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Fotoaktuality

Stanmont odjíždí do Bobrovce

Legendární Barel rock na sýpce

Jevíčkovění 2013

Oslavy 120 let založení Sokola a 150 let 
ochotnického divadla v Jevíčku

Vystoupením asi 200 cvičenců v celkem 5 sleto-
vých skladbách se v neděli 23. 6. 2013 uzavřely 
oslavy 120 let založení Sokola v Jevíčku a 150 
let ochotnického divadla v Jevíčku. Tento hlavní 
program byl zahájen nástupem všech cvičenců 
a vlajkonošů v historických krojích při tónech 
skladby Jiřího Suka. Na historický prapor Tělo-
cvičné jednoty Sokol Jevíčko byla umístěna slav-
nostní stuha ČOS Praha k výročí oslav a  stuha 
za účast jevíčských cvičenců na akci „Sokolo-
vé pod Řípem“, která se konala letos v květnu 
v Roudnici nad Labem. Po vystoupení cvičenců 
pokračoval program vystoupením dechové hudby 
Malohanačka, který byl bohužel přerušen bouř-
kou, která se přehnala přes Jevíčko.
Program oslav byl zahájen již v pátek tradičním 
„Nočním pochodem na Hušák - memoriálem 
MVDr. Jindřicha Kleibla“, na který vyrazilo ko-
lem 80 účastníků. V sobotu pokračovaly oslavy 
zahájením vernisáže s historickými fotografiemi 
a materiály v jevíčské synagoze. Návštěvníkům 
vernisáže byla představena vlajka jevíčských 
Sokolů, která byla doplněna o chybějící hlavici 
s motivem Sokola, kterou nesli jevíčští Sokolo-
vé v dobových krojích. Kulturní program v rámci 
vernisáže navštívilo asi 70 návštěvníků, kteří si 
kromě projevů a kulturního programu zajištěné-
ho žáky a učiteli ZUŠ Jevíčko i krátce zacvičili 
pod vedením náčelníka br. Petra Koliska v rám-
ci připravené divadelní scénky z „mimořádného“ 
zasedání výboru jevíčské tělocvičné jednoty v ob-
dobí let 1901-1910, kdy byla jevíčská jednota po-
žádána o vyslání zástupce do  výpravy na dobytí 
severního pólu . 
Bylo potěšující sledovat, že stále žije ještě několik 

pamětníků, kteří na historických fotkách pozná-
vali nejen sebe, ale i své kolegy a přátele. Myslíme 
si, že by bylo dobré tohoto využít k detailnějšímu 
doplnění jmen osob zachycených na fotografiích 
a proto bude výstava ponechána v synagoze až 
od termínu Jevíčské pouti. Zájemci o zhlédnutí 
vystavených fotografií si tyto mohou prohlédnout 
po dohodě s pracovnicemi Turistického informač-
ního centra (v čase otevírací doby TIC - tel: 461 
542 812, mob. 736 752 611). Odpoledne pokračo-
val program v areálu Žlíbka - ve sportovním du-
chu. Pod dohledem instruktorů probíhal nácvik 
techniky NORDIC WALKING a někteří účastníci 
si po vyzkoušení techniky této chůze vydali na 
procházku na Kalvárii v Jaroměřicích, kde si pro-
hlédli barokní poutní kostel, kterým je provedl 
otec Tomasz Wójciak, CP. Celkem se nácviku zú-
častnilo asi 100 zájemců. Večer pokračoval pro-
gram vystoupením skupiny PROČ NE BAND ve 
Žlíbkách. 
Tělocvičná jednota Jevíčko ještě jednou děkuje 
generálním partnerům akce - společnosti RE-
GAM s. r. o. a Městu Jevíčku a všem  ostatním 
sponzorům oslav, za jejichž finanční a technické 
pomoci mohl být program oslav zajištěn. Také 
děkujeme všem občanům, kteří poskytli historic-
ké materiály z rodinných archivů, pořadatelům, 
vystupujícím a všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
zajištění všech akcí v rámci programu oslav. V ne-
poslední řadě patří dík i všem návštěvníkům, kte-
ří vytvořili výbornou kulisu cvičencům v průběhu 
nedělního vystoupení.  DVD vydané k oslavám 
obou výročí a pamětní sklenice budou dostupné 
v Turistickém informačním centru Jevíčko.
Ing. František Bušina, starosta T. J. Sokol Jevíčko
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MUDr. Zuzana Šedrlová 
DOVOLENÁ

29. 7. 2013 – 9. 8. 2013
zástup MUDr. Trčková, MUDr. Křížová

MUDr. Jana Trčková 
DOVOLENÁ

od 24. 6. do 4. 7. 2013
Nutné případy ošetří 

MUDr. Křížová a MUDr. Šedrlová
ve svých ordinačních hodinách.

MUDr. Alena Blahová 
interna 

DOVOLENÁ
22. 7. 2013 – 26. 7. 2013

zástup MUDr. Zuzana Šedrlová
Kobližná 126, tel.: 461 326 271

Informace o realizaci bezdrátového rozhlasu v Jevíčku

Dokončení II. etapy opravy kulturního 
domu v Zadním Arnoštově

Zahájení obnovy chodníků na sídlišti K. Čapka

Město Jevíčko bylo v roce 2012 
úspěšné se žádostí o dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí 
v oblasti omezování rizik povodní 
na vybudování protipovodňového 
výstražného systému. Podíl dotace 
činí 90% uznatelných nákladů (cca. 
1.600.000 Kč). V rámci protipovod-
ňového výstražného systému města 
bude kromě vybudování bezdrátové-

V roce 2012 byla městu schválena dotace 
445.000 Kč z Programu rozvoje venkova v ob-
lasti snazší život na II. etapu opravy kul-
turního domu v Zadním 
Arnoštově. Tato etapa 
navazuje na předcházejí-
cí opravu střechy, výmě-
nu oken a vstupních dveří 
a spočívá v obnově stáva-
jících vnitřních a venkov-
ních omítek, kompletní 
rekonstrukci sociálního zázemí, osvětlení sálu 
a provedení venkovních úprav kolem objek-
tu kulturního domu. Opravu provádí stejně 
jako v I. etapě společnost MOLAT s. r. o. 

V první polovině července bude zahájena 
I. etapa obnovy chodníků na sídlišti K. Čap-
ka v Jevíčku. Na tuto akci bude město čerpat 
dotaci 450.000 Kč z Programu rozvoje venkova 
v oblasti infrastruktura. Zbývající část 550.000 
Kč uhradí město ze svého rozpočtu. V I. etapě 
půjde o generální opravu úseku cca. 480 m. Do-
jde k odebrání stávající vrstvy starých dlaždic, 
podkladu a obrubníků. Na nový zhutněný pod-
klad ze štěrkodrti bude položená zámková dlaž-
ba se zahradními obrubníky. Veškeré práce by 

ho rozhlasu osazen také hladinoměr 
na Žlíbeckém potoce, vodočetná lať 
na retenční nádrži Žlíbka, srážko-
měr na budově MěÚ a odbornou 
společností bude zpracován digitál-
ní povodňový plán města. Celkem je 
na území města umístěno 72 bez-
drátových hlásičů se 179 reproduk-
tory. Rozmístění bezdrátových hlá-
sičů počítá také s místními částmi 

Velké Opatovice s termínem dokončení do 
30. 6. 2013. Z celkových nákladů na opravu ve 
výši 1.388.500 Kč činí celková dotace 863.300 

Kč. Vzhledem k tomu, že 
kulturní dům poskytuje 
jediné kulturní a spole-
čenské zázemí pro občany 
místní části Zadní Arnoš-
tov, vzniká touto opravou 
důstojné místo k setkávání 
a pořádání veřejně 

prospěšných neziskových akcí. Nově opravený 
sál může k některým svým akcím využívat také 
město Jevíčko.

Ing. Roman Müller

měly být dokončeny do 31. 10. 2013. Realizaci 
bude provádět společnost M-Silnice, a. s. Par-

Nabídka koupě bytu 3+1 v Jevíčku
Město Jevíčko nabízí ke koupi byt o veli-
kosti 3+1 (80 m2) v domě č. p. 475, 476 
na ulici K. H. Borovského v Jevíčku.
Více informací na telefonních 
číslech 734 536 216, 608 607 633.

Oznámení KABELOVÉ 
TELEVIZE CZ s. r. o.

Společnost za finanční podpory Města Jevíčko 
zakoupila zařízení na dovybavení hlavní přijímací 
stanice pro příjem nových digitálních programů, 
které budou v síti kabelové televize šířeny v sys-
tému DVB-T. Dne 10. 6. 2013 bylo toto zařízení 
zprovozněno a tím i spuštěno pozemní digitální 
vysílání multiplexů 2, 3 a 4. Pro všechny uži-
vatele, kteří mají televizory vybaveny digitálním 
tunerem DVB-T se rozšíří programová nabídka 
o následující programy. V MUX2 jsou to  pro-
gramy Nova, Nova Cinema, Prima family, Prima 
COOL a TV Barrandov, lze naladit na frekvenci 
498 MHz. V MUX3 Prima Love, Prima ZOOM, 
Óčko, Šlágr TV, TIP TV, ACTIVE (lze naladit 
na frekvenci 506 MHz) a  v MUX4 TV Pohoda, 
FANDA, SMÍCHOV, Telka, Inzert TV a Nova HD 
(lze naladit na frekvenci 514 MHz). Uživatelé, 
kteří vlastní ještě starší typy televizorů, budou 
pro příjem těchto programů potřebovat set top 
box DVB-T. Tyto set top boxy jsou volně v prode-
ji v každé elektro prodejně.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že od 10. 6. 
2013 je program Prima ZOOM zařazen i do ana-
logové programové nabídky.

Oznámení o provádění 
pořádkové služby na 

území města
Město Jevíčko ve spolupráci s bezpečnost-
ní agenturou OP security s. r. o. Brno při-
stoupilo z preventivních důvodů k prová-
dění pořádkové služby na území města. 
Pracovníci agentury budou oprávněni k za-
bezpečení veřejného pořádku ve městě. 

Ing. Roman Müller

Zadní Arnoštov a Mařín. Vysílací a řídící praco-
viště bude umístěno v Turistickém informačním 
centru. Systém bude napojen na jednotný systém 
varování a vyrozumění obyvatelstva Hasičského 
záchranného sboru ČR. Realizaci bezdrátového 
rozhlasu a dalších opatření prováděla společnost 
Mopos Communications, a. s. Pardubice.

Mgr. Miroslav Šafář

dubice, která podala v rámci výběrového řízení 
nejvýhodnější nabídku. Práce budou koordino-
vány v oblasti BOZP, prosíme však občany, aby 
v průběhu realizace dbali zvýšené opatrnosti. 
Děkujeme za pochopení. Projekt navazuje na 
provedenou revitalizaci zeleně, která byla též 
spolufinancována z PRV opět ve spolupráci 
s Místní akční skupinou Regionu Moravskotře-
bovska a Jevíčska. V této věci děkujeme za spo-
lupráci paní Miroslavě Šejnohové. 

Mgr. Miroslav Šafář



3Červenec 2013Měsíčník města Jevíčka ZPRÁVY Z RADNICE

www.jevicko.cz

Usnesení ze 70. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 27. května 2013

1/70 Rada schvaluje CN firmy VPO PRO-
TIVANOV, Rožmitálova 2291/14, Blansko na vý-
měnu oken v bytě č. 2 na ul. M. Mikuláše 551 
za částku 30.063 Kč bez DPH z rozpočtu PBH 
města Jevíčka, 
2/70 Rada schvaluje podání žádosti na Pk 
o převod pozemků na ul. Okružní III s podmín-
kou úhrady GPL žadatelem,  
3/70 Rada schvaluje zakoupení note-
booku zn. Lenovo ThinkPad Edge E530 za část-
ku 20.588 Kč vč. DPH a Office 2010 za částku 
7.229 Kč vč. DPH pro potřeby MěÚ Jevíčko, 
4/70 Rada schvaluje bezplatné zapůjče-
ní pivních setů a párty stanů pro ZUŠ Jevíčko 
k uspořádání akce „Mejdan na Zámečku“, kte-
rá proběhne v parku u Zámečku dne 7. 6. 2013 
v době od 17:00 do 23:00 hodin, 
5/70 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina Astra pro ZŠ Jevíčko na den 27. 6. 2013 
z důvodu uskutečnění vystoupení žáků 9. třídy 
k rozloučení se se spolužáky a učiteli, 
6/70 Rada schvaluje odkoupení kuchyň-
ské linky a vestavěných skříní za zůstatkovou 
hodnotu  10.000 Kč z bytu dle zápisu,
7/70 Rada schvaluje bezplatné poskytnu-
tí prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko pro TJ 
Cykloklub Jevíčko k uspořádání společensko kul-
turní akce v rámci pořádání 38. ročníku cyklis-
tického závodu „Závod míru nejmladších – GP 
Matoušek 2014“, který proběhne ve dnech 10. 
– 11. 5. 2014, 
8/70 Rada pověřuje IT prověřením všech 
možností vybudování parkoviště před bytovým 
domem na ul. K. Čapka 608-609 s termínem do 
24. 6. 2013, 
9/70 Rada schvaluje poskytnutí finanční-
ho příspěvku na provoz pro Oblastní charitu Mo-
ravská Třebová ve výši 3.000 Kč, 
10/70 Rada pověřuje vedoucí PBH prove-
dením místního šetření za účelem zjištění stavu 
vany v bytě na ul. Soudní 56 s termínem do 3. 6. 
2013, 
11/70 Rada schvaluje podporu projektu RC 
Palouček na hlídání dětí s bezplatným využitím 
prostor pro tuto činnost, 
12/70 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka 
v příloze Svitavského deníku „Cesty městy“ za 
částku 12.720 Kč bez DPH, 

13/70 Rada schvaluje přidělení bytu č. 3 na 
ul. Růžová 83, bytu č. 11 na Komenského nám. 
167, bytu č. 14 v Zadním Arnoštově 63 a bytu č. 
14 na K. Čapka 782 zájemcům dle zápisu a pře-
vod nájmu bytu č. 8, Nerudova 529 na na nájem-
ce dle zápisu vše na základě doporučení komise 
bytové a sociální, 
14/70 Rada schvaluje zakoupení propagač-
ních materiálů města do částky 40.000 Kč, 
15/70 Rada schvaluje náklady na akci Je-
víčkovění 2013 ve výši do 30.000 Kč, 
16/70 Rada schvaluje zajištění výběrové-
ho řízení na akci „Obnova chodníků sídliště K. 
Čapka Jevíčko“ dle nabídky JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s. r. o. ve výši 12.000 Kč, seznam 
firem pro obeslání a stanovuje komisi pro oteví-
rání obálek a hodnocení nabídek dle zápisu, 
17/70 Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení na akci „Úprava rajského dvora bývalého 
augustiniánského kláštera Jevíčko“ dle nabídky 
JUSTITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. ve výši 
12.000 Kč, seznam firem pro obeslání a stanovu-
je komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabí-
dek dle zápisu, 
18/70 Rada schvaluje zakoupení městské-
ho mobiliáře do 20.000 Kč bez DPH a jeho roz-
místění dle zápisu,  
19/70 Rada schvaluje smlouvu č. 11091841 
ze dne 7. 5. 2013 o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí mezi SFŽP ČR 
a Městem Jevíčko na dotaci ve výši 88.352,40 Kč 
určenou na akci „Protipovodňový výstražný sys-
tém a povodňový plán města Jevíčko“, 
20/70 Rada schvaluje přijetí dotace ze stát-
ního rozpočtu ve výši 1.501.990,80 Kč určenou 
na akci „Protipovodňový výstražný systém a po-
vodňový plán města Jevíčko“, 
21/70 Rada pověřuje IT provedením po-
ptávkového řízení na zakoupení plynového kotle 
do kotelny kina Astra s termínem do 24. 6. 2013, 
22/70 Rada schvaluje ceník za pronájem 
přízemních prostorů kina Astra pro prodejní 
akce na částku 1.000 Kč vč. DPH/den, 
23/70 Rada schvaluje poskytnutí finančních 
prostředků pro JSDH Jevíčko na opravu čelního 
skla a seřízení motoru vozidla Š-Octavia rz. 4E6 
1099 za částku 3.500 Kč vč. DPH, nákup plovou-
cího čerpadla PLOVČER MINI HONDA GCV 160 
za částku 26.945 Kč vč. DPH (na nákup čerpadla 
je poskytnutá finanční účelová dotace 15.000 Kč 
z prostředků Pk) a zakoupení licence na používá-
ní programu KPO 6 za částku 2.880 Kč vč. DPH 
na správu a evidenci činnosti JSDH Jevíčko, 

