení dřevin na základě stanoviska komise ŽP 
a CN společnosti Aleš Ertl, lesní a obchodní čin-
nost Jevíčko v částce 42.000 Kč vč. DPH k jejich 
pokácení,
6/35 Rada schvaluje podání žádosti o ká-
cení dřevin na základě stanoviska komise ŽP 
v souvislosti s realizací řešeného stavebního zá-
měru – opravy komunikace Okružní IV,
7/35 Rada pověřuje místostarostu ve spo-
lupráci s vedoucím organizačního odboru zpraco-
vat soupis ploch vhodných pro náhradní výsadbu 
dřevin,
8/35 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina Astra pro MŠ Jevíčko k uskutečnění vystou-
pení dětí MŠ dne 24 .2. 2012,
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nilo 11 studentů v kategorii IIIA a 2 studenti 
v kategorii III B. V kategorii IIIA opět zvítězil 
student Gymnázia Jevíčko Daniel Richter, kte-
rý postoupil do celostátního kola.
Studenti Gymnázia Jevíčko Lukáš Václavek 
a Antonín Haas se zúčastnili okresního kola 
Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež, 
který se uskutečnil 11. února 2012. Se svým 
projektem Konstrukce lineární pumpy po-
stoupili do krajského kola. 

Regionální přebor škol v sudoku
V pátek 2. 3. 2012 se na Gymnáziu ve Vyso-
kém Mýtě utkali nejlepší řešitelé sudoku z 15 
základních a středních škol v kraji. Po loň-
ské kole, kdy soutěžila necelá stovka studen-
tů, se v letošním 5. ročníku počet příznivců 
sudoku mezi studenty značně zvýšil – do bojů 
o cenné poháry se zapojilo 166 soutěžících. 
Studenti během dopoledne luštili 6 sudoku 
na čas a součet všech časů určil vítěze. Naši 
gymnazisté se neztratili a v silné konkuren-
ci v kategorii družstev středních škol zvítězila 
studentka Gymnázia Jevíčko Hana Krajíčko-
vá, která se stala už potřetí absolutní vítěz-
kou. Družstvo studentů z Gymnázia Jevíčko 
obsadilo 2. místo.

A jak se dívkám vedlo? Klárka Zatloukalová 
byla odbornou porotou oceněna čestným uzná-
ním, Tereza Finsterlová postoupila do užšího 
druhého kola soutěže a nakonec získala taktéž 
čestné uznání.
Nejlépe si vedla Natálie Finsterlová. Její výkon 
porota ocenila stupínkem nejvyšším, a tak se 
naší recitátorce podařilo získat v okresním kole 

Ve třídě koťátek si děti se svými rodiči vyrobi-
ly jarní dekorace, které si odnesly na vyzdobe-
ní svých pokojíčků. 
A poté nás čekala ta nejtěžší práce. Děti po-
padly Morenu a včele velkého průvodu ji nes-
ly vhodit do potoka.
Sláva, vše se povedlo a jaro může začít.
Za MŠ Martínková Veronika a Mlčochová Dita

RŮZNÉ

Úspěchy studentů Gymnázia Jevíčko v olympiádách a soutěžích

Recitátorky úspěšně odrecitovaly okresní kolo 

Vítaní jara v mateřské škole

Na Fakultě chemicko-technologické Univer-
zity Pardubice se 10. 12. 2011 uskutečnilo 
krajské kolo chemické olympiády. Vítězem ka-
tegorie A se stal student Gymnázia Jevíčko 
Martin Toul a postoupil do národního kola.
V úterý 6. 3. 2012 proběhlo na Gymnáziu Mo-
zartova 449 v Pardubicích krajské kolo olym-
piády v německém jazyce. Soutěže se zúčast-

V měsíci březnu se konalo okresní kolo recitač-
ní soutěže, do kterého z jevíčské základní ško-
ly postoupilo z obvodního kola pět recitátorek, 
a to Klára Zatloukalová (3. ročník), Natálie Fin-
sterlová a Veronika Hrubá (obě 4. ročník), Mo-
nika Křivánková (7. ročník) a Tereza Finsterlová 
(9. ročník).  Kromě 0. kategorie (1. ročník) jsme 
tak měli zástupce ve všech kategoriích. 

Dneska máme velký den, 
dlouhou zimu zaženem.
Čaruji, čaruji, bílý nos,
už Tě máme zimo dost.
Schovej mrazy, vločky a kapičky,
pošli nám raděj slunce a kytičky.

Ve středu 21. 3.  jsme v naší školce touto bás-
ničkou a pásmem jarních písniček přivítali jaro.

Zimní soustředění Jevíčko 2012
Ve dnech 1. 2. až 3. 2. 2012 se uskutečnil 
1. ročník Zimního soustředění, kterého se 
zúčastnilo 14 žáků základních škol z okresu 
Svitavy a Blansko. Zimní soustředění Jevíčko 
2012 je nová vzdělávací a zábavná akce Gym-
názia Jevíčko a Univerzity Palackého, která se 
koná pro žáky devátých ročníků všech základ-
ních škol v prostorách Gymnázia a Domova 
mládeže v Jevíčku. Program tří zimních dní 
se skládal z několika částí – řešení zajímavých 
úkolů, netradičních experimentů a zábavných 
her a soutěží z oblasti přírodních věd – mate-
matiky, chemie, fyziky a biologie. V další čás-
ti nescházely ani návodné a motivační úlohy 
směřující k úspěšnému řešení přírodovědných 
olympiád v roce 2012, které vedli odborníci 
z Univerzity Palackého v Olomouci. Neméně 
důležitý byl i neformální program, při kterém 
studenti navázali nová přátelství, vytvářeli 
skupiny s obdobnými zájmy, začínali praco-
vat na studentských vědeckých pracích, ko-
munikovali s předními odborníky, vědci apod. 
Ze všech připravených aktivit byla cítit nefor-
mální rodinná atmosféra, která umožnila zažít 
nejeden příjemný okamžik s dobrodružstvím 
vědy a poznání.

1. místo. Tímto umístěním si Natálie vybojovala 
postup do kola krajského, které se bude konat 
příští měsíc v Pardubicích. 
Děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci 
školy a města.
Mgr. Jiřina Finsterlová, Základní škola Jevíčko
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Memoriál Jana Jílka
Šachový turnaj mládeže pořádaný ŠK Kun-
štát. Současně jako přebor mládeže okresu 
Blansko. 6. ročník – 25. 2. 2012.
Pořadatelé:
– ředitel turnaje – Zdeněk Libiš st.  
–  technická výpomoc – Ing. Zdeněk Libiš ml., 

Ing. Radek Štěrba
–  rozhodčí – Miloslav Čermák, Milan Bohá-

ček, Jaroslav Hrbata
Hrací systém: švýcarský, 7 kol, 2x15min na partii

Absolutní pořadí

Pochod jarní přírodou se vydařil
V sobotu 17. 3. 2012 se uskutečnil 36. ročník 
pochodu Jarní přírodou. Nádherné jarní po-
časí vylákalo do přírody 692 turistů. Tím byl 
vytvořen nový účastnický rekord. O 111 turis-
tů se zúčastnilo více než v roce 2007. Pěšáků 
šlo 659, cyklistů jelo 33.

Počet turistů na pěších trasách: 7 km – 371, 
16 km – 185, 23 km – 92, 38 km – 11.
Počet turistů podle obcí: Jaroměřice – 160, Je-
víčko – 124, Velké Opatovice – 54, Moravská 
Třebová – 46, Česká Třebová – 23, Brno – 21, 
Biskupice – 21, Svitavy – 17, Chornice – 17, 
Boskovice – 14, Olomouc – 13, Orlová – 13, 
Polička – 10 atd.

Nejmladší účastník: Daniel Pudík (Jaroměri-
ce – 2012)
Pořadatel pochodu: KČT TJ Jaroměřice
Počasí: slunečno, jasno, teplota ráno -2 °C, 
odpoledne +18 °C.

Všem pořadatelům, turistům a sponzorům pa-
tří poděkování!
Fotografie jsou uvedeny na: www.jevicko.cz
www.jaromerice.cz

-JP-

Pořadí Jméno Příjmení Rok narození Klub Los Body MBch Buch
1. Filip Dvořáček 1996 Boskovice 8 7,0 22,0 29,0
2. Michal Vašíček 1997 Jevíčko 23 5,5 22,0 33,0
3. Eduard Szymsza 1997 Lipovec 28 5,0 23,5 33,5
4. Richard Hanuška 1998 Boskovice 18 5,0 21,5 30,5
5. Jakub Probošt 2000 Boskovice 17 5,0 20,0 26,5
6. Martin Celý 1996 Lipovec 14 5,0 19,5 27,0
7. Filip Páral 1997 Kunštát 24 4,0 21,5 31,5
8. Petr Kozelek 2001 Jevíčko 26 4,0 21,0 31,0
9. Ondřej Doležel 2002 Kunštát 27 4,0 20,5 28,5

10. Martin Král 1997 Kunštát 1 4,0 20,0 28,5
11. Dan Řehůřek 2000 Rovečné 12 4,0 19,0 25,5
12. Vojtěch Pavlů 1996 Kunštát 6 4,0 17,5 24,0
13. Tomáš Jílek 2001 Rovečné 9 4,0 16,5 23,5
14. Jan Metela 2003 Rovečné 13 4,0 16,0 21,5
15. Vít Líkař 1997 Kunštát 11 4,0 15,0 22,0
16. Pavel Pařízek 1997 Kunštát 7 3,5 16,0 22,5
17. Jan Kolmačka 1998 Lipovec 21 3,0 19,5 26,5
18. Jan Kala 2000 Lipovec 25 3,0 18,0 24,5
19. Tadeáš Košťál 2001 Jevíčko 19 3,0 16,5 23,0
20. Matěj Muller 2000 Jevíčko 20 3,0 16,5 22,0
21. Adam Rozbořil 2004 Jevíčko 2 3,0 16,0 22,5
22. Rostislav Němec 2001 Jevíčko 10 3,0 15,0 20,5
23. Erik Antošovský 2003 Jevíčko 29 3,0 13,0 18,5
24. Jaroslav Řehulka 2006 Rovečné 22 2,0 16,0 24,5
25. Vojtěch Gloser 2005 Jevíčko 4 2,0 15,5 22,0
26. Matěj Řehoř 2002 Jevíčko 15 2,0 15,5 21,0
27. Tomáš Jílek 2000 Kunštát 16 2,0 15,5 21,0
28. Jiřina Šikulová 2001 Rovečné 3 2,0 14,0 20,5
29. Kristián Řehoř 2002 Jevíčko 5 2,0 12,5 18,0

Nejvzdálenější účastníci - svět: Dany Hudecek 
(Sydney)
Ngo Xvan Vang (Hanoj)
 - ČR: Pražská skupina (6 turistů)
Nejstarší účastník: Ing. Milan Kopuletý (Pra-
ha – 1928)
Nejstarší účastník (domácí): Olga Zacharová 
(Jaroměřice – 1926) 



7Duben 2012Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Stolní tenis mládeže v Jevíčku
Sobota 3. března 2012 byla dnem finálové-
ho turnaje ve stolním tenise mládeže regionu 
Svitavy. Herna TJ Pinec Jevíčko v malé tělo-
cvičně ZŠ přivítala mladé hráče v kategoriích 
nejmladší a starší žáci. Hlavním sponzorem 
celé akce bylo město Jevíčko. Našim stolním 
tenistům se opět dařilo a jak ukazují výsledky 
turnaje, má stolní tenis v Jevíčku hráčskou 
budoucnost zajištěnou.

Výsledky - stupně vítězů:
Kategorie nejmladší žáci
1. Vilém Seman    Jevíčko
2. Vojtěch Václavek  Jevíčko

3. Vítězslav Vedra   Jevíčko
4. Miroslav Španiel  Jevíčko

Kategorie starší žáci
1. Martin Šejnoha   Moravská Třebová
2. Michal Vašíček   Jevíčko
3. Riccardo Tesolin  Moravská Třebová
4. Dušan Kejzlar  Jevíčko

GRATULUJEME!   

