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Fotoaktuality

Přiletěl čáp (foto Roman Christ)

Blahopřejeme panu Ambrozovi

Pochod jarní přírodou

OBČANÉ PARDUBICKÉHO KRAJE V ROCE 2012 
ODEVZDALI 2 245 TUN ELEKTROODPADU

Pardubice, 28. 2. 2013 – OBYVATELÉ PARDU-
BICKÉHO KRAJE TAK SPLNILI CÍL EVROP-
SKÉ UNIE. Občané Pardubického kraje odevzda-
li prostřednictvím kolektivních systémů ASEKOL, 
EKOLAMP a ELEKTROWIN každý 4,35 kg elek-
troodpadu, celkem tedy 2 245 tun vysloužilých 
elektrospotřebičů, které se dostanou k recyklaci. 
Obyvatelé kraje by tak splnili cíl daný Evropskou 
unií všem členským státům, a to vybrat 4 kg sta-
rého elektra na osobu. A to i přes fakt, že celková 
čísla sběru Česka oproti roku 2011 klesla. Naproti 
tomu zpětný odběr baterií, který zajišťuje kolektiv-
ní systém ECOBAT, opět rostl.
Občané Pardubického kraje se svým výsledkem zařa-
dili k lepšímu průměru v České republice. Nejlépe do-
padl Zlínský kraj, kde každý občan odevzdal 5,3 kg 
starého elektra. Pětikilovou hranici pak překonal ještě 
Královéhradecký kraj (5,14 kg) a šlape jí na paty i Vy-
sočina (4,95 kg). Nejhůře třídí tradičně Ústecký kraj 
(2,7 kg) a Moravskoslezský kraj (3,35 kg).
Celkem v České republice kolektivní systémy vybraly 
43 148 tun vysloužilých elektrospotřebičů, tedy o více 
než 1 600 tun méně než za rok 2011. Trend stagnace 
množství zpětně odebraných spotřebičů je patrný již 
od roku 2010. Stojí za tím především ekonomická situ-
ace obyvatel, kteří méně nakupují novou elektroniku 
a staré funkční se raději nechtějí zbavovat. „Lidé stá-
le více zvažují, zda se starých spotřebičů zbaví jen kvůli 
morálnímu opotřebení nebo počkají, až spotřebič oprav-
du doslouží,“ říká Jan Vrba, jednatel společnosti ASE-
KOL. „Výsledky sběru za rok 2012 lze však vzhledem k 
aktuální ekonomické situaci považovat za dobré,“ dodá-
vá Vrba. 
„Čísla sběru výrazněji neklesají zejména díky velkým do-
mácím spotřebičům, jako ledničky, pračky nebo sporáky, 
které tolik nepodléhají novým trendům a svým objemem 
tvoří významnou část vybraného elektra,“ říká Roman 
Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEK-
TROWIN a potvrzuje tak, že nejméně lidé odevzdávají 
malé spotřebiče. „Podíl drobného elektra na sběru po-
malu roste, ale stále tvoří sotva 25 %,“ dodává Tvrzník.
Klesající tendenci sběru zaregistroval i kolektivní sys-
tém EKOLAMP, který sbírá úsporné zářivky a průmy-

slová svítidla. V loňském roce vybral 973 tun osvětlo-
vacích zařízení. Přitom sběr světelných zdrojů zůstal 
na přibližně stejné úrovni jako v roce 2011, pokles se 
projevil zejména u vysloužilých svítidel. „Důvodem po-
klesu je krize ve stavebnictví, tlak na snižování investic 
do obměny osvětlení, ale také šedá ekonomika postavená 
na využívání již vyřazených průmyslových svítidel nebo 
zpeněžování prodeje druhotných surovin mimo režim 
zpětného odběru,“ říká Alexandr Hanousek, jednatel 
společnosti EKOLAMP.
Světlou výjimku tvoří sběr baterií, který tvoří samo-
statnou kategorii a do celkových výsledků se nezapočí-
tává. Stará se o něj kolektivní systém ECOBAT, který 
jako jediný zaznamenal nárůst sběru. Češi v roce 2012 
odevzdali 921 tun starých baterií, což znamená růst 
dokonce o 20 %. Petr Kratochvíl, jednatel společnosti 
ECOBAT, k tomu dodává: „Největší nárůst odevzda-
ných baterií jsme zaznamenali do červených venkovních 
kontejnerů. Je vidět, že spolupráce s ostatními kolektiv-
ními systémy, v tomto případě s Asekolem, se určitě vy-
plácí.“ 
Aspektem, který ovlivní zpětné odběry do budoucna, 
je novelizovaná směrnice EU o odpadních elektrozaří-
zeních. Ta po implementaci do české legislativy v hori-
zontu několika let zpřísní limity míry sběru. Kolektiv-
ní systémy proto již nyní stojí před nelehkým úkolem, 
jak tyto rozevírající se nůžky zastavit.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ 
není jenom heslo!
Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regio-
nální rozvojová agentura Pardubického kraje v rám-
ci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů 
Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového 
hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost. Financování projektu 
je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. Více informací o projek-
tu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.
Kontakt pro novináře:
Mgr. Jana Pašťalková, Regionální rozvojová agentura 
Pardubického kraje, e-mail: jana.pastalkova@rrapk.cz, 
telefon: 724 220 606