24/70 Rada schvaluje CN České pojišťovny, 
a. s. na pojištění majetku a odpovědnosti za ško-
du pro město Jevíčko s účinností od 1. 6. 2013 
dle zápisu, 
25/70 Rada potvrzuje ředitelku MŠ Jevíčko 
v její funkci s účinností od 1. 8. 2013 na další 
funkční období v pracovním poměru na dobu ur-
čitou 6 let, 
26/70 Rada schvaluje pronájem části po-
zemku p. č. 1740/7 – ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí společnosti Outdoor akzent, s. r. 
o., za cenu 15.000 Kč/rok bez DPH, 
27/70 Rada schvaluje záměr prodeje po-
zemku p. č. 2465 – orná půda v k. ú. Zadní Ar-
noštov, 
28/70 Rada schvaluje CN firmy Klempíř, 
Pavel Továrek, Bělá u Jevíčka 37 na výměnu stře-
chy na nebytovém prostoru na ul. M. Mikuláše 
449, Jevíčko za částku 12.690 Kč bez DPH z roz-
počtu PBH města Jevíčka, 
29/70 Rada pověřuje IT zajištěním osaze-
ní dvou kusů protipožárních zárubní a dveří do 
stávajícího archivu MěÚ za účelem kolaudace 
v částce do 16.000 Kč vč. DPH, 
30/70 Rada schvaluje provedení obnove-
ní nástřiku přechodů pro chodce vč. optických 
zpomalovacích trojúhelníků firmou Jast-dopravní 
značení, Rudé armády 45, Doudleby nad Orlicí 
za částku 8.621 Kč vč. DPH, 
31/70 Rada pověřuje IT zajištěním ceno-
vých nabídek na zajištění odvodu tepla z prodej-
ny Nopek s termínem do 24. 6. 2013, 
32/70 Rada schvaluje odpisový plán Města 
Jevíčko na rok 2013 dle zápisu, 
33/70 Rada ruší bod usnesení RM č. 11/67 
ze dne 8. 4. 2013, 
34/70 Rada schvaluje zakoupení 15 ks pár-
ty setů od firmy HOBBY Centrum Jevíčko za 
částku 29.925 Kč vč. DPH, 
35/70 Rada schvaluje zakoupení 2 párty 
stanů od firmy HOBBY Centrum Jevíčko za část-
ku 35.400 Kč vč. DPH, 
36/70 Rada schvaluje ceník za zapůjče-
ní párty stanů pro organizace města na částku 
1.000 Kč vč. DPH/1 den/1 stan a za každý další 
započatý den 500 Kč vč. DPH, 
37/70 Rada pověřuje IT zajištěním opravy 
zábradlí na rampě v zadní části kina Astra s ter-
mínem do 30. 6. 2013. 

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 71. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 3. června 2013
1/71 Rada schvaluje CN firmy Instalatér-
ství Bidmon, Třebovská 431, Jevíčko na instalaci 

nového  plynového kotle do kotelny kina As-
tra za částku 23.201 Kč bez DPH, 
2/71 Rada schvaluje užití městského zna-
ku pro TJ Sokol Jevíčko na materiálech týkají-
cích se oslav 120 let založení Sokola a 150 let 
založení ochotnického divadla, bezplatný proná-
jem párty stanů a párty setů na zajištění akcí 

v areálu Žlíbka ve dnech 22. a 23. 6. 2013 a bez-
úplatné věnování 100 ks brožury „Městský okruh 
Jevíčko“, 
3/71 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina Astra pro ZŠ Jevíčko na den 21. 6. 2013 
za účelem konání akce Branný den na ZŠ Je-
víčko, 



4 Jevíčský zpravodajČervenec 2013 

www.jevicko.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

„Linka důvěry, dobrý 
den,…“ první slova, která 
klient uslyší po zavolání 

na naše pracoviště. Posláním Linky důvěry 
je poskytovat lidem okamžitou telefonickou 
pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, po-
moc s jakoukoli starostí, se kterou si volající 
neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, 
ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit 
a s někým ho sdílet. Je tu pro každého člo-
věka, který potřebuje pochopení, podporu 
a pomoc s řešením své situace.
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení 
věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky 
není ohraničena. 
Na linku důvěry volají lidé, kteří např. jsou 
v psychické nepohodě, přemýšlejí o smyslu 

Dne 31. května se v jevíčském kině konalo zá-
věrečné a absolventské vystoupení tanečního 
oboru. Ovšem letošní pojetí mohlo být pro 
mnohé velkým překvapením. 
Nám, tanečníkům, bylo již v září řečeno, že le-
tos je na programu klasický tanec, především 
moderna, a tak jsme se pustili do tréninku. 
Starší děti už byly s baletem dříve seznámeny, 
avšak pro menší tanečníky znamenal letošní 
taneční rok obrovskou zkoušku a píli. Hodiny 
u baletní tyče nám přinesly spoustu poznatků 
o našem těle, naučily nás správnému držení, 
pružnosti a vytrvalosti. 
Postupně se z našich nemotorných kroků, jen 
těžko připomínajících umění stávaly taneční 
prvky, naše těla posílila a naše duše naopak 
zněžněly. 
Každoroční diváci tedy letos mohli být na roz-
pacích, zda-li přišli na správné vystoupení, děti 
se svého nelehkého úkolu chopily zodpovědně 
a v kině pak předvedly úctyhodný výkon. 
Za žáky tanečního oboru bych ráda poděkova-
la naší paní učitelce Alence Dosedlové, která 
nás za pouhý rok naučila mnoho a posunula 
nás jako tanečníky zase o něco blíže taneční-
mu světu. 
Za ZUŠ mi dovolte poděkovat městu Jevíč-

4/71 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem kina Astra pro OS „Ze zámečku do světa“ 
k uskutečnění divadelních představení ve dnech 
19. 6. a 25. 6. 2013, 

5/71 Rada schvaluje darovací smlouvu 
k darování zvláštní pomůcky – schodišťové se-
dačky městu Jevíčko pro potřeby občanů žijících 
v DPS, Kobližná 125, Jevíčko dle zápisu, 

6/71 Rada schvaluje zpracování podkla-

dů pro výběrové řízení na akci „Oprava plochých 
střech budovy ZŠ Jevíčko“ Ing. Ivo Junkem, vy-
hlášení výběrového řízení, obeslání uvedených fi-
rem dle zápisu na akci „Oprava plochých střech 
budovy ZŠ Jevíčko“ a členy komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek dle zápisu, 

7/71 Rada schvaluje Ing. Jana Krále, Svi-
tavy, jako odborný technický dozor akce „Opra-
va  plochých střech budovy ZŠ Jevíčko“,

8/71 Rada pověřuje IT zajištěním výměny 
poškozených dlažebních kostek v ul. Barvířská, 
které jsou v havarijním stavu, 

9/71 Rada pověřuje IT zajištěním údržby 
lavic na Palackého náměstí nátěrem teakovým 
olejem. 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

O.S. KONTAKT - Linka důvěry Pardubického kraje Ústí nad Orlicí

Závěrečné taneční vystoupení

života, tíží je partnerské problémy, cítí se 
osamělí; jsou oběťmi nebo svědky domácího 
či jiného násilí či zneužívání, mají problémy 
v oblasti sociálně právní (např. finanční pro-
blémy…), mají obavy z nemoci a další.
Výhodami telefonické krizové intervence je 
její snadná dostupnost, anonymita (volající 
se nemusí představovat a může hned začít 
hovořit o tom, proč volá). Službu poskytu-
jeme za cenu běžného telefonního hovoru. 
V určitých případech můžeme předat kon-
takty na další pomáhající profese, či další 
odborníky.

Další službou poskytovanou občanským 
sdružením KONTAKT je e-mailové poraden-
ství. Jeho posláním je umožnit lidem v nepří-

znivé životní situaci a lidem potýkajících se 
s nějakým trápením dosáhnout na bezplat-
né poradenství po e-mailu, které jim pomůže 
prostřednictvím poskytnutých informací ře-
šit jejich obtížnou situaci nebo trápení na-
pravit a zároveň může sloužit jako první kon-
takt klienta s pomáhajícími službami. 
Zájemci o službu nám mohou psát přímo ze své 
e-mailové adresy nebo pomocí formuláře přímo 
na našich webových stránkách (www.linkaduve-
ryuo.cz). Odpovíme nejdéle do 4 dní. Poraden-
ství po e-mailu však nenahrazuje telefonickou 
krizovou pomoc. V případě naléhavosti a akut-
ních případech je možné se obracet přímo na 
naši linku důvěry (tel.: 465 52 42 52).

Jarmila Hrušková
Předsedkyně O.S. KONTAKT

ku za pronájem kina, panu Martinu Duškovi, 
který nám zpracoval hudbu, poděkování pat-
ří i firmě Music Sound Systems za ozvučení 
v čele s panem Miroslavem Horkým a jeho ko-
legům Romanu Jurišovi a Zdenku Ambrozovi, 

za vypůjčení baletizolu též děkujeme panu Mi-
roslavu Horkému, děkujeme rodičům, že pod-
porují své děti v tanci a všem, kteří se jakkoliv 
na vystoupení podíleli. 

Klára Vašíčková, absolvent tanečního oboru

Zleva: Absolventi TO – Klára Vašíčková, Denis Jamný a vyučující TO ZUŠ Jevíčko Alena Dosedlová
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Rozloučení se školním rokem v mateřské škole

Výlet do pohádkové zahrady

V pátek 21.6. jsme se na zahradě mateřské 
školy rozloučili se školním rokem a dětmi, 
které odchází do základní školy.
Počasí se nám vydařilo a účast byla veliká.
Pro děti byla připravena spousta atrakcí. 
Mohly si zaskákat ve Skákacím hradu, nechat 
si pomalovat obličej, vyrobit si placku s fot-
kou či vlastnoručně namalovaným obrázkem, 
projet se na koni a využít všech herních prv-
ků, které na zahradě máme.

K tomu všemu bylo připraveno občerstvení - 
limonády, zmrzlina a na závěr si mohly děti 
opéct párky. Chtěla bych touto cestou velmi 
poděkovat všem sponzorům.
Školní rok nám utekl jako voda, a my se v září 
budeme těšit na nové děti, které k nám na-
stoupí.
Přejeme všem rodičům a hlavně dětem krásné 
prázdniny.

Za kolektiv MŠ Mlčochová Dita

Ve středu 19. 6. 2013 se Sluníčková třída vy-
dala na neobvyklý výlet do Pohádkové zahra-
dy. Čekalo na nás velké překvapení. Přivítal 
nás šašek s živým programem a dvě hodiny 
nás provázel hudbou, tancem a soutěžemi 
o sladké pamlsky. Opékaly se párky, odpočí-
valo se a především užívalo zábavy a legra-
ce. Velké poděkování patří panu M. Horkému, 
který nám kulturní program sponzoroval.
Za Mateřskou školu Jevíčko Lišková Světlana, 

učitelka

Hasiči v mateřské škole
V den, kdy jsme v mateřské škole oslavova-
li MDD, jsme měli vzácnou návštěvu. Přijeli 
za námi místní hasiči, kteří dětem poutavým 
způsobem vyprávěli, odpovídali na všeteč-
né otázky, ukázali veškerou techniku a ještě 
dětem rozdali drobné dárky. Děkujeme panu 
Skácelovi i panu Ducháčkovi a doufáme, že si 
tuto akci brzy opět zopakujeme.

Za MŠ Mlčochová Dita

Policie ČR v MŠ 
Jevíčko

Děti z dálky viděly přijíždět policejní 
auto a najednou se kolem plotu mateř-
ské školy shromáždilo 90 předškoláků. 
Jakmile z auta vystoupili dva policisté, 
tak si některé děti držely odstup, ale 
přesto u nich převládla zvídavost. Poli-
cista trpělivě vysvětloval a seznamoval 
se vším, co k této práci náleží. Klukům 
navlékl neprůstřelnou vestu a ti vše sta-
tečně ustáli. Tímto děkujeme Dopravní-
mu inspektorátu Svitavy a těšíme se na 
další setkání. 

Pazdírková L.

Country a taneční 
kroužek MŠ Jevíčko
Poprvé taneční kroužek navštěvovaly 
4 – 5 leté děti. I takhle malincí tanečníci 
vystoupili na ZÁVODU MÍRU v Jevíčku, 
na DNI MATEK v kině a na DNI DĚTÍ 
na Žlibkách. Přejeme všem slunné prázd-
niny a těšíme se na další školní rok. 

Pazdírková L. 

Sběr papíru
Mateřská škola děkuje všem, kteří podpoři-
li myšlenku sběrem starého papíru pořídit 
něco nového na naši zahradu. Společně  se 
nám podařilo vytřídit  z podzimního a jar-
ního sběru celkem 8 587 kg a získat tak fi-
nanční částku 17 702 Kč. Poděkování patří 
i p. Petru Hublíkovi, který nám s celou akcí 
pomáhal.

Ilona Blchová Dis.

Výlet do ZOO Brno 
I přes nepříznivou předpověď počasí jsme se 
s dětmi  III. a IV. oddělení v úterý 4. 6. vy-
pravili na výlet do Zoologické zahrady v Brně. 
Hned po příjezdu dostali všichni velký hlad 
a tak musela zvířata na nás ještě chvíli počkat. 
Nejvíce se dětem líbil tygr, lachtan a mláďata 
ledních medvídků Kometa a Nanuk. Po výš-
lapu do kopce si děti chtěly  vydechnout , ale 
jakmile uviděly  dětské hřiště s králíčky, na 
odpočinek rychle zapomněly.
Na závěr výletu jsme si koupili malý suvenýr 
a s bolavýma nohama se odebrali k autobusu. 
U Jevíčka zazněla píseň Sláva nazdar výletu 
nezmokli jsme už jsme tu…a je dobře, že jsme 
opravdu nezmokli. 