Za oddíl Oldřich Zecha

Rozpis utkání oddílu kopané – jaro 2012
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI               DUBEN 2012 

Úterý 3. dubna 
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 4. dubna Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 5. dubna Z A V Ř E N O 
17:30 CVIČENÍ PILATES 

PRO ŽENY 
tělocvična gymnázium 

Pátek 6. dubna Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 

Úterý 10. dubna 

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 

10:30 beseda na 
téma“MĚSTO PRO 

DĚTI“ 

Z A V Ř E N O 

Středa 11. dubna Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 12. dubna 
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 13. dubna 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

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

Úterý 17. dubna 
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 18. dubna Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 19. dubna 
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 20. dubna 9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE výtvarka  

Z A V Ř E N O 

Úterý 24. dubna 
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 25. dubna Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 26. dubna 
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 27. dubna Z A V Ř E N O 

15:00 BAREVNÉ 
ODPOLEDNE 

výtvarná dílna s Renatou v Paloučku 
17:00 TRADIČNÍ SLET 

ČARODĚJNIC A 
ČARODĚJŮ 

Žlíbka 
 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 4. dubna 2012  
Bylinky, zelenina- jejich využití - 

pokračování 

Středa 11. dubna 2012 Babiččin šuplík - Jiřina 

Středa 18. dubna 2012  Zpívání pro radost 

Středa 25. dubna 2012 Cvičení jógy 

 

www.jevicko.org/paloucek             

 

 

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

02.04. 09:00 Velikonoce na Zámečku, MěK
02.04. 14:00 Jarní dílna, přijďte se naladit na jaro, ZŠ Jevíčko
02.04. 19:00  Dlouhý, Široký, Krátkozraký – představení Divadla Járy Cimrmana, 

Hotel Morava
04.04. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
05.04. 18:00 Povídání o cestách a fotografií s J. Košťálem, sál Zámečku, MěK
07.04. 10:00 Fotbal – přípravka, turnaj na SK Jevíčko
07.04. 10:00 10. ročník Velikonočního turnaje v ping pongu – mládež, hala TJ
07.04. 14:00 10. ročník Velikonočního turnaje v ping pongu – dospělí, hala TJ
08.04. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Sebranice
08.04. 14:15 Fotbal – dorost, Jevíčko – Cerekvice
08.04. 16:30 Fotbal – muži A, Jevíčko – Janov
11.04. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
12.04. 18:00 Beseda – O Boženě Němcové, sál Zámečku, MěK
14.04. 15:00 Okolo Jevíčka – přehlídka pěveckých souborů, sál Hotelu Morava
14.04. 16:30 Fotbal – muži B, Jevíčko - Borová
15.04. 09:30 Šachový turnaj mládeže, ročník 1996 a mladší, Hotel Morava
15.04. 14:15 Fotbal – dorost, Jevíčko – Jaroměřice
15.04. 16:30 Fotbal – muži A, Jevíčko – Jaroměřice
18.04. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
18.04. 16:00 Zastupitelstvo města
19.04. 18:00 Beseda – Vesmír dnes, Mgr. J. Žižka, sál Zámečku, MěK
21.04. 20:00 Supershow Malohanácké muziky, Hotel Morava
22.04. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Jaroměřice
25.04. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
25.04. 17:00 Žákovský koncert ZUŠ, sál Zámeček
25.04. 18:00  Historická přednáška Malá Haná paměť kulturní krajiny a Malá Haná 

v době římské, Synagoga
26.04. 18:00 Beseda - Mont Everest, Z. Bombera, Sál Zámečku, MěK
27.04. 17:00 Pálení Čarodějnic, areál Žlíbka
29.04. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Svitavy B
29.04. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko - Rychnov

7. 4. sobota v 17:30 hod., 
Americký film v českém znění:
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí 
animovaný i hraný film, uvádí na 
plátna kin všem dobře známé modré 
hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Garga-
mel vyžene Šmouly z jejich vesničky 
a během pronásledování projdou 
kouzelným portálem, který je zavede 
do našeho světa. Malí modří Šmou-
lové musejí dát hlavy dohromady 
a najít způsob, jak se dostat zpátky 
do vesničky dříve, než je Gargamel 
znovu vystopuje. A tak jim přijďte 
do kina držet palce, aby se jim to 
podařilo.
Vstupné 69 Kč, 102 minut, mládeži 
přístupný

14. 4. sobota v 17:30 hod., 
Americký širokoúhlý film 
v českém znění:
AUTA 2
Animovaný dobrodružný rodinný film. 
Celebritní závoďák Blesk McQueen se 
společně se svým nejlepším přítelem, 
jedinečným odtahovým vozem Burá-
kem, vydává na zcela nové dobrodruž-
ství do exotických zemí celého světa. 
Ve filmu plném svižné akce a humoru 
se objevuje pestrá paleta nových aut, 
lodí, vlaků a letadel – ale také hrozi-
vých padouchů a mezinárodních zá-

vodníků. A tak se vydejme na skvělou 
jízdu kolem světa.
Vstupné 69 Kč, 110 minut, mládeži 
přístupný

21. 4. sobota v 17:30 hod., ko-
produkční film USA–VB–Francie:
KONTRABAND
Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co 
může všechno ztratit. Příběh býva-
lého pašeráka, který kvůli milované 
rodině seká už dlouho dobrotu, avšak 
nyní musí zachránit před gangstery 
lehkomyslného švagra a tak se napo-
sledy vydává na námořní lodi do ris-
kantní akce… Hrají: Mark Wahlberg, 
Kate Beckinsaleová, Ben Foster, Gio-
vanni Ribisi, Diego Luna a další.
Vstupné 69 Kč, 110 minut, mládeži 
nepřístupný

28. 4. sobota v 17:30 hod., Česko-
slovenský film – retro představení:
HELE, ON LETÍ! 
Osmnáctiletý mladík se sice bude 
jednou živit jako obuvník, avšak 
jeho největší láskou je létání na 
rogallu, čemuž je ochotný obětovat 
cokoli. Hudbu napsal a vlastní texty 
si nazpíval Marek Eben. Retro před-
stavení filmu, který se natáčel na 
území našeho města! 
Vstupné 69 Kč, 84 minut, mládeži 
přístupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna Jevíčko
Velikonoce na zámečku – pondělí 2. dubna od 
9.00 hodin.
Tradiční ukázky řemesel a velikonočních deko-
rací. Těšit se můžete na kraslice, dekorace z Pa-
prsku Velké Opatovice,  přírodní mýdla, jarní 
kytičky. 
Zastavte se potěšit oko a doplnit jarní výzdobu 
vašich domovů.
Předpokládaný konec – 16.00 hodin.

čtvrtek 5. dubna, sál zámečku v 18.00 hodin
Z Pákistánu do Číny - po Karakoram High-
way až do Pekingu.
Setkání s fotografem a cestovatelem Janem Koš-
ťálem, nové fotografie z cest a zajímavé zážitky.

čtvrtek 12. dubna, sál zámečku v 18.00 hodin
Božena Němcová se jako jediná žena probojo-
vala mezi 10 nejpopulárnějších Čechů v celoná-
rodní anketě „Největší Čech“. Se svým nejzná-
mějším literárním dílem „Babičkou“ se dostala 
i mezi 10 knih v anketě „Kniha mého srdce“. 
Jaká byla skutečně tato spisovatelka? A co vše 
nám ještě o ní zůstává utajeno?  O tom i mno-
hém dalším nám bude vyprávět „odbornice na 
Boženu Němcovou“, znalkyně života, díla i spi-
sovatelčiny korespondence, prof. Jaroslava Ja-
náčková. Nenechte si ujít zajímavé setkání s li-
terární historičkou a editorkou, dámou která je 
naší přední odbornicí na literaturu 19. století. 

Exkurze do Moravského krasu
Pro všechny, kdo mají rádi přednášky Hynka 
Skořepy a Moravský kras. Máte jedinečnou mož-
nost spojit obé. RNDr. Hynek Skořepa pro nás 
připravil procházku Moravským krasem, podívá-
me se na Holštejn, Křtiny, Výpustek či místa, do 
kterých se běžně nedostanete. 
Kdo zná erudici, přehled a poutavé vyprávění, 
které jsou Hynkovi Skořepovi vlastní, nenechá 
si výlet ujít. Navrhnuté datum je sobota 14. dub-
na. Pokud bude zájem domluvíme autobus, kte-
rý nás dopraví z Jevíčka na zajímavá místa Mo-
ravského krasu. Krasové území máme za humny 
a tentokrát budete mít možnost poznat je trochu 
z jiné stránky a hlavně se skvělým průvodcem.  
Přihlásit se můžete v Městské knihovně nebo na 
e-mail: knihovna@jevicko.net  
ICQ 610636613, tel. 461 325 229, mobil: 
731 655 437.

čtvrtek 19. dubna, sál zámečku v 18.00 hodin 
Vesmír dnes. Další pokračování cyklu předná-
šek o vesmíru Mgr. Jindřicha Žižku. Určitě si 
každý někdy položil otázku, kam by docesto-
val, kdyby se vydal doslova na kraj světa. Na-
razil by na „nic“ nebo by se objevil znovu na 
začátku svojí cesty? Kde má náš svět „konec“ 
a má vůbec nějaký? Jaké jsou nejnovější poznat-
ky o struktuře a vlastnostech našeho vesmíru? 
Přednáška podá laickým posluchačům populár-
ní formou základní informace o stavbě našeho 
vesmíru, jeho stavebních blocích a předpokláda-
ném trendu jeho dalšího vývoje. V posledních 
letech se pohled na vesmír jako celek výrazně 

O. p. s. Naproti informuje:
Kdo jsme:
nově vzniklá organizace – obecně prospěšná 
společnost – zabývající se zejména zaměstná-
váním lidí se zdravotním handicapem.

Co připravujeme:
otevřít v měsíci květnu v Moravské Třebové, 
ul. Svitavská, v přízemí budovy františkánské-
ho kláštera sociální kavárnu – LASKAVÁRNU 
– kde budou pod dohledem odborného perso-
nálu pracovat také lidi se zdravotním postiže-
ním. Nyní doděláváme interiér, nakupujeme 
vybavení, vyjednáváme s dodavateli, připravu-
jeme webové stránky apod. V měsíci dubnu 
přijmeme do týmu nové kolegy, které proškolí-
me, aby mohli nabízet kvalitní služby budou-
cím zákazníkům.

Kdo kavárnu podpořil:
na projekt Laskavárna jsme získali dotaci přes 
MPSV z fondů EU z Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost (OPLLZ). Do-
tační peníze mají pokrýt náklady na období 
2 let. Během této doby se má kavárna sta-
bilizovat tak, aby se mohla v dalším období 
samofinancovat. Během 2-letého období bude 
v kavárně zaměstnáno 8–10 lidí se zdravotním 
postižením, kteří se mají za podpory trenéra, 
barmanů asistentů a externích profesionálů 

v oboru kavárenství a sociální práce, naučit 
samostatně pracovat bez dalšího dlouhodobé-
ho dohledu.

Kavárna má již nyní mnoho dobrovolných po-
mocníků a dárců, jak z řad firem, tak i jednotliv-
ců, kterým bychom chtěli touto cestu poděkovat 
za všestranné snažení a různorodou pomoc.

A proč název Laskavárna? 
Protože chceme našim zákazníkům nabídnout 
plno laskavostí – laskavé prostředí, laskavý 
personál, laskavé akce, laskavou kávu a další 
dobroty a věci laskavé pro duši i tělo J.
Již nyní se těšíme, až pro Laskavárnu otevře-
me a nabídneme všem hostům její služby.

Naše prosba:
Pokud byste měli k dispozici nepotřebné star-
ší židle značky TON (kulaté sedátko i opě-
radlo), budeme rádi, když nám je darujete. 
Umíme je zrenovovat a mohou dále sloužit 
dobrým účelům.
Náš kontakt: 
krhlovad@seznam.cz, tel.: 736 752 811

Další aktuality se dozvíte v příštím čísle zpra-
vodaje, na letácích, plakátech atd.

Pracovní tým o. p. s. Naproti

změnil a z původní představy stálého nehybné-
ho světa okolo nás zůstaly díky novým objevům 
jen trosky. Vesmír je dynamický, neotřelý a troš-
ku i nepředvídatelný, stejně jako dnešní doba. 
Mnoho let zpátky už astrofyzikové například 
spočítali, že když si dáte na zahradu značku 
s nápisem „střed vesmíru“, máte ve své podsta-
tě vlastně i pravdu.

Pozor ve dnech – středa 25. dubna a čtvrtek 
26. dubna bude Městská knihovna v Jevíčku 
uzavřena. Přednáška se ve čtvrtek v 18:00 hodin 
bude konat.
Děkujme za pochopení a doporučujeme využít 
pondělní prodloužené půjčování do 19:00 hodin.

čtvrtek 26. dubna, sál zámečku od 18.00 hodin
MT. EVEREST, trek pod nejvyšší horou světa 
Motto: Nepál je tu, aby změnil tebe, a ne abys ty 
měnil Nepál (nepálské přísloví)
Zdeněk Bombera a jeho cesta z Jevíčka až do 
lůna nejvyššího pohoří světa pod několik os-
mitisícových vrcholů (Mt. Everest, Lhotse, Cho 
Oyu). Posvátná hora Ama Dablam, buddhistic-
ké kláštery, skvosty hinduistické a buddhistické 
architektury v okolí Káthmándú. 

Pozvánka na  pátek 4. května:
Hraběcí rody Salm-Neuburg a Herberstein 
v dějinách Jevíčka a okolí
V pátek 4. května v 18.00 hodin, sál zámečku. 
Mezi šlechtické rody, které v 18. a 19. století 
vlastnily statky v našem kraji a tím pádem také 
zasáhly do dějin a vývoje zdejších obcí patří sta-
robylé hraběcí rody von Salm-Neuburg a von 
Herberstein. 
Historik Mgr. Michal Schuster vás seznámí s je-
jich původem, dějinami a působením nejen na 
Malé Hané. 

Přihlásit se můžete:
Historie v plenéru - Kroměříž
Dobrá zpráva pro všechny milovníky přednášek 
Jana Valíčka. 
V sobotu 2. června v 6.30 odjíždíme od budovy 
Gymnázia na výlet za krásami Kroměříže. Zasvě-
ceným průvodcem nám bude Jan Valíček. Pro-
hlídku krásného historického města a zahrad 
jsme pro vás připravili v rámci cyklu Historie 
v plenéru. Přihlásit se můžete v Městské knihov-
ně, cena zájezdu je 220,- Kč.