Výsledky sběru po krajích v roce 2012:
Kraje ASEKOL ELEKTROWIN EKOLAMP Celkem EEZ Celkem EEZ ECOBAT
 celkem v t celkem v t celkem v t celkem v t kg/os/rok g/os/rok
Zlínský 1 403,13 1 666,05 47,5 3 116,68 5,30 51
Královéhradecký 842,59 1 921,22 75,84 2 839,64 5,14 94
Vysočina 1 028,01 1 463,88 40,49 2 532,39 4,95 57
Liberecký 722,20 1 344,90 27,47 2 094,56 4,78 51
Jihočeský 975,46 1 883,21 49,72 2 908,39 4,57 55
Praha 2 316,98 3 034,37 207,43 5 558,78 4,46 260
Pardubický 901,95 1 303,07 40,27 2 245,29 4,35 67
Středočeský 1 973,32 3 197,44 126,04 5 296,79 4,11 104
Plzeňský 915,17 1 307,84 43,04 2 266,05 3,96 57
Olomoucký 1 195,54 1 278,93 47,58 2 522,05 3,95 57
Jihomoravský 1 769,75 2 537,10 88,1 4 394,95 3,76 95
Karlovarský 301,46 717,48 19,76 1 038,69 3,44 53
Moravskoslezský 1 919,83 2 087,50 100,68 4 108,00 3,35 29
Ústecký 873,93 1 293,41 59,15 2 226,49 2,69 35
CELKEM 17 139,31 25 036,38 973,07 43 148,76 4,10 88
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MUDr. Zuzana Šedrlová 
DOVOLENÁ

12. 4. 2013 a 6.–10. 5. 2013.

Revitalizace zeleně na sídlišti K. Čapka
V průběhu měsíce března započala na sídliš-
ti K. Čapka revitalizace zeleně podle projektu 
Ing. Jany Janíkové. Po dokončení pěstebních 
ořezů stávajících stromů bude akce v průběhu 
dubna pokračovat výsadbou nových stromků. 
Revitalizace je spolufinancována ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu. Město 
v loňském roce uspělo se žádostí o dotaci ze 
SZIF, která byla podána přes Místní akční 
skupinu Moravskotřebovska a Jevíčska o.p.s.  
Z vysoutěžené ceny 339.604 Kč, kterou v rám-
ci výběrového řízení nabídly Technické služby 
Moravská Třebová s. r. o., bude dotace činit 
částku cca. 253.000 Kč. 
Výsadba je navržena na parcelách, které jsou 

v majetku města Jevíčko. Vysazeno bude 50 
ks nových sazenic (z toho 38 nekvetoucích 
a 12 kvetoucích). Díky provedeným opatře-
ním dojde ke zlepšení kondice dřevin a ke 
zvýšení druhové rozmanitosti zeleně v lokali-
tě. Opatření mají také bezpečnostní dopad, 
dojde k eliminaci bezpečnostních rizik spočí-
vajících v pádu přestárlých stromů případně 
suchých větví na zem. Děkujeme občanům za 
pochopení při provádění prací. 
V letošním roce město opět požádalo přes 
MAS MTJ o dotaci na 1. etapu obnovy chod-
níků na sídlišti (část mezi ulicí A. K. Vitá-
ka a mateřskou školou v délce cca. 500 m). 
V rámci obnovy dojde k rozebrání staré dlaž-
by, odebrání původního podkladu a nově 
bude položena zámková dlažba se zahradní-
mi obrubníky. Chodníky od svého vybudování 
v pol. 70. let neprošly žádnou zásadní rekon-
strukcí, proto je jejich stav, jaký je. Doufejme 
tedy, že budeme opět úspěšní.

