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Fotoaktuality

Cimrmani opět v Jevíčku

Město z ptačí perspektivy

Už jsou tady

Malá Haná v roce 1928
Jak rozevřená boží dlaň leží mezi horami v šíř 
a dál. Údolí mírně svažité k jihu a severu a kolem 
na kopcích lesy. Bouzovské hvozdy na jihu, pak 
lesy na Drahanské vysočině na východě a severu, 
na západě předhoří schönhengstu a mohelnické 
lesy na konec, na vše strany rozložené kompakt-
ně a široce a sem tam s úbočí sbíhající výmolem 
až do roviny. A za Boskovicemi a Pěčíkovem uza-
vírají se lesy v kruh.
Lesy na horách kolem Malé Hané jsou jejím 
šťastným osudem. Chrání ji od útoků bouřlivých 
a mrazících větrů, dávají jí mírné a vlhké klima 
ze svých vegetačních reserv a plní ji nevyrovna-
telnou atmosférou.  Neboť ať odkudkoliv táhnou 
vzdušné proudy, vždy filtrují se rozlehlými lesy, 
nasávají do sebe ozon zdravě dýchajících stromů 
a nesou ho po celém údolí. A protože Malá Haná 
jest údolí široké s výhřevnými plochami polí, tož 
zteplí na nich tento lesní vzduch, stane se lehčím 
a šíří prsa dýcháním.
Na obou koncích údolí (jako by hlídaly přístup 
do tohoto krásného kousku země) strmé zříce-
niny hradu boskovického a Cimburka u Trnávky. 
Hledí do kraje, pamětníci dávných časů a div-
ných změn. Zašly pyšné rody, které je stavěly, za-
šla doba jejich. A naopak zase jsou svědky toho, 
jak při všech těch změnách kraj, který hlídají 
a do něhož hledí, Malá Haná, zůstala vlastně ne-
změněna. Selské rody po věky zůstávají ve svých 
dědinkách při své práci.
Na pozvolných svazích horských boků leží pole. 
Na vodním předělu černice, pak dolů s obou stran 
červené náplavy třetihor, nejúrodnější v sypkých 
dělných lánech u Sudic a Vážan, ležících v jižním 
slunečním sklonu.  Dobře obdělaná pole jsou už 
skoro všechna odvodněna a ve velkých blocích 
Vanovic, Drválovic, Opatovic, Borotína,  Cetkovic 
a Uhřic i zcelena. Jsou dobří a pilní hospodáři 
v těch dědinkách na úbočích.
Všechny ty vesnice utekly od nejnižšího údolí, 
kdysi bažinatého, na návrší a nejvýš si postavily 
kostel. Vidíš je všechny, když projíždíš vláčkem 
z Boskovic do Trnávky. V Knínicích, Vanovicích, 
Cetkovicích, Borotíně, Opatovicích, Jaroměři-
cích, Biskupicích,  Jevíčku a v Chornicích. A ve-
dle nich dědinky menší a nejmenší, hezké a pěk-
né -- ó věř! -- opravdu pěkné. Ve stromech jsou 

všechny utopeny a jenom bílé prosvítají chalupy, 
někde ještě staré dřevěné domky, jinde solidní 
nové stavby. Na trnavsku, v kraji najednou kolo-
nisovaném po německém osidlovacím způsobu, 
jedna dědinka jako druhá, modré břidlicové stře-
chy a jásavě bílé stěny, na silnicích mezi lukami 
a zoranými svahy.
Mezi poli a dědinami uprostřed táhnou se louky 
Malé Hané. A to je kraje toho další div. Ať tři-
krát do roka změní se klidná tvárnost polí, když 
z vykoupané zeleně přejde do zlata zrajících lánů 
a potom do hnědé, obnažené zorané země, co 
jest to proti rozkošnické garderobě naší rozmarné 
luční víly! Dvakrát se strojí do plesu, do sen a do 
otav, ale každý skoro druhý den nový na sebe 
béře háv. Napřed petrklíče louky požlutí, řeřichy 
povlak jako z mlhy utkaný na ně položí, a pak už 
zdravé slunce dá jim zlato blatouchů a pryskyř-
níků a upolínů, a luční kohoutky rozlejí po nich 
zardělé červánky. V červnu, když práší se a voní 
žita pod vlnami horkého slunce, jsou louky nej-
krásnější. Přijde senoseč, pokosená tráva se suší, 
vzduchem fluktují a dráždí chřípě miliardy mik-
roorganismů a vypařovaných bylinných šťáv, jsou 
teplé večery s rudými západy slunce, volá v nich 
vyplašený křástal a křepelka. V tyto chvatné dny 
senoseče jest roztříštěna klidná dálava rozlohy 
luk: zde louka sklizená a jinde drobné kopky v řa-
dách a tam tráva posečená a vedle ještě stojí. Za 
pár dní rozmarná louka zas už v čerstvé zeleni, 
aby se chystala k otavám a potom ještě, neúnav-
ná, vynalézavá, vyraší v umírajícím slunci pod-
zimním útlé stvoly svých nahálků.
Louky leží po stranách potoků, na Semiči k Bo-
skovicím a na vodnaté Jevíčce, kterou jsme pod-
manili a ukáznili do regulovaných břehů. Z hor 
k nim spěchají potoky, Bělá ze šebetovských lesů, 
v opatovickém parku vyvěrá základ Jevíčky a béře 
cetkovský potok a smolenský, divokou Úsobrnku 
a Nectavku a pod Pěčíkovem vtéká do Třebův-
ky z německých hor. Chceš-li samotu a oproště-
ní duše, jdi podle těchto vod, až zavedou tě do 
lesních klínů.
Takový jest kraj Malé Hané. A byl v něm pěvec 
černých hvozdů, Jaroslav Marcha, potěšil zde své 
srdce a zval ho krajem „s veselýma očima“.

František Wenzl, Unerázka, 1. února 1928
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Společenská rubrika 
duben 2012

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
dubnu oslavili životní jubileum:

Jaroslav Deutsch
Bohuslav Wolf
Olga Churá
Anna Žváčková
František Širůček
Jaroslava Jašková
Aloisie Kalandrová
Irma Hegerová

Sbor pro občanské záležitosti blahopře-
je rodičům narozených dětí:

Nicol Třísková
Lucie Wernerová
Tereza Sekničková

Z našich řad odešli
Gerta Kolářová
Augustin Pařízek

MUDr. Ivana Křížová – dovolená
od 14. 5. do 25. 5. 2012 

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

Zastavení hodin
V průběhu měsíce května bude provedena 
údržba hodinového stroje na městské věži.

Poděkování
Děkujeme žákům Základní školy Jevíčko 
za jarní úklid a sběr odpadků na území 
města. Svou prací jste přispěli ke krásněj-
šímu životnímu prostředí nás všech.

Starosta a místostarosta

Naše město recyklací vyřazených elektrospotřebičů 
výrazně přispělo k ochraně životního prostředí

NEPŘEHLÉDNĚTE – omezení silničního provozu

Loni občané Jevíčka odevzdali k recyklaci 197 tele-
vizí, 81 monitorů a 519 kg drobného elektra.
Občané našeho města mají již několik let mož-
nost zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře 
elektroodpad. Kromě toho se na území měs-
ta nacházejí stacionární kontejnery na drobná 
vyřazená elektrozařízení. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primár-
ních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili 
životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás 
zajišťuje odběr a recyklaci vytříděných elektro-
zařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát 
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizo-
rů, počítačových monitorů a nově také drobných 
spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo 
tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy 
a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky 
studie byly prezentovány formou spotřeby energie, 

Pro zajištění bezpečnosti cyklistů a ostatního pro-
vozu dojde v Jevíčku ve dnech 4.-6. května 2012 
k částečným uzavírkám ulic a omezením. 
4. května od 17.30 do 19.15 hod bude ulicemi 
Karla Čapka,Svitavská, Okružní I. a II,  Biskupická, 

surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má neza-
nedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních 
telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje mo-
derní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení 
spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů 
pitné vody. Stejné množství je například spotřebo-
váno při 30 cyklech myčky nádobí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho 
města v loňském roce vytřídili 197 televizí, 81 
monitorů a 519 kg drobných spotřebičů (cel-
kem 6 699 kg vyřazených elektrozařízení). Tím 
jsme společně uspořili 54,72 MWh elektřiny, 
1 710,20 litrů ropy, 265,82 m3 vody a 3 tuny 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 13,59 tun CO2 ekv., a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 51,19 tun. Cer-
tifikát je k nahlédnutí na webových stránkách 
města v odkazu odpady.

K.H.Borovského probíhat trasa a průjezd I.etapy. 
5. května od 9.30 do 11.00 hod bude uzavřena 
silnice Jevíčko-Velké Opatovice a Jevíčko – Uh-
řice. Příjezd do Penny bude umožněn ve směru 
od náměstí.
Objížďka přes Smolno do V. Opatovic. Do Uhřic 
přes Jaroměřice oběma směry.
5. května od 17.45 do 18.30 bude ulicemi Br-
něnská od Uhřic, M. Mikuláše, A. K. Vitáka, ve-
den dojezd do cíle 3. etapy. V této době budou ulice 
pro ostatní provoz uzavřeny.
6.května od 9.00 do 12.30 hod. bude pro veš-
kerý provoz uzavřena silnice Jevíčko – Březina. Ob-
jížďka přes V. Opatovice, Slatinu oběma směry.
Ve dnech: 4.května od 18.30 do 20.00 hod, 5. 
května od 14.00 do 23.00 hod a 6. května od 
11.30 do 16.00 hod bude ulice K. H.  Borov-
ského uzavřena pro veškerý provoz. Dojezdy etap 
cyklistického závodu s mezinárodní účastí - ZMN 
2012.
Ulice Nerudova bude v úseku od křiž. s ul. Na-
ppova po křiž. s ul K. H. B. ve dnech 4.–6.
května vyhražena pro parkování vozidel ubyto-
vaných na DM.
Pořadatelé se obrací na občany bydlící na trase 
závodu,aby zde v této době neparkovali svá auta 
a provoz upravili dle pokynů pořadatelů a policie.
Případně si auta přeparkovali do jiných ulic chtějí 
li v této době odjet.
Věříme,že i Vy tak přispějete k bezpečnosti mla-
dých cyklistů.

Děkujeme, pořadatelé z TJ Cykloklubu Jevíčko – 
účastníci závodu.

Jubileum písmáka
Prvního května letošního roku ve vší skromnosti 
oslavil ing. Pavel KYSELÁK životní jubileum – 
rovnou šedesátku. A tak jsem ho požádala o krát-
ký rozhovor.
Ve Vaší hlavní odborné profesi – v oblasti mezi-
národního zdaňování patříte k předním odbor-
níkům v rámci České republiky. Kromě toho, 
ale máte celoživotního koníčka, a to psaní.
„Ano, první článek do oblastních novin jsem zaslal 
v deseti letech. V základní škole jsme vydávali tříd-
ní časopis Husí kravata aneb Večerní Jaroměřice.“
Vedle běžných novinových příspěvků píšete 
také články z druhé „psací kapsy“.
„Již téměř dvacet let publikuji odborné statě v ně-
kolika celostátních časopisech s právním a daňovým 
zaměřením.“
Písmáckým kalamářem nebo-li první „psa-
cí kapsou“ se často vracíte do rodného kraje 
na Malou Hanou.
„Na domov, kde jsem vyrůstal, se těžko zapomíná. 
A hlavně by se člověk neměl stydět za místo u jedno-
ho „hnoja“, kde od narození žil. Osobně jsem v tomto 
kraji historické Moravy znal jevíčského učitele Fran-
tiška Továrka i chobyňského rodáka lesního inžený-
ra Jaroslava Pinkavu. Oba dva se také vedle svého 
hlavního povolání věnovali psaní. Psali srdcem, s lás-
kou a pokorou ke kraji, ve kterém se narodili a žili 
a nikoliv pro peníze. O Mgr. Ing. Pinkavovi jsem sám 
napsal kolem stovky článků. Vždycky mě říkával, že 
jsou to pro něho dary královské.“
Poměrně často píšete o tetičce z Jevíčka. Mů-
žete nám ji blíže představit?
„To bohužel nemohu. Ta by mě dala … Ale vážně. 
Je sice pravda, že jistá místní měšťanka mi „stojí“ 
modelem. Nicméně ta moje milá rozšafná tetička je 
osůbka, která je a vlastně není. Ostatně o podobné 
skutečnosti se přesvědčil i můj prastrýc univerzitní 
profesor Vladimír Hudec, emeritní děkan fakulty žur-
nalistiky Univerzity Karlovy v Praze, jehož kořeny sa-
hají právě na Malou Hanou, do kraje kolem Jevíčka. 
Počátkem devadesátých let sestavoval svůj rozsáhlý 
rodokmen a hledal bližší informace o jedné své tetič-
ce. Mé rodiče tenkráte požádal, aby mu některé úda-
je zjistili přímo na místě. Bohužel, sám se přesvědčil, 
že právě u oné příbuzné stopa velmi záhadně končí.“

Děkuji za rozhovor Lenka Procházková

Když si uvědomíme, že například osobní automo-
bil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně roč-
ně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to 
nezanedbatelná čísla. Proto si všichni, kteří zodpo-
vědně třídí a přispívají tak k ochraně životního pro-
středí, zaslouží náš velký dík.

Mgr. Miroslav Šafář
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 18. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 18. dubna 2012
18/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín 
Staněk, Mgr. Jiří Janeček, Bc. Jan Finsterle,
b) program zasedání,
c) hospodářský výsledek příspěvkové organi-
zace MŠ Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanč-
ní částky 49.599,89 Kč, kdy částka 58,88 Kč 
bude použita na pokrytí ztráty z minulých let 
a částka ve výši 49.541,01 Kč bude převedena 
do rezervního fondu,
d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 
2012 č. 2,
e) cenovou nabídku firmy AKVAMONT, s. r. 
o., Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, na 
akci: „Oprava komunikací v Jevíčku““ za část-
ku do 100.000 Kč vč. DPH,
f) smlouvu o spolupráci a o provedení stavby 
na cizím majetku mezi Městem Jevíčko a fir-
mou AVEKO Servomotory, s. r. o., K. Čapka  
740, 569 43 Jevíčko,
g) směnu pozemků p. č. st. 179 – zastavě-
ná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-město 
a p. č. st. 1344 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Jevíčko-předměstí za pozemek p. č. 
3060/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a směnnou smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a Miroslavem Hru-
bým a Ludmilou Hrubou, Kostelní 40, 569 
43 Jevíčko na směnu pozemků p. č. st. 179 
v k.ú. Jevíčko-město a p. č. st. 1344 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za p. č. 3060/1 v k. ú. Je-
víčko-předměstí,
h) příspěvky z rozpočtu města na opravu ne-
movitých kulturních památek v rámci Progra-
mu regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón v roce 
2012 dle přílohy,
i) smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 70.000 Kč (z rozpočtu města) v rám-
ci „Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón“ 
mezi Městem Jevíčko a Římskokatolickou far-
ností, Komenského 165, 569 43 Jevíčko na 
akci: „bývalý Augustiniánský klášter č. p. 167 
na st. p. č. 2, Jevíčko“, 
j) smlouva o poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 210.000 Kč (dotace MK ČR) v rám-
ci „Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón“ 
mezi Městem Jevíčko a Římskokatolickou far-
ností, Komenského 165, 569 43 Jevíčko na 
akci: „bývalý Augustiniánský klášter č. p. 167 
na st. p. č. 2, Jevíčko“, 
k) výsledek výběrového řízení a SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou KOLP, s. r. o., Ka-
menná 4b, Brno, provozovna Dr. Janské-
ho 1176/36, 571 01 Moravská Třebová na 
akci: „Oprava vnějších omítek budovy kláš-
tera č. p. 51 (st. p. č. 3) omítky východní 
stěny po úroveň patrové římsy“ za částku 
640.392 Kč vč. DPH, 
l) výsledek výběrového řízení a SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou MOLAT spol. s r. 
o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice na akci: 

„Výměna parketové podlahy synagoga Jevíč-
ko“ za částku 693.864 Kč vč. DPH,  
m) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a ak. 
soch. Martinem Pokorným, restaurátorem Je-
seniova 67, 130 00 Praha 3, na akci: „Město 
Jevíčko - Socha Nejsvětější Trojice – restauro-
vání“ za částku 117.920 Kč vč. DPH, 
n) výsledek výběrového řízení na akci: „Vybu-
dování dětského hřiště A. K. Vitáka Jevíčko“,
o) dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko 
a Státním zemědělským intervenčním fondem 
(SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 na 
akci: „Oprava kulturního domu v Zadním Ar-
noštově I. etapa, kdy konečná výše dotace se 
určí na základě skutečně vynaložených, odů-
vodněných a řádně prokázaných způsobilých 
výdajů,
p) finanční náklady ve výši do 60.000 Kč na 
zajištění hudebního odpoledne, které se usku-
teční v rámci cyklistických závodů Grand Prix 
Matoušek, v prostorách Panského dvora za 
budovou ZŠ Jevíčko dne 5. 5. 2012 (30.000 
Kč uhradí firma Czech Blades), 
q) bezúplatný převod nepotřebného movitého 
vojenského materiálu z majetku MO ČR do 
majetku Města Jevíčko,
r) změnu jednacího řádu ZM, který spočívá ve 
zkrácení lhůty pro zasílání materiálů zastupi-
telům na 5 dnů před vlastním zasedáním ZM,
s) zrušení fondu rozvoje bydlení a převedení 
finančních prostředků do rozpočtu města po 
dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby bu-
dou tyto finanční prostředky převedeny zpět 
do nově zřízeného fondu bydlení,
18/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Martu Pocsaiovou,
18/3  Zastupitelstvo   r u š í :
a) usnesení ZM č. 15/1 písm. h) ze dne 15. 
2. 2012 – ZM schvaluje hospodářský výsle-
dek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 
2011 se ziskem finanční částky 49.599,89 Kč, 
která bude použita do rezervního fondu,
18/4  Zastupitelstvo  b e r e  n a  v ě d 
o m í :
a) a) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, 
mládeže a sportu ze dne 18. 4. 2012,
b) informaci starosty o možnosti koupě spolu-
vlastnického podílu o velikosti id. 1/2 pozem-
ků p. č. 1773, p. č. 1853, p. č. 2054, p. č. 2154 
a p. č. 4915, vše lesní pozemek v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí za celkovou kupní cenu 319.154 
Kč + úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč od nabízejícího 
dle zápisu,
c) informaci starosty o možnosti koupě spo-
luvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 po-
zemků 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 celkovou kupní cenu 
319.154 Kč + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč od na-
bízející dle zápisu,
d) informace o nutnosti digitalizace kina AS-
TRA v Jevíčku a informování o cenových na-
bídkách na obrazovou digitalizaci v normě E-
-Cinema,