Stanislava Kavanová
vedoucí Městské knihovny v Jevíčku
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Významné osobnosti Jevíčska v Městském muzeu

Partyzáni nedaleko Jevíčka

Mjr. Jan Toman
nar. 24. 6. 1934 v Jevíčku
V rodině tesaře Jana Tomana se na-
rodily dvě děti. Starší Jiřina a mladší 
(asi o 6 až 8 let) syn Jan. Bydleli na 
ulici Okružní III, Toman byl prvotříd-
ní tesař, který jezdil na kole na stav-
by i do Prostějova, maminka pra-
covala v domácnosti. Chodili (i 
v době Protektorátu, kdy to bylo 
zakázané) tančit při gramofonu 
k paní Tefrové. Měla hospůdku 
v Křivánkově ulici, kde se schá-
zeli mistři a pracovníci z autostrá-
dy, pracovníci ze železnice aj., bylo to 
velmi nebezpečné, ale nebylo udavače a niko-
mu se nic nestalo. 
Jenda Toman navštěvoval v Jevíčku gymnázium 
a po jeho absolvování se oženil s Janou Looso-
vou, nar. 4. 7. 1936, dcerou známého brněnské-
ho boxera. Loos patřil k boxerské špičce v prv-
ní republice i Protektorátu, měl velké úspěchy 
v Praze, ale i v Berlíně, kde byl hostem u teh-
dejšího mistra světa Schmelinga, který se ože-
nil s českou prvotřídní herečkou Anny Ondrá-
kovou. Tomanovi měli dva syny, Jana a Radka, 
oba jsou ženatí v Brně. 
Po maturitě studoval Jenda Toman vojenskou aka-
demii v Košicích. Později pracoval na letišti v Br-
ně-Slatinách a po zrušení této vojenské základny 

odchází do Piešťan. Létá s Migem 19-S a pa-
tří k elitě tamější posádky (Obr. č. 1). 

Při nácviku střemhlavých letů se sráží 
dne 6. 5. 1965 s druhým letcem, který 
letěl pod ním. Toman se katapultoval, 
ale je příliš nízko nad zemí, padák se 

otvírá příliš pozdě a pád pro 
něho končí smrtí. 
Hodností byl Toman při neho-
dě kapitánem, později byl po-
výšen na majora. Za řadu infor-
mací o Jendovi Tomanovi i za 
fotografie děkuji přítelkyni jeho 

rodiny, paní 
Jarce Žižkové z Jevíčka. 

(Obr. č. 2) – 1965 Košice – 
Toman, Pitoňák, dole Spra-
tek, Rezek, Košťál, Šika / 
Mig-15 bis – Letecké učiliště

Dnes již z jeho blízkých 
příbuzných v Jevíčku ni-
kdo nežije. Ti, co jsme 
Jendu Tomana znali, vzpo-
mínáme na jeho rodinu 
s láskou a obdivem. 

Ing. Jan Suchomel

Učitel František Votava (r. 1926 maturoval na 
jevíčské reálce, později v Jevíčku krátce učil 
na základní škole) v nevydaných Besedách 
v hartinkovské hospodě sepsal akce partyzá-
nů v blízkosti Hartinkova. Přečtěme si dva jeho 
krátké články.

Kraj pod vládou partyzánů
Poslední měsíce před osvobozením r. 1945 mo-
hou být pokládány za období vlády partyzánů 
v okolí Hartinkova. V té době se jejich činnost 
projevovala již veřejně a ve velkém rozsahu. Po-
dle hlášení četnické stanice ve Vranové Lhotě 
operovalo jich toho času v okolí kolem dvou 
set. Jejich středisko bylo v Nové Rovni.
Tak 16.3.1945 zastřelili ve Veselí lesního správ-
ce Leibnera a jeho ženu.
27.3.1945 popravili v Březinkách lesního správ-
ce Němce Gayera.
4.4.1945 vnikli do mlékárny v Kozově a zkonfis-
kovali zde 3 q másla.
15.4.1945 zaútočili na četnickou stanici v Klad-
kách a zabavili tam zbraně.
29.4.1945 zaskočili německý vojenský trén 
a zničili jej.
6.5.1945 zastřelili německého vojáka ve Vrano-
vé Lhotě. V odvetu byli tu popraveni němec-
kým vojskem 3 občané.
V tomže čase popravili v lese u Rovně hartin-
kovského občana Arnošta Péče, který jim vy-
hrožoval. Tehdy též se střetli s německou do-
mobranou v Petrůvce v krátké bitvě.
Nepředstavitelná hrůza padla na Hartinkovské, 
když došla zvěst, že 5. května 1945 vypálily pr-

chající jednotky příslušníků SS a gestapa ves 
Javoříčko u Bouzova a zastřelily zde 38 mužů 
od 15 do 76 let. Byla to prý odplata za přecho-
vávání partyzánů. Hartinkovští lidé pozorova-
li s hrůzou na svazích Housova nad dědinou 
mraky kouře z hořícího Javoříčka, zvláště když 
se roznesla zpráva, že osud Javoříčka postihne 
všechny obce, které měly s partyzány styky.
Strach budily všude vylepené vyhlášky němec-
kého velitelství, že v případě usmrcení jednoho 
německého vojáka bude popraveno 10 občanů 
v obci, v jejímž katastru se usmrcený němec-
ký voják najde. Dnem i nocí projížděly vesnicí 
nekonečné transporty prchajících německých 
vojsk i civilních německých obyvatel.
V okolních lesích se ozývaly nepřetržitě rány 
z pušek a kulometů při přestřelkách s němec-
kými zběhy a partyzány.
Obyvatelstvo čekalo již netrpělivě příchod Sovět-
ské armády, která již byla nedaleko, a očekáva-
lo od nich vysvobození z pekla duševních muk.

Den osvobození
Dne 9. května 1945 projížděla ještě dopoledne 
Hartinkovem ustupující německá armáda, zba-
vovala se své výzbroje, kterou při tom všude ni-
čila. Kolem cesty pod Maratovem ležely četné 
trosky zničených děl, tanků a hromady nábojů 
všeho druhu.
Kolem 4. hodiny odpoledne přiběhl do obce 
místní občan Alois Pokorný se zprávou, že Ru-
sové jsou již v Březinkách. Ve vesnici nastala 
nevýslovná radost. Za půl hodiny vjeli do Har-
tinkova první sovětští vojáci. dokončení na protější straně dole

Vítání bylo srdečné. Bylo mnoho nadšení, po-
zdravování a objímání.
Ve vsi se ubytovalo těžké dělostřelectvo, které 
se tu zdrželo do 11. května.
Škoda, že radost z příjezdu ruského vojska byla 
částečně zkalena tím, že byl omylem zastřelen 
u Hartinkova ruský voják od partyzánů. 
Potud vzpomínky Františka Votavy.

Připomeňme si, co předcházelo Javoříčku.
Javoříčko bylo jednou ze základen partyzánské 
skupiny Jermak-Fursenko. Část partyzánů měla 
úkryt v myslivně, kde se usadil na podzim 1944 
s rodinou Othmar Victora. Dne 15.2.1945 ode-
šel bez rodiny do Duryňska. Tam se snad měl 
účastnit i výcviku pro diverzní jednotky. 
Manželka Hilda se údajně snažila pomáhat Ja-
voříčským i intervencemi u přátel svého man-
žela, příslušníka SS. V noci z 9. na 10. 4. se 
vydal Fursenko spolu s A. Hňoupkem a V. Do-
stálem z uvedené myslivny do Litovle. Slíbil, že 
se do půlnoci vrátí. V Litovli hlídal oddíl Armé-
nů sklad zbraní. Partyzáni chtěli tyto zbraně 
získat, přičemž by k nim měli přejít i Arméni.
Tu noc přišli do hájenky partyzáni skupiny Jer-
mak-Fursenko: G. Litviško, N. Ivanovová a Bla-
žek. Setkali se tam s několika partyzány, kteří 
s Fursenkem do Litovle nešli. Litviško pohrozil 
H. Victorové, že pokud se Fursenko do půlnoci 
nevrátí, tak že ji zastřelí. Když Fursenko oprav-
du včas nepřišel, zastřelil ji i její dvě tříleté děti. 
Hájenku partyzáni podpálili.
Po půlnoci Fursenko přišel i se svými průvodci. 
Litviškovi předal dva Armény (ostatním se útěk 
nezdařil, ani zbraně partyzáni nezískali) a se 

Obr. č. 1

Obr. č. 2
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Zemene a soudní rada Karel Fischer ve svém 
působišti Třebíči a mnozí jiní. Zdejší okresní 
soudce Alex. Fusek  vložil do akcií všechny 
své úspory (několik tisíc korun) a pohnul ně-
kolik příbuzných a známých z Hranic k vět-
ším úpisům. V širších vrstvách venkovského 
obyvatelstva zejména u zemědělců neprojevi-
lo se však takové nadšení pro upisování, jak 
se očekávalo. Nebýt silné vůle, rozhodnosti 
a houževnatosti dr. Moníka, který se nele-

kal žádné překážky, byla by snad 
celá dosavadní práce ztrosko-

tala. Ale dr. Moník pevně 
věřil, že se započaté dílo 

podaří, pořádal na ven-
kově schůze, burcoval 
lid a skutečně se jemu 
a ostatním spolupra-
covníkům podařilo, 
že byla zakrátko větší 
část akciového kapi-
tálu zajištěna a ostat-

ní práce pak rychle po-
kračovaly. 

 Především byly 
zakoupeny potřebné po-

zemky na místě pro pivo-
var výhodném, obstarány plány 

a rozpočty a dle nich zadána stav-
ba budov stavitelské firmě Ing. Kabeláč  
a arch. Wittner v Olomouci a strojní zaříze-
ní firmě Märky-Bromovský a Scholz v Ada-
mově.
 Stavba sama byla ovšem pro Jevíčko vý-
znamnou podívanou a byla sledována se 
živým zájmem. Když se blížila k svému 
ukončení a pivovar byl vybaven potřebným 
zařízením, mrtvým i živým inventářem, byl 
přijat za sládka František Friml a k vedení 
administrativních prací účetní Josef Macou-
rek. Provoz nového podniku byl zahájen 30. 
března 1896. Zatím se již ležácké sudy plnily 
a s netrpělivostí byl očekáván den prvního 
výstavu piva. Bylo to v neděli 21. května 1896 
odpoledne, kdy za veliké účasti obecenstva  
a spolků z celého kraje se ubíral průvod 
z náměstí na prostranství u pivovaru. Prů-
vod byl zpestřen alegorickým vzorem taže-
ným opentlenými pivovarskými vraníky, na 

němž na ověnčeném ležáckém sudu maje-
státně trůnil „Gambrinus“,jejž vhodně před-
stavoval stavbyvedoucí Frant. Kučera, statný 
a širokoprsý Hanák. 
 Na výletním místě stály již na stolech 
připraveny sklenice s lákavým, křišťálo-
vě čistým, bohatou pěnou se honosícím 
mokem. Již první doušek každému zalaho-
dil a ze všech stran bylo slyšeti jednomysl-
ný pochvalný úsudek že je to „pívečko jako 
křen“. Aby se mohl pochlubiti se svým no-
vým výrobkem, uvařil totiž filuta, pan sta-
rý, k této slavnosti pivo poněkud silněj-
ší, bylo dobře vyleželé, takže to byl pravý 
malvaz proti těm obarveným vodičkám, na 
něž jsme byli dosud zvyklí. Jeho účinky se 
však brzy objevovaly na stále stupňujícím 
se rozjaření všech účastníků, k němuž ne-
málo přispěla také hudba, tanec a zpěv.  
I ti jinak vážní a zdrženliví hosté ne-
mohli nijak utajiti svou růžovou nála-
du a neradi se k tomu přiznávali, že pod-
lehli bezmocně síle našeho dobrého 
pívečka. Slavnost probíhala za povznesené 
bezstarostné nálady, která strhovala a opo-
jovala s sebou kde koho (i velebnosti)  
a skončila za bujarého přátelského veselí, ja-
kého snad dosud nikdo nepamatoval. 
 Ihned druhého dne rozváželo se již pivo 
vlastními a najatými povozy do hostinců celé 
Malé Hané a brzy si získalo chvalnou pověst 
jako kvalitní výrobek. 
 Zanedlouho pak bylo čepováno ve všech 
hostincích našeho okolí i sousedních okresů, 
takže byl Baschův pivovar ve Velkých Opa-
tovicích donucen vaření piva zastaviti. Pro-
roctví našich opozičníků se tentokráte zase 
neosvědčilo. 
 Z dokončeného díla s dobrými vyhlídkami 
na úspěch těšili se nejvíce jeho budovatelé, 
zejména dr. Moník, jeho inspirátor. Bohužel 
jeho radost netrvala dlouho, byla mu zkalena 
několika jednotlivci za to, že jim při stavbě 
byla znemožněna jejich chamtivost. Je zná-
mo, že každý projev nevděku prokazuje pova-
hu drsnou a sobeckou. A tací lidé, kteří vlast-
ní nectnosti vidí rádi zosobněny na člověku 
sebepoctivějším a šlechetnějším, se našli, aby 
o dr. Moníkovi šířili všelijaké pomluvy.