Mgr. Miroslav Šafář

Výzva
JK OSADA LÍPA připravuje projekt na 
naučnou stezku v lokalitě osady Lípa.  
Cílem je seznámit návštěvníky s historií a ži-
votem na Lípě v minulých dobách.
Prosíme proto všechny, kteří by měli nějaký 
historický materiál vztahující se k Lípě (foto-
grafie, korespondenci, plánky, předměty atd.) 
o laskavé zapůjčení. Předměty můžete přinést 
do reklamní agentury RUSTIKA na Svitavské 
ul. 166, Jevíčko.

Za JK OSADA LÍPA Věra Kaderková, 
tel.: 461 326 698

Žádost
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL 
JEVÍČKO připravuje v rámci oslav 120 let 
od založení Sokola v Jevíčku a 150 led ochot-
nického divadla v Jevíčku výstavu ve dnech 
21.–23.6.2013. Tímto bychom rádi požádali 
občany města, kteří vlastní historickou foto-
dokumentaci nebo tiskové materiály k těmto 
výročím o jejich zapůjčení. Materiály budou 
oskenovány a obratem vráceny.
Kontakt:
sokoljevicko@seznam.cz, 
telefon 777 728 003 František Bušina

Změna svozu 
komunálního odpadu
Svoz směsného komunálního odpadu mís-
to Velikonočního pondělí dne 1. 4. 2013 
bude proveden v sobotu 30. 3. 2013.
Svozové nádoby nejlépe nachystat k vý-
vozu již v pátek večer.
Informace platí pro město Jevíčko 
a OLÚ Jevíčko. 

RNDr. Mgr. František JOHN, PhD. 
arcidiecézní kampanolog pro Arcidiecézi olomouckou 

Sokolská 37, 789 01 Zábřeh | frantisek.john@post.cz | mobil: 731 626 527 
  

  

  

  

v Olomouci 28. dubna 2010 

Srdečně Vás zdravím. 

     Se zaujetím jsem si přečetl Vaši publikaci z roku 2009 „Jevíčko: městská věž“. Je tam 
spousta cenných informací. Protože se o zvony také zajímám a vím, že se neustále snažíte 
sbírat materiály k historii Malé Hané, posílám Vám zajímavý článek od Dr. Bohumila 
Zlámala, který se netýká jen Velkých Opatovic, ale také Jevíčka. Upozornil mě na něj P. Aleš 
Vrzala. Poznámka: v článku zmiňovaný zvon ve Vyšehorkách byl zničen při požáru.  
     Navštívil jsem v doprovodu P. Jana Turka městskou věž spolu se zvony, vše vzorně 
udržované. Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši službu. 
     Současně jsem provedl podrobnější dokumentaci nápisu na cimbálu – není moc čitelný, 
nicméně se mi podařilo rozluštit následující nápis na věnci: TENTO CZYMBAL GEST 
SLYT NAKLADEM WSSY OBCZE MIEST(A) GEWYCZKA ZA PVRGMYSTRV 
P(ANA) BENESSE M(OLTOSS)E A P(ANA) YANA CZIECHA Z DOBRVSSKY 
ODEMNIE JANA BENESOVSKEHO LETA PANIE 1594. Na straně 5 uvádíte, purkmistra 
Beneše Moltoše z Dobrušky – nejednalo se o 2 osoby? Možná ale mé čtení nápisu bylo 
mylné, cimbál je špatně přístupný a znečištěný. 
     Jevický zvon mistra Haubice je krásným kovoliteckým dílem, ve kterém se prolínají 
slohové prvky pozdní gotiky a rané renesance. Snažím se dílo této zvonařské huti více 
zhodnotit, určitě i s použitím Vaší publikace. Závěry Vám zašlu. 
 
     Tolik několik mých poznámek k Jevíčku. 
 
     Děkuji za spolupráci, 

František John 
 
 

vážený pan 
František Plech 
Jevíčko 
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 29. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanove-
ním § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
informuje o konání 28. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: 
zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, 
Palackého nám. 1, Jevíčko 

Doba konání: 
17. 4. 2013 od 16:00 h

Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva

5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6) Zpráva komise pro výchovu a vzdělávání, 

mládeže a sportu
7) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka č. 