e) informace o akceptované žádosti v rámci 
operačního programu „1.3 – Omezování rizika 
povodní – 1.3.1 Zlepšení systému povodňové 
služby“, kde město Jevíčko uspělo se svojí žá-
dostí o vybudování rozhlasu, kde celkové ná-
klady na akci činí 3.280.028 Kč vč. DPH, kdy 
částka ve výši 2.911.922 Kč vč. DPH bude hra-
zena SFŽP s podílem města ve výši 368.036 
Kč vč. DPH,
f) informace o zamítnuté žádosti města Je-
víčka v rámci operačního programu „6. Zlep-
šování stavu přírody a krajiny, 6.5 – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny“, kde město 
žádalo o regeneraci alejí, břehových porostů 
a solitérních stromů v Zadním Arnoštově a re-
vitalizace sídelní zeleně sídliště K. Čapka, ul. 
Nerudova a A. K. Vitáka,
g) zápisy KV ze dne 19. 3. 2012 a ze dne 
26. 3. 2012,
h) informace společnosti OREDO, s. r. o., Par-
dubice o změnách jízdních řádů od 1. 4. 2012, 
kde dochází k rušení některých spojů,
i) zpráva o provozu kanalizace a ČOV Jevíčko 
v roce 2011,
j) informace o možnosti směnit pozemky p. 
č. st. 320/5 za p. č. 344/3 oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí s firmou ERGO,
k) informaci starosty o návštěvě města Je-
víčka otcem Leopoldem a panem starostou 
Obergrünburgu, která se uskuteční ve dnech 
26.–28. 4. 2012,
l) informace starosty o soutěži hasičských 
družstev „O putovní pohár Malé Hané“, který 
se uskuteční dne 12. 5. 2012 na hřišti u Gym-
názia v Jevíčku,
m) informace starosty o obdrženém Rozhod-
nutí Krajského úřadu Pardubického kraje Č. 
j. : KrÚ – 8060/18/2012/OMSŘ/MV-8, kte-
rý tímto ruší Rozhodnutí MěÚ Jevíčko OVÚP 
ze dne 25. 11. 2011, č. j. OVUP 4144/2011 
– 309/B, kterým bylo rozhodnuto o umístění 
stavby „Bioplynová stanice 0,6 MW, Jevíčko“ 
a věc se vrací stavebnímu úřadu k novému 
projednání,
n) informace starosty o možnosti uzavření 
smlouvy o přijetí investičního úvěru od Čes-
ké spořitelny, a. s., (IČ 45244782), podle § 
85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších předpisů do výše 
1.000.000,00 Kč na financování investice ná-
kup pozemků p. č. 1131/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, p. č. 538/1 a p. č. 538/60 – oba 
ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí v areálu MŠ Jevíčko se splatností do 2 let 
a zajištěného budoucími příjmy obce z prode-
je domu č. p. 263 na ul. Okružní II a domu 
v Zadním Arnoštově č. p. 63 na splátku schvá-
leného úvěru od České spořitelny, a. s.,
18/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
a) radu města, zpracováním přehledu o využi-
tí finančních prostředků z prodejů nemovitostí 
v majetku města schválených v roce 2011,
b) radu města, zpracováním obecně závazné 
vyhlášky stanovující pravidla pro poskytování 
finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení 
v nejzazším termínu do konce dubna 2013.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  
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Policejní zprávy duben 2012
3. 4. 2012 Prázdné nádrže, kamiony 
i zemědělská technika bez nafty
Odhadem 700 litrů motorové nafty odčer-
pal prozatím neznámý pachatel z nádrží 
zemědělské techniky na Jevíčsku. 
K protiprávnímu jednání mělo 
dojít pravděpodobně v průbě-
hu uplynulého víkendu. Firma 
odhaduje způsobenou škodu 
na víc jak 20 tisíc korun. Před 
několika dny byl náhodným 
svědkem vyrušen zloděj, který 
v katastru obce Linhartice odčerpá-
val hadičkou z nádrže zaparkovaného ka-
mionu pohonné hmoty do připravených 
barelů. Ty byly uloženy v zavazadlovém 
prostoru tmavého vozu. Tmavá postava, 
svítící si na svoji práci baterkou,  stihla 
nasednout  do vozu a z místa odjet. Teh-
dy bylo zjištěno, že pachatel pravděpo-
dobně odčerpal ze tří kamionů 1 100 lit-
rů pohonných hmot a způsobil škody za 
bezmála 50 tisíc korun. Moravskotřebov-
ští policisté v současné době stále pátrají 
po pachatelích této trestné činnosti.  Za 
přečin krádež a poškození cizí věci jim 
hrozí až dvouleté vězení. 
10. 4. 2012 Velikonoční Dopravní ne-
hoda – Jevíčko
V pondělí, dne 9. 4. 2012, došlo v Jevíč-
ku ke střetu osobního motorového vozidla 
s motocyklem. K nehodě mělo dojít při 
vyjíždění osobního vozidla od benzínové 
čerpací stanice, přičemž vůz vjel do jízd-
ní dráhy projíždějícímu motorkáři. Ten 
utrpěl zranění, která si vyžádala převoz 
do nemocnice. Následně byl motocyklis-
ta propuštěn do domácího léčení. U obou 
účastníků byla provedena dechová zkouš-
ka, ta měla negativní výsledek. Doprav-
ní policisté ovšem zjistili, že řidič osobní-
ho vozu má rozsudkem okresního soudu 

uložen zákaz činnosti spočívající v záka-
zu řízení motorových vozidel a to až do 
července roku 2013.  Asi 27letý řidič ne-

respektoval nařízení soudu a usedl za 
volant vozu. S největší pravděpo-

dobností mu bude sděleno po-
dezření ze spáchání přečinu 
maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání. Okolnos-
ti nehody jsou i nadále před-

mětem dalšího prověřování.
12. 4. 2012 Policisté odvedli 

skvělou práci – srazil cyklistu, ujel 
a přece je obviněn  
Před spravedlností unikal muž středního 
věku, který měl v pátek 6. dubna 2012 
kolem deváté hodiny večer na Jevíčsku 
při dopravní nehodě srazit cyklistu. Zra-
něného nechal bez pomoci,  s vozem ujel 
ještě několik set metrů dále od nehody, 
následně jej odstavil a utekl.  Zraněný 
cyklista bohužel zemřel na místě. Po 
muži za volantem bylo vyhlášeno celo-
státní pátrání. Vypátrat se ho podaři-
lo policistům z Blanenska. V současné 
době je muž umístěn v policejní cele 
a čeká na verdikt soudu, zda bude stí-
hán vazebně, či vyšetřován na svobodě. 
Komisař Služby kriminální policie a vy-
šetřování ve Svitavách muže obvinil ze 
spáchání několika přečinů a to usmrce-
ní z nedbalosti, neposkytnutí pomoci ři-
dičem dopravního prostředku a maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázá-
ní. Proč právě maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání? Jelikož byl muži 
soudem uložen trest zákazu činnosti 
spočívající v zákazu řízení všech moto-
rových vozidel a to do ledna roku 2014. 
V případě prokázání viny může soud ob-
viněnému uložit trest odnětí svobody až 
na šest let. 

Usnesení z 36. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 27. února 2012
1/36 Rada schvaluje zapůjčení výstavních 
panelů pro VHOS, a. s. Moravská Třebová na 
pořádání dvoudenního odborného vodárenského 
semináře,
2/36 Rada pověřuje vedoucí PBH zajiště-
ním oprav hlavních vchodových dveří a zateplení 
prostoru hlavního přívodu vody v bytovém domě 
č. p. 812 na ul. Pivovarská,
3/36 Rada pověřuje vedoucí PBH zajiště-
ním nejnutnějších oprav střešních oken v pod-
krovním bytě na ul. K. Čapka 782,
4/36 Rada schvaluje odložení splátky 
dlužného nájemného ve výši 3.422 Kč za byt na 
ul. K. Čapka 783 žadatelce dle zápisu do 15. 4. 
2012,
5/36 Rada schvaluje umístění znaku měs-
ta Jevíčka na pohlednice vydavatele Josefa Krist-
ka,
6/36 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
sálu kina Astra v Jevíčku pro Městskou knihovnu 
v Jevíčku za účelem pořádání literárního pořadu 
pro děti z cyklu „Listování“, který se uskuteční 
dne 20. 3. 2012,
7/36 Rada schvaluje záměr pronájmu čás-
ti pozemku p. č. 5452 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,
8/36 Rada schvaluje záměr prodeje po-
zemku p. č. 183/1 – zahrada (369 m2) v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,
9/36 Rada schvaluje slevu na nájemném 
ve výši 227 Kč měsíčně na byt č. p. 21 v Zadním 
Arnoštově žadatelům dle zápisu,
10/36 Rada schvaluje CN firmy František 
Pazdírek, Třebovská 324, Jevíčko k výrobě ku-
chyňské linky a 2 ks stolů v částce 21.166 Kč vč. 

Usnesení z 37. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne  6. března 2012
1/37 Rada schvaluje předložený návrh 
„Výzvy k podání nabídky“ vč. příloh k veřejné za-
kázce „Vybudování dětského hřiště A. K. Vitáka 
Jevíčko“,
2/37 Rada schvaluje hodnotící kritérium 
veřejné zakázky „Vybudování dětského hřiště A. 
K. Vitáka Jevíčko“, kterým je nejnižší nabídková 
cena,
3/37 Rada schvaluje seznam firem, kte-
rým bude odeslaná „Výzva k podání nabídky“ 
dle zápisu,
4/37 Rada jmenuje členy hodnotící komi-
se, která bude současně plnit funkci komise pro 
posouzení nabídek a komise pro otevírání obálek 
s nabídkami dle zápisu,
5/37 Rada schvaluje provedení úpravy 
břehů Žlíbeckého potoka se zpevněním přírod-
ním kamenem společností KERAX s. r. o., Jevíč-
ko v částce do 50.000 Kč vč. DPH,
6/37 Rada schvaluje zakoupení nábytku 
pro potřeby komerční místnosti MěÚ od firmy 
Jan Dobeš – ODES, Pod Zahradami 732, Jevíčko 
za částku 30.520 Kč vč. DPH.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

DPH a CN firmy Oldřich Loubal, Třebovská 69 
Jevíčko na opravu podlahy v částce 24.372 Kč vč. 
DPH vše pro Středisko pečovatelské služby v Je-
víčku, Kobližná 125,
11/36 Rada určuje Ing. Romana Müllera 
jako předsedu a Mgr. Miroslava Šafáře jako člena 
konkursní komise pro vyhlášené konkursy na ře-
ditele ZŠ Jevíčko a ZUŠ Jevíčko za zřizovatele,
12/36 Rada pověřuje místostarostu jedná-
ním ve věci převodu pozemku p. č. 175/8 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí do majetku města,
13/36 Rada schvaluje zakoupení 25 licencí 
antivirové ochrany pro PC MěÚ Jevíčko od firmy 
ESET za částku 16.788 Kč vč. DPH,
14/36 Rada schvaluje smlouvu o poskytnu-
tí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje JSDH Jevíčko v částce 4.245 Kč v mě-
sících listopad a prosinec r. 2011
15/36 Rada schvaluje výměnu plynového 
sporáku Mora 2120 na PB bombu za sporák elek-

trický vč. provedení elektroinstalace v bytě č. 3, 
K. H. Borovského 476, Jevíčko za celkovou část-
ku  10.000 Kč bez DPH,
16/36 Rada schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy s nájemcem nebytových prostor na ul. 
Kostelní 41  ve 2. NP formou okamžité 
výpovědi ke dni 29. 2. 2012,
17/36 Rada pověřuje IT vyřadit dokončené 
investice z rozestavěného majetku a zařadit je na 
odpovídající majetkové účty,
18/36 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
sálu kina Astra v Jevíčku pro ZUŠ Jevíčko za 
účelem generální zkoušky orchestru Etien Band 
a následné koncerty pro žáky Gymnázia Jevíčko, 
ZŠ Chornice a ZŠ Městečko Trnávka a dále pro 
konání koncertu Malohanácké muziky v termí-
nech uvedených v zápisu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Doufám, že se i v příštím školním roce 
opět mezi žáky najdou milovníci literatury  
a navážeme na dosavadní úspěchy.

Mgr. Jiřina Finsterlová, Základní škola Jevíčko

RŮZNÉ

I v krajském kole jevíčská recitátorka uspěla
Vítězka okresního kola v recitaci Natálie Fin-
sterlová, žákyně 4. třídy Základní školy Jevíčko, 
uspěla i na krajské přehlídce dětských recitátorů 
v Pardubicích. DĚTSKÁ SCÉNA 2012 se konala 
12.dubnav silné konkurenci 18 recitáto-
rů celého Pardubického kraje.
Natálie si vedla velmi dobře. Její výkon 
odborná tříčlenná porota ohodnotila 
vynikajícím 3. místem. Natálie tak zů-
stala těsně za dveřmi kola celostátního, 
neboť postupová místa byla pouze dvě. 
Nové poznatky i zkušenosti si naše re-
citátorka odnesla také díky rozboru své-
ho výkonu s paní Emou Zámečníkovou, 
dlouholetou členkou poroty.
Celostátní přehlídka dětských recitáto-
rů se koná v červnu ve Svitavách, pro 
Natálii se tak nabízí příležitost zhléd-
nout přehlídku alespoň jako divák.

Slánské tančení
Již po čtvrté se tanečnice i tanečníci ze ZUŠ Je-
víčko pod vedením Alenky Dosedlové  zúčastnili 
,,Slánského tančení‘‘. V sobotu 31.3. se vydali na 
cestu do Slaného za jediným cílem, chystali se užít 
si tanec a třeba i vyhrát nějaký pohár. Cesta uběh-
la velice rychle a my jsme byli v městském centru 
Grand Slaný. Po tom co jsme podpořili, mladší sou-
těžící, nastala doba, kdy přišla na řadu první kate-
gorie, ve které soutěžily hned tři skupiny z Jevíčka. 
Kategorie volného stylu se zúčastnilo 7 tanečních 
skupin. Po krásném předvedení skladeb „Crazy“, 
„Gone“ a „Haló, policie“, jsme byli velice spokojeni 
s odtancovaným výkonem. Snaha se všem vyplatila. 
Za vystoupení s názvem „Crazy“ si holky vysoutěži-
ly krásné 5. místo. „Haló, policie“ a „Gone“ dovez-
li do Jevíčka dvě 1. místa. V další kategorii, show 
dance, výrazový a scénický tanec, se představily 
skladby „Tanec v obraze“, „Power dements“, „Extra 
liga“ a „Futuristic“ a dalších osm čísel. I na těchto 
sestavách se podepsala píle učitelky i jejích taneč-
níků. „Tanec v obraze“ vybojoval 2. místo a „Power 

dements“ s „Extra ligou“ místo 6. 7. místo sestavy 
„Futuristic“, která byla zároveň absolventská práce 
Terezky Vojtěchovské, nám udělalo též velikou ra-
dost. Absolventská práce sester Andrejky a Lenky 
Vymlátilových, „Maniac“, si vytancovala v nejstarší 
kategorii volného stylu 4. místo z 5 sestav. Všich-
ni jsme odjížděli spokojeni a plní nových zážitků. 
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme spoustu 
dalších tanečních úspěchů. Děkujeme také rodi-
čům, kteří s námi jeli jako podpora.

Za ZUŠ Jevíčko žákyně Tereza Hrouzková

Z Jevíčka až do Prahy…
Asi každého z nás by zajímalo, jaké to mají asi 
ti moderátoři, herci, když stojí před kamerami. 
Jak se cítí, jak zvládají nervozitu, co se stane, 
když udělají chybu… Jistě, můžeme se to dočíst 
v nějakých rozhovorech, ale vyzkoušet si to na 
vlastní kůži…  To asi ne všichni, ale já tu příle-
žitost měl! Nesmírně za ni děkuji České televi-
zi. A kde jsem si to mohl zkusit? 
Přímo v Praze na Kavčích horách 
v novém „virtuálním“ studiu, kde 
se točí i zpravodajské relace. 
Jak jsem se tam dostal? Brouzdám, 
brouzdám po internetu a najed-
nou mě udeří do očí článek, ve 
kterém se píše, že je možnost při-
hlásit se na konkurz do pořadu 
– Zprávičky a v jejich rubrice Mi-
niparlament přednést svůj návrh na zlepšení ži-
vota nás všech. Samozřejmě jsem hned napsal 
mail, že mám zájem a za týden mi přišla pozván-
ka do Prahy. Chtěl bych jen podotknout, že do-
stat se do Prahy je velmi jednoduché, z Jevíčka 
tam jede přímá linka, jen je nutno si přivstat. 
Hned po příchodu se nás ujala paní produkč-

ní a zavedla nás do ateliérů. První zážitek byl 
v maskérně, vedle mě si kulmovala vlasy paní 
„rosnička“ Zárybnická. Po maskérně následova-
la první seznamovací porada, kde jsem poznal 
celý štáb včetně moderátorky B. Černoškové (ji-
nak je k vidění v relaci Branky, body, vteřiny). 
Následovaly pokyny od pana režiséra a započal 
se konkurz. Nedívat se do kamery, usmívat se, 
rychle reagovat na položený dotaz, toto vše jsem 

měl na paměti. Počáteční nervozi-
ta částečně opadla a já se rozpo-
vídal. Po hodině režisér rozhodl, 
že mu to stačí a mohl jsem odejít. 
Do týdne měly přijít výsledky a já 
se vydal na procházku jarní Pra-
hou a poté večerní cestu domů. 
Již v pondělí ráno na mě čekal 
úžasný a neuvěřitelný mail, že mě 
berou a mám se v sobotu dosta-

vit na natáčení. Na natáčení jsem se měl jako 
v bavlnce. Bylo náročné, ale nezapomenutelné. 
Sice jsem v Miniparlamentu nevyhrál, ale zažil 
svůj velký sen… 
Pokud máte zájem, najdete mne na adrese: ces-
katelevize.cz/zpravicky 

Michael Jordán 

Jarní sběr v ZŠ Jevíčko
Jarního sběru papíru se zúčastnili žáci všech tříd 
Základní školy Jevíčko. Ve dnech 4. a 5. dubna 
2012 bylo ze sběrného dvora v Jevíčku odvezeno 
k dalšímu zpracování 13 470 kg starého papíru.
Ve škole probíhá stále sběr vysloužilých elektro-
spotřebičů, za které škola získává učební pomůc-
ky, hry, knihy, kterými například odměňuje žáky 
za umístění v soutěžích. 
Všem žákům a jejich rodičům za aktivní přístup 
a pomoc děkujeme. Starší žáci a zejména rodiče 
se svou účastí stávají vzorem nejen mladším dě-
tem, ale i ostatním lidem žijícím v našem městě. 

Mgr. Hana Veselková

Noc s Andersenem
Dne 30. 3. 2012 proběhla na naší škole Noc s An-
dersenem zaměřená na tvorbu Jiřího Trnky. Pro-
gram byl zahájen v tělocvičně již tradiční učitel-
skou pohádkou, tentokrát O drakovi. Děti ocenily 
potleskem také vystoupení dramatického krouž-
ku, vystoupení nejmladších cvičenek aerobiku  
a zazpívaly si s pěveckým sborem. Autořizdařilých 
literárních příběhů si odnesli odměny za umístění 
v soutěži Andersenova tužka. 
S tvorbou Jiřího Trnky také souvisel večerní pro-
gram, připravila ho pro mladší spolužáky děvčata  
z dramatického kroužku.  Za každou správnou od-
pověď dostaly děti indicii, kterou vyměnily za po-
klad, který se ukrýval v alchymistické laboratoři. 
Pro starší žáky učitelé českého jazyka připravi-
li jazykové hrya literární úlohy na téma magie  
a kouzla, které žáci plnili v menších skupinách. 
S řešením úloh jim pomáhali žáci 9. ročníku 
a studenti 1. ročníku Gymnázia Jevíčko.

Mgr. Jana Junková, Mgr. Hana Veselková
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Hudebníci ZUŠ Jevíčko zahájili druhé pololetí aktivně

Základní umělecká škola Jevíčko
www.zusjevicko.cz

Milí hudební přátelé,  začátek druhého pololetí 
školního roku 2011/2012 proběhl v ZUŠ Jevíčko 
v duchu zvýšené hudební aktivity. 
Žáci naší ZUŠ zahájili pololetí úspěšnými hudeb-
ními výkony, kterými reprezentovali naši ško-
lu v krajském kole Národní soutěže ve Vysokém 
Mýtě ve dnech 5. a 7. března 2012. Zde se umístili 
na velmi krásných pozicích: Jan Moučka – 2.mís-
to ve hře na bicí nástroje 
(vyučující Petr Prosser), Jakub Stejskal – 2. místo 
ve hře na bicí nástroje (vyučující Petr Prosser), 
Jakub Mauer – 1. místo ve hře na tenor – baskříd-
lovku (vyučující Dušan Pávek, dipl. um.) a Natálie 
Zikmundová – 1.místo s postupem do celostátní-
ho kola ve hře na zobcovou flétnu (vyučující Mgr. 
Kateřina Konečná), což je historicky první postu-
pující žák ZUŠ Jevíčko do celostátního kola. Všem 
účinkujícím a jejich vyučujícím učitelům gratulu-
jeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Nabízí v roce 2012/2013 výuku v těchto obo-
rech:
hudební obor
•	sólový a komorní zpěv
•	housle
•	klasická a elektrická kytara
•	klavír, elektrické klávesy, akordeon
•	zobcová flétna
•	příčná flétna, hoboj
•	bicí nástroje – nově od září 2011 !!!
•	klarinet, saxofon
•	trubka, trombon, lesní roh
•	baskřídlovka, tuba
•	možnost hry v souborech a orchestrech: 

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

výtvarný obor
taneční obor

Kromě soutěžních klání soustředila ZUŠ Jevíčko 
své síly také na koncerty  orchestrů - Etien Ban-
du a  Malohanácké muziky. Etien Band v úno-
ru a březnu uskutečnil koncertní „šňůru“ celkem 
pěti koncertů v sále kina v Jevíčku, které byly 
v jednom případě určeny veřejnosti a zbývající čty-
ři koncerty proběhly pro základní školy v Jevíč-
ku, Jaroměřicích, Chornicích, Městečku Trnávka 
a studentům Gymnázia v Jevíčku. 
Dechový orchestr Malohanácká muzika tentokrát 
odložil náročné orchestrální „kusy“ a připravil si 
pro své příznivce březnový koncert zaměřený na 
klasiky české a moravské dechovky.
V souvislosti s koncerty Etien bandu a Malo-
hanácké muziky bych především rád poděkoval 
Městu Jevíčku za zapůjčení sálu kina, děkuji také 
zvukařům a technikům: Mirku Horkému, Janu 
Šafářovi a Petru Kalandrovi, dále správci jevíčské-
ho kina panu Mirku Černému a v neposlední řadě 

Školné v uvedených oborech:
Hudební – individ. výuka – 280,- Kč/měsíc
Výtvarný –  – 200,- Kč/měsíc
Taneční –  – 150,- Kč/měsíc

Hledáme přednostně nové talenty 
v oborech: hra na housle, trubku, 
trombon, lesní roh, tubu, bicí nástro-
je a akordeon.