Za MŠ Bc. Martina Zatloukalová
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Jak jsem si to užila na celostátní přehlídce dětských recitátorů
V měsíci dubnu jsem si z Pardubic z krajské 
přehlídky dětských recitátorů přivezla diplom 
s postupem do kola celostátního. K mé ra-
dosti se celostátní přehlídka a dílna dětských 
recitátorů konala ve Svitavách. Přehlídka pro-
bíhala tři dny, od pátku 7. června do neděle 
9. června. Do Svitav se sjeli nejlepší recitátoři 
z celé republiky. 
Ptáte se, co se mohlo dít ve třech dnech? 
Mimo recitování probíhaly tzv. dílny pro re-
citátory, ve kterých jsme hráli zajímavé hry, 
scénky apod. Také jsme měli možnost zhléd-

nout různá divadelní představení – mně osob-
ně se líbilo představení s názvem „Jak si hrají 
tatínkové“ (divadlo Drak) a „…a žeru rybí 
tuk“ (dramatická školička Svitavy). Sobotní 
večer okořenil raut bez dospělých. To se nám 
taky moc líbilo! Pro doprovod recitátorů (ro-
diče či učitele) byly připraveny diskuzní kluby 
a semináře. V neděli přišla řada na mě – tj. na 
2. kategorii (4. a 5. ročník). Hned zrána jsme 
se rozmlouvali, zkoušeli si začátky textů a ješ-
tě dopoledne začala samotná přehlídka. V mé 
kategorii vystupovalo 25 recitátorů. Většina 

Gymnázium Jevíčko dne 15. 6. 2013 v 9,00 hodin 
zahájilo novou tradici v podobě celodenních oslav 
hudby, tance, filmu, divadla, ale hlavně studentstva.

Naším cílem bylo to, abychom si užili celý den spo-
lečně bez stresu, v pohodě a s radostí.
Celá akce byla rozdělena do dvou prostor gymnázia, 
auly a dvora gymnázia. Komornější vystoupení se ko-
nala v aule. Mohli jsme zhlédnout vystoupení pěvec-
kého sboru Cantilo, překvapením byl i romantický 
balet tanečního kroužku ZUŠ Jevíčko a pochlubili se 
nám i naši studenti ze 2. B divadelní adaptací hry 
Krále Lávry od K. H. Borovského. Závěrečné vystou-
pení v aule zakončil divadelní kroužek ZJEV, který 
nám předvedl dvě Čapkovy povídky, Věštkyně a Te-
legram.
Mezitím probíhaly akce i na dvoře gymnázia. Zaháje-
ní patřilo skupině God bless jazz, pokračovala kapela 
Epicentrum a po nich následovali ti nejmladší - hu-
dební seskupení pana Radka Kavana – Etien Band. 
Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními zatančily  
tanečnice  z jevíčské ZUŠ velmi kreativní předsta-
vení, zhlédli jsme i vystoupení místních mažoretek, 
včetně vítězné skladby Kateřiny Fellnerové z mist-
rovství Evropy. Bylo to úchvatné a všichni si zaslou-
žili obrovský aplaus.
Závěr celého dne ukončila skupina Defekt, k níž se 
přidali i tanečníci, sedící posluchači a hudebníci 
museli několik skladeb přidávat. Příjemným překva-
pením bylo i vystoupení našich přátel z Německa, 
města Böhlenu. Studenti si připravili hudební vy-
stoupení pod vedením jejich učitele hudby a na dvo-
ře pak své umění předvedli i jejich učitelé. Bylo to 
velmi příjemné a milé zpestření.

V jednotlivých třídách po celý den probíhaly zají-
mavé akce zpetřující program Gymfestu.  
Návštevníci mohli vidět Chemick show, zábavné 

hry v angličti-
ně, zúčastnit se 
výtvarné dílny-
,zahrát elektro-
nickou hudbu, 
pobavit se na 
videosekvence-
mi našich stu-
dentů, potrápit 
se nad hlavola-
my ve fyzice, za-
sportovat si...
Myslím, že bylo 
z čeho vybírat, 
svítilo nám slu-
níčko, jevíčtí 
i přespolní při-

šli podpořit místní akci, a hlavně naše gymnázium 
a jejich skvělé studenty, kteří se předvedli v tom 
nejlepším světle. 
Nedílnou součástí každé takové akce bylo i občerst-
vení. Jídlo bylo výborné, pivo dobře chlazené, obslu-
ha se celý den usmívala, co víc jsme si mohli přát!
Poděkování patří  všem, kteří se jakýmkoli způso-
bem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci této 
velkolepé akce. Je třeba zmínit především sponzory,  
město Jevíčko a firmu Czech blade, ale nesmíme 
ani zapomenout na jevíčskou ZUŠ. Spolupráce s pa-
nem ředitelem Dušanem Pávkem je na vysoké úrov-
ni a jeho přízně si velice vážíme.
Naším mottem bylo: „Pobavit se a užít si tento 
den!“ 
A to se, myslím, podařilo. Takže příští rok ?… Uvi-
díme!!!

Mgr. Jana Sedláčková

Neslavíme Majáles, máme svůj Gymfest

z nás si vybrala prózu, ojediněle se objevila 
poezie. Jednotlivé výkony hodnotila šestičlen-
ná porota. Po obědě jsme se sešli v městském 
muzeu, kde porota s námi rozebírala jednotli-
vá vystoupení. 
A jak to dopadlo? Možná některé zklamu, ale 
pořadí se neudělovalo. Celostátní přehlídka byla 
nesoutěžní. S porotou jsem si povídala o tom, 
jak jsem si vybírala text, co jsem jím chtěla sdě-
lit apod. Z rozboru jsem odcházela s pocitem, že 
se můj výkon porotě i divákům líbil. 
Natálie Finsterlová, Základní Škola Jevíčko, 5.A

Na závěr si dovolím přidat pár spontánních reakcí 
účastníků Gymfestu:
„Příští rok znovu! Bylo to fajn! 

Natálka
„Moc jsme si to užili. Nejvíc DEFEKT!

Martinka
„Němci byli zajímavým zpestřením, hlavně jejich 
profesor!“

Áďa
„Byla drahá kofola, ale jinak super!“

Kika
„Byl to pro mě nejlepší den strávený na gymplu, 
paráda!“

Verča
„Přišla jsem sem až z Brna podpořit své kamarády. 
Moc se mi to líbilo!“

Terka z Brna
„Gymfest se mi velice líbi. Kapely byly úžasné. 
Sportovní „okénko“ bylo také úžasné. Seznámili 
jsme se s netradičními sporty a i prezentace jed-
notlivých předmětů byla super.“

 Adéla
„Gymfest se mi velice líbil, protože z něj přímo 
sršela rodinná atmosféra. Studenti se přátelili 
i s profesory, byly pozvány kapely, které také utvá-
řely pohodovou atmosféru celé akce.
Těším se na příští rok!“

anonym
„Gymfest byl super. Nejvíce se mi líbila Kateřina 
Fellnerová a vystoupení mažoretek. Myslím, že to 
nemělo chybu!“

Machatová
„GYMFEST – bylo to vážně SUPÉR. Mocinky jsem 
se pobavila. Chci opáčko“

Mucq
Program byl rozmanitý a myslím, že každý si v něm 
mohl něco najít, co ho zajímá. Bylo toho na mě do-
cela dost, protože jsem musel vystupovat v sedmi 
vystoupeních. To se mi trochu nelíbilo, že polovi-
na studentů nedělala nic a já jsem nikomu nemo-
hl říct, že to se mi dělat nechce. K tomu všemu 
jsem večer uklízel, když všichni pohodlní studenti 
už byli doma. Ale i přesto jsem měl z vystoupení 
radost a den jsem si užil. Dopadlo to nad moje oče-
kávání. A  když přišel někdo cizí, myslím, že se to 
líbilo. A mnoha lidem jsme asi udělali i radost.“

Haas
„Bylo to fajn, jediné co mě mrzelo bylo, že 4/4JeVy 
a Opičí duha začaly dříve, takže jsem  je nestihla...!“

Rádková
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Oblastní charita informuje

Závod minikár
V neděli 16. června se uskutečnil na ulici 
Okružní již po několikáté závod minikár. Po-
časí se vydařilo a soutěžící ve dvou jízdách 
předvedli své řidičské umění. Závod byl rozdě-
len na kategorii 1. až 3. třída, 4. až 6. třída a7. 
až 8. třída. Umístění bylo následující: 
Kategorie 1. až 3. třída
1. místo - Matěj Vašíček 
2. místo - Hana Vašíčková 
3. místo - Dan Müller 
4. místo - Vítek Hebelka 
5. místo - Lucka Stejskalová 
6. místo - Filip Štindl 
7. místo - Jitka Zinková 
Kategorie 4. až 6. třída 
1. místo - Josef Stejskal 

Půjčovna zdravotních a kompenzačních po-
můcek je v provozu každý pracovní den 
od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Tře-
bová.
Kontaktní osoba p. Dokoupilová, 
tel. 739 002 744.
Zprávy z OCHMT
„Zeptej se mě“
14. 6. proběhla ve spolupráci s IZS akce urče-
ná pro děti všech věkových kategorií pod ná-
zvem „Zeptej se mě“ aneb den s IZS. Letošní 
ročník se nesl ve znamení soutěží a dovednos-
tí. Pro školáky a studenty byl připraven boha-
tý program. Opět jsme si mohli prohlédnout 
auta všech složek IZS a vyzkoušet různé sou-
části bezpečnostních opatření.  U hasičů na-
příklad protichemický oblek, který je gumový 
a neprodyšný a u policistů ze zásahové jednot-
ky prohlédnout součásti jejich výzbroje. Školá-
ci si mohli díky BESIPu vyzkoušet opilé brý-
le a třeba to některé alespoň načas odradí od 
osobní zkušenosti s alkoholem. VZP nám změ-
řila tělesné hodnoty. Díky účasti převážně mla-
dých lidí byli spokojeni se zjištěnými hodnota-
mi. Hasiči z Udánek připravili zábavné soutěže, 
při kterých jsme si mohli vyzkoušet svoji zruč-
nost. Strážníci Městské policie nechali zájemce 
vyzkoušet foukačku na odchyt nebezpečných 
zvířat. Děvčata z Bonanzy vytvořili se zájemci 
okrasné kolíčky, případně si zahrát hru Twis-
ter. DDM rozložilo své stanoviště za budovou 
muzea. I my jsme připravili pro zájemce tvoření 
a možnost vyzkoušet si svoji zručnost. Děti si 
mohly vytvořit prostírání a nakreslit keramické 
zvířátko. Na dalších stanovištích prověřili zá-
jemci své smysly sluch, čich, hmat a zrak. Cha-
rita ČR pomáhá i při mimořádných událostech. 
Jelikož nedávno naši republiku zasáhly povod-
ně, mohl si každý vyzkoušet pytlování písku, 
sbalení zavazadla a pohyb v gumákách. Čas na 
návštěvu si našel i koordinátor pro mimořádné 
události z Arcidiecézní charity Olomouc Ma-
rek Zamazal, který nám sdělil informace přímo 
z centra dění. Tuto akci se podařilo uskuteč-
nit i díky finanční podpoře z Interního grantu 
Zdravého města Mor. Třebová. Děkujeme všem, 
kteří se zapojili do této akce za účast. Doufáme, 
že se zapojíme i do dalšího ročníku.
Program Kamarád
Dne 29. 5. uspořádala koordinátorka dobrovol-
nických programů Draha Dokoupilová pro děti 
zapojené v projektu Kamarád minigolfový tur-
naj ve Starém městě. Na místo se přesunuli 
autobusem a i přes nepřízeň počasí si užili pří-
jemné odpoledne. Děti se pustily s nadšením 
do zdolávání minigolfových jamek. Úspěšně 
absolvovaly překážky na jednotlivých hřištích 
a vyhrály všichni díky svému sportovnímu du-
chu. Poté vyzkoušely i místní dětské hřiště, kde 
je nejvíce zaujala lezecká stěna. Nyní se chystá 
poděkování i pro velké Kamarády.
DS Domeček:
V termínu od 2. – 6. 6. 2013 se uživatelé den-
ního stacionáře Domeček zúčastnili pobytové-
ho výletu v Jeseníkách v Lipové - Lázni. Kro-
mě vycházek po okolí se naši uživatelé podívali 
do Jeskyně Na pomezí, navštívili zámek Jánský 

„Věk a péče nemusí být překážkou“
Dne 20.5.2013 byla zahájena realizace projek-
tu „Věk a péče nemusí být překážkou“. Cí-
lem tohoto projektu je zvýšení zaměstnanos-
ti 54 osob ze dvou cílových skupin a získání 
zaměstnání minimálně pro 10 osob. Hlav-
ním cílem je poskytnutí komplexní podpory 
při návratu na trh práce pro fyzické osoby 
nad 50 let, které jsou dlouhodobě nezaměst-
nané (déle než 6 měsíců) nebo mají nízkou 
úroveň kvalifikace, druhou cílovou skupinou 
jsou osoby pečující o osobu blízkou. Projekt 
bude realizován v okresech Ústí nad Orlicí 
a Svitavy.
Účastníci projektu mohou získat kvalifikaci 
absolvováním rekvalifikačního kurzu, praxi 
v oboru v délce 3 měsíců a minimálně 10ti 
účastníkům bude zajištěno zaměstnání. Osvo-
jí si také základní dovednosti obsluhy počíta-
če, získají znalosti a dovednosti při hledání 
volných míst včetně bezplatného poradenství 
v oblasti hledání pracovního uplatnění po ce-
lou dobu projektu. Zvýší si sebevědomí a mo-
tivaci, zlepší komunikační dovednosti a zís-
kají aktuální informace z oblasti trhu práce.
Účast osob cílových skupin v projektu bude 
podpořena poskytnutím doprovodných a pod-
půrných opatření – příspěvek na jízdné, 

stravné a péči o osobu blízkou. Všechny 
aktivity projektu včetně výukových materiálů 
jsou zdarma.
První běh začne v září 2013 v Žamberku 
a postupně budou navazovat běhy ve Svita-
vách a Ústí nad Orlicí. Bližší informace včetně 
termínů výběrových seminářů a jednotlivých 
běhů naleznete na webových stránkách www.
ideahelp.cz, resp. http://vek-a-pece-nemusi-
-byt-prekazkou.ideahelp.cz/.
Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte na 
úřadu práce svého zprostředkovatele zaměstná-
ní, který Vám poskytne bližší informace nebo 
kontaktujte přímo realizátora projektu spo-
lečnost IdeaHELP, o.p.s. – kontaktní oso-
ba Ing. Jarmila Rückerová, tel. 730 158 538, 
email ruckerova@ideahelp.cz či partnera pro-
jektu Občanské sdružení CEMA Žamberk – 
kontaktní osoba Lucie Malá, tel. 603 813 646, 
email mala@ideahelp.cz.

Projekt „Věk a péče nemusí být překáž-
kou“ CZ.1.04/3.3.05/96.00211
Tento projekt je financován Evropským soci-
álním fondem z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem 
České republiky.

2. místo - Dana Zverbíková 
Kategorie 7. až 8. třída 
1. místo - Martina Portyšová 
2. místo - Pavla Kovalíková 

AVZO ZO JEVÍČKO

Vrch v Javorníku, Muzeum Veteránů v České 
Vsi, prohlédli si také město Jeseník. Velikým 
zážitkem byla návštěva lázní v Dolní Lipové. 
Uživatelé si spolu s pracovníky vyzkoušeli per-
ličkové koupele, masáže a zábaly. Neodmysli-
telnou součástí programu bylo taktéž grilování, 
společné posezení u deskových her, povídání 
a odpočinek. I přes nepřízeň počasí a relativ-
ně chladné dny si všichni celý týden moc uži-

li. Akce proběhla za přispění a pod záštitou 
hejtmana pardubického kraje JUDr. Martina 
Netolického, Ph.D., kterému tímto moc děku-
jeme. Přejeme všem krásné letní dny kolektiv 
OCHMT. Další informace a kontakty najde-
te na našich internetových stránkách: www.
mtrebova.charita.cz, osobně nás můžete 
navštívit na adrese: ul. Svitavská 44, Mo-
ravská Třebová.