2 na rok 2013
8) Prodeje bytů z majetku Města Jevíčka
9) Korespondence, různé
10) Diskuse
11) Usnesení
V Jevíčku dne 25. 3. 2013

Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 28. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 13. března 2013

28/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pá-
vek, dipl. um, Ing. Zdeňka Jirásková, Voj-
těch Hebelka,

b) program zasedání,
c) rozdělení částky 568.000 Kč v rám-

ci grantového systému Města Jevíčka 
v roce 2013, 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., 
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice k pro-
vedení akce: „Oprava kulturního domu 
v Zadním Arnoštově II. etapa“ za část-
ku 434.840 Kč bez DPH (526.156 Kč vč. 
DPH),

e) cenové nabídky firmy Projektová a inže-
nýrská kancelář, Lubomír Klodner, Ro-
hozná 366 na vypracování projektových 
dokumentací na akce v celkové částce 
211.973 Kč vč. DPH: 

 - „Jevíčko, ul. Svitavská – prodloužení 
chodníku od č. p. 496 po č. p. 765“ 
v částce    47.710 Kč vč. DPH, 

 - „Jevíčko, ul. Nerudova – oprava ko-
munikace mezi domy č. p. 477-528“ 
v částce 103.763 Kč vč. DPH, 

 - „Jevíčko, ul. Svitavská – chodník od č. 
p. 474-541, ul. Okružní od č. p. 295-
723“ v částce 36.300 Kč vč. DPH,

 - „Jevíčko, chodník mezi domy na ul. Br-
něnská č. p. 760-762 a M. Mikuláše 
č. p. 757-759 v částce 24.200 Kč vč. 
DPH,

f) dodatek č. 2 ke SOD č. SD 512 537 ze 
dne 3. 12. 2012 uzavřené mezi Městem 
Jevíčko a Mopos Communications, a. s., 
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, kde 
předmětem dodatku je změna bankovní-
ho spojení a čísla účtu zhotovitele v čl. 
I SOD,

g) vynětí přidělení grantů Českému rybář-
skému svazu, MO Jevíčko z grantového 
systému města Jevíčka ve výši 19.000 Kč 
z důvodu dle zápisu,

28/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Ing. Františka 
Bušinu a Ing. Kamila Stopku,

28/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu Policie ČR Moravská Třebová 

o bezpečnostní situaci za rok 2012 na 
Jevíčsku,

b) odstoupení společností Výstavba IS, 
spol. s r. o., Letovice a KOLP, spol. s r. 
o., Moravská Třebová z výběrového řízení 
na akci „Oprava kulturního domu v Zad-
ním Arnoštově II. etapa“ z kapacitních 
důvodů,

c) žádost Římskokatolické farnosti Jevíčko 
o poskytnutí finančních prostředků ve 
výši 70.000 Kč na další etapu oprav far-
nosti v Jevíčku v roce 2013,

d) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 
7. 3. 2013,

28/4  Zastupitelstvo  r u š í:
a) usnesení ZM č. 27/1 písm. h) ze dne 

13. 2. 2013 – ZM schvaluje cenovou 
nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou Výstavba IS, spol. s r. o., Br-
něnská 1117/18, 679 61 Letovice k pro-
vedení akce: „Oprava kulturního domu 
v Zadním Arnoštově II. etapa“ za část-
ku 382.614 Kč bez DPH (462.963 Kč 
vč. DPH). 

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 62. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 18. února 2013

1/64 Rada ruší bod usnesení RM č. 
8/11 ze dne 28. 3. 2011, 
2/64 Rada schvaluje cenovou nabídku 
firmy EMTEST ENGINEERING, spol. s r. o, 
Dvořákova 2, 737 01 Český Těšín, na energe-
tický audit budovy ZŠ za 32.943 Kč vč. DPH,
3/64 Rada schvaluje zapůjčení výstav-
ních panelů pro VHOS, a. s. Moravská Tře-

bová na pořádání dvoudenního odborného 
vodárenského semináře, 
4/64 Rada schvaluje úhradu faktury 
v částce 14.772 Kč firmě LANius, s. r. o., Ji-
ráskova 1775, Tábor za UPDATE – nové ver-
ze pro moduly programu Clavius pro Měst-
skou knihovnu v Jevíčku,
5/64 Rada souhlasí se zápisem uvede-
ných pozemků dle zápisu na LV 10001 pro 
obec Biskupice,
6/64 Rada schvaluje odpisový plán 
majetku MŠ Jevíčko na rok 2013,
7/64 Rada schvaluje provedení geode-

tických prací Geodézií Svitavy pro přesné vy-
týčení polohy plánované rozhledny a přístu-
pové cesty na kopci Kumperk v celkové výši 
36.300 Kč vč. DPH,