Zájemci se mohou hlásit osobně: 
ZUŠ Jevíčko
U Zámečku 451
tel. 773 627 084 
během měsíce května a června, nejpozději 
však první týden v září 2012.
Pozdější zájemci již nemusí být z důvodu ome-
zené kapacity školy přijati.

Trénink paměti
Již potřetí pořádala počátkem roku Měst-
ská knihovna tréninkové hodiny paměti, 
letos pro začátečníky i pokročilé. Po de-
set pondělků jsme se s radostí scházely 
na Zámečku a zábavnou formou procvi-
čovaly pod vedením paní Pavly Konečné 
své šedé závity mozkové. Ať to byly např. 
rébusy, hlavolamy, početní hádanky, IQ 
testy, vymýšlení smysluplné povídky, kde 
všechna slova začínala na jedno zvolené 
písmeno, nebo ze slova DOKUMENTÁ-
TOR vytvoření dalších 170 slov, vyluštění 
piktogramů českých přísloví, vše jsme se 
snažily se zájmem vypracovat.
Moc tímto děkujeme děvčatům z knihov-
ny a už se těšíme na další pokračování.
Za všechny účastnice

Alena Müllerová a Marta Loosová

ZŠ Jevíčko – úspěchy 
našich zpěváků

S příchodem jara se rozezpívali nejen ptáci 
v přírodě, ale i žáci na Základní škole v Jevíč-
ku. V měsíci březnu proběhlo nejprve školní 
kolo pěvecké soutěže, kterého se zúčastnilo ko-
lem  50 žáků z 1. i 2. stupně. Proto vybrat tři 
nejlepší zpěváky z každé kategorie bylo velmi 
těžké. Nakonec šestičlenná porota vybrala do 
oblastního kola v Moravské Třebové tyto žáky: 
Filip Řehořek, Marek Ševčík, Sofie Dia, Barbora 
Staňková, Apoléna Parolková, Eliška Beranová, 
Dadoo Dia, Sabina Šafářová, Pavla Langerová, 
Kristýna Kouřilová, Magdalena Parolková, Ja-
kub Mauer, Aneta Haderová a Nikola Richte-
rová.
Obvodní kolo se uskutečnilo 3. dubna 2012 
a všichni žáci podali výborné výkony a vzorně 
reprezentovali naši školu. Diplomy a medaile si 
přivezli tito žáci:
1. kategorie (1. třídy) 2. místo - Marek Šev-
čík, 3. místo – Filip Řehořek, ČU – Sofie Dia
2. kategorie (2. a 3. třídy) 1. místo -  Dadoo 
Dia, 2. místo - Apoléna Parolková
3. kategorie (4. a 5. třídy) 1. místo – Jakub 
Mauer, 2. místo - Magdalena Parolková, 3. mís-
to – Sabina Šafářová.
4. kategorie (6. a 7.třídy) 1. místo – Aneta 
Haderová, 3. místo – Nikola Richterová.
Všem vítězům a soutěžícím gratulujeme a těší-
me se na jejich další pěvecké úspěchy.

Mgr. Lenka Horáková

zaměstnancům Města Jevíčka, kteří nám ochot-
ně pomohli se stěhováním ozvučovací techniky 
a přípravou pódia, jmenovitě děkuji pánům: Karlu 
Neuerovi, Františku Stejskalovi, Pavlu Stejskalovi, 
Rostislavu Zemánkovi, Luďku Fílovi, Jirkovi Va-
lentovi a Bohuslavu Zatloukalovi.

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

Malé ohlédnutí TJ Pinec Jevíčko...

Šachový turnaj mládeže – Jevíčko 15. 4. 2012

Před několika dny skončila sportovní sezó-
na 2011–2012 i pro hráče TJ  Pinec Jevíčko. 
Byla náročná, ale zároveň dost úspěšná. Da-

Šachový turnaj mládeže, který se uskutečnil 
15.4 v malém sále Hotelu Morava, pořádal 
ŠK Jevíčko. Turnaje se zúčastnilo 60 mladých 
hráčů a hráček ve dvou věkových kategoriích.    

ŠK Jevíčko by touto cestou chtěl poděkovat 
za podporu všem, kteří pomohli tento turnaj 
uspořádat. 

Skauti a skautky slaví 
100 let českého skautingu
V roce 2012 uplyne 100 let od první-
ho skautského tábora, na který vyra-
zil s několika chlapci profesor Antonín 
Benjamin Svojsík. Od tábora, který je 
považován za počátek stoleté skautské 
historie v českých zemích. Letos si toto 
významné výročí připomene více než 
45 000 skautů a skautek po celé České 
republice. 

Oslavy 80. výročí 
vybudování sokolského 
areálu Tyršovy plovárny 
Areál byl vybudován a slavnostně 

otevřen 17. července 1932. 

Oslavy tohoto výročí jsou plánovány 
T. J. Sokolem Jevíčko  na 14. červen-
ce 2012. 
Na  letošní rok připadá i výročí 150 let 
od založení organizace Sokol, konáním 
XV. všesokolského sletu v Praze. 
Program oslav areálu Žlíbka bude inze-
rován. 
Prosíme tímto občany Jevíčka, kteří 
vlastní historické materiály a fotografie 
vztahující se k areálu, o možnost jejich 
zapůjčení k vytvoření kopií (tel. 777 
728 003 ing. Bušina), popřípadě za-
slání těchto kopií elektronicky na adre-
su sokoljevicko@seznam.cz. 
Za zapůjčení a předání těchto materiálů 
předem děkujeme. 

Tělocvičná jednota Sokol Jevíčko

Kategorie 2002 a mladší (konečné pořadí po 9. kolech)

Poř. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3 

1 Kolář Jan CZE 1000 DDM+TJ Mohelnice 8.0 37.5 49.0 42.00

2 Vašková Marie CZE 1100 ŠO DDM Hlinsko 7.5 39.5 51.5 40.75

3 Novotný Ondřej CZE 1100 ŠO DDM Hlinsko 7.0 35.5 46.0 33.50

4 Simon Michal CZE 1100 TJ Štefanydes Polička 6.0 35.5 46.0 25.00

5 Vémola Šimon CZE 1100 Sportovní klub Vyškov 5.5 41.0 52.5 28.75

Kategorie 1996 až 2001 (konečné pořadí po 9. kolech)

Poř. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3 

1 Dvořáček Filip CZE 1250 Makkabi Boskovice 8.0 41.5 53.0 46.00

2 Osouch Lukáš CZE 1250 Makkabi Boskovice 7.0 36.5 47.5 35.50

3 Duma Tomáš CZE 1250 ŠK Svitavy 7.0 36.5 47.5 34.50

4 Simon Jakub CZE 1250 TJ Štefanydes Polička 6.0 39.5 49.0 28.00

5 Dvořák Jakub CZE 1100 ŠK Svitavy 6.0 38.5 49.5 27.50

řilo se nám s mládeží, krásně se „rozjela“ 
Školička stolního tenisu, mladí hráči obsazo-
vali turnaje všech úrovní - od regionu až po 
ty mezinárodní. A domů nejezdili s prázd-
nou, často si vozili medaile a poháry. Ti nej-
lepší, jako Jakub a Patrik Vrbičtí společně 
s Lubošem Vykydalem, se prosazovali na 
předních místech hodnotících tabulek v se-
riálu BTM ČR nebo v družstvech dospělých 
hrajících regionální přebory.

Zde je malá statistika:
•	 umístění na stupních vítězů:  1. místo 

8x, 2. místo 15x, 3. místo 18x, 4. místo 
4x, 5. místo 4x. Na medailovém zisku 
se podíleli tito hráči a hráčky: J. Vrbic-
ký, Vykydal, Vašíček, P. Vrbický, Seman, 
Novotný, Kejzlar, Jelínek, Václavek, No-
votná, Španiel a Vedra.

•	 družstvo mužů dále obsadilo děle-
né 2. až 3. místo v regionální soutěži 
okresu Svitavy a družstvo starších žáků 
2. místo v regionální soutěži okresu Svi-
tavy.

V neposlední řadě je nutné zmínit podporu 
představitelů města Jevíčko a vedení ZŠ Je-
víčko a poděkovat jim za spolupráci. Dobro-
volná činnost ve sportu je velmi nedoceněná, 
zvláště práce z mládeží, a proto je nás obě-
tavců tak málo. Tímto chci apelovat na další 
případné zájemce či nadšence a nabídnout 
jim spolupráci s oddílem stolního tenisu.

Za TJ Pinec Jevíčko Oldřích Zecha
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI             KVĚTEN 2012

Úterý 1. května Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

Středa 2. května Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 3. května

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 4. května
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 8. května Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

Středa 9. května Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 10. května

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 11. května Z A V Ř E N O
Zápis do Mateřské školy

Z A V Ř E N O

Úterý 15. května
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 16. května Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 17. května
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 18. května
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 22. května
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 23. května Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 24. května
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 25. května
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 29. května
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 30. května Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 31. května
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky

10:30 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa 2. května 2012 
Opožděný slet čarodějnic se zumbou 

a věštěním z karet

Středa 9. května 2012
Trénujeme mozkové závity, test, 

hlava - lymfa

Středa 16. května 2012 Vycházka do přírody

Středa 23. května 2012 Výlet do Litomyšle

Středa 30. května 2012 Opékání buřtů

www.jevicko.org/paloucek            

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

02.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
04.05. 18:00 Hraběcí rody, beseda  Mgr.M.Schustera, Sál Zámečk 
05.05. 15:55  Mezinárodní etapový cyklistický závod – 3. etapa, Grand Prix 

Matoušek
05.05. 15:00 Vystoupení skupiny Bluemy, Panský dvůr
05.05. 16:00 Vystoupení skupiny Do větru, Panský dvůr
05.05. 17:00 Fotbal – muži B, Jevíčko – Linhartice, SK
05.05. 17:00 Vystoupení skupiny Mičudka, Panský dvůr
05.05. 18:00 Vystoupení skupiny  Zband, Panský dvůr
05.05. 19:00 Vystoupení skupiny  Franta Černý a jeho parta, Panský dvůr
05.05. 20:30 Vystoupení skupiny Kaderus Blues, Panský dvůr
06.05. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Bystré, SK
06.05. 10:30 Pietní akt u pomníku 2. světové války (u fary)
09.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
11.05. 08:00 Zápis dětí do Mateřské školy 
12.05. 08:30 O putovní „Pohár Malé Hané“, hřiště u Gymnázia, SDH Jevíčko
12.05. 10:00 Fotbal – přípravka, turnaj v Jevíčku, SK
13.05. 14:00 Závod minikár, ulice Okružní I, AVZO TSČ ČR – ZO Jevíčko
13.05. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Březová, SK
13.05. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Horní Újezd, SK
16.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
16.05. 16:00 Zastupitelstvo města
20.05. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Morašice, SK
23.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
23.05. 17:00 Žákovský koncert, Synagoga, ZUŠ Jevíčko
24.05. 18:00 Hanácké atény – Kroměříž, beseda, sál Zámečku
26.05. 17:00 Fotbal – muži B, Jevíčko – Trstěnice, SK
27.05. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Lanškroun, SK
27.05. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Čistá, SK
30.05. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
30.05. 18:00  Absolventský koncert a vernisáž výstavy VO, Synagoga, 

ZUŠ Jevíčko

5. 5. sobota v 17:30 hod. Ame-
rický širokoúhlý film v českém 
znění:
PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA
Johnny Depp se vrací ve své ikonické 
roli kapitána Jacka Sparrowa ve fil-
mu nabitém akcí a dobrodružstvím. 
Když se mu do cesty připlete tajemná 
Angelica, není si jistý, zda se zami-
loval, nebo se jedná o nemilosrdnou 
podvodnici, která ho využívá k tomu, 
aby nalezla legendární Pramen mládí, 
který může zajistit věčný život. Ale o 
něj má zájem celá řada dalších postav 
a tak hra může začít… Dále hrají: Pe-
nélope Cruzová, Geoffrey Rush, Ian 
McShane, Kevin McNally, Judi Den-
chová a další.
Vstupné: 69 Kč, 138 minut, mládeži 
přístupný

12. 5. sobota v 17:30 hod., 
Americký film v českém znění:
NA VLÁSKU
Velkolepé dobrodružství, nabité vti-
pem a okouzlujícím koněm Maximem 
i celou řadou rozmanitých postav, na 
které hned tak nezapomenete. Animo-
vaná hudební komedie o dívce, která 
má kouzelné vlasy zlaté barvy, jmenuje 
se Locika a touží po dobrodružství. 
Odhodlá se s pomocí temperament-
ního bandity, provést velký husarský 
kousek…
Vstupné: 69 Kč, 100 minut, mládeži 
přístupný

19. 5. sobota v 17:30 hod., Ame-
rický film v českém znění:
MEDVÍDEK PÚ
S medvídkem Pú se malí diváci vrací do 
Stokorcového lesa, kde znovu ožívá nad-
časové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra. 
Přichází zábava ve společnosti ,,přihlouplé-
ho Medvěda“ a jeho přátel Tygra, Králíčka, 
Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka a po-
chopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. 
A tak se do kina přijďte podívat, jak to 
všechno s našimi hrdiny dopadne.
Vstupné: 69 Kč, 70 minut, mládeži pří-
stupný

26. 5. sobota v 17:30 hod., Americ-
ký širokoúhlý film v českém znění:
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ: 

TAJEMSTVÍ  
JEDNOROŽCE
Příběh filmu, inspirovaného po celém 
světě oblíbenými příhodami komiksové-
ho hrdiny Tintina, sleduje osudy tohoto 
zvídavého reportéra a jeho věrného psího 
společníka Filuty. Ti společně narazí na 
vrak lodi, který v sobě ukrývá nebezpeč-
né tajemství, ale také obrovské bohatství 
a prastarou kletbu. Jejich protivníky jsou 
ďábelský padouch Sacharin spojovaný se 
zákeřným pirátem zvaným Rudý Rackham. 
A tak se vydejme na cestu křížem krážem 
po celém světě s našimi hrdiny i jejich 
přáteli. Režie: Steven Spielberg. Hrají: 
Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Si-
mon Pegg, Nick Frost a další.
Vstupné: 69 Kč, 107 minut, mládeži pří-
stupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.
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RŮZNÉ

KUŽELKÁŘSKÁ 
LIGA 2011

 skládala z devíti turnajů. Průměrná účast na 
turnajích byla 24 kuželkářů, kdy vždy nejméně 
šest nejlepších v jednotlivých turnajích si za svůj 
výkon odneslo věcnou cenu a všichni zúčastnění 
příjemný pocit ze hry podpořený dobrým pitím, 
jídlem a společností. Každý turnaj byl bodově 
ohodnocen dle pořadí od 1. po 10. místo. Do 
konečného pořadí ligy se započítalo pouze sedm 
nejlepších výsledků jednotlivých účastníků.
Liga neměla žádného favorita, a tak se průběžné 
pořadí na prvních místech měnilo po jednotli-
vých turnajích. O konečném pořadí rozhodl až 
závěrečný turnaj, kde si celkové vítězství zajistil 
Tomáš Klein, druhé místo František Mackerle 
a třetí Karel Portyš. 
V rámci ligy se odehrál již osmý ročník Memori-
álu Josefa Němečka, který je věnován památce 
člověku, který celý život zasvětil fotbalu a areálu 
SK Jevíčko. V loňském roce jej vyhrála Lenka 
Čekalová, která je i zároveň první ženskou vítěz-
kou kuželkářského turnaje.
Za hladký chod celé ligy je třeba poděkovat 
všem, kteří se aktivně zúčastnili jednotlivých 
turnajů, sponzorům, příjemné obsluze, ale hlav-
ně Pavlu Lieblovi, bez kterého by se celá liga jen 
těžko zorganizovala. 
Pořadatelé věří, že se v letošním roce při Kužel-
kářské lize 2012 sejdeme na SK v hojném počtu.

Za pořadatele a SK Jevíčko Medvěd a Kopřiva

OKOLO JEVÍČKA
2. ročník přehlídky pěveckých sborů

Jevíčský pěvecký sbor Cantilo po roce uspořádal 
pro všechny příznivce sborového zpěvu další roč-
ník sborové přehlídky „Okolo Jevíčka“. Celá akce 
probíhala v sobotu 14. dubna od 15 hodin v pro-
storách Hotelu Morava. 
Moderování přehlídky se letos velmi erudovaně 
a vtipně zhostila p. Jitka Moučková. V programu 
postupně vystoupilo celkem 7 sborů, aby během 
krátkého vyhrazeného času předvedly to nejlep-
ší ze svého repertoáru. Úvod patřil pořádající-
mu sboru Cantilo – zpěváci nabídli průřez svým 
repertoárem, proto zazněly různorodé písně od 
duchovní skladby „Exultate Deo“ přes lidovky 
„Okolo Hradišča“ a „Už ho vedou, Martina“ až 
po populární skladby s hudebním doprovodem 
„Tears in heaven“ a „Hello, Dolly“. Následova-
lo vystoupení ryze ženského souboru Schola 
při kostele sv. Jiří Velké Opatovice, kterou vede 
bývalá členka Cantila Lenka Malounková.  Pak 
jsme vyslechli mládežnický sbor Komo/K/rák 
ZuŠ J. Pravečka z Lanškrouna a místní Scholu  
pod vedením Petra Pávka, která překvapila svým 
repertoárem, kam zařadila také moderní skladby 
s hudebním doprovodem. Po přestávce zazpíval 
Lanškrounský smíšený sbor – zejména přihlíže-
jící děti ocenily vtipně pojatou píseň „Kosí fox“, 
dětský sbor ZŠ Jevíčko Smajlíci a pak už pro-
stor patřil hlavnímu hostu přehlídky – smíšené-
mu sboru Chorus Ostrava. Ten si s sebou přivedl 
pro jistotu hned dva sbormistry. Předvedl ukáz-
ku ze svého repertoáru, který nacvičuje pro me-
zinárodní festival ve Vídni – slyšeli jsme morav-
ské lidovky, písně italské, španělské, židovské, 

latinské i krásný spirituál, diváci si vytleskali do-
konce i přídavek. Nakonec se všichni účinkující 
shromáždili na pódiu i pod ním a zazněla spo-
lečná skladba – naše hanácká „Ach kdebe decke 
tak belo“. 
Jménem pořádajícího sboru Cantilo bych chtě-
la poděkovat zejména Pardubickému kraji,  měs-
tu Jevíčko,  všem dalším sponzorům, přátelům 
a příznivcům sborového zpěvu, bez jejichž finanč-
ní i materiální podpory by nebylo možné pře-
hlídku uskutečnit. Speciální poděkování patří p. 
Petru Janíčkovi za vstřícný přístup, poskytnutí 
prostor a následné občerstvení pro účinkující.  
Dík patří sborům, doprovázejícím hudebníkům, 

moderátorce a dalším, kteří se podíleli na vytvo-
ření úžasné atmosféry celého odpoledne. V ne-
poslední řadě bych chtěla vyzdvihnout zásluhy 
všech organizátorů z řad Cantila i sbormistra 
Luďka Klimeše – odvedli velký kus práce s neu-
tuchajícím nadšením a úsilím.  
A nyní trochu statistiky na závěr: letošní pře-
hlídky se zúčastnilo celkem 172 zpěváků, z toho 
38 dětí do 15 let, 4 sbormistři a 4 sbormistryně. 
Zaznělo 40 sborových skladeb v 7 jazycích, což 
představovalo 6300 vteřin zpěvu. 
Zbývá jen dodat slova jedné z divaček: „Litovat 
může každý, kdo tam nebyl…“

Mgr. Darina Gnipová
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SPORT
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Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

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

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

    čas  km 
Jevíčko   START   15:55.00 0
Jaroměřice   15:59.00 2,5
Šubířov - vrch.prémie  16:09:00 8,5
Chobyně   16:13:00 11
křižovatka  vpravo  16:14:30 12
Dzbel    16:17:30 13,5
Jesenec    16:19:00 14,5
Konice kruh.křiž. přímo  16:24:00 17,5
vrchařská prémie  16:25:30 18,5
Březsko-křiž. vlevo  16:28:00 20
!!! Křižovatka - vlevo  16:32:00 22,5
Ladín    16:33:30 23,5
křižovatka- vlevo   16:34:00 24,5
Konice kruh.křiž.vpravo  16:38:00 26
vrchařská prémie  16:42:00 28,5
Křižovatka -  vlevo   
Nové Sady -vpravo  16:52:00 34,5
Úsobrno   16:59:00 39
Úsobrno - křiž. - vlevo  17:03:30 41,5
křižovatka - vlevo  17:07:00 43,5
Uhřice - rychl.prémie  17:10:00 45,5
Cetkovice   17:13:00 47,5
Světlá    17:16:00 49
Šebetov - křiž.vlevo  17:19:00 51
křižovatka  - vlevo  17:24:00 54
vrchařská prémie  17:25:00 54,5
Pohora    17:30:00 57,5
H. Štěpánov- křiž.vlevo  17:35:30 61
Nové Sady-křiž.vlevo  17:38:00 62,5
Úsobrno   17:45:00 66,5
Úsobrno - křiž. - vlevo  17:49:00 69
křižovatka - přímo  17:53:00 71,5
železniční přejezd !!!  17:54:30 72,5
Jevíčko  CÍL   17:59:00 75
   
   
 rychlostní průměr 36,3km/hod   
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1. ETAPA  pátek 4.5. start 16.50, cíl 19.00 hod.