Akciový pivovar
 Byl to dobře promyšlený návrh, neboť 
celý náš kraj byl zásobován pivem z němec-
kých a německo-židovských podni-
ky, takže se o prosperitě českého 
podniku nedalo pochybovati. 
Také pro zemědělství mělo 
vybudování podobného 
českého podniku nema-
lý význam, neboť židov-
ská firma Basch a syno-
vé v Boskovicích, která 
měla najaty panské pivo-
vary a sladovny v Šebe-
tově a ve Velkých Opato-
vicích, ovládala tenkráte 
úplně obilní trh celé Malé 
Hané, diktovala ceny a naši 
zemědělci byli odkázáni na je-
jich libovůli. 
 Zařizující výbor sestávající z dr. 
Jos Moníka, líkárníka Karla Tilla, pošt-
mistra Karla Appela a náměstka měšťanos-
ty Eman. Sedláčka ujal se hned přípravných 
prací. Tato novina překvapila ovšem celé 
město a jak se dalo očekávati, byla našimi 
opozičníky přijata s pošklebky. Kopali nové-
mu podniku předčasně hrob, předpovídajíce, 
že bude brzy na hromadě a z něj bude vhod-
ná sýpka pro Basche.
 Dr. Moník však nemeškal, obstaral si po-
třebné informace, vypracoval stanovy a po je-
jich schválení byl na ustavující valné hroma-
dě dne 8. prosince 1895 zvolen předsedou 
nové akciové společnosti. Ihned pak bylo 
započato s upisováním akcií. Značnějšími 
obnosy se ho zúčastnili v první řadě sami 
zakladatelé, pak místní Záložna. Také zdej-
ší rodáci, roztroušení v různých končinách 
s opravdovým zájmem o nový podnik, upiso-
vali akcie nejen sami, ale získávali zájemce 
v místech, kde působili. Tak notář Kašpar 

Obr. č. 1

svými průvodci odešel do Hvozdečka. Litviško 
vyslechl oba Arménce a následně je zastřelil. 
A nejen je. Také V. Dostála, který se jich zastal. 
Když přijeli hasiči hasit hájenku, smrtelně zra-
nil starostu Veselíčka Fr. Malíka.
Obdobně se partyzáni chovali i v nám bližším 
Vrážném, kde vedle několika Němců byl zavraž-
děn i kanadský partyzán. 
Je možné, že kdybychom věděli, jaké hrůzy pro-
žil G. Litviško, tak bychom se nedivili, že se 
z něho stal opilec a bezohledný vrah. Ani to by 
však jeho odporný čin neomluvilo.
V každé armádě se najdou vojáci, kteří využi-

jí válku k realizaci svých násilnických sklonů. 
I v současné době můžeme občas slyšet, k ja-
kým nehorázným činům se uchýlili někteří vo-
jáci ve válečných operacích, jejichž užitečnost 
nelze zpochybňovat. Nejinak tomu bylo i v ar-
mádě sovětské v roce 1945. Např. ve Veselíčku 
u Javoříčka nařídili příslušníci sovětské armá-
dy všem ženám, aby se dostavily do místního 
hostince. Jde prý o sčítání obyvatel. Když ženy 
přišly, tak staré propustili a ostatní znásilnili.
Jako naprosto protikladný příklad můžeme 
uvést čin sovětského lékaře v Lázích. Jedna 
žena, mající pověst fanatické Němky, podřezala 

při příchodu sovětské armády žíly na zápěstí 
čtyřem svým dětem, své matce a nakonec sobě. 
Přestože šlo o německé občany, ošetřil je so-
větský vojenský lékař a všechny osoby přežily. 
Tento můj příspěvek nemá v žádném případě 
znevážit úlohu partyzánů a sovětských vojáků 
při našem osvobození. 
O činnosti partyzánů na Bouzovsku, o činnos-
ti německých protipartyzánských sil na uve-
deném území a o vypálení Javoříčka je možno 
si přečíst články např. na www.valka.cz/cla-
nek_11106.html. 

Štěpán Blažek
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V neděli 4. března 2012 v odpoledních hodi-
nách jsme sezvali „hravé“ děti i dospělé na 
2. ročník P+P.Podle věku dětí jsme ustvořili 
3 skupiny. Čtvrtá skupina byla určená dospě-
lým. Všechny „rytíře a rytířky“ turnajového 
klání jsme přivítali a mohlo se začít soutěžit. 
Jako první se hrála hra pexeso. Z každé sku-
piny byli první tři vítězové odměněni cena-
mi. Dále následovalo skládání puzzle na čas. 
I v této hře byli vyhodnoceni a odměněni vždy 
první tři výherci z každé skupiny. Pro všechny 
hráče, ale i pozorovatele byl připraven teplý, 
voňavý, slaďoučký čaj a několik druhů řezů, 
které přichystaly naše členky. Hráči se při-
praveným občerstvením posilňovali, soutěžili, 
skládali a vzájemně si fandili.V letošním roce 
byli v obou hrách (pexeso a puzzle) opět lepší 

děti, než my dospělí, ač jsme se snažili sebe 
více.Letošního klání se zúčastnili hráči nejen 
z Biskupic, ale i z Jevíčka, Chornic, Jaroměřic 
a Slatin.Večer jsme se rozcházeli s tím, že my 
dospělí, budeme zase celý rok trénovat, aby-
chom ty naše děti konečně porazili. 

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika 
březen 2012

Naši jubilanti
Anna Macková
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Narození občánci
Lenka Petrželková
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Ohlednutí za turnajem P+P – 2. ročník

Výměna vodovodu
Oznamuje občanům, že od 16. do 30. dubna 
bude probíhat výměna vodovodu v ulici „Za 
humny“ od čp. 121 (stará bytovka) po čp. 126 
(nová bytovka). Z výše uvedeného důvodu je 
nutno počítat s částečným omezením provozu 
pro automobily. Dále může dojít ke krátkodo-
bým výpadkům dodávky vody a poklesu tla-
ku ve vodovodním řádu. Po odstavení starého 
vodovodu a napojení nového se vše vrátí do 
původního stavu.
Předem Vám děkujeme za pochopení. 

Dalibor Šebek, starosta obce

Sběr nebezpečného 
odpadu

Upozorňujeme občany, že dne 14. dubna 
2012 (sobota) se v naší obci uskuteční mo-
bilní sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:
9:00–9:15 hod.  stanoviště Zálesí u autobu-

sové zastávky
9:15–9:30 hod.  stanoviště Flintór u autobu-

sové zastávky
9:30–10:00 hod.  stanoviště Biskupice u hasi-

čárny
Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:
barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, čistící tkaniny, filtry, pneumatiky
ELEKTROODPAD BUDE VYBÍRÁN OBCÍ

Přistavení kontejneru
Oznamujeme občanům, že v pátek 20. dubna 
2012 bude do naší obce před budovu hasič-
ské zbrojnice přistaven kontejner na směsný 
komunální odpad. Kontejner bude přistaven 
od pátku 20. dubna do pondělí 23. dub-
na 2012.
Směsný komunálním odpadem se rozumí 
zejména:
všechen odpad který se nevleze do popelnic, 
papír, lepenka (lepenkové obaly větších roz-
měrů), sklo (obaly větších rozměrů např. de-
mižony, okna, zrcadla, textilní materiál (např. 
koberce), dřevo (např. vyřazený nábytek, od-
pad z prořezávek dřevin), matrace, plasty 
(např. obaly větších rozměrů – sudy), kovy 
(např. kovový nábytek, sudy), objemový od-
pad neobsahující nebezpečné látky atd.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad!
Např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, vý-
bojky, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, barvy.

Vítání občánků
Přišli k nám z ráje měkoučkých paloučků,
z věčného máje holčiček a kloučků.
Hebounké nožičky poběží světem,
přinesou radost mámě a dětem.
Ať děťátku sudičky, jen vše dobré dají,
ať pro něho hodně lásky, zdraví, štěstí mají.
V neděli 25. března 2012 jsme v zasedací 
místnosti OÚ v Biskupicích uspořádali vítání 
občánků ročníku narození 2011/2012. Přiví-
tali jsme celkem 5 dětí, 3 holčičky a 2 kluky, 
jmenovitě Lenku Petrželkovou, Ivetku Seker-
kovou, Elišku Vašíčkovou, Jaroslava Továrka 
a Jana Zoubka. Program vítání občánku kul-
turně obohatily děti z MŠ v Biskupicích a Iva-
na Svojanovská ze ZUŠ Jevíčko.   
Přejeme dětem hodně štěstí a zdraví a šťastné 
první krůčky životem a rodičům přejeme ne-
spočet jen těch příjemných a krásných chvilek 
prožitých s jejich ratolestmi.  
Děkujeme paní Evě Zechové za koláče a obci 
Biskupice za věcné dary.

Filip Procházka
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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

Pozvánka na VII. slet čarodějnic a čarodějů 
V pondělí 30. dubna 2012 se opět uskuteč-
ní v naší vesničce již VII. ročník velkého se-
tkání malých i velkých čarodějů a čarodějnic 
(věk nerozhoduje). Proto si zkontrolujte letové 
možnosti vašich košťat a naleštěte lampióny. 
Zbavte své kostýmy pavouků, pavučin, prachu 

a vyleťte za námi. Slétneme se v 18.30 hod 
u vatry na návsi. Košťátka, lampióny a dob-
rou náladu vezměte s sebou. O vydatnou krmi 
a kouzelné lektvary nebude nouze. Takže 
přijďte se pobavit, zalétat a začarovat si. 

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

MDŽ
8. března jsme si v naší obci připomněli svá-
tek všech žen. Ačkoliv se jedná o mezinárodní 
svátek, v některých z nás je spjat s minulým 
režimem, který ho hojně využíval pro svoji pro-
pagandu, a proto ho u nás občané slaví méně. 
Rozhodli jsme se zvrátit osud tohoto meziná-
rodního svátku a již třetím rokem vyrážejí naše 
děti do domácností a chodí všem ženám s ky-
tičkou přát. Rád 
bych dětem podě-
koval za obětavost 
a nadšení.
Zleva nahoře: 
Valérie Dürová, 
Katka Tokarchuko-
vá, Míša Kalitová, 
Pavlínka Procház-
ková, Lucie Antlo-
vá, Nikola Pospíši-
lová.
Zleva dole: 
Zuzka Živná, Eliš-
ka Kolářová, Da-
niel Slouka, Laďka 
Kolářová, Anička 
Neuerová.

Filip Procházka

U S N E S E N Í
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce BISKUPICE ze dne 1. března 2012

11/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) úpravu rozpočtu
d) kupní smlouvu na prodej pozemku par. č. 
199/33 o výměře 733 m2 v obci Biskupice a ka-
tastrálním území Biskupice u Jevíčka panu  Janu 
Bidmonovi, bytem  Záhřebská 2500/3, 616 00 
Brno, za účelem výstavby RD
e) kupní smlouvu na prodej pozemku par. č. 
199/49 o výměře  458 m2 v obci Biskupice a ka-
tastrálním území Biskupice u Jevíčka panu Mi-
chalu Sokolovi, bytem Husova 5, PSČ 602 00 
Brno – střed, za podmínek dle zápisu
f) smlouvu o poskytnutí dotace s Pardubický 
krajem,  Komenského náměstí 125, 532 11 Par-
dubice na přípravu a konání XIV. ročníku festiva-
lu Biskupické kaléšek, který se bude konat dne 
6. října 2012, ve výši 10 000,- Kč
g) dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602724221 

s Kooperativa pojišťovna,a. s., se sídlem Templo-
vá 747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617
h) cenu stočného v obci pro rok 2012 ve výši 
31,20 Kč/m3 vč. DPH
ch) žádost ze dne 27.2.2012 Mateřské školy Bis-
kupice o schválení hospodářského výsledku za 
rok 2011 ve výši 865,02 Kč a jeho převedení 
v celé výši 865,02 Kč do rezervního fondu Mateř-
ské školy Biskupice
i) žádost ze dne 5.1.2012 ZŠ Jaroměřice na po-
skytnutí příspěvku na lyžařský kurz pro  žáky 
z obce ve výši 200,- Kč/žák
j) žádost ze dne 1.2.2012 Základní organizace 
svazu postižených civilizačními chorobami Jevíč-
ko o poskytnutí příspěvku na  provoz organizace 
v roce 2012 ve výši 2 000,- Kč
k) směrnici pro  poskytování a účtování cestov-
ních náhrad dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 
a vyhlášky MPSV č. 429/2011 Sb.
l) cenovou nabídku firmy Velebný a Fam s.r.o. 
se sídlem J. Nygrína 334, 562 01 Ústí na Orlicí, 
IČ:25960709,  na výrobu a dodávku obecní vlaj-
ky včetně příslušenství, vyšívaného znaku obce, 
venkovních vlajek a stolních vlajek v celkové výši 
77 200,- Kč vč. DPH

11/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) sdělení nájemců, kteří v současnosti využívají 
areál bývalého JZD, seznam viz. zápis 
b) informaci o provedené kontrole sběrného mís-
ta  v Biskupicích , která proběhla dne 20.1.2012, 
bez závad
c) informaci starosty z jednání ve věci připo-
mínek k jízdním řádům, které proběhlo dne 
22.2.2012 na MěÚ v Moravské Třebové
d) informaci starosty o udělení osobní záštity 
hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka 
nad XIV. ročníkem festivalu slivovice „Biskupické 
kaléšek“, který se bude konat dne 6. října 2012
d) zápis kontrolního výboru z kontroly obce ze 
dne 12.12.2011,  zápis  finančního výboru z kon-
troly obce ze dne 27.10.2011, zápis  finančního 
výboru z kontroly Mateřské školy Biskupice ze 
dne 7.11.2011 

11/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě  11/1 tohoto usnesení
b) starostu obce k jednání s nájemci, kteří v sou-
časnosti využívají areál bývalého JZD

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

Likvidace organických 
odpadů v obci

Na základě celé řady stížností našich spoluob-
čanů žádáme všechny občany, aby při jarním 
úklidu zahrad neprováděli spalování organic-
kého odpadu (pálení bioodpadů na zahra-
dách a polích, vypalování trávy apod ) mezi 
rodinnou zástavbou. Uvědomte si, že zplodi-
ny Vámi pálených odpadů nedýchají jen Vaši 
sousedé, ale také Vy a Vaše děti.