8 Jevíčský zpravodajČervenec 2013 

www.jevicko.cz

Městská knihovna Jevíčko
Vážení přátelé, Městská knihovna v Jevíč-
ku Vám přeje krásné, klidné a příjemné 
prožití letních, prázdninových měsíců.
Půjčovní doba knihovny nebude přeruše-
na, ale v měsíci červenci a srpnu, bude 
její provoz omezen.
Všichni, kdo potřebujete sobotu k půj-
čování knih využijte 3. srpna, kdy bude 
knihovna 
od 8–11 hodin otevřena. Ostatní soboty 
budou po dobu prázdnin zrušeny. 
Sobotní provoz začneme znovu od září.
Půjčovní doba knihovny červenec-srpen
Pondělí  12.30 - 19.00
Úterý 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Pátek      --------        -------

sobota 3. srpna od 8.00 – 11.00 hodin

Pro všechny, kdo chtějí navštěvovat jazy-
kové kurzy od září 2013 nabízíme:
němčina – pro středně pokročilé
 pro pokročilé
angličtina – pro začátečníky
 pro středně pokročilé

španělština – pro začátečníky
 pro středně pokročilé
 pro pokročilé
Kurzy zahájí svoji činnost od září, ale přihlásit 
se můžete už dnes. 
Počet  míst v jednotlivých kurzech je limito-
ván. Podrobnější informace najdete na http://
www.knihovna-jevicko.cz/
Nezapomeňte, že je vám 24 hodin denně 
k dispozici katalog knihovny a také nás na-
jdete na Facebooku: https://www.facebook.
com/KnihovnaJevicko

Krásné léto, s plnou náručí  super čtení z Vaší 
knihovny. Těšíme se na Vás.

PROGRAMY

Přehled akcí ve městě 
Jevíčko

Pokud máte zájem zveřejnit svoji akci v rámci pře-
hledu, kontaktujte Turistické informační centrum 
Jevíčko, Palackého nám. 1, tel.: 461 542 812,  
736 752 611 nebo pište na: Infojevicko@seznam.cz.
Další informace naleznete také na webových strán-
kách města: www.jevicko.cz.

020.07. 09:00  Míčový sedmiboj dvojic, 9. roč-
ník TJ Jevíčko, areál Žlíbka

27.07. 09:00  Memoriál Přemysla Ryše, 
8. ročník tenisového turnaje, 
TC Jevíčko, areál Žlíbka

28.07. 09:00  Memoriál Přemysla Ryše, 
8. ročník tenisového turnaje 
čtyřher veteránů, TC Jevíčko, 
areál Žlíbka

Smetanova Libuše 
na Děvíně

Byla jsem na návštěvě příbuzných v Bratislavě. Jejich 
dcera se narodila v padesátých letech minulého stole-
tí. Rodiče jí dali naprosto netypické jméno, které se 
na Slovensku nikdy nedává. Dostala jméno Libuše, 
slovensky Libuša. Nějakou dobu před jejím narozením 
Národní divadlo z Prahy hrálo na Děvíně Smetanovu 
Libuši. Tehdy se tam sešlo mnoho lidí, byla to velko-
lepá událost, skoro národní pouť. Hlavní představitel-
kou Libuše byla operní pěvkyně, tehdy jedna z nej-
slavnějších operních pěvkyň Marie Podvalová.  Byla 
to krásná urostlá bytost a svým neobyčejným zjevem 
naprosto naplňovala představy kněžny Libuše.    
 Toto mimořádné představení tam sklízelo obrovský 
potlesk a jásot. V té době se nemohlo v žádném přípa-
dě nějak demonstrovat, ale tehdy se stalo, že to byla 
velká kulturní demonstrace. Asi tuto náladu umocňo-
vala ta skutečnost, že na plně obsazeném rakouském 
břehu Dunaje bylo plno Rakušanů, Čecho- Rakušanů, 
Slováků a emigrantů. Tehdy zrovna v nedávné době r. 
1953 byla provedena koncem května měnová reforma, 
kdy lidé přišli o celoživotní úspory, o domy a různé 
majetky a nemohli nijak protestovat. Toto představe-
ní vyvrcholilo, když kněžna Libuše zpívá svou věštbu: 
„ Můj drahý český národ neskoná, on všechny stras-
ti světa překoná“. Lidé začali bouřlivě tleskat, jásali 
a plakali. Nejvíce na rakouském břehu Dunaje, kde 
bylo plno Čechů, kteří se nemuseli bát a hlasitě vola-
li svoje vzkazy na druhý břeh. Na slovenské straně se 
toho nikdo neodvážil. O tomto představení na Děvíně 
se dlouho mluvilo a jedno dítě dostalo jméno Libuše.           
Stále se vzpomínalo na událost událostí.

Anna Langerová

Kino Astra Jevíčko 
v měsíci červenci nehraje
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Před vodou neutečeš
Uvedené staré pořekadlo potvrdila skutečnost. 
První červnové dny tohoto roku voda nadělala 
mnoho škod kolem toků řek Vltavy, Labe a je-
jich přítoků. Tam docházelo k evakuaci obyvatel-
stva a místo pestrosti zahrad, sadů, polí a luk, 
bylo jedno jezero, ze kterého čněly zaplavené 
domy, někdy pouze jejich střechy. Podobná situ-
ace byla v Německu, Rakousku i Slovensku, kde 
zkázami hrozily řeky Labe a Dunaj.
Nevím komu poděkovat, že Jevíčko a jeho okolí 
podobné neštěstí v tyto dny nepotkalo.
Nahlédneme – li do některých kronik, zápisy in-
formují, že v minulosti voda škodila i v Jevíčku 
a jeho okolí. Některé události čtenáři přiblížím.
R. 1603 voda od Bělé v jevíčské cihelně (v pi-
vovarském parku) zničila všechny vysoušející se 
cihly, připravené k vypálení „v kozelcích“.
R. 1796 18.5. se strhla nad Hušákem (626 m) 
a Vískou hrozná bouře a průtrží mračen, kte-
ré navýšilo potok Killing za Vískou hladinou 
do výše až 1,5 m a voda se valila k Chornicím. 
Na poli se lnem sebrala ženy: Apolenu Petscho-
vu z gruntu čp. 49, Katharinu Kretsmerinovu 
z čp. 51 a Annu Maskinovu z čp. 65 a utopila 
je. V Chornicích vnikla do několika domů kolem 
toku a v čp. 52 rolníka Sponera (Petsch) ve chlé-
vě utopila všechny krávy a koně se zachránili.
Dále za Mlýnskou ulicí se rozlila do polí, ško-
dila i mlýnu (Schwarz) a připojila se k vodám 
říčky Jevíčky.
R. 1889 16.5. bouře s průtrží mračen v Jaromě-
řicích sebrala voda nově postavený most, v Bis-
kupicích voda rvala ploty a voly zapřažené do 
vozu vlekla vodou potoka vylitého z břehů až 
k mostu u dvora, kde je utopila.
R. 1903 19.7. v Mladějově v 21 hodin přišla bou-
ře s průtrží mračen, která za 10 minut zničila 
všechnu úrodu. Nebylo k setí na příští rok.
R. 1904  2.5. v Mladějově od 13–15 hodin bou-
ře s průtrží mračen, která  zničila cesty, kdy 
podloží se objevilo na povrchu, roztrhalo silnice 
a voda odnesla železniční těleso tak, že zůstaly 
ve vzduchu viset koleje a pražci –   vlak z Morav-
ské Třebové do Třebovic v Čechách nejel.
R. 1905 7.5. v Biskupicích již toho roku druhá 
bouře s průtrží mračen, která zničila úrodu tak, 
že na panském poli byla škoda za 40 000 K, na 
úrodě občanů 60 000 K.
R. 1915 7.7. v Jaroměřicích bouře s krupobi-
tím a kroupami až 16 dkg, bylo rozbito mnoho 
oken a pole k Jevíčku bylo bílé jako o vánocích.
 8.7. tamtéž bouře s průtrží mračen 
zničila zbytek úrody a obrovské klády stavitele  
Mackerleho z návsi roznesla daleko do polí.
R. 1916 28.6. v Jaroměřicích bouře s průtrží 
mračen a vše bylo pod vodou.
 7.7. tamtéž byla bouře i průtrž mračen 
ještě horší. Náves byla pod vodou, voda stála 
i 1 m nad mostem, na Křížové cestě na Kalvá-
rii nadělala takové výmoly, ve kterých se mohl 
i člověk schovat.
R. 1917 16.4. bouře s průtrží mračen přinesla 
tolik vody, že silnice z Jaroměřic do Jevíčka byla 
po kolena zaplavená bahnem a vodou.
R. 1936 30.5. v Biskupicích bouře s průtrží mra-

čen, kdy voda zatopila náves i níže položené pol-
nosti.
 15.6. se tam situace opakovala, navíc 
blesky štípaly sloupy elektrického vedení.
R. 1951 14.7. v Bisku-
picích se téměř opako-
val rok 1889. Sice voli 
utopeni nebyli, ale na 
polních cestách voda 
nadělala jámy až 2 m 
hluboké, sloupy, při-
pravené k vybudová-
ní obecního rozhlasu 
voda roznesla i mimo 
obec, na silnici 1 
a 1,5 m vody. Ječmen 
a oves z 80 % zničen. 
Největší škody měl za-
hradník Machálek, pa-
řeniště, okna, úrodu 
zeleniny, vše odnes-
la voda. Cestující od 
vlaku se dle možností 
svlékali, vše nesli nad 
hlavou a ve spodním 
prádle proti proudu šli 
do Biskupic.
R. 1974 30.4. v Bis-
kupicích bouře s kru-
pobitím, 14.7. bouře 
s průtrží mračen – po-
tok přetekl, 1.8. bouře 
s průtrží a krupobitím, 
voda tekla vesnicí přes 
mosty, silnici zanesla 
bahnem a kamením, 
po úderu dvě borovi-
ce „vejmutovky“ hoře-
ly jako pochodně v zá-
meckém parku.
R.2009 15.7. v Jevíčku 

Cyklobusem Českomoravským pomezím i v roce 2013!
Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím 
si od roku 2006 našel již mnoho příznivců. I v le-
tošním roce bude linkový autobus uzpůsobený 
pro převoz jízdních kol od posledního červnové-
ho víkendu vyjíždět na svou trasu po turisticky 
atraktivních místech na pomezí Čech a Moravy. 
Cyklisté i pěší turisté tak budou opět moci po-
znávat nejen krásy historických měst Českomo-
ravského pomezí, ale také dalších zajímavých 
míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hře-
bečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, rozhled-
na na Kozlově nebo zřícenina hradu Cimburk.
Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu a nedě-
li od 28. června do 29. září, celkem tedy čtrnáct 
prodloužených víkendů. Možnost dostat se blí-
že k atraktivitám Českomoravského pomezí vám 
nabízíme díky spolupráci měst Litomyšl, Svitavy, 
Moravská Třebová, Vysoké Mýto a Polička. Pro-
jekt opět podpořil také Pardubický kraj.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky přes 
Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou 

Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou a Litomyšl 
do Poličky a večer zpět. V sobotu se dostanete 
z Poličky přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, 
Litomyšle, České Třebové, Svitav a Jevíčka a od-
poledne zpět. Nedělní trasa je vedena přes stejná 
města a obce jako sobotní, ale v opačném směru.
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který 
nabízí několik možností, jak ušetřit. Výrazné sle-
vy jsou poskytovány dětem (do šesti let zdarma, 
do patnácti let sleva 50 %) a osobám ZTP. Je 
možné využít také výhodné rodinné, síťové a ča-
sové jízdenky.
Letáky s přesným jízdním řádem, mapkou a ně-
kolika tipy na výlet jsou k dispozici ve všech in-
formačních centrech regionu a distribuovány bu-
dou i na nádražích a ve vlacích Českých drah.
Další informace najdete na www.ceskomoravske-
pomezi.cz.
Přejeme šťastnou cestu plnou nezapomenutel-
ných zážitků!

Ing. Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

se bouře sešly od Červeného kopce a kostelíčka 
sv. Bartoloměje, kdy vlna vody se přehnala ná-
drží Žlíbek, přes tenisové kurty, objekty domů 
čp. 433, 431, 430 na Třebovské ulici, aby zkázu 
dokončila na  Biskupické ulici čp. 371.

František Plech
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POZVÁNKY – REKLAMA

   
    

km čas

START Olomouc st. Dolní Novosadská 0 13:40

SPRINT Drahanovice 32,3 14:26 - 14:31

GPM 437 m. n. m. Nová Dědina 43,0 14:41 - 14:47

GPM 480 m. n. m. Suchdol – Kostel 68,5 15:17 - 15:28

GPM 630 m. n. m. Lipová 72,5 15:23 - 15:34

Konice 88,2 15:46 - 15:59

Jesenec 91,3 15:50 - 16:04

Dzbel 92 15:51 - 16:05

Březinky 100,2 16:03 - 16:18

Hartinkov 103,2 16:07 - 16:22

GPM 587 m. n. m. Hartinkov   vrch.prémie 104 16:08 - 16:24

SPRINT Loštice 117,3 16:27 - 16:45

FINISH Mohelnice, Náměstí 
Svobody

157,6 17:25 - 17:48

V pátek 12.července zavítá peleton účastníků mezinárodního etapového cyklistického 
závodu kategorie 2.2 UCI do našeho regionu. Cyklisté pojedou od Konice na Březinky 
Hartinkov, kde je vrchařská prémie. Odtud pojedou do Loštic a Mohelnice. Zde kolem 
Loštic a Mohelnice pojedou ještě tři okruhy s cílem na náměstí v Mohelnici. 

Ve výběru Olomouckého kraje startují naši přední cyklisté - Leopold Köning a Jan Bárta. 
Další pak v týmu Česko cyklokros team. Věříme, že fandové cyklistiky si najdou čas a ces-
tu k trati CCT 2013 a  přijedou povzbudt naše cyklisty v jejich klání s kvalitní zahraniční 
konkurencí. Rozhodne Hartinkov o vítězi třetí etapy?    
       A.D.
    

CZECH CYCLING TOUR 2013
2. Etapa Olomouc – Mohelnice, 12.7.2013 

11.-14.7.2013 

Časový plán etapy:  

Startovní listina    
1. Sunweb Revoir (Belgie) 13. Polský národní tým (Polsko)  
2. NSP Ghost (Německo) 14. Slovensko (Slovensko)  
3. BGZ Bank (Polsko) 15. Česko Cyklokros (Česko)  
4. Bauknecht Author (Česko) 16. Nippo (Japonsko)  
5. Olomoucký kraj (Česko) 17. Rusko National team (Rusko)  
6. Etixx Ihned (Česko) 18. Blue Water Cycling (Dánsko)  
7. Tirol Cycling Team (Austria) 19. Star Trigon Cycling Team (Paraquay)  
8. ISD (Ukraina) 20. Radenska (Slovinsko)  
9. Kathusha Itera (Rusko) 21. Great Britain National U23 Academy (Velká Británie) 
10. Tre For (Dánsko) 22. De Rijke-Shanks (Holandsko)  
11. Jo Piels (Holandsko) 23. New Zealand National Team (Nový Zéland)  
12. Leopard Trek (Lucembursko)    
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu  
se do přírody nedostává velké množství  
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,  
plasty a jiné mate riály (sklo či beton),  
které se díky recyklaci dají znovu využít?