8/64 Rada pověřuje IT zajištěním ce-
nových nabídek na zpracování studie týkající 
se úpravy kina Astra,
9/64 Rada schvaluje finanční částku 
5.000 Kč k úhradě programu v rámci „Tibet-
ských dnů“ a bezplatný pronájem synagogy 
pro potřeby akce,
10/64 Rada schvaluje CN firmy Ing. Vla-
dimír Pavlík Projekční kancelář – Varovné 
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Usnesení z 65. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 11. března 2013

1/65 Rada schvaluje hospodářský vý-
sledek příspěvkové organizace MŠ Jevíč-
ko za rok 2012 se ziskem finanční částky 
25.343,72 Kč, která bude převedena do re-
zervního fondu,
2/65 Rada schvaluje účetní závěrku 
příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 
2012 dle předložených podkladů,
3/65 Rada schvaluje hospodářský vý-
sledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíč-
ko za rok 2012 se ziskem finanční částky 
216,56 Kč, která bude převedena do rezerv-
ního fondu,
4/65 Rada schvaluje účetní závěrku 
příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za 
rok 2012 dle předložených podkladů,
5/65 Rada schvaluje hospodářský vý-
sledek příspěvkové organizace PBH měs-
ta Jevíčka za rok 2012 se ziskem finanční 
částky z doplňkové činnosti 4.354,50 Kč, 
kdy částka ve výši 871 Kč bude převedena 
do fondu odměn a částka ve výši 3.483,50 
Kč bude převedena do rezervního fondu,
6/65 Rada schvaluje účetní závěrku 
příspěvkové organizace PBH města Je-
víčka za rok 2012 dle předložených pod-
kladů,
7/65 Rada schvaluje hospodářský vý-
sledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za 
rok 2012 se ziskem finanční částky 6.700,99 
Kč, která bude převedena do rezervního 
fondu,
8/65 Rada schvaluje účetní závěrku 
příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 
2012 dle předložených podkladů,
9/65 Rada schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v budově kina na ul. Kostel-
ní 41 ve II. NP žadateli dle zápisu za část-
ku stanovenou dohodou 1.500 Kč/měsíc + 
úhrada energií,
10/65 Rada pověřuje IT prověřením pa-
rametrů pro umístění nových garáží na ulici 

K. Čapka s termínem do 25. 3. 2013,
11/65 Rada neschvaluje grant města Je-
víčka pro Oblastní charitu Moravská Třebo-
vá, která svoji žádost podala 25 dnů po řád-
ném termínu,
12/65 Rada schvaluje bezplatné využití 
tělocvičny ZŠ Jevíčko pro JSDH Jevíčko dne 
31. 3. 2013 k praktickému výcviku a školení 
JSDH Jevíčko dle zápisu,
13/65 Rada pověřuje místostarostu 
účastí na Valné hromadě TJ SOKOL Jevíč-
ko, která se uskuteční 23. 3. 2013 v 15:00 h 
v malé tělocvičně sportovní haly Žlíbka,
14/65 Rada schvaluje poskytnutí fi-
nančního příspěvku Kruhu přátel ZUŠ Le-
tovice na pořádání III. Mezinárodního festi-
valu dechových orchestrů ve výši 1.000 Kč,
15/65 Rada schvaluje poskytnutí finanč-
ního příspěvku Záchranné stanici volně žijí-
cích zvířat „Zelené Vendolí“ na podporu čin-
nosti záchranné stanice pro handicapované 
živočichy ve výši 3.000 Kč,
16/65 Rada pověřuje IT prověřením 
možnosti zřízení VO na ul. Na Rybníku s ter-
mínem do 25. 3. 2013,
17/65 Rada schvaluje bezplatný pro-
nájem Synagogy a kina Astra k uspořádá-
ní koncertů a vystoupení žáků ZUŠ Jevíč-
ko a vystoupení absolventů tanečního oboru 
školy pro školy i pro veřejnost v termínech 
dle přílohy zápisu,
18/65 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem Synagogy k uspořádání koncertu Lud-
mily Barvíkové a Ivany Svojanovské, který se 
uskuteční 17. 4. 2013,
19/65 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem Synagogy k uspořádání akce „Burza dět-
ského ošacení a potřeb“, která se uskuteční 
ve dnech 20. – 22. 3. 2013,
20/65 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem sálu kina Astra k uspořádání vystoupe-
ní dětí z MŠ Jevíčko ke Dni matek dne 7. 5. 
2013,
21/65 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem kina Astra pro Gymnázium Jevíčko na 
den 21. 3. 2013 k uskutečnění filmového festi-
valu outdoorových filmů „Expediční kamera“,