Tento organický odpad můžete od 1. dub-
na uložit na sběrné místo u ČOV, které 
jsme zřídily na podzim  loňského roku. 

Provozní doba sběrného místa u ČOV:
Středa   16:00–17:00
Sobota  dopoledne 10:00–12:00,
 odpoledne 15:00–17:00
Na sběrném místě bude vždy přítomen pra-
covník, který Vám dá potřebné instrukce, na 
které místo dovezený odpad uložit. Současně 
Vás upozorňujeme, že odpad je nutno mít tří-
děný (tzn. zvlášť tráva, klestí apod.), jinak ne-
může být odpad na sběrné místo přijat.
Předem Vám děkujeme.

Dalibor Šebek, starosta obce
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Obec Chornice
Úspěchy v soutěžích Základní školy v Chornicích

Dětský maškarní karneval

Ke konci února se žáci naší školy zúčastnili 
oblastního kola recitační soutěže v Moravské 
Třebové.
Ve čtvrtek 23. února proběhlo l. kolo žáků 

V sobotu 24. března uspořádala Obec Chorni-
ce dětský maškarní karneval. Dvouhodinový 
program plný soutěží a her připravili pro děti 
členové brněnského divadla Koráb. Příjem-

né odpoledne bylo zakončeno vyhodnocením 
nejlepších masek ve dvou kategoriích. Podě-
kování patří všem, kteří se podíleli na přípra-
vách a na zdárném průběhu akce.

Naši jubilanti
v měsíci dubnu 2012

Božena Mrlinová
Soňa Šteflová
Marie Lišková
Libuše Seidlová
Zdeněk Švancara
Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Prodej levných oděvů 
- paní Navrátilová
ve čtvrtek 12. dubna 2012 
od 10,00 do 15,00 hodin

v Kulturním domě v Chornicích.

Pozvánka na kulturní 
vystoupení

Obec Chornice zve tímto širokou veřejnost na 
vystoupení vynikajícího kytaristy profesora 
Štěpána Raka, jehož hudbu doprovodí mlu-
veným slovem známý herec pan Alfred Strej-
ček. Akce se uskuteční v neděli 15.4.2012 
v kulturním domě, se zahájením v 16,00 ho-
din. Vstupné bude možno zakoupit na místě, 
nebo v předprodeji v kanceláři obecního úřa-
du. Cena je 100,- Kč za dospělého a 50,- Kč za 
dítě do 15-ti let. Po vystoupení  bude možno 
posedět u kávy nebo sklenky vína. Ještě jed-
nou jsou všichni srdečně zváni.

1.–5. tříd. Některá vystoupení těchto žáků po-
rota ocenila. Malí recitátoři obdrželi čtyři čest-
ná uznání (Vojtěch Felner, Michaela Kovářová, 
Tomáš Němec, Eva Vyroubalová).
Na úspěchy z předcházejícího dne navázaly žá-
kyně II. stupně. Recitátorky (Kopková Pavlína 
a Václavková Adriana) se umístily na 2. a 3. 
místě. Postoupily tak do okresního kola reci-
tační soutěže. 
Další velký úspěch následoval  v pondělí 27. 
února, kdy 8 žáků předvedlo sportovní výko-
ny v Gymnastickém čtyřboji. Krásným  výsled-
kem  bylo 5 medailí, 1 zlatá (Hana Kopková), 3 
stříbrné (Eva Vyroubalová, Michaela Němcová, 
Tadeáš Hofman) a 1 bronzová (Martin Elner). 

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Iveta Špičková, Mgr. Ludmila Faltýnková
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Slavnostní 
přivítání 
nových 

občánků

Úspěchy TJ Sokol 
Chornice

Mladí závodníci TJ SOKOL Chornice se zú-
častnili prvního letošního závodu – Zimního 
čtyřboje, tzn. šplh na tyči, hod na koš, skok 
z místa a člunkový běh. Do Svitav jelo soutě-
žit 13 sportovců, kteří dosáhli krásných umís-
tění – 3 zlaté, 5 stříbrných a 2 bronzové me-
daile a 3 z nich se umístili na čtvrtém místě. 
Všech 13 soutěžících postoupilo do krajské 
soutěže v Pardubicích, které se ale bohužel 
pro nemoc zúčastnilo jen 9 žáků. V tomto již 
velmi náročném závodě vybojovali 1 zlatou 
medaili, 2 stříbrné a 6 ostatních se umístilo 
do 10 místa. 
Doufám, že tento úspěch podnítí závodníky 
k pravidelnému cvičení, aby i v ostatních dis-
ciplínách, které je ještě čekají dosáhli stejných 
úspěchů.

Za TJ SOKOL Chornice Marie Appelová
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Obec Jaroměřice
Setkání seniorů a dětí ZŠ na Kalvárii 6. 3. 2012

Za krásného slunného počasí se vydaly děti vycház-
kou na Kalvárii, aby potěšily kulturním vystoupením 
dříve narozené klienty penzionu.
Pěvecký sbor pod vedením p.vychovatelky S.Valento-
vé a ředitele školy F.Václavka připravil jarní voničku 
lidových písniček, které si rádi společně zanotovali  
babičky i dědečkové. Zřetelně přednesené básničky 
je rovněž potěšily.

V březnu, měsíci čtenářů, nemohly zapomenout ani 
na předčítání z knihy. Zvolily titul Lentilka pro dědu 
Edu autorky Ivony Březinové, v níž je právě popiso-
ván vztah mezi čiperným chlapcem a dědečkem, po-
stiženým Alzheimerovou nemocí.
Setkání se velmi vydařilo ke spokojenosti seniorů 
i dětí, které byly obdařeny dobrým občerstvením.
Slíbily, že přijdou do konce škol. roku ještě jednou.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci dubnu se významného jubilea dožívají
Pudíková Marie
Hloušek Vladimír
Hloušek Antonín
Krejčíř Josef
Všem jmenovaným  
hodně zdraví, radosti  
a optimismu do dalších let.

Noví narození občánci: 
Pudík Daniel
Tomanová Kristýna
Malým dětem a jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví a štěstí do života.

Řady jaroměřických občanů opustila
paní Langerová Anna z Nového Dvora
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

Cestopisná přednáška manželů 
Márových a jejich syna Jirky

Již po třetí zavítali Márovi do Jaroměřic se svým vyprá-
věním o cestách po světě. V pátek 16.3. 2012 představi-
li země velmi vzdálené – Ekvádor a Galapágy. 
Vycestovali tam v roce 2008 s tehdy šestnáctiletým sy-
nem, upoutaným na invalidní vozík.
Spolu s nimi poznalo na 40 účastníků přednášky ostrov 
Bonaire v Karibiku, pozoruhodná tajemství života na 
rovníku, nebezpečný život v amazonské džungli i ojedi-
nělá zvířata tajemného souostroví Galapágy.
Všichni přítomní zhodnotili, že přednášky Márových 
jsou stále perfektnější. Jejich cestováním naplňují sny 
a plány postiženého Jirky a dokáží poté upoutat slovem 
i projekcí zájemce o cizí země. Knihy ze všech jejich ex-
pedicí jsou připraveny k výpůjčce v knihovně.
Přejeme celé rodině a zvlášť Jiřímu hodně zdraví a sil 
k překonání všech překážek.

Projekt Listování
Ojedinělou a dobře zvolenou formou upoutání na výběr 
četby jaroměřickým a jevíčským žákům ZŠ byla volba pro-
jektu Listování.
Hned po jarních prázdninách v úterý 20.března do kino-
sálu v Jevíčku zavítali herci českobudějovického divadla 
Věra Hollá a Pavel Oubram, aby z široké nabídky před-
vedli svým scénickým čtením zrovna dva tituly oblíbených 
a ceněných knih.
Pro  I. stupeň vybraly knihovnice autora dětských knih 
Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků. Vynikající 
herecký projev i vtipem nabitý text pobavil nejen děti, ale 
i přítomné pedagogy.
Žákům 6. -9. tříd byly formou hraného čtení předvedeny 
ukázky z knihy mladé držitelky ceny Magnesia Litera Mar-
kéty Baňkové „Straka v říši entropie“. Názorně a zábav-
ně byl dětem vysvětlen např. Archimedův zákon, záhady 
existence a fungování světa. Kritičtí diváci zhodnotili i toto 
představení velmi pozitivně. Věřme, že pomohlo poopra-
vit názor na fyziku. Smíchem a potleskem odměnili herce 
a potažmo i autorku bajek. Rovněž doprovázející učitelé 
hodnotili výbornou úroveň představení.
No a knihovnice, které program zajistily v rámci Března 
–měsíce čtenářů, se těší, že o představené knihy bude 
v obou knihovnách velký zájem.

Poděkování
všem, kteří přispěli přebytky ze svých domácností do 
Humanitární sbírky Diakonie Broumov.
Věřme, že jste touto cestou podpořili sociálně slabší.

Vítání jara
Jak jinak než písničkou by se mělo jaro přivítat. Če-
kali jsme na ně po „zimě-nezimě“ dlouho a krásnou 
slunečnou neděli 25. března 2012 si zazpívalo něko-
lik hostů s mladými hudebníky dechového souboru 
Malohanácká muzika. Zpestřením bylo pokračování 
veselého Kurzu hanáčtiny . Koncert se uskutečnil ve 
Volnočasovém areálu v Jaroměřicích, neboť se před-
pokládala velká účast milovníků dechovky.
Skutečnost byla jiná, ale jarní náladu to výborným 
muzikantům ani hostům nezkazilo.

Výtvarná dílna plstění
V páteční podvečer 9.3.2012 se příliš zájemců nesešlo, 
přestože technika plstění z ovčího rouna je zajímavá. Paní 
Malkovičová poskytla výběr několika barevných odstínů 
rouna, z nichž si mohly účastnice vytvořit různé kuličky. 
Aktuální před velikonocemi bylo zhotovení ovečky.
Paní Malkovičová sklidila obdiv nad různorodými plstěný-
mi výrobky, které vytváří s dcerou v nedalekém Vrážném.

Svoz drobného 
nebezpečného odpadu
Oznamujeme vám, že dne  20. dubna 2012 bude prove-
den svoz drobného nebezpečného odpadu z domácností,
kam patří vše, co není směsný komunální odpad, napří-
klad již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve, plechov-
ky a jiné obaly se zbytky nebo od motorových a jiných 
ropných olejů, maziv, barev, laků, lepidel, brzdových ka-
palin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou 
hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňo-
vých hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná 
léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, mono-
články, dále absorpční činidla, filtrační materiály, znečiš-
těné čistící tkaniny a textilie, oděvy znečištěné nebez-
pečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, 
fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co 
obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbesto-
vé krytiny. 
Všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny 
buďto v igelitových pytlech nebo v jiném pevnějším pře-
balu kvůli možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený 
azbest je zakázáno jakkoliv přepravovat.
Do nebezpečných odpadů patří i vybourané okenní rámy. 
Sklo se dá dát do nádob nebo do kontejnerů na sklo.
Nový Dvůr – autobus. zastávka od 15:30 do 15:50 hod. 
Jaroměřice – náves od 16:00 hod.  do 17:00 hod.

Svoz elektrozařízení 
a pneumatik dne 27. dubna 

Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elektrické 
pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, televizory, 
rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elek-
trozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, vysavače, 
elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, 
tedy vše, co je na elektriku jakéhokoliv napětí.
Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a mono-
článků.
Odevzdávané elektrozařízení a elektrospotřebiče musí 
být kompletní nerozebrané a tedy v úplném stavu. 
Sbírají se i veškeré pneumatiky, ale bez disků, ko-
vové disky patří do železa.
Nový Dvůr – autobus. zastávka od 15:30 do 15:50 hod.
Jaroměřice – náves od 16:00 do 17:00 hod.