2. ETAPA  sobota 5.5. start 10.00, cíl 10.35 hod.
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Konice kruh.křiž. přímo  16:24:00 17,5
vrchařská prémie  16:25:30 18,5
Březsko-křiž. vlevo  16:28:00 20
!!! Křižovatka - vlevo  16:32:00 22,5
Ladín    16:33:30 23,5
křižovatka- vlevo   16:34:00 24,5
Konice kruh.křiž.vpravo  16:38:00 26
vrchařská prémie  16:42:00 28,5
Křižovatka -  vlevo   
Nové Sady -vpravo  16:52:00 34,5
Úsobrno   16:59:00 39
Úsobrno - křiž. - vlevo  17:03:30 41,5
křižovatka - vlevo  17:07:00 43,5
Uhřice - rychl.prémie  17:10:00 45,5
Cetkovice   17:13:00 47,5
Světlá    17:16:00 49
Šebetov - křiž.vlevo  17:19:00 51
křižovatka  - vlevo  17:24:00 54
vrchařská prémie  17:25:00 54,5
Pohora    17:30:00 57,5
H. Štěpánov- křiž.vlevo  17:35:30 61
Nové Sady-křiž.vlevo  17:38:00 62,5
Úsobrno   17:45:00 66,5
Úsobrno - křiž. - vlevo  17:49:00 69
křižovatka - přímo  17:53:00 71,5
železniční přejezd !!!  17:54:30 72,5
Jevíčko  CÍL   17:59:00 75
   
   
 rychlostní průměr 36,3km/hod   
 

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

G R A N D  P R I X

4. ETAPA  neděle 6.5. start 9.30 časovka

PARDUBICKÝ KRAJ Město Jevíčko Moravská Třebová

INŽENÝRSKÉ STAVBY
BRNO, spol. s r.o.

Hudcova 588/70b

621 00  BRNO

tel.: 544 509 207

fax: 541 211 195

BRNO

Velké Opatovice

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

G R A N D  P R I X

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

G R A N D  P R I X

36. ROČNÍK 
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Žijí s námi,
psi, kočky, králíčci, fretky 

a spousta dalších…
Jaro je v plném proudu a s ním i zvy-
šující se počet vnějších parazitů, blech 
a klíšťat. To, že klíšťata přenášejí nemo-
ci, jako je borelióza a encefalitida, dnes 
už všichni ví.  Že se lidé dají očkovat 
proti encefalitidě a zvířata zase proti 
borelióze také, ale skoro nikdo neví, že 
i blechy v sobě přenášejí vývojová sta-
dia vnitřních parazitů, a málokdo ví, jak 
proti nim opravdu účinně bojovat.
Velmi častým případem v ordinaci je, 
že přijde majitel se zablešeným zvíře-
tem a velmi se diví, že zvířátko koupal 
v šamponu s „protibleším“ účinkem, ale 
blechy má neustále. Neví, že na psovi 
je asi jen 5% bleší populace a že zbytek 
v podobě vajíček, larev a kukel si hoví 
v jeho domácnosti. Nejčastěji v kober-
cích, parketách, polstrovaném nábytku 
a postelích, pokud tam pes smí. Z těch-
to vývojových stádií se v příhodných 
teplotních a vlhkostních podmínkách 
(což prostředí bytu v drtivé většině je) 
vyvinou cca během týdne další dospěl-
ci, kteří mají hlad. A jelikož šampon 
nemá dlouhodobý reziduální účinek, ta-
líř s jídlem je zase pěkně nachystaný, 
a navíc umytý J. Někteří majitelé mů-
žou namítnout, že šamponem se blech 
zbavili. Spíš ale jen měli štěstí, že si jich 
nepřinesli domů moc, včas si jich všimli, 
a ještě než blešky stačily naklást vajíč-
ka do prostředí, tak je umyli a utopili. 
Pokud už tedy máte v prostředí celou 
bleší populaci se všemi vývojovými stá-

dii, musíte bojovat účinněji. Jde o to za-
bránit blechám, aby sály krev. Pokud se 
nenají, tak nenakladou. Anebo, když už 
nasají, tak aby uhynuly nebo se v jejich 
vajíčkách přerušil vývoj do dalšího sta-
dia. Na těchto principech fungují růz-
né protiparazitární preparáty. Je celkem 
jedno, jaký typ zvolíme, je ale hodně 
důležité, abychom jej aplikovali správ-
ně! A zde je často kámen úrazu. První 
zásadou je, že musíme ošetřit všechna 
zvířata v domácnosti, aby nezbyl ani je-
diný možný zdroj potravy pro parazity.
 Pokud zvolíme formu spot on, což je for-
ma tekutá, aplikující se na kůži zvířete 
z plastových pipetek, musíme si uvědo-
mit, že drtivá většina těchto přípravků 
se distribuuje po těle hlavně v kožním 
mazu, takže umytí zvířete šamponem 
tento přípravek odstraní. Pokud chcete 
zvíře umýt v šamponu, počkejte s apli-
kací nejméně 3 dny, než se obnoví kožní 
mazová vrstva. Poté naaplikujte prepa-
rát na kůži, neroztírejte, nechte vstře-
bat a chraňte do té doby (cca 2 dny) 
i před zmoknutím. Poté, co se přípra-
vek vstřebá, omytí vodou nebo zmok-
nutí nevadí, ale šamponováním můžete 
přípravek smýt a významně tím omezit 
sílu a dobu jeho účinku. Také je potřeba 
mít na paměti dobu působení a včas zo-
pakovat aplikaci, aby ani jeden den ne-
bylo zvíře bez ochranného účinku a ne-
vystavilo se opět riziku, že ho navštíví 
blecha. Většina pipet působí 4 týdny. 
U preparátů s obsahem fipronilu(např.
Effipro) výrobce uvádí účinnost na ble-
chy 3 měsíce, ale zkušenosti z terénu 
ukazují spíše na kratší účinek, cca 6-8 
týdnů a u koček pouze 4 týdny. Některé 

pipety se mohou dát pouze psům, pro 
kočky jsou jedovaté! Vzhledem k distri-
buci v kožním mazu mohou mít problém 
s účinností psi, kteří trpí nějakým kož-
ním onemocněním ovlivňujícím tvorbu 
mazu ve smyslu změny složení mazu, 
jeho zvýšené či snížené tvorby. V těchto 
případech může dlouhodobější účinek 
selhávat, a proto je lepší zvolit napří-
klad formu sprejovou. Ta se také pou-
žívá u mláďat, kde ještě nemůžeme ap-
likovat spot ony či obojky. Sprejů nebo 
pěn je na trhu velké množství, ale jen 
málo z nich působí dlouhodoběji a dob-
ře. Většina se musí opakovat po týdnu, 
a vzhledem k tomu, že boj s bleší popu-
lací by měl trvat minimálně 3 měsíce, 
může se tak ve finále pěkně prodražit, 
i když je jedno balení levnější než pří-
pravek s delší dobou působení. A navíc 
je to pracné. Opět si dejte pozor u koček 
a nepoužívejte spreje, které nejsou vylo-
ženě pro kočky určené. 
Další variantou jsou obojky. Opět je 
jich na trhu nepřeberné množství, ale 
ze zkušeností z terénu jsou nejúčinněj-
ší obojky práškové. Plynové mají účinek 
výrazně kratší. Obojky by se měly nasa-
dit a ponechat celou dobu působení na 
krku zvířete. Sundávat by se měly pouze 
na koupání. Ačkoli mnozí výrobci tvr-
dí, že mají obojky voděodolné, zbytečně 
bych je častému koupání nevystavovala. 
Nejsou vhodné do domácností s malými 
dětmi, pokud tyto pejska často „much-
lují“, válí se po něm, dávají k němu hla-
vičku a podobně. Někomu také vadí 
specifická vůně některých obojků. Poři-
zovací cena může být u některých vyš-
ší, ale po spočítání nákladu na měsíc 
vycházejí mnohdy lépe než spot ony či 
spreje. V boji proti blechám si můžete 
také pomoci častým vysáváním, praním 
a spreji určenými pro sanaci prostředí.
(Opět pozor na kočky!) 
Většina preparátů působí jak na blechy, 
tak i na klíšťata. Ale žádná pipetka ne-
působí na klíšťata déle jak 4 týdny. Po-
kud máte přípravek s delším působením 
na blechy, ale chcete zvíře chránit hlav-
ně proti klíšťatům, musíte aplikaci zo-
pakovat dříve. Při poctivém opakování 
aplikace též dochází ke kumulativnímu 
účinku a chráněnost je lepší, než když 
se dá preparát jednou za čas. Samo-
zřejmě, i když máte zvíře ošetřené, ne-
smíte rezignovat na prohlížení srsti po 
procházce, abyste si do svých příbytků 
nepřivezli nezvaného hosta. 

Hezké jaro přeje MVDr. Eva Kouřilová.

Laskavé pozvání
V měsíci květnu otevíráme sociální ka-
várnu – LASKAVÁRNU, jejíž hlavním 
posláním je zaměstnat naše handica-
pované spoluobčany z regionu, kteří 
zde najdou uplatnění a budou praco-
vat pod dohledem odborného a vyško-
leného personálu. Srdečně Vás zveme 
do zrekonstruovaných prostor, které se 
nachází v přízemí budovy františkán-
ského kláštera na ul. Svitavská v Mo-
ravské Třebové. Přesný termín otevření 
těchto prostor bude zveřejněn na pla-

kátcích a také prostřednictvím měst-
ského rozhlasu.Věříme, že přístup las-
kavého personálu spojený se srdečným 
úsměvem a také doplněný lahodným 
šálkem kávy, přispěje k Vaší dobré ná-
ladě a spokojenosti.

Na Vaši návštěvu se těší realizační tým 
projektu „Laskavárna“ podpořeného 
z ESF, Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost a bratři z řádu 
menších bratří františkánů.
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Km 3,6 – železniční zastávka Biskupice u Jevíčka
S vděčností a rád vzpomínám na svého dědu, kte-
rý mě vlastně vychovával. Kromě toho, že byl vče-
lař, rád chodil i na ryby. Moc často to nebylo, ale 
dnes chápu, že si přeci jen někdy potřeboval od-
počinout na břehu ztichlého rybníku.
 V tom případě děda vzal v  koutě na verandě 
starou, ošoupanou aktovku s rybářskými proprie-
tami, podběrák a rozložený bambusový prut s úpl-
ně primitivním navijá-
kem. Do kapsy schoval 
bochánek těsta, zabale-
ný v kusu novin, který 
mu babička už předem 
připravila, hupl na kolo 
a jel. Většinou sedával 
u „huťského rybníku“, 
ten byl nejblíže. Někdy 
se vypravil na „Lipi-
nu“za „Hóřecema“. Byl 
jsem tehdy věčně roz-
lítaný kluk, ale to víte, 
že když jsem se náhodou namanul k tomu, že 
se děda chystá na ryby, nedopadlo to jinak, než 
mě musel vzít sebou. U vody se mě líbilo, nau-
čil jsem se všechny rybářské dovednosti. Naučil 
jsem se chystat návnadu na háček, nahazovat, za-
seknout…, avšak chyběl mě „sicflajš“. Zkrátka, ne-
měl jsem dostatek trpělivosti k nečinnému sezení 
a když jsem tak slídil po okolí, párkrát děda musel 
zasahovat sám, když mě něco „zabralo“.
Můj děda, sklář, za první republiky prodělal TBC. 
Proto nyní pracoval sice ve sklárně, ale jako vrát-
ný. Nevím, jak se v padesátých letech minulého 
století ta funkce nazývala, ale ředitelem, šéfem…
skláren byl nějaký pan Kyzlingr. Protože také rád 
chodil na ryby, stávalo se často, že zaskočil za dě-
dem na vrátnici a mezi dveřmi zahlaholil: „Josefe, 
po službě se pro vás zastavím a jedeme na ryby!“ 
Když děda přišel z huti, zasedl ke stolu, kde už 
kouřil vrchovatý talíř polévky, kterou mu babička 
připravila, pootočil se ke mně a špitl: „Vem réč 
a běž do zahrádke a veré tam nejaky hliste, po-
jedeme na rebe!“ To víte, že jsem radostí skákal 
přes tři schody a za chvilku jsem měl v plechovce 
plno žížal. „Pojedu na ryby a ještě k tomu autem, 
tetelil jsem se nedočkavostí!“
Pan Kyzlingr přijel podnikovým autíčkem Jawa 
Minor. Bylo na tehdejší dobu neobvykle upraveno 
jako „kombi“. Zadní polovina auta měla dřevěnou 
příhradovou nástavbu, což dělala tehdejší firma 
Sodomka ve Vysokém Mýtě (později Karosa).
Jeli jsme do Biskupic, kde přímo u železniční za-
stávky byl nevelký rybníček s břehy zarostlými 
keři a olšemi. Zde děda i pan Kyzlingr rozloži-
li každý své nádobíčko,skládali dohromady pruty 
a podběráky a čekající ryby se snažili navnadit 
hrstkou drobečků, které jim vhodili. Já jsem se 
zdržoval opodál, neboť jsem nechtěl propásnout 
řeči, které měl pan Kyzlingr: „ Tak se podívejte, 
Josef, žížala, že by ji mohl farář sežrat a nezabere 
a nezabere!“prohlašoval, když žížalu navlékal na 
háček. Nebo vysvětloval dědovi: „Josef, to vám 
říkám, zde musí být pěkná hloubka, a ty ryby, to 
jsou profesoři, sedí u dna a mají dobrej den z toho, 
jak se je marně snažíme lapit!“ Přiznám se, že ješ-
tě dlouho jsem se trápil tím, že jsem nevěděl, proč 
zrovna farář by měl žrát žížaly.
Jelikož se oba rybáři většinou ponořili do ticha 
a každý meditoval o tom svém, nebo se mezi nimi 

naopak rozproudila živá debata na politické téma 
a mě si nevšímali, vzdálil jsem se, abych prozkou-
mal okolí. Na vrcholu blaha jsem se ocital, když 
se po rovince od Jevíčka, celkem potichu, výbě-
hem, se zlověstným syčením najednou jako had 
připlížil vlak! Přijížděl-li z opačné strany, tedy od 
Chornic, provázeli jej zvuky úplně jiné. Mašinka 
supěla do mírného stoupání a nákolky srdceryv-

ně skřípaly o ko-
lejnice v obloucích 
malého poloměru, 
až vlak zastavil 
na zastávce. Kom-
presor se syčením 
a prskáním oleje 
pravidelně pumpo-
val, takže to dělalo 
dojem, že udýcha-
ná mašinka odpo-
čívá. Ale netrvalo 
to dlouho. Jeden, 

dva cestující, kteří vlakem přijeli, se už vzdalovali 
po polní cestě, směrem ke komínu lihovaru, když 
se odkudsi z oblaků páry  ozvala trubka, dávající 
signál k odjezdu, a umazaný strojvedoucí zatáhl za 
„ kopyto“, aby se mašina dala do pohybu. Ojniční 
tyče líně nutily kola lokomotivy, aby se rozhýbala  
a někdy, když to fýra kapku víc“osolil“, nebo ko-
lejnice byla “posmrkaná“, kola mašinky se vesele 
protočila, aby vzápětí znovu pomalu a ukázněně 
uvedla vláček do pohybu. Ten vesele si popisku-
jíc před přejezdem, párkrát zamával obláčkem bílé 
páry a zmizel.
Dnes, když si v hlavě přehrávám tyto vzpomínky, 
jako nějaké video, nejsem si docela jistý, zda jsem 
tam nezůstal stát s ústy otevřenými. Tak mě to 
„divadlo“ fascinovalo.
Život potom běžel, po rovince, zákrutami, z kop-
ce, do kopce. Až při cestě z vojny, stojíce u ote-
vřeného okna lokálky z Chornic do Jevíčka, ne-
chávaje si čechrat vlasy větrem, vyhlížel jsem tu 
„moji“ zastávku -  Biskupice. Když brzdové špalí-
ky přilehly ke kolům a vlak se skřípěním zastavil, 
nestačil jsem se divit. Rybníček zmizel! Zmizely 
i olše,které se v něm zrcadlily, nebyl zde ani do-
meček, zvaný „Na šlejfírně“. Na místě stála škatu-
le čerpací stanice, obehnaná drátěným pletivem.
Bylo mě smutno.
Uplynula další řádka více jak čtyř desítek let, čer-
venou čepici, píšťalku a výpravku jsem umístil 
ve své soukromé „síni tradic“, připraven prožívat 
chvíle důchodu na zahradě, v lese, u vody. Ale ne-
bylo mě to souzeno. Stižen zákeřnou nemocí jsem 
nucen všechny takové a podobné aktivity oželet. 
Zbývá mě jen kamarád nejvěrnější, který mě ne-
utíká, nezlobí – osobní počítač. Ten mě pomohl 
zodpovědět plno otázek a mimo jiné mě pomo-
hl převyprávět životopis, mnohými zapomenutého 
rybníčku u zastávky.
Rybníček, stejně jako nedaleká Finsterlova hlu-
bina, svědčí o nedozírných zásobách podzemní 
vody ve zdejším geologickém útvaru zvaném Je-
víčská sníženina. Studnu u rybníčku, plněnou 
dobrou pramenitou vodou začal využívat hrabě 
Thurn-Taxis, majitel biskupického panství, který 
v roce 1910 začal jímat vodu ze zdejšího prame-
ne a pomocí turbíny, poháněné vodou z rybníka 
a dřevěného (bukového) potrubí, tlačil vodu do 
vodojemu na severním úbočí kopce Hék nad Bis-

kupicemi a odtud samospádem zásoboval vodou 
zámek, „zámeček“ a dvůr. Není jistě bez zajíma-
vosti, že v roce 1951 tehdejší vedoucí prodejny 
spotřebního družstva Jednota, pan Staněk, nasa-
dil do rybníčku kapry a zavedl sportovní lov.
Na základě plánů na vybudování společného vo-
dovodu k zásobování občanů Biskupic, Jaroměřic 
a Jevíčka byl dne 16. 8. 1966 rybníček vypuštěn 
a připravovala se stavba vodovodu v rámci akce 
„Z“. Podle neověřených zpráv pamětníků, byla po 
vypuštění měřena mocnost pramene a je udáváno, 
že pramen poskytoval až 27 l/sec. Dne 8.5.1967 
začala stavba vodovodu, v roce 1968 pokračova-
la stavba vodojemu na Héku a byl zbořen domek 
popisné číslo 48 u rybníčku. Říkalo se zde „Na 
šlejfírně“, protože zde bývalo broušeno různé hos-
podářské nářadí. Měl dvě obytné místnosti a če-
kárnu na vlak. Do zbourání zde žil s rodinou pan 
Bohumil Doubek , vedoucí melioračního družstva 
Malá Haná, který si potom vystavěl rodinný do-
mek vedle Edenu. V návaznosti na č.p. 48 bylo č.p. 
49 – „Zemánkův mlýn“ a č.p. 50 – „Krausovo – na 
samotě“. V roce 1970 byl oplocen hotový vodojem 
u prameniště nedaleko zastávky, postavena pře-
čerpávací stanice na Flintoře. Dne 7. 9. 1972 byl 
propojen vodovod s přečerpávací stanicí a v září 
téhož roku, připojen vodovod do Jaroměřic. V čer-
venci 1975 postavena budova se stroji  na prame-
ništi pro Jevíčko a konečně i Jevíčko připojeno 
na vodovod.
Rád bych své nostalgické povídání o rybníčku 
u železniční zastávky Biskupice u Jevíčka zakon-
čil posmutnělou výzvou: „Prohlédněte si z okén-
ka vlaku místo, kde kdysi pomrkávala perlička 
na šperku Malé Hané“. Bohužel, ani toto nelze 
uskutečnit, neboť nevratnými a barbarskými zá-
sahy zde už žádné vlaky nejezdí!!! Že by se někdo 
k popisovanému místu vydal pěšky, asi nehrozí. 
Proto jsem tuto vzpomínku sepsal.
Tímto děkuji za nezištnou pomoc jevíčskému kro-
nikáři, panu učiteli Plechovi a děkuji i panu Jaro-
slavovi Vykydalovi  ze Zálesí za poskytnutí nena-
hraditelných dokumentárních fotografií.