22/65 Rada schvaluje poskytnutí finanč-
ního příspěvku ve výši 5.000 Kč na demo 
nahrávku CD skupiny KOPJAM,
23/65 Rada pověřuje velitele JSDH Je-
víčko podáním zprávy o poškození skleněné 
výplně vozidla Peugeot a následné opravě 
s termínem do 25. 3. 2013,
24/65 Rada schvaluje doplnění technic-
kého prvku pro server MěÚ Jevíčko v částce 
14.640 Kč bez DPH dle zápisu,
25/65 Rada schvaluje plán preventivně 
výchovné činnosti JSDH Jevíčko na období 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013,
26/65 Rada schvaluje finanční částku 
13.000 Kč bez DPH na provedení opravy vo-
zidla T 148 CAS 32 pro JSDH Jevíčko,
27/65 Rada pověřuje IT zajištěním pře-
vodu majetku vodovodního řadu 24 BJ na ul. 
M. Mikuláše Svazku skupinového vodovodu 
Malá Haná,
28/65 Rada pověřuje starostu zajištěním 
písemného soupisu sbírek umístěných v mu-
zeu od správce Městského muzea v Jevíčku 
za účelem zanesení těchto sbírek do účetnic-
tví města,
29/65 Rada schvaluje Směrnici č. 
2-F/2013 k aplikaci reálné hodnoty u majet-
ku určeného k prodeji s účinností od 1. 4. 
2013.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

systémy, Najdrova 2183, Roztoky u Prahy 
na zajištění technického dozoru při realiza-
ci projektu „Protipovodňový výstražný sys-
tém města Jevíčko“ za částku 38.743 Kč vč. 
DPH,

11/64 Rada schvaluje smlouvu o dílo 
mezi Městem Jevíčko a Zahradní krajinář-
ská tvorba spol. s r. o., Ponávka 185/2, 
Brno na vykonání autorského dozoru při 
realizaci akce „Revitalizace zeleně na ve-
řejných prostranstvích, ulice K. Čapka, A. 
K. Vitáka Jevíčko“ za částku 24.390 Kč vč. 
DPH,

12/64 Rada schvaluje směrnici 1-T/2013 
týkající se provozního řádu podatelny a vý-
pravny MěÚ Jevíčko s účinností od 1. 3. 
2013,

13/64 Rada pověřuje IT zajištěním ve 
spolupráci s vedoucí PBH a řediteli pří-
spěvkových organizací komplexním sou-
pisem objektů, na které bude nutné vy-
pracovat „Průkaz energetické náročnosti 
budovy“ a následné předložení RM k pro-
jednání,

14/64 Rada schvaluje cenu 480 Kč vč. 
DPH/m3 za prodej vytěženého dřeva z káce-

ní rizikových vrb podél koryta Kelínky v Zad-
ním Arnoštově,

15/64 Rada schvaluje odpisový plán ma-
jetku PBH města Jevíčka na rok 2012,

16/64 Rada schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor na ul. K. H. Borovského 586 ža-
datelce dle zápisu k provozování interní am-
bulance od 1. 3. 2013. 