•	 Můžete	je	odevzdat	prodejci		
	 při	koupi	nového	spotřebiče

•	 Odevzdejte	je	na	sběrný dvůr

•	 	Využijte	mobilních sběrných míst		
–	informujte	se	na	obecních	úřadech

•	 	Další	možnosti	pro	odevzdání		
naleznete	na	www.elektrowin.cz

Odkládejte		
vysloužilé elektrospotřebiče  
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

  

  

Z iniciativy Města Jevíčka a RC Palouček bude od září 2013 probíhat hlídání dětí na Paloučku  

Minihrátky 
- určeno pro děti ve věku 2,5 – 4 roky 

- provoz  PO – ČT od 7 - 13 hodin (v případě potřeby dle dohody s rodiči) 

- hlídání bez stravování, svačinky vlastní z domova 

- maximální počet dětí v herně 10 

- úzká spolupráce s MŠ Jevíčko 

- začínáme 2.9.2013 (od 19.8. „seznamovací provoz“) 

- cena: pravidelné hlídání 50 Kč denně, příležitostné hlídání 25 Kč na hodinu 

Kontakt: Zádrapová Michaela, tel. 725 104 074, Michaela.Zadrapova@seznam.cz 

Těšíme se na Vás 
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XV.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (11. část)
Štěpán Blažek

Dcera Boleslava I. se jmenovala Doubravka 
(dnešní podoba). Jméno podle M. Knappové 
(2008, s. 330) „patrně souvisí s podst. jménem 
doubrava (les)“. Bylo jí tedy toto jméno dáno 
v souvislosti se šířením kultu sv. Víta? O jménu 
Vít Knappová uvádí mj. toto (s. 277): „...někdy 
se též odvozuje z němčiny, a to buď s významem 
(z wit) ,široký‘, nebo (z witu) ,lesní‘.“ Vycházel-li 
však Kosmas z významu dobrá, pak možná Dra-
homíru schoval za Doubravku proto, aby ji tím-
to jménem očistil od pomluvy (vražda Ludmily) 
vytvořené legendisty.  
Když se Boleslav stal v legendách z Václavova 
synovce Václavovým bratrem, nemohli mít v le-
gendách tito dva lidé čtyři rozdílné rodiče, ale 
jenom dva, místo osmi prarodičů, mohli mít je-
nom čtyři. Sourozenci jednoho z nich se v le-
gendách stali i sourozenci druhého z nich.
Všimněme si ještě slov D. Třeštíka, když píše 
o nejasném Brunonově komentáři k vyvraždění 
Slavníkovců (1997, s. 424): Třeštík nejprve ci-
tuje: „Nehledej daleko příklad, v téže pokrevní li-
nii zabil nejsvatějšího Václava vlastní bratr.“ A k 
citaci dodává: „Slova v téže pokrevní linii nema-
jí smysl, vztáhneme-li je na Václava a Boleslava. 
Jak jinak než pokrevně by měli být příbuzní bra-
tři.“  Ale což jestli Václav a Boleslav I. byli ve 
vztahu strýc – synovec? Pak už se může snad-
něji stát, že autor takovou zbytečnost (pokrevní 
linie) napíše.   
Dodatek k pokračování ze srpna 2012: Smrt 
svatého Vojtěcha 
V tomto pokračování jsem vyslovil názor, že bis-
kup Vojtěch nebyl zavražděn Prusy, ale byl za-
vražděn na Libici mladším synem knížete Bo-
leslava (Kosmovým Strachkvasem). Teprve po 
napsání uvedeného článku jsem si přečetl, co 
o Vojtěchových ostatcích napsal E. Vlček. Pro 
porovnání předkládám čtenářům část Vlčkova 
textu a pasaž o zavraždění Božeje (Vojtěcha), 
jak ho popsal Kosmas.
Emanuel Vlček (1993, s. 30): „Konečně můžeme 
poukázat na zcela neobvyklý nález, který rovněž 
potvrzuje nepřímo autenticitu pozůstatků sv. Voj-
těcha. Jsou to vložené kosti jiného jedince do hro-
bu. Pro zvýšení úcty bývaly k pozůstatkům světců 
přidávány ještě ostatky i jiných svatých a dalších 
jedinců. V pražském hrobě sv. Vojtěcha byly mezi 
zbytky jeho kostry zjištěny i pozůstatky malého 
dítěte předškolního věku. Jaké ale bylo naše 
překvapení, když mezi pozůstatky sv. Vojtěcha, 
které nám byly poskytnuty jako srovnávací mate-
riál z Říma, byla zjištěna druhostranná skalní kost 
stejně starého dítěte. To by tedy znamenalo, že 
pozůstatky sv. Vojtěcha byly již v roce 1000 oblo-
ženy pozůstatky tohoto dítěte. Druhá část těchto 
ostatků se pak dostala až v roce 1039 do Prahy 
společně s přenášenými pozůstatky těla sv. Vojtě-
cha Břetislavem I. Můžeme tedy i tento mimořád-
ný objev pokládat za nález podporující autenticitu 
pozůstatků našeho světce. (…) Biskup Vojtěch byl 
dne 23. 4. 997 ubodán. Bohužel fragmentárnost 

a neúplnost pozůstatků neumožňuje zjistit even-
tuální stopy po bodných poraněních na kostech. 
Jeho mrtvé tělo bylo dekapitováno tím způsobem, 
že v poloze na břiše mu byla oddělena hlava 
sečným nástrojem ranami vedenými za levým úh-
lem dolní čelisti a za levým uchem ve výši úponu 
týlních svalů. Oddělená hlava byla poté podle 
legendy naražena na zahrocený kůl. Po sejmutí 
z kůlu byla hlava zřejmě ovařena a očištěná leb-
ka byla prodána knížeti Boleslavu Chrabrému. 
Ten vykoupil ještě i tělo svého přítele, které dal 
pohřbít v provizorním hrobě v Třemešně u Hnězd-
na. Po dvou letech... definitivně pohřbil Vojtěcho-
vy pozůstatky v hrobě... v Hnězdně. Lebka byla 
pravděpodobně uložena na oltáři postaveném nad 
hrobem. Vzhledem k tomu, že císař Ota III. obdr-
žel část ramene sv. Vojtěcha již v roce 1000, lze 
soudit, že tělo bylo rozčtvrceno, a tak části kostry 
byly uvolněny, jak o tom hovoří písemné prame-
ny. V r. 1039 byla lebka i zbytky kostry... odcize-
ny knížetem Břetislavem I. a odvezeny do Prahy.“
Nyní text Kosmův (III, 24). „Zatímco usedal 
Božej ve vsi Libici... se synem a manželkou prá-
vě k obědu, přistoupil k němu chlapec, řka: ,Hle, 
pane, běží sem mnoho lidí v nepořádku úprkem 
přes pole.‘ Ale on pravil: ,Přicházejí z vojny, ať 
k nám přijdou s požehnáním Božím.‘ Co ještě to 
říkal, hle, divoký Krása otevře dveře, a zablesk-
nuv vytaseným mečem, zvolá: ,Pryč s tebou, zlo-
syne, pryč, ty protivný, jenž jsi mého příbuzné-
ho Tomáše zabil bez příčiny v čas postní.‘ I vstav 
jeho syn [Božejův] Bořut, vece: ,Co činíte, bratři? 
Je-li nařízeno, abychom byli zajati, můžeme býti 
zajati bez zbraní a bez hluku,‘ a vtom již měl, aniž 
co tušil, vražen meč do břicha až po jílec. A v té 
chvíli i zbrocený ještě krví synovou meč byl do 
hrdla otcova vražen. (…) ...bez rakve a bez po-
hřbu byli – dne 27. října – Božej a jeho syn Bořut 
jako hovada hozeni nazí do jámy.“
V citovaných textech vidíme tyto shody. 1) E. 
Vlček mluví o dětských kostech u Vojtěchových 
ostatků. Kosmas při popisování zavraždění Bo-
žeje ( = Vojtěcha) hovoří o chlapci a o Vojtě-
chově synovi. 2) Legenda tvrdí (a E. Vlček to 
neodmítá), že Prusové oddělili Vojtěchovi hlavu 
od těla a narazili ji na kůl. U Kosmy je Božejovi 
(= Vojtěchovi) vražen meč do hrdla. To nemá 
daleko k oddělení hlavy od těla podle legend.  
Když legendisté vymýšleli pro Vojtěcha vhod-
ný způsob smrti, aby se mohl stát světcem, 
mělo naražení jeho hlavy na kůl ještě nějaký 
jiný smysl? Podívejme se, co píše V. Machek 
o jménu stod (1971, s. 578): „Ve jméně zč. města 
Stod vidí J. Spal... obecné jméno totožné se strus. 
stod7 idol. příbuzné se stog7 kůl. Tvar rozšířený 
o -or (je sln. stodor kůl) vidí ve jméně slovanské-
ho kmene Stodoranů.“ Mělo naražení Vojtěcho-
vy hlavy na kůl (stod) vyvolat ve čtenáři jméno 
Stodorany nebo Stadice? (Nevybral si Kosmas 
jméno Stadice proto, že se podobá jménu Sto-
dorany?)  
Kosmas říká, že Božej (Vojtěch) byl zavražděn 
proto, že zabil Krásova (Strachkvasova) pří-
buzného Tomáše. Kdo jím byl? Jméno Tomáš 
znamená podle M. Knappové „dojče, blíženec“. 

Strachkvas byl snad mladším synem Boleslava 
I. Vojtěch by tedy měl vinu na smrti významné-
ho Přemyslovce (Boleslava II.?).
Máme tu řadu mrtvých: Václav má vinu na smrti 
Ludmily, Boleslav na smrti Václava, Vojtěch (Bo-
žej) na smrti Přemyslovce „Tomáše“, mladší syn 
Boleslava I. Strachkvas (Krása) nechává vyvraž-
dit Slavníkovce (včetně Vojtěcha a jeho syna).
Krása je Kosmou nejprve nazýván Strachkva-
sem. Podle Kosmy je Strachkvas v šatě mar-
nivý (proto ho pojmenoval Krásou?). Když se 
podle Kosmy stal Strachkvas biskupem, popadl 
ho krutý ďábel (proto divoký Krása?). Kosmas 
nevysvětluje, co touto informací o krutém ďáblu 
míní. Domnívám se, že tím míní toto: Když Stra-
chkvas (syn Boleslava I., Kristián...) získal do-
statečnou moc, krutě se vypořádal s odpůrci 
vládnoucích Přemyslovců. Vraždil (spíše nechal 
zavraždit) Slavníkovce, mezi nimi i Vojtěcha. Ne-
lítostné vraždění, to je Strachkvasův krutý ďá-
bel. Jméno Strachkvas vysvětluje Kosmas takto 
(I, 17): „ ...tento Boleslavův syn se narodil v den, 
kdy se konala hostina (kvas), po níž byl zavraž-
děn Václav.“ Nestal se pro Kosmu Boleslavův 
syn Strachkvasem až v okamžiku vraždění Slav-
níkovců? Ti měli být zavražděni ve výroční den 
zavraždění Václava. 
Podívejme se na několik vět z kapitoly, kde Kos-
mas líčí vyvraždění Slavníkovců (I, 29): „...sťa-
vše čtyři bratry svatého Vojtěcha se vším potom-
stvem před samým oltářem... I bylo zabito na hradě 
Libici roku od narození Páně 995 patero bratří 
svatého Vojtěcha. Jména jich jsou: Soběbor, Spy-
timír, Pobraslav, Pořej a Čáslav.“  Otázka zní: 
Jak a kde byl zabit pátý? To Kosmas popisuje 
v III, 24 (viz výše). O Spytimírovi, Pobraslavo-
vi, Pořejovi a Čáslavovi nevědí historikové kro-
mě této Kosmovy zprávy nic. A v Legendě o pěti 
bratřích jsou použita zcela jiná jména. Historici 
také uvádějí, že Soběslav (zde Soběbor) zahynul 
až roku 1004. 
Počet zabitých (5) je shodný s počtem zabitých 
mnichů (mužů) v Legendě o pěti bratřích. Kos-
mas píše, že bylo zabito 5 bratří svatého Vojtě-
cha. Ve skutečnosti byl zabit Vojtěch a čtyři jeho 
bratři. (Vojtěcha nemohl uvést, protože by bořil 
legendu.) Za Soběborem vidí historici známé-
ho Slavníkovce Soběslava. Za jakým jménem se 
skrývá Vojtěch? Za Pořejem (jméno podobající 
se jménu Božej) nebo Čáslavem (podobné jmé-
no Česlav považuje M. Knappová za odvozené od 
jména Ctislav)? Jestliže dva známí Slavníkovci 
(Soběslav a Vojtěch) zde nejsou uvedeni svými 
pravými jmény, jak dalece lze věřit, že zbylá tři 
jména jsou pravá?
Legenda o pěti bratřích (v Kosmově kronice 38. 
kap. I. knihy) je sice kladena k roku 1004, ale 
velmi připomíná vyvraždění Slavníkovců. Začí-
ná takto: „Benedikt se svými soudruhy byl umu-
čen. Za časů císaře Jindřicha, jenž po Otovi III. 
spravoval říši římskou, žilo v Polsku patero mni-
chů poustevníků, ,pravých izraelitů‘: Benedikt, 
Matouš, Jan, Izák, Kristin a šestý Barnabáš. (…) 
Těchto tedy pět mužů ne nevhodně můžeme při-
rovnati buď k pěti přístřeším rybníka bravného...“ 
A legenda končí větou: „I bylo umučeno těchto 
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Hasičské skladiště
 Na Okružní třídě stála podél zdi (nyní plo-
tu) starého židovského hřbitova nízká, ale dosti 
dlouhá dřevěná, šindelem krytá otevřená kůl-
nička; bylo to skladiště dlouhých žebříků a rá-
hen se železnými háky, jež tvořily s dvěma sta-
rými stříkačkami a převozným sudem na vodu 
ve skladišti u fary celou soupravu hasičského 
nářadí. Háky sloužily na strhávání hořících trá-
mů a krytiny střech, stříkačky byly čtyřkolové, 
těžkopádné, do nichž musela se voda donášeti. 

Mimo to visely takřka v každém domě 
na zápraží koše slaměné, vysmolené 

nebo z plachtoviny na vodu nebo 
dřevěná ruční stříkačka. 