24. 1. 2012, Ladislav Zbořil
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Cizrna
Cizrnová polévka

Před samotným vařením je potřeba cizrnu, 
tak jako každou luštěninu, namočit mini-
málně na 8 hodin, nejlépe přes noc. Po na-
bobtnání vodu slijeme a je dobré také od-
stranit tmavé kuličky. Takto přebranou 
nabobtnanou cizrnu zalijeme studenou vo-
dou a dáme vařit. Cizrnu vaříme odkrytou 
mírným varem do skoro měkka cca jednu 
hodinu. Vodu solíme většinou až v polovině 
doby varu nebo ještě lépe na závěr. Uvaře-
nou cizrnu scedíme a používáme při přípravě 
pokrmů jako jinou luštěninu. 
Nadýmání se dá předejít tím, 
že ji vaříme s bylinkami jako 
je bazalka, saturejka, oregano 
nebo majoránka či libeček. 
Koření nemá jenom zdravot-
ní význam tím, že napomáhá 
vstřebávání plynů, které se 
tvoří při trávení, ale také výrazně pozvedne 
chuť. Cizrnu je dobré uvařit společně s kous-
kem uzeného masa nebo kůží ze slaniny. Má 
pak lepší vůni a chuť.

Cibuli oloupeme a jemně usekáme. Česnek 
oloupeme a prolisujeme. Pórky očistíme, 
omyjeme a nakrájíme na kolečka. Očistíme 
kořenovou zeleninu a nakrájíme na kostičky. 
Připravenou cibulí s česnekem lehce orestu-
jeme na trošce kvalitního oleje, zaprášíme 
moukou a zalijeme uvařenou cizrnou i s vý-
varem. Přidáme pórek, kořenovou zeleninu 
a povaříme. Cca 20 min. Podáváme zdobené 
zelenou petrželkou. 

Cizrnový guláš (fazolový)
Den předem namočíme cizrnu (fazole), po na-
bobtnání vodu slijeme a je dobré také odstranit 

tmavé kuličky. Takto přebranou 
nabobtnanou cizrnu zalijeme 
studenou vodou a dáme vařit. 
Přidáme na kostičky nakráje-
né uzené maso nebo klobásu 
a zvolna dohromady vaříme, až 
je obojí měkké. Potom zahustí-
me růžovou cibulovou zásmaž-

kou, do které jsme před dokončením přida-
li papriku. Obojí ještě dohromady povaříme 
a podle chuti přidáme rajčatový protlak. Podle 
chutí osolíme a přidáme prolisovaný česnek.

Pátý recept ze soutěže:

Cizrna neboli římský hrách 
je vysoce výživná luštěnina, oblíbená 
v evropské i orientální kuchyni. Cizrnu si 
zamilujete pro její křupavost a mírně oříš-
kovou chuť.
U nových potravin většinou nevíme hned 
přesně jak postupovat, abychom si z nich 
připravili chutný pokrm. Uvařená cizrna 
má mnohostranné použití a je vhodná do 
salátů, k těstovinám nebo k přípravě po-
mazánek.
Cizrna obsahuje vysoké procento vápníku, 
hořčíku a fosforu. Vápníku má dvakrát víc 
než hrách a ovesné vločky. Je to plodina 
pěstovaná především v arabských zemích, 
ale známá v Evropě již ve středověku.

Autor textu a fotografií: 
Ing. Roman Christ, Jevíčko

Dobrého pozorovatele možná upoutal při ces-
tě kolem biocentra jeho nový návštěvník - 
kormorán velký.  Jde o v poslední době hod-
ně diskutovaného ptáka, takže nejprve malá 
rekapitulace informací o něm. 
Na našem území máme jen minimum zpráv 
o přítomnosti kormoránů v historických do-
bách. Lze očekávat, že naším územím spíše 
protahovali, protože tehdejší vodstvo zahr-
novalo jen tekoucí vody, které v zimě z vel-
ké části zamrzaly. V pozdějších dobách do-
šlo k rozkvětu rybníkářství a v Čechách i na 
Moravě vznikly desetitisíce rybníků, jejichž 
majitelé se ovšem s kormorány rozhodně ne-
hodlali o své ryby dělit. Existují např. dokla-
dy, že se kormoráni pokusili na našem území 
zahnízdit v 19. století, ale tato snaha byla 
zmařena lidským úsilím. Každopádně histo-
rickou přítomnost kormorána a jeho původ-
ní výskyt na našem území nelze zpochybnit. 
První doložené hnízdění v moderní době je 
zaznamenáno v roce 1982 na Věstonické ná-
drži (prostřední ze soustavy nádrží pod Pá-
lavou) a hned o rok později na Třeboňsku. 
Na této jihočeské kolonii můžeme ukázat dy-
namiku rozšíření kormorána na naše území. 
V roce 1983 tu hnízdily 3 páry, v roce 1984 
už 18 párů a v roce 1988 bylo již 142 hníz-
dících párů. 

V současnosti jsou těžišti hnízdění kormorá-
na u nás stále obě jmenované lokality a sta-
vy jsou udržovány na úrovni 200 – 232 párů 
(údaj je starý už několik let, ale předpoklá-
dám, že se současná čísla o mnoho lišit ne-
budou). 
Hlavní problém u nás ovšem nepředstavuje 
místní hnízdící populace, ale ptáci ze sever-

Kormorán na ostrůvku biocentra v Jevíčku,  
17. 4. 2012

něji položených oblastí, kteří se u nás nau-
čili zimovat. Jejich počet je podstatně vyš-
ší, údaje z let 2005 – 2007 hovoří o 8559 
– 9219 zimujících ptácích zjištěných během 
lednového sčítání, v roce 2008 pak bylo ve 
stejném období zaznamenáno 12768 kormo-
ránů. 
Zimující ptáci se pohybují po krajině, hledají 
místa s nezamrzlou vodou a u nich se usazují 
na tak dlouho, dokud je daná lokalita doká-
že uživit. Nejsou vázáni na žádnou konkrétní 
lokalitu, prostě se krmí, dokud je čím, a po-
stupně se přesouvají dál. 
Avšak ptáků, kteří se živí rybami jsou de-
sítky druhů. Rybářům přitom nijak zásadně 
nevadí ledňáček, potápky, morčáci, orlovec 
říční, orel mořský a jisté výhrady mají snad 
jen proti volavkám, kterých v poslední době 
rovněž hodně přibylo.
Kormorán velký je v současné době jedním 
z nejkontroverznějších ptačích druhů u nás. 
Je chráněn vyhláškou 395/1992 Sb. jako 
ohrožený zvláště chráněný druh. Součastně 
se stupňují požadavky na regulaci kormorá-
nů přicházející od chovatelů ryb na stojatých 
vodách, zejména rybnících a přehradách. 
Rybníkáři, kteří přicházejí působením kor-
morána o část své produkce, mohou uplatnit 
nárok na náhrady škod způsobených zvláš-
tě chráněnými druhy živočichů podle zákona 
115/2000 Sb. Ten je hojně využíván a ročně 
jsou propláceny škody v několika desítkách 
milionů korun. 

pokračování příště

Kormorán na biocentru
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Mjr. Jan Toman
Vážení,
s velkým zájmem jsem si přečetl článek o mjr. 
Janu Tomanovi, který byl uveřejněn v posled-
ním čísle Jevíčského zpravodaje. Vzhledem 
k tomu, že jsem byl přímým svědkem celé 
nešťastné události, při které zahynul mjr. Jan 
Toman, chtěl bych upřesnit některé okolnos-
ti, které v článku nebyly uvedeny, anebo byly 
uvedeny nepřesně. Tuto skutečnost ostatně 
přičítám tehdejší době, protože vím, že o le-
teckých katastrofách se v podstatě nesmělo 
mluvit, nebo publikovat. 
V roce 1965, kdy k této tragedii došlo se 
s velkou pompou oslavovalo 25. výročí 
ukončení II. světové války a osvobození 
vlasti. Při této příležitosti se uskutečni-
ly vojenské přehlídky nejenom v Praze, ale 
také v Ostravě, Brně a Bratislavě. Pochopi-
telně na těchto přehlídkách nesmělo chybět 
ani letectvo. Od různých leteckých útvarů 
byli vybráni piloti, kteří se těchto přehlí-

dek měli zúčastnit. V Bratislavě se mělo le-
tět 9. května. Leteckou formaci tvořil tzv. 
velitelský roj, což bylo bombardovací leta-
dlo Il-28 a po obou stranách stíhací letadla 
Mig-15bis. Druhý roj byl tvořen třemi stíha-
cími letouny Mig-19S. K pilotování jednoho 
z těchto letounů byl vybrán mjr. Jan Toman. 
Třetí, závěrečný roj byl opět tvořen třemi 
stíhacími letouny Mig-15bis a jeden z těch-
to letounů pilotoval autor tohoto článku. 
Přehlídce předcházely několikadenní nácvi-
ky a tak před bratislavskou přehlídkou se 
přemístil celý peleton na letiště do Piešťan, 
odkud se pak také uskutečnila přehlídka. 
V osudný den 6. května jsme provedli ně-
kolik průletů po trati přehlídky i nad Bra-
tislavou. Pak jsme se vraceli na letiště do 
Piešťan. Mezi jednotlivými roji se udržova-
ly minimální rozestupy, aby nedocházelo 
ke zbytečnému nahuštění letadel a co nej-
kratšímu manévru na přistání, protože jsme 
přistávali s minimálním množstvím paliva 
a tak když se šlo na přistání, byl okruh ko-

lem letiště „našlapaný“ letadly. Bylo ne-
zbytně nutné sledovat letoun před sebou, 
aby nedošlo k nebezpečnému sblížení. Bo-
hužel, v jedné zatáčce do sebe narazily dva 
letouny Mig-19S a při tom přišel o život mjr. 
Jan Toman. Pokoušel se neovladatelný le-
toun opustit katapultáží, ale pro malou výš-
ku nedošlo k odpoutání od sedačky a tudíž 
ani k otevření záchranného padáku. Byl to 
pro nás velký šok a navíc jsme nad místem 
tragedie před přistáním přelétávali. 
Na závěr bych chtěl dodat svoji subjektivní 
poznámku. Mjr. Jan Toman byl do přehlíd-
kové sestavy zařazen oprávněně, protože 
patřil k nejlepším pilotům leteckého útvaru 
v Piešťanech. Že došlo k tragické události, 
která nešťastně ukončila jeho život, nebylo 
jeho vinou. Byla to jedna z náhod, které se, 
bohužel, u letectva stávaly a stávají. Ačkoliv 
jsem mjr. Tomana znal jen krátce z přípravy 
na přehlídku, mohu potvrdit, že to byl sym-
patický a kamarádský pilot.. 

Plk. v. v. Ing. Jiří Macura.

Významné osobnosti Jevíčska v Městském muzeu
František Votava
nar. 23. 5. 1906 ve Vranové
zemř. 17. 12. 1997 v Ostravě

Jevíčskému městskému soudu patřila již 
v roce 1258 osada Nová Vranová, dnešní 
Vranová Lhota, asi 17,4 km severovýchod-
ně od Jevíčka, na pravém břehu Třebůvky. 
V její blízkosti je osada Vranová, kde se na-
rodil dne 23. 5. 1906, jako nejstarší ze sed-
mi dětí, František Votava, autor několika 
divadelních her a sběratel místních pověstí 
i zvláštních příhod.
Národní školu absolvoval na dvoutřídce ve 
Vranové Lhotě, reálku v Jevíčku, kde v roce 
1926 maturoval. Stal se učitelem národních 
škol. V roce 1927 nastoupil vojenskou služ-
bu ve Frývaldově. Jako učitel byl činný:
 – Horní Štěpánov – 1. 6. až 30. 6. výpomoc-
ný učitel, 

 – Jevíčko – jeden měsíc výpomocný učitel,
 – Chornice – 3 roky jako výpomocný učitel,
 – Želivsko – 2 roky jako zatímní správce školy,
 – Mladějov – 1 rok jako výpomocný učitel 
a správce školy,

 – Hartinkov – 10 let jako definitivní učitel 
a správce školy,

 – Sušice – 7 let definitivní učitel a správce 
školy,

 – Jevíčko – 1 rok jako definitivní učitel a ře-
ditel školy,

 – Boršov – 9 let jako definitivní učitel a ředitel.
Po roku 1967 odchází do důchodu.

Jednu z jeho divadelních her “Hartinkov-
ský písnikář”, kterou autor napsal v době 
nacistické okupace, hrál divadelní soubor 
z Městečka Trnávky v roce 1997 s velkým 
úspěchem, v režii PhDr. Mileny Duchoňo-
vé a Ludmily Kučerové. Děj popisuje ži-
vot v Hartinkově v 18. a 19. století, hlav-
ní osoba Jan Bombera skutečně žil, byl 
pastýřem, který uměl číst, psát a skládat 
písně.
František Votava zemřel dne 17. prosince 
1997 ve věku 91 let v Ostravě, kde žil – již 
nemocný – u svého syna Doc. RNDr. Mi-
lana Votavy, CSc. 
Pro ukázku jeho typické tvorby připojuji 
báseň Františka Votavy z okolí jeho ro-
diště.

Pes u Kočova kříže

Nad Vranovou u silnice,
tam, kde Kočův kříž dnes stojí,
stávala prý šibenice,
k ní se tato pověst pojí:

Kdo prý tudy v nočním čase
kroky své po cestě řídí,
černého psa zas a zase
kolem sebe běhat vidí.

Oči psovi ohněm planou,
smutně kňučí, zuby cení,

strašně klape velkou tlamou,
v níž se sliny bílé pění.

Pes ten duch je pána zlého,
který vládl v dávné době, 
lidu panství vranovského.
Nyní nemá pokoj v hrobě.

Jednou zas na rozkaz vládce
odsouzen byl sedlák jeden,
že má viset na oprátce – 
k šibenici je již veden.

V okovech se sedlák hrbí
s ustrašenou, bledou lící,
že nevinen stále tvrdí,
když stojí pod šibenicí.

Vykřikne pán, v očích zlobu:
“Nevinný-li je ten chám,
ať se ve psa v tuto dobu
změním na tom místě sám!”

Rána hromu strašné síly!
Na lid kolem úděs lehá.
Mizí zlý pán v tuto chvíli, 
místo něho pes tu běhá.

Od té doby v nočním čase
kdo prý tady kroky řídí,
černého psa zas a zase
kolem sebe běhat vidí.

Ing. Jan Suchomel
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Informace Mysliveckého sdružení Jevíčko pro občany 
vyplývající ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění,  

vztahující se zvláště na dobu hnízdění a kladení mláďat v přírodě
§ 9

Omezení a zákazy dané v zájmu 
ochrany

(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv 
způsobem, s výjimkou opatření k zabráně-
ní škodám působeným zvěří a dovolených 
způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř 
při hnízdění a kladení mláďat a provádět 
další činnosti záporně působící na život 
zvěře jako volně žijících živočichů, pokud 
nejde o činnosti při obhospodařování po-
zemků nebo o činnosti při návštěvách ho-
niteb jako součástí krajiny. 

(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo 
ničit slaniska, napajedla, zařízení pro při-
krmování, pozorování a lov zvěře a další 
myslivecká zařízení. K jejich vybudová-
ní a umístění je nutný předchozí souhlas 
vlastníka honebního pozemku. Nedá-li 
žádný z vlastníků honebních pozemků 
v honitbě tento souhlas, rozhodne o umís-
tění slaniska, napajedla nebo zařízení pro 
přikrmování zvěře orgán státní správy 
myslivosti. Ustanovení zvláštních práv-
ních předpisů tím nejsou dotčena. 
 
(3) Na žádost uživatele honitby může or-
gán státní správy myslivosti, zejména 
v době hnízdění, kladení a odchovu mlá-
ďat nebo provádění lovů, nařídit přiměře-
né omezení nebo i zákaz vstupu do honit-
by nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi 
a tažnými psy a omezení jiných sportov-
ních nebo zájmových činností. Uvedená 
opatření se nevztahují na hospodářskou 
činnost vlastníků, popřípadě nájemců ho-
nebních pozemků. 

(4) Orgán státní správy myslivosti spo-
lupracuje s dalšími orgány státní správy, 
jimž jsou právnické i fyzické osoby povin-
ny oznamovat konání hromadných akcí 
v přírodě, a sděluje těmto orgánům poža-
davky potřebné k ochraně zvěře a jejích 
životních podmínek. 
 

§ 10
Povinnosti vlastníků domácích 

a hospodářských zvířat a vlastníků 
pozemků

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích 
zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů 

a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat 
je volně pobíhat v honitbě mimo vliv své-
ho majitele nebo vedoucího. 
 
(2) Při obhospodařování pozemků, jejich 
ohrazování při pastvě a podobně jsou 
vlastníci, popřípadě nájemci pozemků 
povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována 
nebo usmrcována; ustanovení předpisů 
na ochranu zvířat proti týrání tím nejsou 
dotčena. Ustanovení zvláštních právních 
předpisů na ochranu zvěře při obhospoda-
řování pozemků nejsou dotčena. 
 
(3) K zabránění škodám působeným na 
zvěři při obhospodařování honebních po-
zemků jsou povinni 
 

a) vlastníci, popřípadě nájemci honebních 
pozemků oznámit s předstihem uživateli 
honitby dobu a místo provádění zeměděl-
ských prací v noční době, kosení pícnin 
a použití chemických přípravků na ochra-
nu rostlin, 
 
b) provozovatelé mechanizačních pro-
středků na kosení pícnin používat účin-
ných plašičů zvěře, a pokud je to možné, 
provádět sklizňové práce tak, aby zvěř 
byla vytlačována od středu sklízeného po-
zemku k jeho okraji, 
 
c) provozovatelé silážních jam a krechtů 
provádět opatření proti nežádoucímu pří-
stupu zvěře. 
 

Jarní koncert Cantila
Po více než dvouleté existenci se jevíč-
ský pěvecký sbor Cantilo dočkal svého 
prvního samostatného koncertu. Využi-
li jsme pozvání Moravského kartogra-
fického centra ve Velkých Opatovicích, 
ve kterém jsme již absolvovali úspěšný 
vánoční koncert, a termín byl stanoven 
na neděli 1. dubna. Koncertu předchá-
zela úterní generální zkouška. A pak na-
stal očekávaný den D! S blížící se 15. 
hodinou jsme sledovali, jak se prosto-
ry muzea postupně zaplňují – příjemně 
nás překvapil počet diváků, kteří se na 
nás přišli podívat. Koncert zahájila mo-
derátorka Jitka Moučková, potom násle-
dovalo úvodní slovo představitelů měs-
ta Velkých Opatovic.  Jako čestní hosté 
byli přivítáni bývalí členové místního 
pěveckého sboru Hlahol. Celkový pro-
gram představoval průřez různorodým 
repertoárem sboru, a proto byl konci-
pován do několika částí. Pro začátek 
jsme zvolili čtyři skladby duchovního 
rázu, poté následoval blok lidových pís-
ní – v oblíbené skladbě „Okolo Jevíčka“ 
zaznělo sólo hosta sboru,  studentky 
brněnské konzervatoře Lucie Badalo-
vá. Následovala přestávka, kdy si diváci 
mohli prohlédnout nainstalované pane-
ly s fotografiemi ze života našeho sboru 
a také si připomenout bohatou historii 

pěveckých sborů a sdružení ve Velkých 
Opatovicích. Koncert pokračoval blo-
kem několika písní na společné téma 
„Čechomor“ – zde se představily tři růz-
né skupinky zpěváků, které si ve vlastní 
režii připravily velmi originální varian-
ty známých skladeb populární skupiny, 
některé i za doprovodu hudebních ná-
strojů. Poté se koncert již přiblížil k sa-
motnému závěru, a sice pěti populár-
ními skladbami. Za pomoci hudebního 
doprovodu mužská část sboru zazpívala 
píseň E. Claptona „Tears for heaven“ – 
sólo Eduard Nárožný a Martin Hebelka. 
Ženská část sboru se nenechala zahan-
bit a muzikálová skladba „Hello, Dolly“ 
v jejím podání si získala všechny divá-
ky.  Na samotný závěr zazněl přídavek 
– hanácká „Ach kdebe decke tak belo“. 
A pak už poděkování, kytičky a pře-
místění se do útulné vinárny k malé-
mu pohoštění a hlavně zhodnocení celé 
akce!  Myslím si, že všichni členové sbo-
ru mají dobrý pocit z vydařeného kon-
certu a doufám, že i diváci byli spoko-
jeni a přijdou na naše další vystoupení. 
Hlavní poděkování patří Moravskému 
kartografickému centru a Kulturním 
službám města Velké Opatovice a bude-
me se těšit na další spolupráci! 