Svoz směsného odpadu 
velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pátek dne  
4. května a odvezeny budou v pondělí 7. května 2012.
Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým ob-
jemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy o veškerý 
nábytek z domácnosti, sedací soupravy, matrace, kober-
ce, běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými látka-
mi, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné plas-
tové a papírové obaly, pytle nebo fólie napřiklad od jídla 
nebo od stavebních materiálů, velké plastové věci jako 
jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní sto-
ly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části au-
tomobilů, dále veškeré podlahové krytiny, textilie, mo-
litany, nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení 
a keramiku z WC a koupelen, zbytky stavebních mate-
riálů, ale pozor, ne na bázi sádry nebo azbestu, obaly 
stavebních materiálů, dále veškerou domácí a zahradní 
keramiku, také pálené nebo keramické tašky ze střech, 
starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery, 
velké skleněné věci nebo nádoby.
V podstatě všechny nepotřebné věci z domácnosti, ale 
ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány 
v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou lát-
kou znečištěné.
Rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy a po-
dobný velkoobjemový odpad dle svých možností,prosím, 
rozložte. Je to proto, že pokud je nábytek v celku, po-
hlíží se na něj jako na zboží a je neskladný. Dle svých 
možností, prosím, odstraňte z nábytku kovové součásti 
i drátěnky, (kovový odpad včetně sporáků, praček bez 
elektromotorů atd. patří do kovového tzv. šrotu, dá se 
tedy prodat). Skleněné výplně vysklít do určených sepa-
račních kontejnerů na sklo.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
1.4. neděle, 9.00- 18.00 hodin , výstavní síň (VS)
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
11.4. středa, 18.00 hodin, VS
„Ozdravte si život pomocí přírodních produktů“ 
zdravotní přednáška p. Marcely Bakové s poraden-
stvím o tom, že cesta ke zdraví není složitá 
12.4.čtvrtek, 10.30- 15.30, VS
Second hand, prodej levných oděvů s paní Veroni-
kou Navrátilovou
13.4. pátek  KNIHOVNA UZAVŘENA
21.4. sobota, 9.00 -13.00 hodin, prostory Centra 
života a podnikání
JARNÍ TRHY aneb Malá Flóra na Malé Hané, tra-
diční nabídka rostlinných přísad, sazenic, potřeb pro 
domácnost i pro potěšení
22.4. neděle, v 10.00 a v 11.00 hodin, Obřadní síň 
jaroměřického zámku
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
23.-27.4. pondělí –pátek, denně od 9.00 do 12.00 
hodin, Volnočasový areál
„Senioři komunikují“, počítačový bezplatný kurz 
pro seniory Nadačního fondu 
manželů Livie a Václava Klausových
Již přihlášení zájemci potvrdí účast, případní noví 
uchazeči se přihlásí v knihovně 
23.4. pondělí, 18.00 hodin, VS, opakovaný termín 
z únorové neuskutečněné cest. přednášky
„ S hvězdáři pod polynéskou oblohou“ s paní 
Slávkou Chrpovou, šéfredaktorkou časopisu Cyklo-
turistika, o cestě s panem Jiřím Grygarem a jinými 
asrtromomy
27.4. pátek, 18.00 hodin, VS
„Cestami duše“ provede psycholožka Mgr. Martina 
Kašpárková a poradí, v čem nám může být prospěšné 
zabývat se sami sebou.
„ Astrologický výhled na rok 2012“ s astroložkou 
Alenou Málkovou, letos s mírným zpožděním 
28.4. sobota, 16.00 hodin, VS
Meditace s esoterikem Broňou Rotherem, cena 

250,- Kč
30.4. pondělí, 17.00 hodin, prostory před CŽP, hři-
ště TJ
SLET ČARODĚJNIC před Dvoustovkou a volný pře-
let na hřiště TJ, 
zábava, soutěže a občerstvení 

Připravujeme:
3.5.čtvrtek, 15.30 hodin, klubovna nebo VS
Čínská medicína s manželi Tomášem a Ilonou 
Chromcovými
5.5. sobota, 17.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy Paličkovaná krajka Ivy Vanžu-
rové 
kulturní program, občerstvení, malá módní přehlídka
5.5. – 3.6., v době provozu knihovny, jinak po doho-
dě s knihovnicí, VS
Výstava Paličkovaná krajka Ivy Vanžurové
Zpřístupněno  PO, ST   9-11, 13-16 hodin,  PÁ – 13-
18 hodin, 27.5. ( pouť) 9-16 hodin
6.5. neděle, 9.00-18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
9.5. středa, 18.00 hodin, VS
„Bolí Vás páteř, klouby?“ přednáška MUDr. Strán-
ského – klub Energy Boskovice
12.5.sobota, odjezd autobusu v 5.00 hodin od za-
stávky ČSAD
Zájezd do polského Krakova a Osvětimi s průvod-
cem Janem Valíčkem,  
od 23.4. se vybírá poplatek 450,- Kč v knihovně od 
přihlášených účastníků.
10.5.čtvrtek, 13.00 hodin, VS
Malohanácké sluníčko, soutěž v recitaci pro děti 
1.-9.třídy ZŠ

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP
Pondělky  začátečníci 15.00 h,  pokročilí 16.30 h

Kurz němčiny s Mgr.Barborou Bohatcovou v klu-
bovně CŽP
Úterky      od 17.00 hodin
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordi-
naci 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  
středy       od 17.00 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

Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka  
a psychoterapeutka /s praxí 6 let/.
Nabízím psychoterapii a rebalancing masáže. 
V individuálně analytické psychoterapii lze sdílet 
vše, co má člověk na srdci, v bezpečném a důvěr-
ném prostoru. Může se zabývat svými konflikty, vzta-
hovými problémy, tělesnými symptomy, problémy se 
závislostí, depresí a úzkostmi, podpořit svůj tvořivý 
potenciál, hledat nové vnitřní zdroje energie, celko-
vé oživení a hledat smysl v tom, co se mu v životě 
děje.  „Jak uvnitř, tak i navenek“ – prastaré pravidlo 
hovoří o tom, že náš vnitřní svět se projevuje i ve 
vnějším světě a naopak z toho, co se  děje navenek, 
můžeme číst o svém vnitřním světě… proto se vy-

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zá-
pisu 
2) zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního 
zasedání 
3) hospodaření obce za leden - únor 2012 
4) Smlouvu o dílo č. 2011 1172 s OHGS Ústí nad Orlicí 
na Realizaci energetických úsporných opatření – ZŠ Ja-
roměřice – dokumentaci žádosti do OP Životní prostředí 
5) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011 1172 s OHGS 
Ústí nad Orlicí na Realizaci energetických úsporných 
opatření – ZŠ Jaroměřice – dokumentaci žádosti do OP 
Životní prostředí 
6) ukončení nájemního vztahu s Dr. Oldřichem Koudel-
kou  na nebytové prostory v budově čp. 200 v Jaroměři-
cích ke dni 31. 3. 2012 dohodou. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
7) odpověď SÚS PK Litomyšl ve věci přetěžování mostu 
u Vrbových (čp. 344) 
8) projednání připomínek k integrovanému dopravnímu 
systému s firmou OREDO 
9) výsledky hospodaření kanalizace za rok 2011 
10) informace ČÚZK ve věci doplňování dat do Registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí 
11) nabídku Mgr. Miroslava Šafáře na odkoupení parcel 
v lokalitě „Za Tvrzí“ 
12) žádosti manželů Ženíškových, Petra Vaculy a Renaty 
Parolkové a Zdeňka Konečného o koupi stavebního po-
zemku pro stavbu rodinného domu 
13) dopis společnosti  AKTIV Opava ve věci možnosti ná-
kupu reklamních předmětu se znakem obce 

Otevírání psychoterapeutické praxe v Jaroměřicích v CŽP

18. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 14. 3. 2012 

plácí věnovat pozornost sám sobě a svým vnitřním 
procesům. Při terapeutické práci nejde o to hledat 
původce problémů v druhých kolem sebe, ale po-
kusit se hledáním v sobě vytvořit trvalou a platnou 
změnu ve svém životě. Je neuvěřitelné, jakou vnitř-
ní silou tímto způsobem může člověk disponovat.  
Rebalancing je forma terapie, která se orientuje na 
tělo a jejím cílem je zlepšení vztahu k tělu a nasto-
lení rovnováhy mezi tělem, pocity a duchovními po-
stoji (re-balancing). Je to jedinečné spojení masáže, 
uvolnění vaziva, mobilizace kloubů, práce s dechem 
a energií a uvědoměním svého těla.  
Kontakt: mob.775 611 617; martina.kasparkova@se-
znam.cz

14) informace o možnostech využití pracovníků na veřejně 
prospěšné práce pro rok 2012 
15) informace o jednání ve věci Územního plánu obce Ja-
roměřice 
Zastupitelstvo obce zamítá:
16) žádost Oblastní charity Moravská Třebová o finanč-
ní podporu 
Zastupitelstvo obce ukládá:
17) starostovi obce informovat odbor dopravy Pardubické-
ho kraje ve věci přetěžování mostu u Vrbových (čp. 344) 
18) starostovi obce podepsat plnou moc s JUDr. Jahodo-
vou ve věci nájemního vztahu s HZS na zastavěnou plo-
chu parcely st. č. 16 
19) místostarostce zajistit petiční akci za záchranu regio-
nálního školství 
20) starostovi obce jednat s Mgr. M. Šafářem o koupi 
nabídnutých pozemků 

Rostislav Grulich, starosta obce
Mgr. Iveta Glocová. místostarostka

Nejvěrnější čtenář
V Městské knihovně v Hradci Králové se uskutečnilo 
21. 3. 2012 vyhlášení ankety Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků SKIP „Nejvěrnější čtenář.“
Za Pardubický kraj byla zvolena Paní Olga Za-
charová
I vesnice mají své „významné osobnosti“. Paní Olga 
Zacharová je jednou z nich -v Jaroměřicích – v obci 
na Malé Hané v cípu Pardubického kraje. 
Je dodnes známá v širokém regionu z doby jejího 
produktivního věku, kdy zastávala práci matrikář-
ky, Základy svých procítěných projevů na mnohých 
obřadech čerpala především z četby, která je jí do-
dnes oporou. Zde našla poezii, lásku a cit ke člověku 
s dobrými i horšími vlastnostmi.
Další sílu nachází v přírodě, kterou tolik miluje.
Nabyté literární zkušenosti a kladný vztah k li-
dem zúročila v sedmiletém působení v jaroměřické 
knihovně jako knihovnice do roku 2004.
Po zbudování nové knihovny s jinými pracovními 
podmínkami předala v 78ti letech post své následnici 
paní Helence Slavíčkové.
Od svých 10ti let až do dnešních 86ti úctyhodných 
roků navštěvuje knihovnu pravidelně. Je čtenářkou 
širokého spektra žánrů se zdravým objektivním ná-
zorem a zhodnocením. Vybírá si mezi knihami i ty 
zapomenuté, jako by jim chtěla udělat radost, že mo-
hou ještě někoho oslovit.
Nejen četbou, ale i neutuchajícím zájmem o veškeré 
kulturní dění si stále udržuje životní rozhled a vita-
litu.
Právem jí náleží titul NEJVĚRNĚJŠÍ ČTENÁŘKA 
Obecní knihovny Jaroměřice.

Výroční schůze ZO ČZS Jaroměřice
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů uspo-
řádala pro členy i hosty výroční členskou schůzi v ne-
děli 18.března 2012 v Centru života a podnikání. 
Schůze se zúčastnilo přes 30 přítomných z 33členné 
organizace. Pozvání výboru přijala Dis.Lucie Němeč-
ková, aby ve své přenášce poradila, jak a čím osázet 
okrasné zahradní plochy. 
Nedělní odpoledne s pohoštěním „z vlastních zdrojů“ 
bylo velmi příjemné.

Činnost Vjechétku
je opět od začátku roku bohatá:
28.1. Babské bál v Jaroměřicích, 7.3. vystoupení 
v Linharticích, 21.3. vystoupení v Jevíčku. Členky se-
niorského klubu Palouček nás mile překvapily vlastní 
písničkou na přivítanou.
22.3. veselá atmosféra na zámku v Konici, kde se 
rozezpíval sál skladbou Babylon, scénky Markétky 
a Věrky sklidily velký potlesk.
Čeká nás vystoupení 31.3. ve Vanovicích, 13.5. 
v Brodku u Konice, 20.5. v Uhřicích.
Jsme rády, že se naše vystoupení líbí a senioři zapo-
menou na chvíli na svoje starosti a bolesti.
Vzájemné poděkování patří všem děvčatům, že si na-
jdou čas a ochotu „vyrážet“ po okolí.

Zdenka Tillerová
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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
Bazar nejen nábytku Jaroměřice 
(budova bývalé ZŠ, vedle hřiště)

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

Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel. 608 863 074 

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

Josef Dvořák - opravy TV 
a ostatní elektroniky 

je přemístěna z ul. Třebovská 71, Jevíčko na 
ul. U Cihelny 660, Jevíčko, tel.: 603 448 317
 provozní doba podle telefonické domluvy

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

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

KABELOVÁ TELEVIZE CZ 
oznamuje, že od 1 . 4 . 2012 budou úřední hodiny z provozních 
důvodů zrušeny . V případě dotazů volejte na tel . 848 800 858, 

popř . pište na e-mail info@ktcz .eu .

centrum...vše pro váš tisk

centrum
...vše pro váš tisk

Malé náměstí 121
Jevíčko

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá

8:30–16:00 hod.

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

tisk fotografií 9x13 cm

laminování, kroužk. vazba

výroba razítek

barevné i černobílé kopírování
do velikosti A3

renovace inkoustových
a laserových náplní

servis mobilních telefonů
a tiskáren

prodej PC - komponentů,
tiskáren, náplní do tiskáren

 20%
sleva na tonery do tiskáren

k
u

p o n
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Informace o provedené údržbě na biocentru 
V březnu loňského roku proběhlo jednání 
mezi městem Jevíčko, zástupci místní orga-
nizace Českého rybářského svazu Jevíčko 
a Mysliveckého sdružení Jevíčko. Jednání 
byli přítomni také Mgr. Antonín Cedzo a Bc. 
Ondřej Jelínek, zástupci státní správy na úse-
ku životního prostředí. Cílem jednání bylo 
dohodnout další směřování údržbových prací 
na biocentru tak, aby tento vodní ekosystém 
získal zpět svůj původní ráz a pokud možno 
i druhovou skladbu rostlin a živočichů. Z dů-
vodu neřízeného rozšíření vrby jívy v letech 
minulých došlo k situaci, kdy byl zcela po-
tlačen dřívější charakter této vodní plochy. 
Ze dvou ostrovů také zmizela většina původ-
ního ptactva a zůstala převážně jen kachna 
divoká.

Jevíčko – město 
a pranostika Hromnic
Pranostika říká, že „o Hromnicích (2. 2.) 
bývá den velkých mrazů, kterých se báli i Ci-
káni“. Jak tomu bylo v Jevíčku s minimální-
mi teplotami první tři dny v únoru, je uvede-
no v tabulce. 