 Podle vyprávění našich 
předků měly při požáru 
pouze řemeslnické cechy 
přidělenou určitou zvlášt-
ní práci záchrannou, ale 
jinak prý panoval mezi 
lidmi přispěchavšími na 
pomoc hotový zmatek, 
pobíhali bezradně, jedni 

druhým překážejíce. Tepr-
ve lékárník František Till 

po svém příchodu do Jevíčka 
zavedl po příkladu jiných měst 

i u nás jakési spořádané spolupů-
sobení lidí při ohni. Od vodního zdroje 

až k požářišti byli lidé postaveny do dvou řad, 
jedna podávala si vodou naplněné koše, které 
po vyprázdnění dopravovala druhá řada k vodě. 
Podobné zachraňovací práce potrvaly až do za-
ložení dobrovolného hasičského sboru, jemuž 
Záložna dala do vínku novou moderní stříkač-
ku.
 Při příležitosti pětadvacetiletého trvání sbo-
ru pořádána byla dne 28. června 1895 slavnost 
svěcení praporu. Předsedou spolku byl tehdy 
MUDr. Jan Klimeš, matkou praporu Teresie 
Pichlerová, choť pokladníka Záložny, kmotrou 
Anna Appelová, choť poštmistra. 
 S pokrokem hasičství zdokonalovalo se i ha-

sicí nářadí, ale význačný rozdíl mezi hašením 
za starodávna a novodobým poznali jsme te-
prve po zavedení vodovodu. Krátce potom vy-
hořela veliká dřevěná stodola na rohu Okružní 
třídy a Biskupické ulici, kde stojí nyní stave-
ní č. 208. Požár vznikl po půlnoci a nežli při-
šla první pomoc, stála již stodola v jednom 
plameni. Sotvaže však byly voda dvěma silný-
mi proudy přímo z hydrantů hnána na oheň, 
plamen vůčihledě uhasínal a byl utlumen, 
nežli přišli hasiči z okolních obcí na pomoc. 
Když uviděli doutnající trámy celé kostry sto-
doly, byli nemale překvapeni, že byl požár tak 
záhy zdolán. Vodovod obstál i po této strán-
ce první zkoušku znamenitě a jeho prospěšnost  
a užitečnost byla znovu všeobecně uznávána. 

Filipův mlýn
 Za mých chlapeckých let bylo ve „Žlibkách“ 
zbořeniště takzvaného Filipova mlýnka, jež bý-
valo shromaždištěm dovádivé mládeže. Nebyla 
to budova věkem sešla, nýbrž jak se dalo po-
dle zevnějšku i zbytků vnitřního zařízení soudi-
ti, zánovní, před nedávnem postavená. O vzniku 
této špatně promyšlené stavby se tehdy mnoho 
vypracovalo. Plán zrodil se v hlavě Wolfganga 
Filipa, člověka umíněného a svéhlavého. Byl ko-
žuluhem a na vydělávání kůže potřeboval drce-
ného třísla. Dověděl prý se, že některý podobný 
větší podnik drtí tříslo pomocí stoup poháně-
ných vodní silou a tu mu napadla bláhová my-
šlenka, že postaví na svém poli ve „Žlíbkách“ 
mlýn a v něm zároveň pořídí podobné stoupy. 
Od této utkvělé myšlenky neupustil a nedbaje 
varovného hlasu a rad rozumných lidí, slepě vě-
řil v úspěch. Také chtěl ukázat, že do toho niko-
mu nic není, co podniká a dal se do stavby. Na 
svém poli za stavením Schmidovým až po Ková-
řovu zahradu založil rybník, do něhož dřevěným 
potrubím přiváděl vodu z příkopu, kterým pro-
téká potůček od „Staré kašny“. Mlýn postavil 
na stráni za Kovářovou zahradou, po levé straně 
nynějšího vchodu na Tyršovu plovárnu a zařídil 
v něm jedno mlýnské složení a stoupy. 

pokračování příště

 V podzimní době pořádala se takzvaná „ka-
čení střelba“, jež trvala jeden a tři dny. Na mís-
tě kruhů bylo totiž na terči namalováno několik 
malých kachen. Za každou ránu, která se minula 
kachny, musel střelec zaplatiti jistou po-
kutu a za peníze tak vyzískané byla 
pak večer pořádána slavnostní 
hostina pro členy a jiné uvede-
né hosty. Na jídelním lístku 
nescházela ovšem pečená 
kachna. 
 Činnost střeleckého 
spolku byla v letech osm-
desátých minulého století 
pro stálé ubývání zestár-
lého členstva přerušena. 
Začátkem let devadesátých 
byla na podnět mlynáře 
Ludvíka Křivánka, vášnivého 
milovníka tohoto sportu a vý-
borného střelce, zase obnovena 
činnost spolku. Přistoupilo tehdy 
několik mladých střelců; z bývalých při-
hlásili se jen čtyři a to Ferdinand Navrátil, stavi-
tel, Josef Reif, mlynář, Felix Zezula, barvíř a Jo-
sef Kraus, obchodník, jimž se však střelba z jejich 
starých předovek brzo omrzela. Ale pravého zá-
jmu o střelbu nebylo možno ani u mladšího člen-
stva více vzbuditi, neboť se počaly tehdy zaklá-
dati jiné sportovní spolky. Činnost spolková tak 
stále více ochabovala, a když místnost spolková 
a ochranné zdi byly již sešlé a opravy by byly vy-
žadovaly většího nákladu, byla po několika letech 
činnost spolková definitivně zastavena a spolek 
rozpuštěn. Hostinská živnost byla tam provozová-
na dále až do roku 1926, kdy byla stará a věkem 
sešlá budova přestavěna na obytné stavení. 

pět bratří: Benedikt, Matouš (M.K.:dar boží), Izák 
(M.K: bude se smát, veselý), Kristin (= křesťan) 
a Jan (M.K.: bůh je milostivý; bohem daný, milos-
tivý dar boží).“
Událost je zařazena do doby vlády Jindřicha, 
hned následně je však jmenován Ota III. Domní-
vám se, že po lži následuje pravda. Událost se 
nestala za Jindřicha, ale Oty III. (od 983 němec-
ký král, 983 až 1002 říšský císař). Vzpomeňme 
např., jak Kosmas prozradil, že nejde o Krokovy 
dcery, ale o jeho syny (I, 3): „...zplodil (Krok) 
však tři dcery, jimž příroda udělila nemenší po-
klady moudrosti, jaké dává mužům.“  Nebo (II, 
32): Ale poněvadž se mi naskytla zmínka o Matyl-
dě, povím o jedné věci, kterou ta žena po mužsku 
provedla...“
Jak už jsem dříve uváděl, domnívám se, že když 
Kosmas píše o Polácích, má na mysli (netvrdím, 
že vždy) stoupence Václavovy. Václav měl podle 
mne silný vztah ke Kouřimi a k Libici. Je zde 
tedy Polskem míněno území, v němž se nachá-
zela Kouřim a Libice? Nebo proto, že se Vojtěch 

stal nejprve svatým v Polsku, je bydliště pěti 
mnichů záměrně přeloženo z Čech do opravdo-
vého Polska? 
Benedikt nad ostatní bratry vyniká. Podívejme 
se na význam jména Benedikt podle M. Knappo-
vé (2008, s. 127): „Benedikt, j. latinského původu 
(z lat. benedictus), znamená ,požehnaný, blaho-
slavený‘...“ V textu vyniká tím, že v první větě 
je jmenován z bratrů sám. Ve větě, v níž jsou 
vyjmenováni všichni bratři, je na prvním místě. 
Domnívám se, že za jmeném Benedikt se skrý-
vá Vojtěch. K pěti pravým izraelitům připočítává 
jako šestého Barnabáše. Podle M. Knapové jmé-
no Barnabáš „znamená ,syn věštby, předpovědi; 
útěchy‘.“ 
Máme zde pět bratrů. Z nich nejvýznamnější je 
„Blahoslavený“ (Benedikt), tedy Vojtěch. Jako 
šestý je jmenován „Syn útěchy“ (Barnabáš), 
tedy syn Vojtěchův (Vojtěch = voje útěcha). Ze 
šesti jmen bylo pět mužů. Šesté jméno se vzta-
huje k chlapci, k dítěti. Ze šesti jedinců bylo pa-
tero mnichů. Chlapec mnichem nebyl.

Vojtěch nebyl zavražděn na misii v Prusku. Za 
jeho smrtí stojí mladší syn Boleslava I. Stra-
chkvas (Kristián, Krása, Matylda, Mlada). 
Byl zavražděn na Libici (nebo v Kouřimi?). 
Jeho ostatky buď byly, nebo nebyly převeze-
ny do Hnězdna. Zřejmě přeživší Slavníkovci 
dokázali vyrobit Polsku svatého. Když papež 
Silvestr II. vyhlásil v Hnězdně nad Vojtěcho-
vým hrobem (nebo údajným hrobem) arci-
biskupství, stal se Slavníkovec Radim roku 
999 prvním polským arcibiskupem. Byly-li 
v Hnězdně opravdu Vojtěchovy pravé ostatky, 
pak je Čechové v Hnězdně ukradli. Ukradli 
ostatky českého biskupa, který byl zavražděn 
v Čechách.
Ostatky dítěte ve Vojtěchově hrobě jsou tedy 
ostatky Vojtěchova syna, který se v Legendě 
o pěti bratřích (Kosmas I, 38) jmenuje Barnabáš 
a ve III, 24 mu dal Kosmas jméno Bořut. Začát-
ky jmen Barnabáš a Bořut (za Kosmy jsme ne-
měli hlásku ř) se podobají.
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Dne 13. 5 .2013 převzala naše obec Pamětní 
plaketu za Péči o válečné hroby za celkovou re-
konstrukci památníku k uctění padlých vojáků 
v první světové válce a jeho okolí.
Tisková zpráva KÚ Pardubického kraje: 
Tři obce a firma Kovolis získaly pla-
kety za péči o válečné hroby
Pardubice – Pamětní plakety Péče o vá-
lečné hroby předal dnes hejtman Mar-
tin Netolický společně s Imrichem Vet-
rákem z Ministerstva obrany zástupcům 
tří obcí a jedné firmy Pardubického kra-
je. Ocenění za příkladnou péči o památ-
níky a hroby vojáků padlých v obou svě-
tových válkách získaly obce Výprachtice, 
Biskupice, Telecí a také akciová společ-
nost Kovolis Hedvikov.
„Všem, kteří se o válečné hroby a piet-
ní místa starají, patří naše poděkování. 
V Pardubickém kraji je přes 1300 váleč-
ných hrobů – to je neuvěřitelné číslo. 
Oběti válek jsou zpravidla pochovány 
daleko od svých blízkých a obce jsou 
mnohdy jediné, kdo o tyto hroby obce 
stará. Na veterány by se nemělo zapomí-
nat a budeme rádi, když v péči budete 
pokračovat,“ vyjádřil poděkování před-
stavitelům oceněných subjektů hejtman 
Netolický.
Tato ocenění byla v Pardubickém kraji 
udělena už v letech 2011 a 2012. Povin-
nost pečovat o válečné hroby přisuzuje v České 
republice zákon vlastníkovi válečného hrobu, což 
bývá nejčastěji obec. 
„Válečné hroby znamenají symboly vojáků, kteří 
pozvedli zbraň, aby bránili svou zemi. Padlé vo-
jáky už nemůžeme považovat za nepřítele. U nás 
je péče o válečné hroby uložena jejich vlastní-
kům a jsem rád, že se tu setkávám s obcemi, 
které tuto zodpovědnost příkladně plní,“ ocenil 
přítomné zástupce obcí a firmy Kovolis Imrich 
Vetrák z odboru pro válečné veterány Minister-
stva obrany ČR.
„Musím souhlasit, že válečné hroby jsou sym-
bolem. Chápu, že péče o ně není prioritou obcí, 
a proto obdivuji jejich snahy, které jsou náročné 
finančně i lidsky. Zvláště také oceňuji aktivitu 
soukromé firmy, která obnovila pietní místo Ing. 

Roháčka v Třemošnici,“ dodal hejtman. 
Oceněné obce a firmy:
Výprachtice - za dlouhodobý, svědomitý a pří-
kladný přístup k soustavné údržbě válečných 
hrobů a jejich okolí 

Biskupice - za celkovou rekonstrukci památní-
ku k uctění padlých vojáků v první světové válce 
a jeho okolí
Kovolis Hedvikov, a. s. - za znovuobnovení piet-
ního místa Ing. Roháčka
Telecí - za rekonstrukci pomníku padlým v první 
světové válce

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika
červen 2013

Naši jubilanti
Anna Hňoupková
Helena Valouchová
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci
Radimek Sekanina
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice
Obec Biskupice nabízí k prodeji po-
slední zainvestované stavební místo 
v nové lokalitě pro 15 RD – parcelu č. 
199/27 o výměře 879 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

Ocenění obce za péči o válečné hroby

Pozvánka tábor 
2013

AVZO Biskupice a  Obec Biskupice pořá-
dají VII. víkendový pobyt pro děti, který 
se uskuteční 1.- 4.8.2013 v areálu Střelnice.
POZOR! Pobyt začíná již ve čtvrtek 1.8. 
v 16:00 a končí v neděli 4.8. v 16:00.
Děti, které se pobytu zúčastní potřebují s se-
bou: stan, spacák, sportovní oblečení a obuv, 
hygienické potřeby,hrníček na pití, gumáky, 
pláštěnku, karnevalovou masku. 
Přihlášky na pobyt budou od 8. července 
v místní samoobsluze.
Více informací na tel.: 731 352 29 - vedoucí 
pobytu Eduard Jeniš.

Vedoucí pobytu Eda Jeniš

Uzavření knihovny
Oznamuji všem věrným čtenářům, že 
knihovna bude 5., 12. a 19. července 
2013 uzavřená. Přeji všem hezké pro-
žití léta.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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V sobotu 15. června 2013 v odpoledních hodinách bylo na návsi v Biskupi-
cích opět rušno. V povětří vlály pestrobarevné fáborky a na trávě před Obec-
ním úřadem pobíhali děti i dospělí převlečeni v různých maskách. Počasí 
bylo přepychové, svítilo sluníčko. Každá maska se představila a mohlo se 
začít se soutěžemi. Pořadatelé připravili několik druhů soutěživých her pro 

jednotlivce – házení šipkami na terč, 
skákání panáka, přelézání štaflí se 
lžící a míčkem, házení kroužků, sha-
zování plechovek, malování obráz-
ků křídami na tabuli se zavázanýma 
očima, házení míčků do panáka, za-
tloukání hřebíků, chůze na chůdách, 
trefování se hřebíku uvázaného na 
bičíku do lahví. Dále byly připrave-

ny soutěže pro skupiny – židličkovaná, sochy a podlézání tyčky. Za splnění 
každého soutěžního úkolu byly masky odměněny sladkostmi. Při soutěžení se 
všichni posilňovali dobrotami z udírny i dobrými nápoji z okýnka. Samozřej-
mě nechyběla ani tolik očekávaná tombola. Po celé odpoledne hrála hudba 
a o dobrou náladu nebyla nouze. Tak snad si to příští rok zopakujeme.  