Mgr. Darina Gnipová 
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KULTURA

velký párty stan s bohatým občerstvením
     atrakce pro děti l vstup zdarma

HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Jevíčko, Panský dvůr, sobota 5.5.2012

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

G R A N D  P R I X

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

G R A N D  P R I X

Vás zvou na

15:00 BLUEMY Jevíčko
16:00  DO VĚTRU Svitavy
17:00  MIČUDKA Litomyšl
18:00  ZBAND Svitavy
19:00  FRANTA ČERNÝ 
   A JEHO PARTA, Svitavsko
20:30  KADERUS BLUES 
   Moravská Třebová

Město Jevíčko a TJ Cykloklub Jevíčko 

Město Jevíčko

MEZINÁRODNÍHO 
ETAPOVÉHO 
CYKLISTICKÉHO
ZÁVODU

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

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

G R A N D  P R I X

pořádaného v JEVÍČKU ve dnech 4. - 6. 5. 2012

36.  ROČNÍKU 
TJ Cykloklub Jevíčko a reklamní agentura RUSTIKA vyhlašuje v rámci konání

FOTOSOUTĚŽ
o nejlepší fotografii z GP MATOUŠEK-ZMN

Podmínky soutěže:
1. Soutěže se může zůčastnit každý
2. Fotografie musí být pořízeny v průběhu konání akce GP Matoušek - ZMN ve dnech 4.-6.5.2012, buď v rámci závodu,
 nebo doprovodného kulturního a sportovního programu
3. Fotografie musí být doručeny do firmy RUSTIKA do 18.5.2012, nebo zaslány v digitální podobě na adresu rustika@rustika.cz
4.  Fotografie musí být označeny jménem, adresou, kontaktem na autora a typem fotoaparátu, kterým byl snímek pořízen
5. Autor svojí účastí v soutěži dává souhlas ke zveřejnění své fotografie a k dalšímu užití v materiálech GP
6. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:  I. mládež do 15 let    II. od 16 let do ...
Vyhodnocení soutěže proběhne 20.5.2012. Výsledky budou zveřejněny ve zpravodajích a na webových stránkách Jevíčka, Mor. Třebové 
a GP Matoušek. Vítězové kategorií obdrží digitální fotoaparát a pro ostatní jsou připraveny věcné ceny.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Na kole s Czech Blades 
– po trase 3. etapy 
ZMN – GP Matoušek 2012
sobota 5.5. 2012 od 10,00 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku

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

Závod žáků základních škol 
neděle 6.5. 2012 ve 12.30 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Trasa: okruh ulicemi Jevíčka, délka 1000 m 

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

Panský Dvůr, ul. K. H. Borovského

FOTOSOUTĚŽ   více na www.gpmatousek.cz

HUDEBNÍ ODPOLEDNE  
sobota 5.5.2012 od 15.00 hodin 
BLUEMY, DO větrU, MičUDKa, 
ZBaND, KaDErUS BLUES
19.00 hodin HOST VEČERA 
Franta černý a jeho parta, 
Svitavsko

neděle 6.5.2012 

POHÁr ŠKOL ve 12.30 hodin 
MaŽOrEtKY, Děti Z MŠ JEvÍčKO, 
DětSKÝ aErOBiC ZŠ JEvÍčKO
ve 13.30 hod. SLavNOStNÍ ZaKONčENÍ 
(VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ) 
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RŮZNÉ

Co by nemělo vidět třetí oko I.
Jaký byl původ Přemyslovců?
Štěpán Blažek
Na počátku tohoto seriálu učiňme s Kosmou fiktiv-
ní rozhovor.
Co tě ,Kosmo, přivádí k tomu, že tuto kroniku píšeš?
„Tajemství mé mě moří, tajemství mé mě moří.“ (s. 
183)
V kronice bude tajemství, které tě moří? 
„Pravá láska totiž nemůže míti nic vlastního, nic tajné-
ho nebo skrytého, čeho by nezjevila tomu, koho upřím-
ným srdcem miluje.“ (s. 17)
Nemáš z toho strach?
„Ať se vám mé stařičké hříčky líbí či nelíbí, prosím, aby 
je třetí oko nespatřilo.“ (s. 17) 
Jak máme, Kosmo, s tvým tajemstvím naložit?
„Ulož to do paměti proto, abys to někdy … přesně opra-
vil.“ (s. 77). 
Myslíš, Kosmo, že po devíti stech letech už můžeme 
tvé tajemství vyzradit?
„Buď zdráv.“ (s. 17)

Chceme-li poznat původ Přemyslovců, musíme vyjít 
od původu vládnoucí vrstvy Velké Moravy.
V tomto ohledu přišel se zajímavou hypotézou ar-
cheolog Zd. Klanica. Podle něho pocházela vládnou-
cí vrstva Velké Moravy z Íránu. Poslední panovník 
Sásánovské dynastie zahynul u města Mary. Tam 
u řeky Murgháb stávalo město Merv a v něm žili 
obyvatelé jménem Margi. Jméno Maravan v Íránu 
znamenalo vítěz. Tato jména připomínají Zd. Klani-
covi jména Morava a Moravané. Sásánovci se po své 
porážce vydali do světa.
J. Bauer cituje L. E. Havlíka: „Antropologie... prozra-
zuje, že koncem 7. nebo počátkem 8. století přešla do 
povodí Moravy a Dyje z dnešního jz. Slovenska silná 
vrstva bojovníků. Odlišovali se jak od ženské popula-
ce hradišť, tak od mužské a ženské populace venkova. 
Spolu se Slovany, kteří se na Moravě usadili už dříve, 
přispěli ke vzniku moravského státního útvaru. Byli to 
patrně nositelé jména Moravanů a nepochybně hovořili 
slovanským jazykem“ 
P. Radoměrský upozornil, že na některých  mincích 
knížete Břetislava je zobrazena zvláštní čelenka. Při-
pomíná čelenky sásánovských vládců. Zřejmě byly 
z pavích per.
Připustíme-li, že Svatopluk mohl mít parthský původ 
(už uměl hovořit slovanským jazykem) a že poslal do 
Čech svého příbuzného Bořivoje, mohli bychom na-
jít partské stopy i v Kosmově kronice. A skutečně 
má v kronice řadu narážek na původ Přemyslovců 
z Parthů.
U Kosmy lze často jména osobní nebo místní na-
jít v různých skrývačkách. Hlásky p-a-r-t jsou však 
natolik frekventované, že mnohdy může jít o náho-
du. Přesto však asi jméno Part (Parth) takto několi-
krát ukryl úmyslně. Zřejmě zdůraznil jméno Přemysl, 
když je uvedl v latinské podobě, přestože jména do 
latiny nepřekládal. Napsal tedy praemeditans a su-
perrexcogitans. Ve druhém jméně  superrexcogitans 
můžeme ještě vyčíst Sásán. Zřejmě záměrně Kosmas 
vytvořil i tuto skrývačku se jménem Part(h) (s. 31): 
„...[ latinsky petrae] ... Petřín.“ 
Kosmas má řadu narážek věcných, jimiž nás posílá 
na jih Asie:
(s. 36): „Neklan... rychlejší než Parth...“
(s. 35): V lucké válce je věta: „zavolavši... pastorka 
...“ Pastorkem je zřejmě Vratislav I., panovník part-
ského původu. Slovo pastorek, se skrytým Part, zřej-
mě Kosmas neužil náhodou.  
(s. 36): „...byl... ubohý oslíček... zabit... “ 
(s. 31): „...Petřín se zakrucuje na způsob delfína...“ 
(s. 174 ): „...jako divoký tygr...“

(s. 108): „...jako levhart... nebo lev...“ 
(s. 26): „...Medea z Kolchidy...“ Přes Kolchidu mohli 
Parthové postupovat do střední Evropy.
(s. 65): „...hrad... Paba...“ Jméno Paba může být na-
rážkou na jméno Parth.
(s. 26): „...jako Kirké Aiaiská.“ Kirké byla dcera Hélia 
a jeho manželky Persy.
(s. 86): „...Praho...za kraje Sauromatů a Sarigů slá-
va tvá letí.“
Ve vysvětlivkách M. Bláhové čteme (s. 282): „Sauro-
maté (Sarmaté)  - starověký národ íránského původu... 
.dostali se... až...  do Uherské nížiny. Sarigové – snad... 
íránsko-sarmatský kmen na dolním Dunaji, nebo Sa-
rangové při Kaspickém moři.“
(s. 31): „...teše práh domu... podle této příhody hrad... 
nazvěte Prahou.“ Vzniklo místní jméno Praha od 
jména kmene (národa) Parthů? A co Prešpurk, Pre-
šov, Vratislav apod.?
Mluví-li Kosmas ve své kronice o Sasech, nejde často 
o Sasy, ale o obyvatele východní části „Velkomorav-
ské říše“. Je pravděpodobné, že jeho použití jména 
Sasové vycházelo ze jména Sásánovci. 
Na chvíli opusťme kronikáře Kosmu a podívejme se, 
jak pohřbívali mrtvé zarathustristé a potom na jeden 
pohřeb knížete Václava popsaný naším legendistou 
Kristiánem. 
Zarathustristé, žijící i v Íránu, pohřbívali zemřelé 
takto: Protože mrtvá těla považovali za nečistá, ne-
směly se jimi země a oheň znečistit. Proto mrtvoly 
vystavovali přírodě tak dlouho, až z nich zůstaly jen 
kosti. V Íránu prý bylo mrtvé tělo ponecháno na po-
spas supům. „Íránci“ totiž věřili, že když sup otevře 
mrtvé tělo, duše zemřelého odejde na slunečních pa-
prscích do nebe. 
A nyní jak slíbený Kristián píše (vyd. 1968, s. 83) 
o mrtvém Václavovi, zabitém podle kronikáře Kosmy 
v bitvě roku 929: „Maje vyprávěti o čemsi velikém, 
přiznávám se, že pro neobyčejnost celé věci jsem se 
rozmýšlel, zda bych neměl raději mlčeti. Ale poněvadž 
se to neustále rozhlašuje ústy přemnohých, kteří nad 
slunce jasněji o tom vědí, zdá se mi nedůstojné, abych 
o tom pomlčel. Visel tam tři léta; (Přijde světcův zá-
zrak.) ani pták, ani šelma, ba ani obvyklé tlení a hnilo-
ba lidského masa se nezmocnili těla jeho. (…) Za dlouhý 
čas tělo muže toho z místa bylo vyzdviženo a přeneseno 
ve zbožném průvodě kleriků a nábožných mužů i žen 
a uloženo na hřbitově chrámu svatého Víta...“ Kdyby 
čtenáře napadlo, že jde o knížete Václava, Kristián 
mu vysvětlí, že je na omylu: „...svatý Václav v chrá-
mě a vojín onen venku ležící pouhou zdí jsou od sebe 
odděleni...“ 
U Kristiána zavražděný Václav říká (str. 81): „Pro-
následovatelé uťali mi ucho...“ O zabité Ludmile na-
psal Kosmas (s. 38): „...měla... uši uťaty...“  Utínání 
uši zřejmě nebyl zvyk slovanského obyvatelstva. Zde 
však může jít o motiv převzatý z některých evan-
gelií.
Jméno Zarathustra má znamenat majitel velbloudů. 
Budeme tedy v Kosmovi hledat velbloudy.  Podezře-
lá je věta (s. 29): „Přemysl nedaleko na poli popohá-
ní voly, aby dílo... hodně brzo dokonal.“ V první čás-
ti věty velblouda máme: nedaleko na poli popohání 
voly. (Blízké hlásky Kosmas někdy zaměňoval.) Kde 
však máme druhého „velbloda“? Jedno slovo si z la-
tiny přeložíme po svém: „...hodně (velmi) brzo doko-
nal.“ A máme druhého velbloda. V případě velblou-
dů je snad náhoda méně pravděpodobná. Hříčka je 
totiž přesně tam, kde ji můžeme čekat.
Kosmas vložil Přemyslovi do úst slova (když pustil 
voly): „Jděte tam, odkud, jste přišli.“ Říká to jenom 
volům nebo také Parthům: Svatoplukovi, Bořivojovi, 
Vratislavovi, Václavovi, Boleslavovi a případně dal-

ším? Tuto větu zřejmě třetí oko vidět nemuselo.
Skryl-li Kosmas opravdu slovo velbloudi do jiných 
slov, pak je to ukázka, jak něco jiného říkal nahlas 
(voli) a něco jiného potichu (velbloudi). 
Svatoplukovo jméno Zuentislan ve fuldských análech 
z roku 872 připomíná jméno Zarathustra. 
V seznamu našich mýtických knížat jméno Přemysl 
zřejmě znamená Part a jméno Nezamysl Svatopluk 
(Zuentislan).
Z Kosmovy kroniky vyplývá, že „Velká Morava“ 
v podstatě nezanikla. Svatopluk poslal z Nitry do 
Čech svého příbuzného Bořivoje (Herimana, Mnatu). 
Tam se později přesunulo mocenské centrum z Nit-
ry. Druhé mocenské centrum na území bývalé „Velké 
Moravy“ vzniklo v Uhrách.
V osobním jménu prvního uherského vládce Arpáda 
je rovněž skryto jméno Part a MJ Budín se podobá  
našemu MJ Budeč.  

Jevíčko a Parthové?
J. Mackerle ve svém Letopise (1958, s. 21) zveřejnil 
ukázku z „Pamietí rozlycznych Králowstwy Czeské-
ho a Markrabstwy Morawského“. „Kníže moravský 
Mojmír I., když se zmocnil po Privinovi knížecího stol-
ce, postavil v Jevíčku pohanský chrám zasvěcený Die-
wici, což byla jakási slovanská Venuše, a v něm sochu 
pohanskou této Diewice postavil, aby se tu pohanské 
obřady a tance prováděly. Toto místo bylo tak proslu-
lé, že sem putovaly i národy panonské Istrie, Rhetie, 
Dalmatie a Sarmatie k pohanským slavnostem. Od 
modly Děwy zval lid toto místo Děwíčko. Až roku 862 
přišli sem svatí Cyril a Metoděj, ti pohanský chrám 
rozvrátili a roku 865 nový chrám ke cti Panny Marie 
postavili a posvětili za přítomnosti Rastislava, knížete 
moravského, a velkého množství knížat a urozených 
osob. Zde pak roku 1172 Filip, biskup poznaňský, 
z rodiny pánů z Perštátu v Polsku rodem, klášter zalo-
žil a do něho uvedl otce řádu sv. Augustina.“
Poslední věta je psána přesně tak, jak psal svou kro-
niku Kosmas.
Od řady jeho letopočtů je třeba odečíst 100, 200 či 
300 let. Odečteme 300 let od r. 1172, dostaneme 872 
a jsme v době Metodějově. Jméno Filip má připomí-
nat Makedonii. Poznaň má připomenout její město 
Soluň, odkud Metoděj pocházel. Páni z Perštátu jsou 
Parthové (P-r-tá-) vládnoucí na moravských hradiš-
tích. A ve své kronice Kosmas často pro Moravu uží-
vá slovo Polsko.
Nenapsal-li tuto větu Kosmas, pak to psal někdo, 
kdo užíval stejné hříčky. Pravdivost obsahu citované 
ukázky si netroufám posuzovat. 
Zd. Klanica upozornil na to, že v Íránu byl panov-
ník vyhledáván pomocí posvátného ptáka. Zobrazení 
jednoho z nich se našlo na Moravě na zachovaném 
nákončí. Není tedy zřejmě náhodou, že znakem Mo-
ravy je orlice. A je na šachovém poli. Perské slovo 
šáh znamená panovník.
Orlice na šachovém poli mají ve znaku moravská 
města, v nichž sídlil údělný kníže: Olomouc a Znoj-
mo. Neměla být třetím takovým místem naše lokali-
ta? Ale plán nebyl nakonec realizován?  
Když Přemyslovci zničili tři hradiska na řece Moravě, 
dostala po čase vládnoucí vrstva z těchto měst mož-
nost budovat si svá panství právě kolem Olomouce, 
Znojma a Brna. 

Použitá literatura
Bauer, Jan: Peršané na Moravě, http://www.hlasmo-
ravy.eu
Kosmova kronika česká, Praha – Litomyšl 2005
Mackerle, Jaroslav: Letopis města Jevíčka, Brno 1958
Mnich břevnovský (Kristián): Život a umučení sv. 
Václava..., in: Nejstarší legendy přemyslovských 
Čech, Praha 1969, s. 58-87
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

 Ale přece jenom byla kvůli tomu svolána val-
ná hromada akcionářů, na níž došlo k dlouhému 
a napjatému rokování a této důležité otázce i ze 
stanoviska právnického. 
 Návrh na fuzování houževnatě doporučo-
val jediný řečník, advokát dr. Henzl, jaromě-
řický rodák, kterého si navrhovatelé pozva-
li za mluvčího. Stanovisko oponentů hájili 
přesvědčivě tehdejší měšťanosta, vrchní soud-
ní rada Frant. Članěk, sládek Jaroslav Borecký  
a mnoho jiných akcionářů. Podle toho dopadlo 

také hlasování. Navrhovatelé zůstali úpl-
ně osamoceni, jedině oni sami hla-

sovali pro sloučení, kdežto všich-
ni ostatní přítomní hlasovali 

svorně proto. Tím zůstal pi-
vovar městu nadále zacho-
ván. 

Tillovy sady
 Park založený 
u pivovaru byl na po-
čest prvního zdejší-
ho buditele, lékárníka 
Františka Tilla, později 
pojmenován „Tillovými 
sady“.