Nejchladnější Hromnice -30,5 °C byly roku 
1987. Některý rok se Hromniční zima o den 
přispíší, někdy opozdí. 
V 27 případech byla o Hromnicích minimální 
teplota pod nulou, tj. 84,4 %, v 5 případech 
byla teplota nad 0 °C, tj. 15,6 %. 
V Jevíčku se pranostika o Hromnicích větši-
nou vyplnila.

Informace o provedené údržbě na biocentru

Rok 1. 2. 2. 2. 3. 2. Rok 1. 2. 2. 2. 3. 2.
1981 -9,0 -9,0 -14,0 1997 -8,0 L -11,3 L -15,5 L
1982 -4,0 L -4,0 L -6,0 L 1998 -22,0 L -18,5 L -11,8 L
1983 -4,0 -0,5 -4,0 1999 -15,5 L -6,5 L -3,0
1984 -3,0 -8,0 -11,8 2000 1,0 -0,6 1,5
1985 0,1 1,7 -1,1 2001 -4,5 L -5,5 L -11,0 L
1986 -0,5 -0,2 -6,4 2002 -2,0 -1,0 -0,2
1987 -31,5 L -30,5 L -22,0 L 2003 -8,6 L -14,5 L -7,7 L
1988 -2,0 -1,0 -0,8 2004 -5,5 1,0 0,0
1989 1,0 1,0 0,5 2005 -2,5 -4,5 -3,6
1990 3,0 3,0 -1,2 2006 -8,2 L -10,0 L -13,0 L
1991 -17,0 L -18,0 L -16,0 L 2007 -0,5 -2,7 1,0
1992 -2,0 -2,0 -2,5 2008 -1,0 0,5 -5,0
1993 -18,5 L -15,2 L -15,0 L 2009 -8,0 L -1,0 0,2
1994 -1,0 -2,0 -3,0 2010 -12,0 L -14,0 L -9,0 L
1995 -6,0 -3,5 -3,0 2011 -10,0 L -8,5 L -5,0 L
1996 -19,2 L -17,3 L -8,3 L 2012 -15,0 L -16,0 L -20,5 L

L = ledový den, kdy teplota vzduchu po celý den nevystoupí nad 0 °C.                                        František Plech

Po upuštění vodní hladiny z důvodu tzv. „vy-
letnění“ nádrže začal v literálním pásmu ná-
drže opět narůstat orobinec a rákos, na jehož 
úbytek měl vliv hlavně býložravý amur, při po-
vodních naplavený do biocentra. Letos v ob-
dobí vegetačního klidu došlo k rozsáhlejšímu 
kácení břehových porostů vrby a ke smýcení 
jednoho ostrovů opět s převážně vrbovým po-
rostem. Údržba na druhém z ostrovů proběhne 
v příštím roce poté, co hladina biocentra opět 
zamrzne na bezpečnou tloušťku. Poděkování 
patří všem členům ČRS Jevíčko a MS Jevíčko, 
kteří se po dohodě a ve spolupráci s městem 
podíleli na zmíněné údržbě. V poslední fázi 
plánovaných prací bylo ještě v březnu provede-
no odbornou firmou zpevnění části východní-

ho břehu v úseku cca. 60 metrů lomovým ka-
menem, protože dlouhodobě docházelo k jeho 
vymílání a erozi směrem ke stávající cestě. 
V celé své kráse se biocentrum opět ukáže, až 
se v dubnu zazelená jeho bujná vegetace.

Mgr. Miroslav Šafář
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K jaru patří reveň
Reveň neboli rebarbora 
Reveň není příliš bohatá na vitamín C. Za to 
v ní najdeme provitamin A, vitamíny B, ni-
acin, protisklerotické flavonoidy. Účinně ničí 
škodlivé mikroorganismy, prospívá krevnímu 
oběhu, je močopudná. Není ovšem vhodná 
pro nemocné žlučníkovými a močovými ka-
meny. Díky zmíněným látkám účinně pomá-
há při ochablosti a zácpě, zbavuje tělo škod-
livin, posiluje svaly, kosti, nervy, pokožku 
a vlasy, aktivuje energii buněk a je dobrým 
pomocníkem při boji s nadváhou, neboť na 
sebe váže tukové látky. Musíme ale také při-
znat, že nejsou pouze pozitivní účinky této 
rostliny. Rebarbora je pravděpodobně zodpo-
vědná za ledvinové potíže u dětí náchylných 

Čtvrtý recept ze soutěže:

k tomuto onemocnění. Má velkou koncent-
raci kyseliny šťavelové. Vařením se přemění 
tato kyselina v anorganickou chemikálii, kte-
rá zanechá v těle značné množství krystal-
ků kyseliny šťavelové. Není vhodná při rev-
matizmu a revmatické horečce. Rebarborová 
šťáva je užitečná, když ji použijeme společně 
s karotkovou, celerovou nebo ovocnou šťá-
vou.

Mřížkový reveňový 
koláč
210 g hladké mouky
140 g tuku
70 g moučkového cukru 
1-2- žloutky 
20 g mletých ořechů 
250 g reveně 
100 g cukru krupice 
30 g rozinek 
30g sekaných ořechů  
moučkový cukr smíchaný s vanilkovým na 
posypání.

Na vál prosijeme mouku a cukr, přidáme změ-
klé máslo a žloutky, zpracujeme těsto, nechá-
me odpočinout. Mezitím si nachystáme reveň, 
kterou omyjeme, oloupeme, oškrábeme a na-
jemno nakrájíme. Odpočaté těsto vyválíme 
a 2/3 vložíme do formy, na několika místech 
propícháme vidličkou. Posypeme mletými oře-
chy a hustě revení, potom dáme omyté rozinky 
a nasekané ořechy. Ze zbylého těsta uválíme 
tenké dlouhé válečky a poklademe jimi koláč 
(uděláme mřížku). Vše dáme do trouby a upe-
čeme dozlatova. Hotový koláč hustě posypeme 
moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým.

Reveňová marmeláda
1 kg reveně, 600 – 800 g cukru, špetka ky-
seliny citronové a pektinový přípravek podle 
návodu výrobce. Reveň omyjeme, oloupeme 
a nakrájíme na menší kousky. Vložíme do 
hrnce, malinko podlijeme. Rozvaříme. Do 
změklého nasypeme cukr a rychle mícháme 
do zhoustnutí. Před koncem varu přidáme 
kyselinu a pektin. Plníme horké do sklenic 
a otočíme.

Zrození na poště
    Osada Nový Dvůr, ležící ve východ-
ním cípu Malé Hané pod vrchem La-
vičná, se může pochlubit jednou zvlášt-
ností. Během uplynulých šedesáti let 
patřila totiž hnedle pod tři dodací poš-
tovní úřady.

    Nejdříve její obyvatelé dostávali poš-
tu z nejblíže položeného sousedního 
Úsobrna, které od roku 1960 přinále-
ží k okresu Blansko. Ani ne z kilome-
tr vzdáleného Úsobrna psaníčka veselá 
i smutná ve své staré pošťácké braš-
ně kolem „maléch poli“ nosil pošťák 
pan Jindra z Horního Štěpánova. Vždy 
s podzimem nám nosil pořádného zají-

ce, kterého nám pravidelně posílal ot-
cův přítel z jižní Moravy.

    Dlouhá léta byla dodací pošta pro 
osadu Nový Dvůr v domovské obci 
v Jaroměřicích. Poštu do „Fameleji“, 
jak jest osada v místním „hantecu“ 
pojmenována, zpočátku vozil v poled-
ní přestávce bývalý vedoucí pošty pan 
Leopold Pazdírek, kterému naši fami-
liérně říkali Polda. Tři kilometry sem, 
tři zpátky. Když jel i na hájenku, stojící 
u lesa vedle silnice směrem k Šobiřo-
vo, nějaký ten „kilásek“ mu v pedálech 
i na nohou přibyl.

    Poslední léta uvádí asi padesátka 
místních obyvatel do zpáteční adre-

sy poštovní směrovací číslo pošty je-
víčské. Z Jevíčka sem ve všední dny 
dům od domu vozí poštu poštovským 
„gazíkem“ s ozvučeným pozdravením: 
„Jede, jede, poštovský panáček…“, za-
tímco pošťáci předchozí měli za kaž-
dého počasí pouze kola dvě, a to svého 
zajetého stařičkého bicyklu. 

    A byla to právě posledně zmíněná 
jevíčská pošta, kde se můj otec ráno 
na prvního máje – před rovnými šede-
sáti lety – dozvěděl, že jsem se právě 
narodil. 

Pavel Kyselák
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Žijí s námi,
psi, kočky, králíčci, 
fretky a spousta 
dalších…

 V minulých dílech jsme vybírali, 
kupovali, vychovávali a krmili nové zví-
řátko. Čas běží a pohlavní dospělost se 
blíží. Fenky se budou brzy hárat, psi se 
o ně zajímat, kočky začnou mrouskat 
a kocouři se vydávat na toulky. I tako-
vý domácí králíček může začít být pěk-
ně „otravný“ a začít prohánět vše, co se 
pohybuje i nepohybuje v bytě. Je načase 
se rozhodnout, jestli budeme chtít od 
svých zvířat potomky, či ne. I za ně jsme 
plně zodpovědní. Bohužel se stále na-
jdou tací, kteří koťata topí, což je nejen 
trestné, ale především děsivé. Smrt uto-
pením je hrůzostrašná, bouchnutí hla-
vičky o beton o nic lepší a ponechání 
někde vlastnímu osudu jakbysmet. Po-
kud tedy nechceme potomky od svých 
zvířat, měli bychom se rozhodnout, jak 
tomu zabránit.
 U kočiček je nejlepší volbou čas-
ná kastrace. Dělá se ještě před první 
říjí (mrouskáním), cca v 5. - 6. měsíci 
věku. Je to vhodné hlavně pro venku 
žijící kočky, kde je riziko, že můžou za-
březnout hned při prvním mrouskání, 
což není dobré, protože jsou ještě malé. 
S kočkami v bytě zase není k vydržení. 
Pokud to nestihneme a kočka přijde do 
říje, tak v době mrouskání se zákrok ne-
provádí, musí se počkat nebo lze v prv-
ních dnech příznaky říje potlačit injekč-
ně a posléze vykastrovat. Zákrok kočky 
snáší obecně velmi dobře. Ať se snažím 
sebevíc, nevýhody nenacházím. Výhod 
je spousta, nejen nechtěná koťata, ale 
i klid pro organismus zvířete, který je 
vyčerpáván opakovanými březostmi, po-
rody a kojením a vystavován rizikům, 
které s sebou březost a porod přináší. 
Proto je vhodné kastrovat i kočku star-
ší. Nemávnout rukou, že už je stará, že 
to nemá cenu, ale dopřát ji klid. Také 
je to vymizení či snížení rizika přenosu 
různých chorob při páření a šarvátkách, 
kterým se kastrovaný jedinec vyhne, po-

kud to jde. Zkrácení teritoria znamená 
menší riziko autonehod a výhodu pro 
vás v tom, že kočka bude chytat myši na 
vašich pozemcích, a ne u souseda. Dru-
hou možností ochrany je podávat injekč-
ně hormonální antikoncepci registrova-
nou pro použití u koček. Ta se podává 
jednou za čtvrt roku, a neměla by se, na 
rozdíl od kastrace, provádět před první 
říjí. Nevýhodou tedy je, že na to musí-
te myslet a nezapomenout. Nežádoucím 
účinkem u nepatrného procenta může 
být zánět dělohy. Cena za 4-5 podání 
se vyrovná ceně kastrace. Jiné prepará-
ty než injekční nejsou registrované pro 
použití u koček. Obzvláště bych chtěla 
varovat před používáním lidských tablet 
Androcur! Tyto tablety se používají pro 
léčbu deviantních mužů! U koček mů-
žou mít spoustu nežádoucích účinků, 
jako jsou například záněty a nádory dě-
lohy nebo mléčné žlázy. Velký problém 
nastane, pokud tabletu dáte již březí 
kočce. Může se stát, že předchozí table-
tu někde za rohem vyzvrací nebo, pokud 
má trávicí potíže, ji nemusí dobře vstře-
bat nebo zapomenete a podobně. V ta-
kovém případě se jí při porodu neote-
vře děložní krček, a pokud si problému 
nevšimnete a neodvezete ji na císařský 
řez, tak se bude někde zoufale několik 
dní snažit rodit, nakonec v ní mláďata 
uhynou a ona bude ve velkých bolestech 
pomalu umírat. 
  U kocourů se zákrok provádí o něco 
později, cca mezi 10. a 12. měsícem 
věku. Výhody jsou stejné jako u koček, 
z hlediska snížení rizika přenosu cho-
rob a infekcí ještě významnější, proto-
že kocouři se více perou, plus omezení 
značkování. Ale protože z jejich strany 
nehrozí nechtěná koťata, je kastrace, 
k veliké škodě jejich zdraví, majitelem 
často opomíjena. Scestný je názor, že si 
kocour „neužije“ a že ho to bude mrzet. 
Můžete si být jisti, že pokud kolem něho 
přejde hezká kočka, určitě si neřekne “ 
Tak, a teď jsem si mohl užít a nemůžu!“ 
Nesmíte v tomto směru zvířata polidš-
ťovat. Stejně jako u koček je kastrace 
vhodná v každém věku, ale čím dříve, 
tím lépe. Zákrok je jednodušší a levnější 
než u koček a je velmi dobře snášen.