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

KARNEVAL 0-99
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

V minulém čísle Zpravodaje nám ne-
byl otištěn příspěvek s červnovými 
jubilanty a narozenými dětmi, proto 
zveřejňujeme ještě nyni:

Naši jubilanti v měsíci 
červnu
Miloslava Eliášová
Lubomír Kubín
Bedřiška Vašíčková
Josef Zezula
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice:
Berenika Vachutková
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Naši jubilanti v měsíci 
červenci
Jan Vala
Anna Knollová
Jaroslava Tlustošová
Josef Černohous
Jaroslav Eliáš
Anna Trefilová
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Zprávy z chornického fotbalu
Sezona 2012–2013 byla pro 
chornické fotbalisty velmi 
úspěšná. Mládežnická muž-
stva žáků a dorostu, která 
byla spojena se svými vrstev-
níky z Městečka Trnávky, se 
umístila následovně:
Žáci se ve finálové skupi-
ně okresního přeboru umís-
tili na 3. místě a dorostenci 
v meziokresním přeboru ve 
skupině o umístění obsadili 4. místo.
Muži po ročním působení ve IV. třídě tuto třídu 
vyhráli a svými výkony si „vykopali“ postup do III. 
třídy, kam bezesporu patří.
O to více je pro nás, chornický fotbal, dobrou zprá-
vou to, že obecní zastupitelstvo schválilo rekon-
strukci stávajícího, nutno také dodat nevyhovující-
ho, fotbalového hřiště. Na návrh TJ Sokol Chornice 
byl původní plán, kdy měl stát nový několikamilio-
nový spotovní areál za obcí ( areál u koupaliště) po 
dohodě s obecním zastupitelstvem a zástupci míst-
ních spolků pozstaven. Důvodů bylo hned něko-
lik. Hlavním důvodem byly velké finanční investice 
(nová investice je oproti původní nekolikanásobně 
nižší). Další důvd je stále klesající zájem  mládeže 
a dětí o sport a to nejen u nás, ale celorepubliko-

vě. Dále jsme se shodli, že by 
bylo vhodné zachování spor-
tovních aktivit a dalšího dění 
v centru obce. Dalo by se vy-
jmenovávat další důvody, kte-
ré nás vedli k návrhu změny.. 
jako vandalismus, správa are-
álu za obcí...
Pro naše fotbalové aktivity je 
rekonstrukce stávajícího fot-
balového hřiště dostačující. 

Pokud se obci podaří získat  tyto dotace z Evropské 
unie, v což pevně věříme, mohlo by se z těchto do-
tací pokrýt až 80% výdajů spojených se samotnou 
rekonstrukcí. Tyto dotace bude možné použít pouze 
na rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště.
Touto cestou bychom také chtěli věnovat tichou 
vzpomínku panu Ladislavu Navrátilovi, bývalému 
trenérovi mládežnického družstva, který nečekaně 
zemřel. Byl to kamarádský a oblíbený člověk, který 
se nám vryl do srdce.
Nová fotbalová sezona 2013 - 2014 bude zahájena 
10. 8. 2013, přijďte nás podpořit a podívat se, jak 
nám to v Chornicích „kope“.

Za TJ Sokol Chornice  
Zdeněk Štefl a Mgr. Blanka Mauerová

obr. Chorniční fotbalisté postupující do III.třídy

Kinematograf bratří Čadíků
Toto léto už po šesté navštíví naši obec pojízdný 
Kinematograf bratří Čadíků. Promítat se bude ve 
dnech 23. 8. – 27. 8. 2013 v areálu na hřišti, a to 
tyto filmy: Signál, Probudím se včera, Perfect Days, 
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka. Po-
řadí promítaných filmů bude upřesněno v příštím 
čísle zpravodaje.

Jiří Smékal, starosta obce

Sebeobrana pro děti
Netradiční formu tělesné výchovy zažili počátkem 
června žáci II. stupně. Z dalekých Zlatých hor při-
jela skupina Puritas, která jim představila program 
SYREO – Sebeobrana pro děti. Ve dvouhodinovém 

bloku je se-
známila se zá-
kladní výukou 
technik sebe-
obrany při-
způsobených 
dětem, jejich 
fyzickým pre-
d i s p o z i c í m 
a především si-
tuacím, typic-
kým pro napa-
dení dětí. Žáci 

si prakticky vyzkoušeli sebeobranu v modelových 
situacích, dozvěděli se, jak zvládat krizové situace, 
nepodléhat strachu, odolávat nátlaku či odhalovat 
možné agresory s následnou eliminací hrozby. Pro-
gram byl u žáků přijat velmi kladně, přičemž sku-
pina přislíbila svoji účast na pokračování v příštím 
školním roce.

Rekonstrukce MŠ Chornice

Projektový den ,,Voda kolem nás“

Týdenní program v ekocentru

Koncem měsíce června letošního roku, byly zaháje-
ny přípravné stavební práce na celkové rekonstrukci 
budovy místní mateřské školy. 
Stavební práce se naplno roz-
běhnou od prvního prázdni-
nového dne, kdy rekonstrukce 
nebude kolidovat s provozem 
školky.  Oprava objektu za-
hrnuje novou fasádu včetně 
zateplení obvodového pláště,  
výměnu oken a vchodových 
dveří a nové ústřední topení 
napojené na tepelné čerpadlo. To nahradí zastara-

V pátek 24. května proběhl na prvním stupni zá-
kladní školy v Chornicích projektový den na téma 
,,Voda kolem nás“.
Cílem tohoto dopoledne bylo 
uvědomit si důležitost a vý-
znam pitného režimu v našem 
životě a zároveň si zopakovat 
poznatky z oblasti ovoce, zele-
niny a mléčných nápojů.
Žáci byli rozděleni do skupin 
různého věku, ve kterých pl-
nili určité úkoly, především 
v pracovních listech. V ča-
sovém intervalu vyjmenovali 

Závěrečné dny letošního školního roku jsme se roz-
hodli zpestřit žákům II. stupně týdenním progra-
mem v Ekocentru Renata v Bělé u Jevíčka. Zde, 
v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno, si již po-
několikáté mohli naši žáci vyzkoušet rozmanité čin-
nosti. V pondělí se například věnovali stavbě tradič-
ní sušárny ovoce, zhotovené za pomoci tradičních 

lá a provozně nákladná akumulační kamna. Tepel-
né čerpadlo bude napojeno na čtyři  130 metrové 

studny, které budou vyhloube-
ny v zahradě MŠ. Rekonstruk-
ci se podařilo zrealizovat  díky 
přidělené dotaci ze Státní-
ho fondu životního prostředí, 
v celkové výši cca. 2.500.000,- 
Kč, což představuje přibližně 
70 % výdajů na celou akci.  
Rozdíl bude doplacen z roz-
počtu naší obce.

Jiří Smékal, starosta obce

a zapsali co nejvíce nápojů, určovali druhy nápojů, 
nebo vyznačili na ose pitný režim člověka v urči-
tém období. V oddychovém čase si všichni s chutí 

zazpívali písničky, ve kterých 
se téma vody vyskytuje. Ne-
chyběla také kultura stolová-
ní, kdy k různým typům skle-
nic žáci určovali nápoje, do 
kterých se podávají. Vyvrcho-
lením projektového dne bylo 
vybarvování sádrových odlit-
ků ovoce, které si žáci odnesli 
domů.

Mgr. Iveta Špičková

tesařských postupů. V úterý jsme si zkusili vyrobit 
tradiční hliněné cihly a ve středu jsme se věnovali 
tématům, spjatým s hospodařením lesa. Čtvrtek byl 
ryze sportovní, šplhalo se do korun stromů. Závěreč-
ný pátek patřil ovečkám, žáci se naučili zpracovávat 
vlnu a mohli si z ní vyrobit upomínkového andílka.

Mgr. Alena Továrková, koordinátorka EVVO
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ZPRÁVY Z CHORNIC

PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
paní Navrátilová

ve čtvrtek 16. července 2013 
od 10:00 do 15:00 hod. 
v Kulturním domě 
v Chornicích.
Akce: sleva 50 %

Vystoupení Felixe Slováčka v Chornicích

Závody Nedošín u Litomyšle

Exkurze do Svitav

Od doby ukončení celkové rekon-
strukce našeho kulturního domu 
před více jak dvěma roky, pořádáme 
vystoupení mnohých, více či méně 
známých umělců, divadelních soubo-
rů... Přesto že to zní jako reklamní 
slogan, snažíme se nabídnout lidem 
dobrou kvalitu za rozumnou cenu. 
Posledním z řady  známých osobnos-
tí, byl u nás skvělý klarinetista a sa-
xofonista pan  Felix Slováček, se kterým jsme 
se setkali sobotu 1. června. Jeho hudební vy-

stoupení, mělo vynikající úroveň. Sly-
šeli jsme  známé melodie např z filmů 
Kmotr a Tenkrát na západě, nebo se-
riálové melodie, např. Cirkus Humber-
to a Tajuplný ostrov. Hudbu proklá-
dal náš host mluveným slovem, díky 
čemu jsme se dozvěděli různé zajíma-
vosti z jeho života. Celkově panovala 
skvělá a uvolněná atmosféra a mistr 
na závěr sklidil naprosto zasloužený 

potlesk vestoje.
Jiří Smékal, starosta obce

V sobotu 1.6.2013 se naši chorničtí hasiči zú-
častnili  závodů  v požárním útoku v netradič-
ním pojetí. Jedná se o požární útok kdy závod-
níci na startu nasednou do požárního vozidla 
ujedou úsek asi 200m. Po dojetí na vyznačenou 
metu musí co nejrychleji a v  nejkratším čase 
zvládnout natažení vedení a sestřelení plecho-
vek.Tento útok je velmi fyzicky náročný, každý 
přesně ví co musí udělat, každá sebemenší chy-
ba se zapíše do konečného  času. A proč fyzicky 
náročné?Jenom požární stříkačku vážící několik 
desítek kilogramů  sundat z vozu co nejrychleji, 
je nadlidský výkon. Naši hasiči to mají již tak vy-
laděné, že tuto stříkačku vyloženě hodí na bedra 
jednoho hasiče a poté mu dva na druhé straně 

pomůžou. Strojník ji při sundávání již startuje, 
aby čas byl co nejlepší.Samotné natažení vedení 
musí proběhnou bez chyby, neboť strojník nemá  
čas sledovat co se děje na trati.Tato soutěž je 
risk nebo zisk.
Naši hasiči na tyto závody jezdí již 6.rokem. Od 
loňského roku se jim daří přímo bravurně. Vlo-
ni vytvořili rekord tratě a letos sice nepřekona-
li svůj rekord, ale domů si dovezli opět krásné 
1.místo a putovní pohár. Tímto všem děkuji za 
účast a blahopřeji ke společnému vítězství.
Naši borci: Pohanka František, Ševčík Milan, Ja-
chan Stanislav, Bubák Zbyněk, Bubák Vít, Popel-
ka Adam, Václavek Zbyněk

Za SDH Chornice Pohanka František

V rámci projektu „Poznávání okresu“ se žáci 2. 
stupně vypravili na exkurzi do Svitav. Program 
exkurze byl bohatý.
První část exkurze tvoři-
la procházka po památkách 
města s místním historikem, 
panem Fikejzem.  Město 
jsme  prošli nejdříve virtuál-
ně a přitom jsme se dozvě-
děli  spoustu zajímavých his-
torek a pověstí. Pan Fikejz 
podal historii Svitav formou 
záživnou a zajímavou i pro 
děti. Následovala prohlídka 
stálých expozic muzea – Os-
kar Schindler, Historie praní, 
Labyrint svitavských příběhů 
aneb Příběh svitavského bet-
léma.
Poté nastal čas oběda a všich-
ni se přesunuli do restaurace, 
kde si pochutnali na meníč-
ku. Dalším bodem programu 
pro plavce byl bazén s tobo-
gánem, na kterém se někteří 
pořádně vyřádili. Zbytek vý-
pravy měl možnost nahléd-
nout do kanceláře pana sta-
rosty.
Společně se zase všichni sešli 
na věži kostela Navštívení P. 
Marie na náměstí, které patří 
k nejdelším oboustranně lou-
beným náměstím v ČR. Žáci 
si prohlédli významné památ-
ky města a v Otteendorferově 

domě jim zpříjemnil náladu kytarový soubor. Ná-
sledně se rozloučili s průvodci a odcestovali domů.

Mgr. Ivana Písková

Plánovaná oprava 
ulice Trnavské!!!

V těchto dnech vyvrcholila několikaletá příprava 
celkové rekonstrukce ul. Trnavské v Chornicích. 
Pardubický kraj, který je investorem,  zorganizo-
val výběrové řízení na  zhotovitele stavby. Vítěz-
ným uchazečem se stala firma M-silnice, která 
od 8.7.2013  plánuje zahájit stavební práce. Re-
konstrukce bude obnášet zbudování nové vozov-
ky včetně jejího podloží,  nové chodníky, veřejné 
osvětlení a dešťovou kanalizaci.  Obec Chornice 
se přidá zbudováním splaškové kanalizace a no-
vého vodovodního řadu. Z toho důvodu se budou 
na stavbě pohybovat dvě stavební firmy, jejichž 
činnost bude muset být koordinována. V plánu 
je opravovat ulici po několika úsecích, vždy v jed-
nom jízdním pruhu.  Osobní doprava a pravdě-
podobně i ta nákladní, povede objížďkou směrem 
na Unerázku. Přes stavbu budou moci projíždět 
pouze místní obyvatelé, zemědělci a autobu-
sy. Toto bude řízeno semafory. Rekonstrukce by 
měla probíhat nejdéle do konce měsíce listopa-
du tohoto roku, kdy vozovka skončí v pojízdném, 
ale nedokončeném stavu.  Finální povrch bude 
položen na jaře roku 2014,  jakmile se dosáh-
ne dostatečných teplot, vhodných pro technolo-
gii pokládky.
Rekonstrukce ulice Trnavské se dotkne přede-
vším těch, kteří v této části obce bydlí nebo pod-
nikají, ale i těch, kteří tudy jen projíždí. Doufá-
me, že konečný výsledek bude stát za to, a tak 
žádáme všechny zúčastněné o  trpělivost a sho-
vívavost.

Jiří Smékal, starosta obce.
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Obec Jaroměřice

Vzpomínka
Dne 10. 7. 2013 uply-
nulo již 15 let od úmrtí 
našeho tatínka a dě-
dečka pana Miroslava 
Valenty.
Dne 20. 8. 2013 by se naše maminka 
a babička paní Alžběta Valentová dožila 
88 roků.

POHÁDKOVÝ LES 2013
Jednou z nejvýznamějších akcí nejen v Jaromě-
řicích ale v celém regionu Malé Hané se be-
zesporu stává  procházka z pohádkového krá-
lovství  Obecní knihovny přes jaroměřickou 
Kalvárii až do cíle- na hřiště Na Čtvrtničkách.
Tradice, neutuchající zájem těch maličkých, ale 
i dospělých, vytrvalá obětavost širokého pořa-
datelského týmu 
přinesla v letoš-
ním šestém roč-
níku „sladké ovo-
ce“.
Počet 300 regis-
trovaných, doufej-
me i spokojených 
dětí, je proti mi-
nulým ročníkům 
nejvyšší.
Základní scénář – hledání ztracené princezny-je 
prozatím neměnný. V průběhu trasy zazname-
nali pamětníci několik změn na 24 pohádko-
vých stanovištích. Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
pomáhali hned před „Dvoustovkou“ v orientaci 
nově příchozích. Kocour v botách s Frantíkem 
vyměnil loňskou Nastěnku s Ivánkem. Kočárek 
s nově narozeným Cipískem byl pro malé děti 
překvapením.
Letos pan Šubíř se svou chotí vítali na Kalvá-
rii procházející hosty před skvostně opraveným 
kostelem Povýšení sv. Kříže. Aby se dětem do-
stal do podvědomí význam tohoto 300 let sta-
rého poutního místa, odpovídaly Šubířům na 
několik otázek. Noví včelí medvídci ještě obo-
hatili trasu na delší proluce před Čtvrtničkami. 
Na většině zastaveních (mimo jmenované) si 
už samy pohádkové bytosti připravily pro děti 

Společenská rubrika 
SPOZ, červenec 2013 
V tomto měsíci oslaví své významné narozeniny
Klíčová Antonie
Hegerová Ludmila
Srncová Anna
Pospíšilová Eliška
Kvapilová Božena
Gloc František
Glocová Hedvika
Slunská Zdeňka
Všem jmenovaným přejeme především hodně 
zdraví a pohody.