Reálka
 Po vybudování pivovaru 

bylo nejvýznačnějším kultur-
ním vymožeností pro město a celý 

kraj zřízení zemské vyšší reálky, o níž 
se mimo místních činitelů nejvíce zasloužil 

zemský poslanec za naše město dr. Jan Žáček. 
 Podle usnesení zemského sněmu povolil ji 
zemský výbor s podmínkou, že město příjme 
k plnění jisté závazky k částečné úhradě výdajů 
spojených s vydržováním ústavu. Jednání o této 
otázce v městském zastupitelstvu neobešlo se 
ovšem zase bez tuhé šarvátky s opozicí, která 
se jako vždy oháněla známými otřelými frázemi 
o bankrotu obecních financí. Leč toto „varovné 
napomenutí“ neotřáslo nikterak přesvědčením 
české většiny, která podmínky zemským výborem 
kladené přijala. 
 Roku 1897 byla nato otevřena I. třída s para-
lelkou v prozatímních účelně opravených míst-
nostech bývalého zámečku. Ředitelem ústavu byl 
jmenován Adolf Erhart, profesor zem. vyšší reál-
ky v Telči, jenž ústavu i studentstvu věnoval pří-
mo otcovskou péči. Pro svou milou povahu a pří-
větivé jednání získal si úcty a vážnosti v celém 
kraji. Později našel v něm kulturní a hospodář-
ský život vždy ochotného pracovníka, často i bu-
dovatele. Byl činným v obecním zastupitelstvu, 
místní školení radě, Záložně a pivovaru a podpo-
roval radou i skutky všechny spolky. 
 Po dvou letech byla pro nový ústav nákladem 
obce postavena krásná, útulná, všem novodobým 
vymoženostem vyhovující budova, jež byla pak 
i uvnitř všemi potřebami účelně vybavena, takže 
mohla jiným podobným ústavům sloužiti za vzor. 
Stavbu provedla stavitelská firma Ing. Kabeláč 
a arch. Wittner v Olomouci. 
 Otevření nové budovy bylo zase dnem radosti 
celého našeho kraje. Manifestační slavnosti při 
té příležitosti pořádané zúčastnilo se mimo vý-
značných osobností veřejného života a zástupců 
úřadu mnoho význačných osobností veřejného 
života a zástupců úřadu též mnoho českého lidu 
a spolků celé Malé Hané. Slavnosti předcházelo 

vysvěcení budovy, které vykonal stařičký kanov-
ník kroměřížský P. Frant Hanák, bývalý děkan 
a farář ve Velkých Opatovicích. Slavnostní řeč 
proslovil zemský a říšský poslanec dr. Jan Žá-
ček. 
 Po odevzdání budovy svému účelu byla v sále 
Záložny pořádána hostina, při níž za povznesené 
nálady byly promluveny oslavné projevy měšťa-
nosty MUDr. Jana Klimeše, ředitele Ad. Edharta, 
dr. Jana Žáčka, dr. Rich. Fischera z Olomouce 
a jiných hodnostářů. Vzletné tyto přípitky byly 
vystřídány příležitostnými sbory, jež předneslo 
chvalně známe kvarteto zpěváckého spolku Že-
rotín v Olomouci. 
 V nové budově bylo započato s vyučováním 
a v uprázdněných místnostech zámečku byl při-
činěním ředitele Ad. Erharta zařízen internát pro 
přespolní studující.
 Vděčnou vzpomínkou v dějinách našeho měs-
ta zasluhuje šlechetný čin mecenáše Augustina 
Křivánka, ředitele továrny v Mochbernu u Vrati-
slavi, jevíčského rodáka, jenž na stavbu budovy 
věnoval částku 20 000zl., mimoto obohatil příro-
dopisné sbírky a knihovnu velice cennými dary. 
Také olomoucký arcibiskup dr. Th. Kohn přispěl 
na stavbu částkou 4 000zl. na místě slíbeného 
dříví v kladeckém revíru. Rovněž i zdejší Záložna 
umožnila obci nésti náklad na reálku, věnovavši 
po celou řadu let značnější obnosy z čistého zis-
ku na částečné krytí těchto výdajů. 
 Zřízení reálky bylo požehnání nejen pro měs-
to, ale i pro celý kraj, neboť byl nadaným ho-
chům i méně majetných rodičů umožněn přístup 
ke studiím a během let vychoval ústav na sta 
mužů, z nichž mnozí se mohli věnovati i dalšímu 
vzdělávání a zaujímají dnes významná místa jako 
učitelé, úředníci, profesoři středních a vysokých 
škol i jako hlavní činitelé v obchodu, průmyslu 
a peněžnictví. 
 Na reálce působili v prvých letech po otevření 
profesoři Josef Krágl, jako senior sboru, jenž se 
letos dožil požehnaného věku 87 roků, František 
Ponocný, Josef Franc (později ředitel), jenž často 
přednášel o našich předních spisovatelích, zvláš-
tě básnících Svat. Čechovi a Jar. Vrchlickém. Byl 
též členem městského zastupitelstva a čestným 
občanem našeho města. Dále Antonín Sláma 
(bývalý vzorný jednatel Ctibora), klidný Josef 
Hromádko, dr. Vojtěch Jakub (milý společník, 
vždy plný humoru a vtipu), rozšafný Josef Ryš 
(jenž sepsal několik spisů o geologickém útvaru 
našeho kraje), dr. Jaroslav Lisický (agilní politic-
ký pracovník), Jindřich Malec (propagátor tělo-
výchovy), Václav Nešpor a Karel Rón (bývalí kni-
hovníci Ctibora), pak Antonín Nevrlý, muž vážný 
a dobromyslný, jenž zastával v letech 1914–1920 
funkci okresního inspektora národních a měš-
ťanských škol našeho okresu a pro svou vlíd-
nost a nestrannost požíval všeobecné vážnosti 
učitelstva. Zemřel předčasně v r. 1932. Všichni 
tito profesoři byli nejen dobrými vychovateli stu-
dující mládeže, ale zúčastnili se též velmi činně 
života spolkového a národního. 
 Vybudováním pivovaru a zřízením reálky vy-
bředlo město po několika desetiletích nečinnosti 
a strnulosti konečně z tísnivého úpadku. Nastalo 
nové významné období v hospodářském a kul-
turním vývoji města. Byl k němu připoután celý 
venkov, přibývalo inteligence, všude byl patrný 
čilejší ruch, řemesla a obchody oživovaly a ob-
čanstvo s povděkem uznávalo, že vše, co bylo 
dosud podniknuto, bylo zdravé a užitečné. 

Odchod dr. Moníka
 Na valné hromadě konané dne 15. srpna 
1897 vyslovila se správní rada kvůli finanč-
nímu posílení podniku proti vyplácení divi-
dendy v prvním správním roce. Této příleži-
tosti použili oni pomlouvači a vyčítali 
dr. Moníkovi špatné hospodaření 
a prospěchářství. Dostalo se mu 
sice ihned zasloužené satisfak-
ce, ale dr. Moník byl touto 
bezohledností tak roztrp-
čen, že se vzdal funkce 
předsedy. 
 Není snad bolestněj-
šího pocitu jako nevděk 
za prokázané dobré činy 
a není divu, že dr. Moník 
roztrpčen a znechucen 
k další práci se rozhodl 
zanechati zdejší advokát-
ní praxe a odstěhoval se do 
Kutné Hory. 
 Odešel, ale zanechal všude 
stopy svého cílevědomého půso-
bení, jež si dobývalo i po jeho od-
chodu stále většího uznání zdejších uvě-
domělých spoluobčanů a jeho všestranná práce 
žije ve vděčných vzpomínkách všech současní-
ků té doby. Dr. Moník zasluhuje, aby jeho pů-
sobení bylo zaznamenáváno v dějinách města 
Jevíčka jako vzor a skvělý příklad neúnavného 
národního pracovníka. 
 Předseda pivovaru byl pak zvolen Emanuel 
Sedláček, městský radní, kancelář dr. Moníka 
převzal dr. Ladislav Ledvinka, advokátní kon-
cipient v Kyjově. Získali jsme zase ochotného 
pracovníka, jenž se snažil, aby vyplnil mezeru, 
která po odchodu jeho předchůdce byla všude 
pociťována. Jako právník byl každému prozí-
ravým rádcem, zakročoval vždy proti každému 
bezpráví a křivdě a jako neskonale dobrý a spo-
lečenský člověk získal si brzy všeobecné sympa-
tie. Byl činným ve všech spolcích a jako předse-
da čtenářsko-pěveckého spolku Ctibor získal si 
nemalé zásluhy o jeho kulturní činnost.
 Řízení časopisu „Malá Haná“ ujal se po od-
chodu dr. Moníka P. František Žirůtek, profe-
sor reálky. 
 Pivovar prosperoval stále dobře a jeho hos-
podářský význam pro město a okolí byl všeo-
becné uznáván. Po více jak dvacetiletém trvání 
zrodila se v hlavách několika členů správní rady 
myšlenka na sloučení našeho pivovaru s akci-
ovým pivovarem Starobrněnským způsobem, 
že by naši akcionáři za své akcie byli dostali 
akcie tohoto jinak dobře situovaného podniku. 
Inspirátoři toho návrhu spatřovali sloučení za 
velmi výhodné pro naše akcionáře, ale šuškalo 
se mnoho, že oni vlastně sledovali svůj osobní 
prospěch. Navrhované sloučení vyvolalo mezi 
akcionáři nemalý rozruch, namnoze odpor, ne-
boť se předpokládalo, že v případě sloučení by 
byl náš pivovar sloužil jen za skladiště starobr-
něnského piva a tím by byl jeho hospodářský 
význam pro město a okolí utrpěl .
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Jak již bylo nastí-
něno při reportá-
ži Velikonoční díl-
ny, rozhodli jsme 
se vytvořit u nás 
v Biskupicích ješ-
tě jeden český re-
kord do sbírky 
obce. Náš pletač 
Ladislav Šumbera 
se pustil do díla 
opět na Velikonoč-
ní dílně se zadá-

ním uplést velikonočního zajíce. Šlo už o dost 
složitou výrobu, ale Láďa se úkolu ujal s vervou 
sobě vlastní, kousek po kousku tvar modeloval 
a přeměřoval, aby byly jednotlivé proporce zají-
ce v měřítku. O složitosti výroby svědčí i doba 
pletení, která čítá okolo padesátitří hodin. A vý-
sledek?

Biskupické strakáč, jak jsme zajíce pojmenovali, 
se opravdu povedl a při slavnostním odhalová-
ní komisař z agentury Dobrý den Michal Jureč-
ka naměřil výšku 296 cm, přes bříško 329 cm 
a váha okolo 60 kg. Rekord byl tedy uznán a za-
psán do České knihy rekordů a kuriozit !
Abych ještě připomněl ostatní rekordy, které 
můžete spatřit u nás na návsi, vedle Biskupické-
ho strakáče naleznete obří velikonoční proutěné 
vajíčko, které měří 283 cm a pod okapem budo-
vy obecního úřadu naleznete zavěšenou nejdelší 
naplétanou velikonoční pomlázku z osmi prutů 
s délkou 55 m. Všechny naše rekordy jsou vol-
ně přístupné. Do České knihy rekordů a kuriozit 
můžete nahlédnout v knihovně nebo v kanceláři 
obecního úřadu.
Závěrem bych rád poděkoval Laďovi a všem, kte-
ří při práci pomáhali chystat proutí a organizo-
vat slavnostní odhalení Biskupického strakáče.

Filip Procházka

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika 
duben 2012

Naši jubilanti
František Mlčoch
Jaroslav Vykydal
Všem jmenovaným  
jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

   Velikonoční zajíc

Hrkání v obci
Dodržování tradic a zvyků našich předků je 
nedílnou součástí kulturního dědictví, kte-
ré se snažíme v naší obci udržovat a předá-
vat dálším pokolením, a za které jsme dostali 
i ocenění v soutěži Vesnice roku 2010 – Mod-
rá stuha za společenský život a 2011 - Diplom 
za lidovou tvořivost. 
Mezi takovéto místní tradice patří i velikonoč-
ní hrkání, součást významné křesťanské udá-
losti, kdy na Zelený čtvrtek odlétají zvony do 
Říma a jejich úkolu se do Bílé soboty zhostí 
parta místních kluků. Ti pak za rachotu řech-
taček a klapačů obcházejí obec „od křížku ke 
kostelu“ a dávají všem na vědomí, že nastane 
vyvrcholení velikonočních svátků.
O tuto tradici se u nás postarali nahoře zle-
va Martin Dvořáček, Lukáš Procházka, Tomáš 
Lexman, Luboš Havlíček, Michal Pospíšil, 
dole zleva Tonda a David Machálek, Ka-
rel Gala, Filip Peka. Velké poděkování patří 
i panu Antonínu Machálkovi z Flintóra za za-
půjčení řechtaček a klapačů.

Filip Procházka

Velikonoční dílna
Poslední březnový den jsme pro děti, naše ob-
čany i vzdálenější veřejnost uspořádali Veliko-
noční dílnu. Zde si mohl každý 
vytvořit krásnou ozdobu k ve-
likonočním svátkům. Kraslici, 
pomlázku, či různé velikonoč-
ní symboly z vyfouknutých va-
jíček, nazdobený věneček na 
stůl nebo dveře, každému po-
dle jeho gusta. Na výrobu do-
hlížela Irča Havlíčková a Zdeň-
ka Peková a komu chyběla 
inspirace, nechal si od holek 
poradit. 
Samozřejmě, že nebylo nutnos-
tí přiložit ruku k dílu, ale tře-
ba jen tak hledat inspiraci pro 

Mateřská škola 
Biskupice

Zveme na den otevřených dveří spojený 
se zápisem na školní rok 2011/2012, 
který proběhne ve středu 16. května od 
15:30 do 17:00 hod.
•	Pobyt	v	mateřské	škole	je	zdarma
•	Rodinná	atmosféra
•	Přijímáme	dvouleté	děti
•	Provozní	doba	6.	00-	16.	00
ms.biskupice@seznam.cz, tel. 776 583 015

příští roky nebo se potkat se sousedy a okusit 
velikonoční rautík.
K zakousnutí bylo mnoho vajíčkových speci-
alit, nechyběl ani velikonoční beránek a veli-

konoční čaj, pro dospělé „dosla-
zen“ místní specialitou. O raut 
se postarala Helena Neuerová, 
Alena Pospíšilová a Eva Musi-
lová.
O výrobu pomlázek se staral La-
dislav Šumbera, který se záro-
veň pokusil pokořit nový Český 
rekord, a jak vše dopadlo nalez-
nete v reportáži o Velikonočním 
zajíci.
Děkujeme všem organizátorům 
a návštěvníkům a těšíme se pří-
ští rok. 

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

U S N E S E N Í
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce BISKUPICE ze dne 10. dubna 2012

12/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) novou zřizovací listinu Mateřské školy Biskupice, 
okres Svitavy, s účinností od 1. května 2012
d) potvrzení sl. Žanety Beserlové do funkce  ředitelky 
Mateřské školy Biskupice, okres Svitavy 
e) cenovou nabídku a smlouvu o dílo č. 11/2012/JE 
na zbudování chodníku k 15 RD mezi č.p. 126 a č.p. 
125 od firmy Akvamont, spol. s.r.o. se sídlem Hlavní 
426/4 Lačnov, Svitavy 568 02, IČ: 15035221 ve výši 
115 058,- Kč včetně DPH 
f) dohodu s majitelem nemovitosti o podmínkách zří-
zení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny s fir-
mou ČEZ Distribuce, as.s., se sídlem Děčín IV-Pod-
mokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, 
na stavbu „Úprava vrchní sítě nn v obci Biskupice 
u zemědělského družstva“ – umístění sloupu na p.č. 
980/4 (ZE) v k.ú. Biskupice u Jevíčka
g) žádost České pošty, s.p. Na Hrádku 105, 532 05 
Pardubice ze dne 2.4.2012  s umístěním odkládací 
schránky na pozemku p.č. 422/2 v k.ú. Biskupice 
u Jevíčka
h) přidělení obecního bytu č. 7 na čp.11  panu Mar-
tinu Továrkovi, trvale bytem Biskupice č.p.142 a uza-
vření smlouvy  o budoucí nájemní smlouvě a budoucí 
kupní smlouvě
ch) poskytnutí finančního příspěvku AVZO Biskupice 
na vybudování sociálního zařízení v areálu „Střelnice“ 
v horní části budovy v částce 15 000,- Kč

12/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) inspekční zprávu čj. ČŠIE-325/12-E  České školní 
inspekce, Pardubický inspektorát o provedené kontro-
le Mateřské školy Biskupice, okres Svitavy ve dnech 
5.–6. března 2012 
b) žádost ze dne 3.4.2012 pana Michala Sokolu o pro-
nájem části areálu bývalého JZD
c) žádosti o přidělení bytů na č.p.11
d) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Biskupice za rok 2011 od Krajského úřadu Pardubic-
kého kraje, finanční odbor 
e) sdělení Městského úřadu Moravská Třebová odbor 
výstavby a územního plánování o ukončení platnos-
ti územně plánovací dokumentace obcí k 31.12.2015
f) sdělení Lesů České republiky, s.p.,  Přemyslova 
1106, 501 68 Hradec Králové ve věci možnosti  bez-
úplatného převodu pozemků p.č. 66/3 a p.č. 327/1 
v k.ú. Zálesí u Jevíčka do vlastnictví obce Biskupice
g) žádost ze dne 7.3.2012 Oblastní charity Moravská 
Třebová, Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Tře-
bová o finanční podporu na provoz  soc. služeb po-
skytovaných OCHMT
h) nákup plechové garáže na sběrné místo u ČOV 
v částce 14 883,-Kč
ch) informaci Krajského úřadu Pardubického kraje 
, odbor dopravy, ve věci dokončení obnovy silnice 
II/371 v obci, která je plánována na období 04/2014-
10/2014

12/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě  
12/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

Pozvánka posezení 
s důchodci

ČČK pořádá v neděli 13. května 2012 
v 15.00 hod. na obecním úřadě „posezení 
s důchodci“. I letos přijala pozvání Mgr. Jiřina 
Tomková (Laštůvková), která bude mít před-
nášku na téma – rozvoj obce Biskupice, spol-
ky, řemesla atd. Posezení Vám také zpříjemní 
vystoupení našich nejmladších občánků – dětí 
z místní mateřské školky.
Občerstvení i hudba k tanci a poslechu je za-
jištěná.Budeme rádi, když si přijdete popoví-
dat,zatančit, anebo jen tak posedět. 

Jste srdečně zváni.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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Obec Chornice

Sportovci základní školy v Chornicích opět v akci

Den Země v ZŠ Chornice

Ve čtvrtek 29. března se žáci od 1.–3. třídy 
zúčastnili sportovní soutěže skoků přes švi-
hadlo v Moravské Třebové. I když tentokrát 

Den Země je ekologicky motivovaný svátek 
věnovaný Zemi, který se každoročně koná 
22. dubna. Na naší škole proběhly oslavy na-
dvakrát. V úterý dopoledne k nám zavítal pan 
Pecháček z Teracentra Dolní Čermná. Připra-
veno měl zajímavé povídání o vzniku a vývoji 
plazů, stejně tak pak o charakteristikách vy-
stavených druhů. Žáci měli možnost přímého 
kontaktu například s chameleonem, korálov-
kou, agamou, anakondou žlutou, gekončíkem 
či krajtou a hroznýšem. Tato výstava měla 
u žáků velký ohlas.

Druhá část oslav proběhla v pátek, kdy si žáci 
deváté třídy připravili pro mladší spolužáky 
úkoly, které se pak všichni společně vydali pl-
nit pod kopec Hušák. Žáci na trase plnili roz-
manité úkoly, určovali stopy živočichů nebo 
poznávali zástupce české fauny a flóry. Jako 
nejšikovnější se předvedlo družstvo s názvem 

Naši jubilanti
v měsíci květnu 2012

František Markus
Růžena Koutníková
František Smítal
Hana Blažková
Ivan Továrek
Marie Cábová
Věra Kopková

Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

naši malí sportovci nedovezli žádné medaile, 
nemusí se za své výkony stydět. Vždyť někte-
ří  z nich neuměli ještě na začátku školního 

roku přeskočit švihadlo. Atmosféra soutěže 
měla své kouzlo a byla pro každého neopa-
kovatelným zážitkem. 
Přejeme našim sportovcům, aby i nadále po-
kračovali ve svém úsilí a měli radost z po-
hybu, není přece důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezen-
taci naší školy.

Chorničáci (F. Havlíček, P. Hložek, H. Kop-
ková a M. Neubauer), které se mohlo těšit ze 
sladké odměny.

Mgr. Alena Továrková, koordinátor EVVO
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Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schvaluje:

1. program veřejné schůze s doplněním 
dle přiloženého programu

2. návrhovou komisi ve složení 
H. Nováková, J. Vyhlídal

3. smlouvu o smlouvách budoucích 
o připojení odběrných zařízení 
k distribuční soustavě ČEZ

4. ukončení pronájmu prostor v areálu 
koupaliště s paní Robovou

5. rozvojový strategický dokument obce 
Chornice

6. rozpočtový výhled obce Chornice do 
r. 2015 

b) bere na vědomí:
1. nformaci ing. Smítala o plnění 

usnesení z minulé schůze
2. informaci o doplnění programu 

schůze
3. informaci o stavu koupaliště 

a o důvodech, proč nebude 
prodloužena smlouva s p. Robovou

4. informaci o rozvojovém strategickém 
dokumentu obce

5. informaci o rozpočtovém výhledu 
obce

c) zamítá:
1. prodloužení smlouvy o pronájmu 

p. Janě Robové

Návrhová komise:  
Mgr. Hana Nováková, Bohumil Voznička

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chornice 
konaného dne 6. 4. 2012, č. 3/2012

Přírodovědné soutěže
I v letošním roce se žáci naší školy zú-
častnili oblastního kola soutěže v pozná-
vání živočichů, kterou každoročně orga-
nizuje Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová. První místo ve své kategorii (9. 
tř.) a s největším počtem bodů z téměř 
stovky soutěžích obsadila Tereza Drob-
níčková. Ta společně s Marií Machálko-
vou (7. tř.), která ve Třebové skončila 
druhá, reprezentovaly školu i v okresním 
kole v Litomyšli. Velká gratulace také pa-
tří bronzovým Lucii Pohankové (6. tř.) 
a Vendule Kudláčkové (9. tř.), vzorně re-
prezentovaly také Pavla Továrková a Ad-
riana Václavková (obě 7. tř.). Děvčatům 
děkuji za svědomitou přípravu a přeji 
mnoho zdaru také při poznávání rostlin, 
které nás čeká v květnu.

Mgr. Alena Továrková

TJ Sokol Chornice
Mladí sportovci z TJ SOKOL Chornice se zú-
častnili okresního kola v gymnastickém čtyř-
boji ve Svitavách. Všichni naši soutěžící po-
stupují do krajského kola.