 U fenky se sterilizační zákrok může 
také provádět brzy. V Americe se dlou-
há léta provádí již před prvním háráním 
a díky tomu se přišlo na to, že takto 
časně vykastrované fenky neonemocní 
nádory mléčné žlázy. Kastrace mezi prv-
ním a druhým háráním (častější v Ev-
ropě) má také vysoké procento sníže-
ní rizika výskytů nádorů. Čím později 
je kastrace provedena, tím se procenta 
snižují. Nicméně, i když se třeba již ná-
dory na mléčné žláze vytvoří, je doporu-
čováno kastraci provést spolu s odstra-
něním nádoru v jakémkoli věku, aby se 
zrušil prokázaný vliv hormonů na růst 
novotvaru. U fenek tedy také platí, čím 
dříve, tím lépe.
 U psů se kastrace provádí po do-
sažení pohlavní dospělosti. Důvodem 
může být chov společně s fenkou nebo 
snaha o zklidnění povahy, pokud pes 
trpí dominantní agresivitou. V tomto 
případě může časná kastrace spolu se 
správnou výchovou velmi pomoci. Kas-
trace se také provádí při zjištění nádo-
rů varlat a při onemocněních prostaty. 
Také v případě nesestouplých varlat, 
která se zadrží buď v dutině břišní, 
nebo v tříslech, se doporučuje je odstra-
nit co nejdříve po dosažení pohlavní do-
spělosti, protože pokud varlata nejsou 
tam, kde mají být, to znamená v šour-
ku mimo tělo, a působí tak na ně tlak 
a zvýšená teplota, mají 10 i více násob-
né riziko, že zhoubně zbují. Nevýhodou 
kastrace může být u malého procenta 
psů (převážně u dlouhosrstých s hustou 
podsadou) změna charakteru srsti, ale 
i ta je většinou pouze přechodná.
 Nejčastějšími argumenty majitelů 
proti kastraci je strach ze změny povahy 
a obezita. Tyto obavy jsou neopodstat-
něné. Pokud se změní povaha, tak v dr-
tivé většině případů k lepšímu. Je prav-
dou, že kastrované zvíře má cca o 1/3 
nižší nároky na energetickou hodnotu 
krmiva. Tento fakt lze spíše využít. To 
co ušetříte za kvantitu, vložte do kvality 
krmiva, aby i v menším množství orga-
nismus dostal to, co potřebuje, přidej-
te pohyb, což bude výhodné i pro Vás, 
a spokojenost bude na obou stranách.

MVDr. Eva Kouřilová
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Havárie dvou vojenských letadel nad Jevíčkem a Jaroměřicemi
dokončení z minulého čísla

 Posádku letounu C-3-A S-15, který později 
havaroval u Jevíčka, tvořili: pilot por. Kolář Jiří, 
navigátor por. Pavlíček Jan, palubní radiotelegra-
fista. ppor. Hofman František a letečtí dorostenci 
Jurec Bartoloměj, Koláček Zdeněk, Král Franti-
šek a Machálek Jan. ( pozn.- V některých údajích 
uváděných pamětníky je uváděn jako pilot por.
Pavlíček.)
 Posádku letounu C-3-A S-11, který později ha-
varoval u Jaroměřic, tvořili: pilot čet. Tuček Mi-
roslav, navigátor por.Margetin Leopold, palubní  
radiotelegrafista rt. Gubarjev Jindřich a letečtí 
dorostenci Beneš Antonín, Daněk Josef, Drgoň 
František a Ďurčo Rudolf.
 Třetí letoun první směny, který rov-
něž odstartoval k letu, pilotoval por. Pav-
lík. Tento letoun se vrátil z letu z prostoru 
Česká Třebová na mateřské letiště pro po-
ruchu radiové stanice.
 Oba letouny C-3-A S-15 a C-3-A S-11 
v pořádku splnily první část letu a bez-
pečně přistály na letišti Prostějov II. Ješ-
tě před přistáním letounů došla ve 22.15 
hod z Chrudimi do Prostějova zpráva, aby 
letouny pro náhlé zhoršení počasí byly 
zdrženy, až do uvolnění startu. Ve 22.50 
hod pak došla od LK Chrudim zpráva, že 
povětrnostní poměry se tak dalece zlepši-
ly, že letouny mohou v Chrudimi bez ne-
bezpečí přistát. Protože i v Prostějově v té 
době bylo dobré počasí, byl jim po prohlídce obou 
letounů zpětný let povolen. Por. Margetin však 
rozhodnul, že letouny nepoletí po naplánovaném 
zpětném kurzu, ale že poletí přímo na letiště 
v Chrudimi. Letoun C-3 S-11 odstartoval na zpět-
ný let v 23.00 hod., letoun C-3 S-15 pak v 23.15 
hod.
 Letoun S-15 po odstartování hlásil, že letí 
pod mraky ve výši 1350 m a letoun S-11 hlásil, 
že letí pod mraky ve výši 1250 m. Dle zaměření 
z gonia Prostějov 3060 a 3120. Ve 23.23 hod bylo 
spojení s oběma letouny přerušeno a od tohoto 
času byly letouny nezvěstné. Letoun C-3-A S-15 
havaroval asi ve 23.25 hod v lese 2 km západně 
a 0,5 km jižně od Jevíčka. (pozn. autora – čas 
havárie byl určen podle zaseklých náramkových 
hodinek člena posádky.) Letoun C-3-A S-11 ha-
varoval na poli asi 500 m severovýchodně od 
Jaroměřic. Obě posádky v celkovém počtu 14–ti 
osob zahynuly.
 Následky obou havárií byly hrůzné. Jak jsem 
již uvedl v článku v Jevíčském zpravodaji z dub-
na r. 2004, navštívil jsem jako 14–ti letý společně 
s mnoha dalšími jevíčskými občany místo havárie 
letounu u Jevíčka, ještě před příchodem vojska, 
které potom celou oblast uzavřelo, takže jsme se 
mohli volně pohybovat po celé oblasti.  Místo tra-
gedie si dodnes dovedu vybavit. Stromy byly zu-
rážené ve směru pádu letadla a po okolí v několi-
ka desítkách metrů byly rozházeny trosky letadla 
a lidských těl. Trvale mám v paměti horní část 
trupu visící na stromě bez hlavy, rukou a spodní 
části a prst se zlatým prstenem ležící na cestičce 
v lese. I ostatní občané v úděsu jenom přihlíže-
li, nikdo nic nesbíral a neraboval. Obdobné bylo 
i místo havárie letounu u Jaroměřic.
 Jak vypadala situace v místě nehody letounu 
S-15 u Jevíčka si lze představit při neexistenci fo-
tografií z náčrtu – viz obr. č. 4, ze kterého je zřej-

mé značné rozptýlení trosek letounu a tedy i částí 
těl posádky, na což měl i značný vliv pád letou-
nu do lesa. (Dle názoru autora byl směr dopadu 
letounu opačný, než je uvedeno, jak si pamatuje 
a usuzuje z olámaných stromů v místě dopadu.)  
Z obr. č. 5 je pak zřejmé, že trosky letounu S-11, 
který dopadl do polí, jsou rozptýleny mnohem 
méně
 Ze zprávy č. 800 ze dne 27. 5. 1949 vyplývá, 
že MNO bylo ve 03.00 hod informováno, že jsou 
pohřešovány dva letouny, které buď havarovaly, 
nebo nouzově přistály. I přesto, že bylo konstato-
váno, že se nejedná o ilegální odlet letadel, byly 
informovány příslušné útvary (KV STB, pohranič-

ní stanice SNB a bezpečnostní letectvo), aby za-
hájily pátrání. Trosky obou letounů byly pátrací-
mi letouny nalezeny a identifikovány až v 11.25 
hod 27. 5. 1949. Pátrání bylo tak dlouho neúspěš-
né, protože se letouny nevracely do Chrudimi plá-
novanou trasou, na které je pátrací letouny hle-
daly. Ve skutečnosti havarovaný letoun u Jevíčka 
objevil jako první pan Josef Žiška, občan Jevíč-
ka, který o tom informoval policii. Trosky letadla 
u Jaroměřic nalezl místní rolník, který zjišťoval 
škody na polích, které napáchala noční bouře. Po-
loha havarovaných letounů byla tedy známa již 
před jejich zjištěním průzkumnými letadly.
 Na místa letecké nehody byla dne 27. 5. 1949 
v 10 hod vyslána komise, které předsedal mjr.
letectva Pala Vladimír. Tato komise zjistila přes-
ná místa nehod, zajistila střežení trosek, provedla 
s lékařem odsun tělesných pozůstatků členů po-
sádek do místních márnic a provedla ofotografo-
vání trosek.
 Dne 28. 5. 1949 v 11 hod se na místo neho-
dy dostavil velitel letectva sbor.gen. Al. Vicherek 
s dalšími důstojníky letectva. Původní komise 
byla nahrazena novou vyšetřovací komisí, které 
předsedal pplk. Jos. Motyčka. Tato komise do-
spěla k následujícím závěrům., tj. že hlášená stu-
dená fronta skutečně prošla nad místem nehody 
kolem 23.30 hod a vlastní příčinou havárií mohla 
být skutečnost, že letouny v důsledku nepřízni-
vých povětrnostních poměrů vletěly do hlavového 
límce před studenou frontou, čímž se dostaly do 
prostředí, které nevylučuje, že i letoun uvedeného 
typu může se stát neovladatelným a nárazy větru 
jsou tak silné, že mohou způsobit rozrušení letou-
nu za letu. Větrné turbulence mohou také v tako-
vém prostředí způsobit sražení letounu k zemi, 
zvláště v kopcovitém terénu.
Vyšetřovací komise se zabývala také možností, 
zda k havárii nedošlo po vzájemné kolizi letou-

nů. K této možnosti uvádí, že pokud by ke kolizi 
došlo ve výšce původního letu, muselo by se levé 
křídlo letounu S-15 nacházet ve větší vzdálenos-
ti od ohniska trosek letounu. Naopak pokud by 
ke srážce došlo v malé výšce, nemohly by se ha-
varované letouny nacházet ve vzdálenosti cca 6 
km od sebe. Navíc letoun S-11 vykazuje přízna-
ky, že havaroval celý. Komise se proto více při-
klonila k názoru, že příčinou obou havárii bylo 
nepříznivé počasí. Dále poukázala na malé zku-
šenosti pilotů obou letadel v létání za špatného 
počasí v noci. 
 Ve zprávě o nehodě letounů C-3-A S-11 a S-15 
ze dne 10. 6. 1949 je uvedeno, že mjr. Mareš při 

povolování návratu letounů z Prostějova do 
Chrudimi vyhodnotil povětrnostní situaci 
tak, že pokládal zlepšení počasí za všeobec-
né a neuvědomil si, že prošlá bouřka byla 
projevem průchodu studené fronty a že se 
tedy může nacházet někde v prostoru mezi 
Prostějovem a Chrudimí. Tuto skutečnost 
si nemohl ani ověřit, neboť tomto prosto-
ru žádná povětrnostní stanice nebyla. Navíc 
mjr. Mareš nebyl informován, že por. Mar-
getin se rozhodl pro přímý let z Prostějova 
do Chrudimi a ne po plánované trase Pros-
tějov-Havlíčkův Brod-Chrudim.
V místě hlavního centra trosek havaro-
vaných letounů postavilo město Jevíčko 
a obec Jaroměřice na památku zahynuvším 
letcům pomníky (viz obrázky). V kronice Je-

víčka je o celé havárii pouze stručný zápis, ve 
kterém je konstatována skutečnost, že v noci 
dne 26. 5. 1949 došlo k havárii dvou letadel za-
sažených bleskem u Jevíčka a Jaroměřic, jejichž 
trosky byly od sebe vzdáleny vzdušnou čarou asi 
4 km (pozn. – ve skutečnosti asi 5,75 km) Dále 
jsou uvedena jména havarovaných letců u Jevíčka 
a skutečnost, že na místě dopadu letadla je po-
staven pomníček. Jako příčina havárie je uveden 
zásah bleskem. 
V kronice Jaroměřic je uvedeno, že těla letců z le-
tounu havarovaného u Jaroměřic byla uložena do 
7 rakví, na které dne 28. 5. 1949 položil velitel le-
tectva generál Vicherek kytici. V neděli dne 29. 5. 
1949 odpoledne po farářově proslovu byly rakve 
odvezeny na nádraží. Odhalení pomníku v Jaro-
měřicích se konalo dne 18. 9. 1949 za účasti voj-
ska, hasičů, sokolů a zástupu lidí.
 Pokud pozorný čtenář tohoto článku srovná 
tyto oficiální údaje s údaji uvedenými v článcích 
z r. 2004, zjistí, že se v některých bodech rozchá-
zejí, což je způsobeno zřejmě tím, že články v r. 
2004 byly psány na základě vzpomínek po mnoha 
letech od havárií. Na základě zkušeností, že zain-
teresované osoby ve svých výpovědích k jednotli-
vým kauzám, v nichž figurují, často uvádějí nebo 
zamlčují údaje, které by mohly ovlivnit názor na 
jejich úlohu v dané kauze, je možné připustit, že se 
mohou chyby vloudit i do oficiálních dokumentů.
 Obracím se na čtenáře těchto řádků, aby 
až se zatoulají na svých procházkách k pomníč-
kům postaveným na památku zahynulých letců, 
věnovali tichou vzpomínku mrtvým, kteří zahy-
nuli kvůli nepříznivým povětrnostním podmín-
kám při jejich posledním letu, k nimž se z části 
přiřadil i lidský faktor.

Jevíčko, únor 2012 
Ing. Jaroslav Zezula st.
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