V červnu se narodil nový občánek Jaroměřic
Jiří Jedlička
Rodičům i Jiříkovi přejeme do života co nejvíce 
radostně prožitých událostí.

Smutnou událostí bylo v minulém měsíci roz-
loučení
s panem Aloisem Kryštofem,
který zůstává ve vzpomínkách jaroměřic-
kých jako výborný zahradník a ovocnář bý-
valého Jednotného zemědělského družstva.

Dále jsme doprovodili na poslední cestě
paní Jitku Koutnou

Oběma rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

I v druhém pololetí se naše děti zúčastnily ně-
kolika soutěží různého oboru. V únoru proběh-
lo školní kolo recitační soutěže v pěti katego-
riích. Do oblastního kola v Moravské Třebové 
odjeli tři nejlepší z každé kategorie. I když žáci 
žádnou přední příčku neobsadili, určitě získali 
nové zkušenosti a třeba to vyjde příště. V pěvec-
ké soutěži, která se uskutečnila v dubnu v Mo-
ravské Třebové, už to bylo o něco lepší. Ze šes-
ti dětí, které reprezentovaly naši školu, si Jan 
Soural odvezl 3.místo ve své kategorii a Žane-
ta Kalasová čestné uznání. Dále pak následoval 
fotbalový turnaj v minikopané Mc Donald‘s Cup 
opět v Mor. Třebové, kde naši kluci ve složení 

Účast dětí Základní školy Jaroměřice v soutěžích
M. Valášek, V. Pudík, R. Matocha, J. Doležel, 
D. Nečas, D. Borýsek, Josef Valenta, J. Šedina, 
J. Somol a Š. Mackerle suverénně vyhráli první 
místo i cenu pro nejlepšího střelce (Štěpán Ma-
ckerle) a tím i postup do okresního kola. I tam 
mladí fotbalisté nezklamali a získali krásné třetí 
místo a opět cenu pro nejlepšího střelce (Š. Ma-
ckerle). V okresní soutěži Mladý zahrádkář sou-
těžila Zuzana Hlaváčová a získala 1.místo s po-
stupem do celostátní soutěže v Klatovech.
Všem oceněným blahopřejeme a věřime, že pří-
ští školní rok budou tito jmenovaní a zajisté 
i ostatní úspěšně reprezentovat školu.

Soňa Valentová, vychovatelka 

drobná překvapení. Tím nejkrásnějším byla ov-
šem nalezená  krásná princezna Jarmilka a ba-
líček sladkostí od Pána lesů, který princeznu 
zajal.
Především to bylo letos tak nevyzpytatelné po-
časí, které přispělo k úspěchu celého sobotního 
slunečného odpoledne 22.června 2013. 

Zaujetí pro dob-
rou věc ze stra-
ny školy, SRPŠS, 
Sboru pro občan-
ské záležitosti, 
místních hasičů, 
finanční podpory 
Obce, přípravy 
trasy pracovníků 
veřejně prospěš-
ných praci, za-

jištění výborného občerstvení, výtvarných dí-
len- keramické, skládání z papíru,malování na 
obličej, zaplétání copánků, taneční vystoupení 
malých mažoretek  a sólová skladba, vystou-
pení kroužku lidových tanečků Věneček, zajiš-
tění vodění koňů, skákacího hradu, prohlídky 
vojenské a hasišské techniky – to vše podpořilo 
účast a snahu 70ti pohádkových postav, roze-
stavěných po dlouhé cestě malebnými Jaromě-
řicemi.
Snad návrat do pohádek si  rádi zopakují všich-
ni i přítí rok – pořádající i hosté. Nové inspira-
ce i pomoci jsou ve škole či v knihovně vítáni.
I vy se těšíte na 7. ročník pohádkového lesa???

www.jaromerice.cz

Provozní doba – tenisové 
kurty TJ Jaroměřice

červenec – srpen 2013
Po až Pá      9 - 11  a  17 - 20 hod
So a  Ne      9 - 11  a  17 - 20 hod
Provoz tenisových kurtů v pracovní dny dopo-
ledne – bude zajištěn pouze po předchozí do-
mluvě se službou.
Rezervace  kurtů  pí. Z. Tillerová. Členové, kte-
ří mají povolen individuální vstup (PERMA-
NENTKY) jsou taktéž povinni přítomnost pře-
dem dohodnout se SLUŽBOU. (viz. předchozí 
rezervace a další smlouvy) 
V případě vážných provozních důvodů (nedo-
statek vody, poruchy závlahy a nepříznivé kli-
matické podmínky) bude doba provozu kurtů 
operativně upravena, popřípadě omezen pro-
voz. Veškeré změny provozu a další důležité in-
formace budou zveřejňovány na nástěnce TE-
NISU v rubrice „ Důležitá sdělení “.
Služba: paní Zdenka Tillerová, Jaroměřice 12, 
tel. 731 384 129
Provoz: Ing. Karel Vystavěl, Jaroměřice 201, 
tel. 723 642 050 
V průběhu prázdnin bude zajištěna akce 
„Prázdninový tenis“ určený pro děti místní ZŠ, 
dále děti a mládež do 18 let s trvalým pobytem 
v Jaroměřicích. Provozní doba PO až PÁ,   v ča-
sech 16.30 až 18.30 hod. Tato doba může být 
z provozních důvodů a zájmu upravena.

Milí rodiče,
na jaroměřickém hřbitově spolu odpočí-
váte v noci na Vás hvězdy svítí, škoda, 
že tu nejste s námi. Milovaly jsme Vás.

Dcery Zdenka a Mirka a naše děti
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červenec 2013
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti do 15ti let 
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ Registrace od 
28.6.2013, ukončení soutěže 31.8.2013
Podmínky soutěže:
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem návštěvy 
kulturní památky,  různého navštíveného  místa –infor-
mační centrum, OÚ,  kulturního představení, kina, di-
vadla, koncertu, knihovny–i jaroměřické, aj.(1 záznam ve 
vlastním deníčku-1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10ti otázka-
mi z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninového vý-
robku, obrázku ( max. 10 bodů )
4. Záznam o přečtené knize ( 10 bodů)
V průběhu července, VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH
 knihy, které doma přebývají nabídněte knihovně, jiným 
zájemcům, nebo posléze do humanitární sbírky. Manipu-
lační poplatek při koupi od 1,- do 5,-ti Kč.
5.7. pátek, 15.00 hodin, dvůr CŽP
Módní přehlídka letovické textilní výtvarnice Ivany 
Škrancové, oděvy z přírodních materiálů,
originální oblečení s vlastní duší. Všechny modely budou 
prodejné.
Letní odpoledne se skupinou DEFECT, občerstvení
6.7. - 9.8. VS, zpřístupněno v provozu knihovny
„Barevné léto“, prodejní výstava modelů I. Škrancové 
a obrazů Lucie Wrbové
10.7. středa, 14.00 hodin, VS

Kreslíme JAROMĚŘICE, ztvárnění oblíbeného místa 
naší obce, výtvarná dílna pro děti i dospělé
12.7. pátek, 18.00 hodin, dvůr CŽP, v případě nepřízni-
vého počasí ve výstavní síni
Kouzlo léta, letní aranžování s ing. Danou Sobotko-
vou, 
doplněné zahradní keramikou a svítilnami paní Cou-
falové
15.-19. 7. DOVOLENÁ v knihovně
20.7. sobota, 16.00 hodin, VS
Meditace s ezoterikem Broňou Rotherem
25.7. čtvrtek, 10.00 hodin, VS
PEXESOVÝ TURNAJ, oblíbená soutěž pro děti všech 
věkových kategoriií, skupina dospělých vítána, drobné od-
měny připraveny
29.7.-2.8., VS, 1. termín
LETNÍ  ŠKOLA  PALIČKOVÁNÍ  s lektorkou ing. 
Ivou Vanžurovou 

Připravujeme:
3.8. sobota, 13.00 -17.00 h, VS
Malování na hedvábí s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
Prosím, potvrďte předběžný zájem v knihovně. Barvy na 
hedvábí v ceně kurzu, hedvábí si koupíte na místě. Cena 
kurzu 100,- Kč
Pokud bude zájem o malování na rámu, pokračování 
v neděli od 9 do 12 hod.  cena stejná jako v sobotu. 
4.8. neděle, 14.00 h, VS
Drátování, výtvarná dílna pro tvořivé ruce 
5.-9.8. VS, 2. termín

LETNÍ  ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. Ivou 
Vanžurovou
pro případné zájemce (i začátečníky) jsou ještě 3 místa 
volná, zájem potvrďte v knihovně
10.8. sobota
Zájezd za památkami UNESCO - do Telče a Třeboně 
s průvodcem Janem Valíčkem
odjezd od zastávek ČSAD, Biskupice 6.20 h, Jaroměřice 
6.30 h, Jevíčko 6.40 h, návrat cca 21.00 h
předpokládaná cena 390,- Kč. Předběžné přihlášky se zá-
lohou v knihovně do 12.7.
12.-23. 8. dovolená v knihovně

Stálý týdenní rozpis:
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 
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin (27.7. - 9.8. se necvičí)
Od září mohou vždy v pondělí cvičit maminky ( popř. ta-
tínkové) s dětmi
pod vedením Mgr. Jany Kamené, která předcvičuje již 
delší dobu v Jaroměřicích pilátes. Váš zájem potvrďte 
v knihovně.
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

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

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

ního zasedání
3. hospodaření obce za leden - květen 2013 
4. dodatek č. 4 nájemní smlouvy s paní Věrou Fo-

dorovou na bytové prostory na č.p. 200
5. dodatek č. 2 nájemní smlouvy s paní Věrou Fo-

dorovou na nebytové prostory na č.p. 200 (garáž)
6. dodatek č. 6 nájemní smlouvy s paní Lenkou 

Navrátilovou  na nebytové prostory na č.p. 200 
(provozovna kadeřnictví)

7. dodatek č. 4 nájemní smlouvy s paní Lenkou 
Hrbatovou na bytové prostory na č.p. 200 (pro-
vozovna kosmetiky)

8. dodatek č. 6 nájemní smlouvy s MUDr. Jiřím 
Hájkem na nebytové prostory na č.p. 200 (ordi-
nace)

9. dodatek č. 4 nájemní smlouvy s paní Danou Še-
dinovou na bytové prostory na č.p. 200

10. Smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na 
rok 2013 Regionu MTJ, výše příspěvku činí 
29 800 Kč

11. Smlouvu o dílo s firmou MATOUŠEK CZ Če-
chyňská 14 a, Brno na vypracování projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci 
stavby – Stavební a dispoziční úpravy MŠ Jaro-
měřice, cena zakázky 66 550 Kč včetně DPH.

12. žádost ředitele Základní školy a mateřské školy, 
Jaroměřice o udělení výjimky z nejnižšího počtu 
žáků pro školní rok 2013/14

13. souhlasné stanovisko se zbudováním malé vodní 
nádrže na č.p. 2721 dle žádosti

Od září až po červen navštěvovali zájemci četné 
vzdělávací i zájmové kurzy.
Již 5.ročník uzavřela sice bez vysvědčení ale 
s hrdostí kurz paličkování lektorka ing. Iva Van-
žurová.
Od roku 2008 naučila základům náročné tech-
niky mnoho snaživých žákyň. Většina z nich se 
neustále zdokonaluje do dneška a zajisté budou 
pokračovat dál, neboť si jemnou ruční práci ob-
líbily. I pro úplné začátečnice se nabízí Letní 
škola paličkování v našem CŽP, a to ve dvou tý-
denních termínech od 29.7. do 10.8.2013.
Dalším úspěšným kurzem je patchwork. Členky 
klubu se sice nescházejí pravidelně 1x měsíčně, 
jako v paličkování, ale sešly se 6x z toho po 
dvakrát šily spolu s lektorkou Renatou Edlma-
novou. Pokud budou tak pilné, jako doposud, 
zajisté se dočkáme příští rok oblíbené výstavy.
Každé pondělí se scházeli angličtináři, kterým 
předávala vědomosti ing. Ludmila Charvátová. 
I tento kurz našel v klubovně CŽP své místo. 
Pokud bude zájem, rozšíří se i o nové začáteč-
níky. Od záží může být otevřen i kurz němčiny, 
pokud se v průběhu prázdnin přihlásí minimál-
ně 5 uchazečů.
Od 2.pololetí se 1x za 14dnů scházel keramický 
kroužek, jehož vedení se ujala paní Petra Zezulo-
vá. Jejích zkušenosti využívalo průměrně 10 dětí 

32. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 12. 6. 2013 

Konec „školního roku“ v Centru života a podnikání

14. finanční příspěvek TJ Jaroměřice ve výši 12 000 
Kč na odměny trenérům mládežnických   fotba-
lových oddílů    

15. pronájem tenisových kurtů dle zápisu, nájemné 
činí 8 000 Kč

16. příspěvek ve výši 20 000 Kč obci Rudník posti-
žené záplavami

17. příspěvek Charitě Moravská Třebová ve výši 
3 000 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
18. závěrečný účet Regionu MTJ  za rok 2012
19. žádost Ing. Vystavěla o finanční příspěvek na za-

vlažování tenisových kurtů
20. žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně posti-

žených dětí v ČR o finanční příspěvek
21. informace Krajského operačního a informační-

ho střediska HSZ Pardubického kraje o pomo-
ci při likvidaci povodňových škod v zatopených 
oblastech

22. vědomí nabídku firmy SUNNYMONT s.r.o. na 
výměnu stávajícího veřejného osvětlení za LED 
technologie a jeho následné  provozování

Zastupitelstvo obce ukládá:
23. starostovi obce podepsat smlouvu o dílo s firmou 

MATOUŠEK CZ na zhotovení projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení a realizaci stav-
by – Stavební a dispoziční úpravy MŠ

24. starostovi obce oslovit další firmy ve věci LED 
veřejného osvětlení

25. místostarostce prověřit možnost pronájmu neby-
tových prostor na Žákově vile

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

a dospělých. Vytvořili si z keramické hlíny  pěk-
né dekorace.Paní Petře přejeme klidné budoucí 
mateřství. Snad se podaří zajistit na nutný čas 
vhodnou  lektorskou náhradu.
Výstavní síň je využívána nejen k výtvarným 
dílnám, ale především k pravidelnému cvičení 
jógy a tchi-chi s paní Marií Pazdírkovou, pilátes 
s Mgr.Janou Kamenou a ve druhém pololetí po-
někud nepravidelného cvičení SM-systém s paní 
Ludmilou Slavíčkovou. Všechna cvičení budou 
po prázdninách pokračovat.

PODĚKOVÁNÍ
paní učitelce Mgr. Božence Hrbatové za 
její téměř celý profesní život v jaroměřické 
Základní škole.
Připravila citlivě, trpělivě a obětavě dlou-
hou řadu prvňáčků a druháčků k další vý-
uce na zdejší škole. Většina z nich na paní 
učitelku „Boženku“ nezapomene.
Do zaslouženého seniorského stavu jí pře-
jeme hodně zdraví a stálý zájem o spole-
čenský život ve škole a v obci.
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www.coleman.cz, prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

11 x  v České republice

17 let na trhu

36 000 položek v nabídce

4000 položek trvale skladem

Nabízím Vám:

Návštěvu obchodního zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody a technické poradenství
Realizaci zkušenou firmou
Možnost vrácení nepoškozeného materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Martin Prokop mobil: 725 675 627

OBCHODNÍ CENTRUM SVITAVY
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel.: 461 324 740
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