Cesty naděje
V neděli 15.dubna se konalo představení 
známých umělců Štěpána Raka a Alfreda 
Strejčka. Pod názvem Cesty naděje, jsme 
měli možnost shlédnout pásmo jedenácti  
zastavení, kdy každé z nich představovalo 
náhled na významné postavy našich dějin. 
Náročné vystoupení bylo předvedeno na-
prosto profesionálně a k veliké spokojenos-
ti všech přítomných, kteří vytvořili velmi 
pěknou atmosféru. Vypadá to tak, že jsme 
se v tomto složení neviděli naposledy. 
Tak příště nashledanou.
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Obec Jaroměřice

Vzpomínka
Dne 6. dubna uplynulo 
10 let od úmrtí pana
Antonína 
Mackerleho.
Vzpomíná celá rodina.

Noc s Andersenem v Jaroměřicích po osmé

S hvězdáři pod polynéskou oblohou

Prvně jsme všichni přišli do školy a vy-
balili jsme si věci. Pak jsme se shro-
máždili v atriu a tam nás paní učitelka 
Glocová přivítala. A protože sté výročí 
slavil pan Jiří Trnka, v atriu byla trnka 
a v jejích plodech byly úkoly. Rozbalili 
jsme 1. úkol a tam bylo, ať přijdeme do 
knihovny. V knihovně nás zase přivítala 
paní Vykydalová a paní Neuerová. Vy-
kládali tam něco o životě Jiřího Trnky 
a mezitím přišli Bratři v triku. Pak nám 
obě paní knihovnice daly úkoly na pa-
píru, abychom je vyplnili. Až jsme měli 
hotovo a přišel za námi pan Andersen, 
rozdal nám lízátka a společně jsme se 
vrátili zpátky do školy. Ve škole jsme 
rozbalili další úkol a v něm bylo napsa-
né dabingové studio. V dabingovém studiu jsme psali 
text k pohádce Míša Kulička, kterou nám pouštěli 
bez zvuku. Následovala přednáška o broučcích s Mgr.
Grimerovou. Po přednášce jsme dostali pracovní listy, 
abychom ukázali, co jsme si z přednášky pamatova-
li. Pak jsme postupně chodili do výtvarné dílny, kde 
jsme si podle vlastní fantazie vyzdobili na výkresu hr-
nek Pickwick. No a pak byla stezka odvahy. Na stezce 
jsme šli po skupinkách a skoro všude po stromech 
byla nalepena písmenka, která jsme si museli psát. 
Na konec stezky jsme došli do knihovny, kde jsme 
napsali pohlednici domů. Jak jsme měli pohlednici 
napsanou, šli jsme zpátky do školy, kde jsme si chvíli 
odpočinuli, než dorazili úplně všichni. Pak nás čekal 
další úkol. Zumba – a ta byla ze všech úkolů nejlepší. 
Po Zumbě následovaly pohádky, které jsme si nacviči-
li. 3. třída si nacvičila pohádku o Broučcích, 4. třída 
měla připravenou pohádku Jak Žofka zachránila pana 
levharta a my páťáci jsme si nacvičili: Červenou Kar-
kulku, O veliké řepě, O Palečkovi a jeho kamarádech, 
Perníkovou chaloupku a Kuřátko a obilí. Po pohád-
kách jsme šli ukázat, co jsme si napsali v dabingovém 
studiu. No a potom jsme se chystali ke spaní a to 
byl konec Andersena. Vlastně ne tak úplně. Ráno po 
snídani jsme ještě všichni dostali drobné dárky od 
sponzora firmy Scart a pamětní list, a pak už jsme se 
rozcházeli domů.

Žaneta Kalasová

Již podruhé zavítala letos do Jaroměřic šéfredak-
torka časopisu Cykloturistika paní Slávka Chrpová.
Poprvé v únoru se v den plánované přednášky slo-
žitě dopravila do sněhem zavátých Jaroměřic se 
značným zpožděním. Termín byl přeložen na 23. 4. 
2012 – a tentokrát přijela, jak jinak než na kole 
s úsměvem ve tváři.
Své představení zahájila na zdejší poměry opravdu 
nezvykle – polynéským tanečkem při rytmické hud-
bě v podprsence z kokosových ořechů a sukénce 
z rostlinných třásní. Vzbudila obdiv a zájem nejen 
tímto poutavým úvodem, ale i zajímavým vyprávě-
ním o cestování v roce 2010 na francouzských ost-
rovech v tichomořské Polynésii. Jako novinářka se 

připojila ke skupině astronomů, vedených panem 
Jiřím Grygarem, který  právě tam oslavil 75.naro-
zeniny. Expedice měla za cíl mj. uctít památku ge-
nerála, astronoma a politika Dr. Milana  Rastislava 
Štefánika, který v Polynésii sledoval hvězdnou ob-
lohu v roce 1910. Po malých ostrovech se pohybo-
vali na skládacích kolech a mezi ostrovy přelétali 
letadlem či na lodích.
Společně zažili mnohá dobrodružství, včetně oče-
kávání vlny tsunami, jejíž síla se naštěstí částečně 
rozbila o korálové útesy. Přednáška i profesionál-
ně zpracovaná videoprojekce měla u jaroměřických 
posluchačů velký ohlas. Zajisté se s paní Chrpovou 
ještě setkáme.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci květnu se významného jubilea dožívají
Václavková Anežka
Chovanec Vítězslav
Říhová Ludmila
Dostálová Marie
Langer Jaroslav
Damborský Ludvík
Všem jmenovaným  
hodně zdraví, radosti  
a optimismu do dalších let.

Řady jaroměřických občanů opustil
pan Petr Neuer
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

V neděli 22.dubna 2012 byli slavnostně přiví-
táno do života v obřadní síní Obecního úřadu 
v Jaroměřicích 9 dětí.
Kuchař Adam, Vinkler Štěpán, Hrdina Voj-
těch, Lebeda Ondřej, Švec Emil, Jirouško-
vá Marie, Pudík Daniel, Petrová Kristýna 
a Tiller Milan.
Z důvodu nemoci se nemohli zúčastnit
Šobáň Šimon a Blažek Dominik
Všem dětem a jejich rodičům přejeme, aby si krás-
ný zážitek a srdečná přání ze slavnostního obřadu 
nesli po celý život.

„Senioři komunikují“
Pro 21 přihlášených seniorů bylo i v Jaroměřicích 
uskutečněno bezplatné školení  práce s počítačem  
Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klauso-
vých. Po předloňském zařazení do výběru se dostalo 
i na naši obec, a tak díky profesionálním lektorům 
překonali obavy z klávesnice a monitoru i ti nejzatvr-
zelejší. Naučili se využívat služeb Internetu  a sezná-
mili se se základy obsluhy PC.
Obec poskytla k tomuto týdennímu školení velmi vy-
hovující prostory Volnočasového areálu ke spokoje-
nosti školitelů i účastníků. Pro velký zájem byla sku-
pina uchazečů rozdělena do dopolední a odpolední 
výuky. Ve dnech od 23.4. do 27.4.2012 (od pondělí 
do pátku ) ve tříhodinnovém vyučování nabyli se-
nioři základní potřebné informace. V pátek 27.4. jim 
bylo předáno osvědčení o ukončení kurzu „Senioři 
komunikují“.

Rozloučení se sálem
Dne 10. března, respektive 11. března v ranních hodi-
nách, jsme se asi naposledy mohli rozhlédnout po za-
plněném sále na Kalvárii. Bylo to díky plesu místních 
hasičů. Jenom zásluhou nasazení mnohých hasičů se 
podařilo zajistit tuto akci a tak se důstojně rozloučit 
s těmito, u nás bezkonkurenčními, prostory. Protože 
se v nich už nějakou dobu neprovozovala žádná čin-
nost, bylo třeba navozit úplně vše, tedy stoly, židle, 
ledničky, sklo atd. Ale i přes tyto obtíže se povedlo, 
alespoň dle odezvy hostů (žádná negativní reakce ne-
byla zaznamenána), uspořádat akci na úrovni, i když 
asi úplně poslední v těchto prostorách. Hned násle-
dující týden tam začaly probíhat přípravné práce na 
přestavbu domu pro seniory, konkrétně na pokoje.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem těm, kteří se 
na přípravě podíleli. Rovněž poděkování patří i hos-
tům, kteří museli z provozních důvodů oželet dopro-
vodný program. Ale jak jsem již použil na začátku 
plesu slova klasika – zábava je taková, jakou si ji sami 
uděláme. A udělali jsme si ji na jedničku. Takže ještě 
jednou všem díky.

Jan Soural, starosta SDH
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc květen 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
3.5.čtvrtek, 17.30 hodin, výstavní síň CŽP ( VS)
Čínská medicína s manželi Tomášem a Ilonou Chrom-
covými
5.5. sobota, 18.00 hodin, VS
Vernisáž Výstavy paličkovaných  krajek a malby na 
hedvábí 
Ivy Vanžurové a jejich žákyň 
zahájení malou módní přehlídkou, občerstvení
5.5. – 3.6., v době provozu knihovny, jinak po dohodě 
s knihovnicí, VS
Výstava paličkovaných  krajek a malby na hedvábí 
Ivy Vanžurové a jejich žákyň 
Zpřístupněno  PO, ST   9-11, 13-16 hodin,  PÁ – 13-18 
hodin, 27.5. ( pouť) 9-16 hodin
Vstupné dobrovolné
6.5. neděle, 9.00-18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
9.- 22.5., CŽP, OK
Příjem objednávek na letničky a pozdní zeleninové pří-
sady ze zahradnictví Vanovice
9.5. středa, 18.00 hodin, VS
„Bolí Vás páteř, klouby?“ přednáška MUDr. Stránského 
– klub Energy Boskovice
11.5. pátek, 16.00 hodin, VS
Výtvarná dílna pro děti i dospělé s L. Greplovou „Tvo-
říme šperky a doplňky z FIMA“ 
(z barevné plastické hmoty)
Vstupné 20,- Kč + hodnota spotřebovaného materiálu
12.5.sobota,odjezd autobusu od zastávky ČSAD v Jaro-
měřicích 4.50 h, v Jevíčku 5.00 h
1.Zájezd do polského Krakova a Osvětimi s průvodcem 
Janem Valíčkem

15.5. úterý , od 10.00 hodin, ZŠ
Chemicko-fyzikální show s Mgr. Jindřichem Žižkou. 
Poznatky z učebnic a literatury v neobvykle zábavném 
provedení 
18.5.pátek, 10.30- 15.30, VS
Second hand, prodej levných oděvů s paní Veronikou 
Navrátilovou
19.5.sobota, odjezd autobusu od zastávky ČSAD v Bisku-
picích 4.30, v Jaroměřicích 4.40, ve V.Opatovicích 4.50, 
v Jevíčku 5.00 h.
2. Zájezd do polského Krakova a Osvětimi s průvod-
cem Janem Valíčkem,  
Informace k oběma zájezdům stejné: 
Cena zájezdu 480,- Kč, + podle zájmu vstupenka do kon-
centračního tábora v Osvětimi – 
-20 zlotých ( cca 100,- Kč) + podle zájmu pojištění 22,- Kč. 
Zloté pro osobní potřebu si zajistí účastníci sami – mož-
nost v bance i na hraničním přechodu. 

22.5.úterý, 13.00 hodin, VS
Malohanácké sluníčko, soutěž v recitaci pro děti 1.-9.
třídy ZŠ
24.5. čtvrtek, 10.00 – 15.00 hodin, dvůr CŽP
Prodej objednaných letniček a zeleninových přísad ze 
zahradnictví Vanovice
27.5. neděle JAROMĚŘICKÁ POUŤ

Připravujeme:
1.6. pátek, 13.00 h, VS
Den dětí v knihovně „Malujeme kamínky“ s paní Mir-
kou Buryškovou. 
Pastelky a hladké kamínky s sebou. Pro děti i dospělé.

2.6. sobota, 9.00-18.00 h, VS
Kurz patchworku s Renatou Edlmanovou, šití velké 
cestovní tašky
3.6. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
9.6. sobota, 13.30 – 15.30 h, prezentace v Pohádkovém 
království ( CŽP)
POHÁDKOVÝ LES, hledání ztracených pohádek a prin-
cezny v jaroměřickém lese.

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP
Pondělky  začátečníci 15.00 h,  pokročilí 16.30 h
Kurz němčiny s Mgr.Barborou Bohatcovou v klubov-
ně CŽP
Úterky od 17.00 hodin
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Pilates s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP –
Pondělky od 17.00 h
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  
Pátky      od 17.30 hodin
Případné změny budou oznámeny, kontakty Obecní 
knihovna 546 604 183, 461 325 300, 776 552 246 
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

Vaše knihovnice Helena Vykydalová

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

le zápisu 
2. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posled-

ního zasedání
3. návrh nájemní smlouvy s HZS Jevíčko na zasta-

věnou plochu p.č. se. 16 dle zápisu
4. kupní smlouvu s paní Růženou Šafářovou na 

parcely p.č. 449/1, 449/2, 454/1 a 454/2 o cel-
kové výměře 7 356 m2 a kupní ceně 65 174,16 Kč

5. hospodaření obce za leden - březen 2012
6. hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Jaroměřice za rok 

2011 ve výši 3 210,49 Kč
7. převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ja-

roměřice za rok 2011 v plné výši do rezervního 
fondu

8. Smlouvu o dílo s firmou  MALÍŘ NATĚRAČ -  
Roman Dvořák, Městečko Trnávka na zakázku  
„Přetmelení oken a nátěr barvou Düffa v odstínu 
slonová kost“ na zámku v Jaroměřicích

9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby s firmou 
VČP Net, s.r.o. Hradec Králové – lokalita „Za Tvr-
zí“ dle zápisu

10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o evidenci majetku s fir-
mou VHOS a.s., Moravská Třebová

11. prodejní cenu stavebních pozemků v lokalitě „Za 
Tvrzí“ - cena stanovena na 150,- Kč/m2

Předzvěstí Noci s Andersenem bývá již tradicí vý-
tvarná soutěž pro děti. Letošní rok soutěže i NsA 
byl v duchu stého výročí narození Jiřího Trnky, 
významného malíře, ilustrátora, animátora, reži-
séra, jednoho ze zakladatelů studia Bratři v triku, 
v němž vznikla řada milých a umělecky hodnot-
ných animovaných filmů pro děti.
Žáci ze všech tříd ZŠ Jaroměřice se inspirovali tvor-
bou Jiřího Trnky a vytvořili velmi zdařilé obrázky. 
Vyhodnocení se uskutečnilo 29. 3. 2012. Tentokrát 
byly hodnotícími samy děti. Nejvíce bodů získaly 
výtvarné práce L. Stejskalové, V. Koukala, M. Po-
spíšilové. Porota starších navíc ohodnotila práce D. 
Vávry, A. Knollové a T. Knappové.
Pestrá výstavka je k nahlédnutí v knihovně.
Společné odpoledne zpestřila děvčata z tanečního 
kroužku Aleny Dosedlové úspěšným vystoupením. 
Nabídka nových knih, s nimiž přítomné seznámila 
knihovnice, děti zaujala. Dnes jsou již mnohé z no-

19. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 11. 4. 2012 

Výtvarná soutěž „Malujeme s Jiřím Trnkou“

12. regulativy zástavby pozemků a podmínky prodeje 
stavebních parcel „Za Tvrzí“

13. poplatek za znečišťování ovzduší pro rok 2012 
od firmy AGRO 2000 Třebíč ve výši 1 000,- Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
14. změny v jízdních řádech od 1. 4. 2012
15. stížnost manželů Kostolanských a s ní spojený 

zápis o kontrole průjezdnosti účelové komunika-
ce na parcelách 2820/1-3

16. informace ze setkání starostů měst a obcí Par-
dubického kraje

17. informace k jarnímu svozu odpadů
18. informace „Holešovské výzvy“
19. informace M. Hlaváče o možnosti těžby dřeva 

v obecních lesích
Zastupitelstvo obce ukládá:
20. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s paní 

Růženou Šafářovou dle zápisu
21. starostovi obce odpovědět OCHMT ve věci žá-

dosti o příspěvek
22. starostovi obce odpovědět manželům Kostolan-

ským dle zápisu
23. starostovi obce zajistit odstranění pařezů na par-

kovišti u obchodu
24. M. Hlaváčovi zjistit současné možnosti prodeje 

vytěženého dřeva
Rostislav Grulich Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

vinek rozpůjčovány mezi čtenáři - zajisté se dostane 
na každého, kdo bude mít zájem!
Na ukončení Března měsíce čtenářů byly při tomto 
dětském shromáždění vyhodnoceny i nejlepší čte-
nářky Obecní knihovny Jaroměřice pro rok 2012.
Staly se jimi Kateřina Mlčochová (11) a Erika Kyse-
láková (15). Obě děvčata knihovnu často navštěvují 
a rozmanitost četby, úměrná jejich věku je široká. 
Za svou aktivitu si tento titul po právu zaslouží.

Další panovníci Jaroměřic 
– Salm Neuburgové

Do celoročního programu jaroměřické knihovny 
byla zařazena oblíbená přednáška Mgr.Michala 
Schustera z historie Jaroměřic. Loni započatý ce-
lek chronologie panovníků naší obce zahájil histo-
rik přednáškou o Šubířích.
V sobotu 31.3. 2012 pokračoval představením dal-
ších následníků, a to Salm – Neuburgů. Bohužel, 
počasí se před zahájením rozbouřilo a způsobilo 
výpadek el. proudu. Věrní posluchači Michala se 
i přes nepřízeň počasí dostavili a společně strávili 
„černou hodinku“ s historií.
Doufejme, že v náhradním termínu 15. června se 
budou i promítat připravené dokumenty.
Pro Vaši informaci poskytl Mgr. Schuster zkrácený 
text, který je k nahlédnutí v knihovně.

Jarní trhy
Čas běží velmi rychle. Po nedávných Adventních tr-
zích nabídli své zboží mnozí řemeslníci a zahradníci 
na tradičních Jarních trzích.
Malá Flóra na Malé Hané v Jaroměřicích zazname-
nala v sobotu 22. dubna 2012 deštivé ráno, což způ-
sobilo neúčast několika pozvaných zahradníků. Pan 
Kohoutek z vanovického zahradnictví odolal nejisté-
mu počasí a odjížděl domů s prázdnými přepravkami. 
Tvořiví a šikovní řemeslníci neměli s prodejem pří-
liš velký úspěch. Přesto slíbili pořádajícím členkám 
SPOZ, že se opět 1.prosince 2012 sejdou na předvá-
nočním jarmarku.

Návštěva hejtmana
Až na třetí pokus, po sněhových barierách a pra-
covním zaneprázdnění, k nám do obce a také za 
naším sborem přijel hejtman Pardubického kraje 
Radko Martínek. Po kávě na obecním úřadě si 
prohlédl vybavení místních hasičů a volnočasový 
areál. 

Jan Soural, starosta SDH
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NOVĚ OTEVŘENO – NOVÉ ZBOŽÍ
Bazar nejen nábytku Jaroměřice 

(budova bývalé ZŠ, vedle hřiště)
Otevírací doba: St-Čt-Pá 12:00-18:00, So 9:00-12:00

Nebo kdykoliv po tel. domluvě.
Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel. 608 863 074 

Pronajmu nový byt 3 + 1 (89 m2) v Jevíčku. Mobil: 776 763 662 .

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 .

PRODEJ A SERVIS
ZAHRADNÍ TECHNIKY

vrchol kvality v zahradní technice

Konice, ul. Husova 347 
vchod z ulice Vápenice
Po-pá   8:00-12:00  13:00-16:00          
So 8:00-11:00    

PRODEJ NA SPLÁTKYwww.stihl-konice.cz

· pily                                                      
· křovinořezy
· štípače na dřevo
· sekačky
· sněhové frézy

     PRODEJ  PALIVOVÉHO DŘEVA           →          TEL. 606 259 848

tel. 722 744 267 

PRODEJNA ZAHRADNÍ TECHNIKY KONICE

KOSMETIKA A MASÁŽE
SALÓN VERONIKA

Poradce a prodejce zelených potravin ječmen a chlorella.
Více na www.gw-int.net

Kostelní 39, 569 43 Jevíčko
Kontakt: Veronika Olšanová, tel.: 737 864 989

Čištění koberců a čalounění
CENÍK: čištění koberců od 10 Kč m2, sedací souprava od 50 Kč za se-
dací místo, interiér automobilu (osobní) od - 450 Kč. Tel.: 602 551 834

www.vecernickuvraj.cz
Hračky, Dětské oblečení, Bytový textil – na objednání. Výdejní místo – Jevíčko.