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Letní tábor
Bobrovecká dolina

Západní Tatry Roháče
2. – 19. 7. 2013, cena 3 300 Kč,

Přihlášky Ing. Roman Müller,
mobil: 605 907 447

foto na: www.jevicko.cz ve fotogalerii
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Velikonoční dílna a vynášení morény
První jarní den jsme v  MŠ oslavili Veliko-
noční dílnou a vynášením morény. P. učitel-
ky Zatloukalová a Mlatečková měly připrave-
né v kapříkové třídě  pěkné výrobky pro děti 
a rodiče. Motýlek, kohoutek, kočička, narci-
sek či zajíček – to vše si mohly děti vyrobit 
na naší dílničce. Velký zájem u dětí vzbudi-
la i vyfouklá vajíčka, která 
si mohly podle své fanta-
zie nazdobit. Ti nejmenší 
se zaujetím prozkoumáva-
li prostředí MŠ. Účast byla 
veliká a těší nás, že se této 
akce zúčastnili i tatínkové, 
kteří se s dětmi odvážně 
pouštěli s chutí do práce. 
Po dílně jsme se všichni 
shromáždili před školkou, 
abychom mohli zahájit vy-
nášení morény.
„ Jaro ťuká na dveře,
Kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice
drží pevně kliku v ruce.
Jaro ťuká: ťuky, ťuk,
chce ho holka, chce ho kluk.

Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku.
Dnes je první jarní den,
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko,
zasviť aspoň maličko!“
S touto básní a několika jarními písněmi 

jsme se vydali s moré-
nou k potoku u Penny 
marketu. Morénu chtěl 
nést každý a tak se děti 
v tomto významném úko-
lu po cestě střídaly. Pak 
už se jen stačilo pořád-
ně rozpřáhnout a moré-
na se žbluňknutím skon-
čila v potoce a proud ji 
unášel v dál. Doufáme, 
že naše „KOUZLO“ za-
působilo a nastane to 
pravé JARO, na které se 
všichni moc těšíme. Dě-
kujeme všem, kteří se na 
přípravě dílny podíleli.

Za MŠ  
Bc. Martina Zatloukalová

Masopust v MŠ Jevíčko
27. února proběhla v I. oddělení MŠ Maso-
pustní veselice. Dílčím tématem našeho tříd-
ního vzdělávacího programu bylo TAK JDE 
ČAS - KDY SE CO DĚLÁ, LIDOVÉ TRADICE 
a z toho vyplývá Masopustní veselice. Na MA-
SOPUST jsme se pečlivě připravovali - vyzdo-
bili jsme si třídu i šatnu. Děti si vyrobily mas-
ky a naučily se taneček s Ježibabou. Nechyběl 
ani tanec v rytmu disco. Všechny masky se 
předvedly v koťátkové, kapříkové a sluníčkové 
třídě. Po návratu čekalo na děti překvapení 
v podobě trampolíny. A k čemu trampolína? 
No přece, abychom si vyzkoušeli, která Ježiba-
ba vyskočí nejvýš. Veselice vyvrcholila hosti-
nou se zdravým mlsáním, které děti připravily 
s paní učitelkou.

Za MŠ Pazdírková Libuše

Jarní překvapení
     Ve středu 6. 3. se v „třídě koťátek“ usku-
tečnil malý jarní zázrak.
Na podzim do naší třídy přinesl Lukášek E. 
malou housenku. Zabydlela se v plastové kra-
bici, kde měla okurku, jablíčko, listí, klacíky, 
hlínu a písek. Děti pozorovaly, jak se pohybu-
je a pochutnává si na dobrůtkách, které jí dá-
vají. Netrvalo dlouho a naše milá housenka se 
zakuklila a uložila k zimnímu spánku. Celou 
zimu pobývala v našem „badatelském“ kout-
ku až do onoho dne.
Stali jsme se svědky nádherné proměny kukly 
v motýla. Děti mu daly jméno EDA – LIŠAJ 
PRYŠCOVÝ. Vytvořili jsme mu nové bydlení 
a společně čekáme na příchod jara, abychom 
ho mohli pustit zpět do přírody. Děkujeme 
panu M. Vykydalovi za krásné fotografie.

Děti a paní učitelky z „třídy koťátek“
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Recitátoři z jevíčské základní školy se „prorecitovali“ až do krajského kola
V pondělí 11. března se ve svitavském diva-
dle Trám uskutečnilo okresní kolo recitační 
soutěže, kde Základní školu v Jevíčku repre-
zentovali žáci prvního stupně.  Z obvodního 
kola, které se konalo 25. února v Moravské 
Třebové, postoupili do okresu čtyři naši zá-
stupci. V kategorii prvních tříd to byl Ríša 
Štindl, v  kategorii druhých a třetích tříd Eliš-
ka Mauerová a v kategorii 
čtvrtých a pátých tříd se do 
okresního kola probojovaly 
Natálka Finsterlová a Anička 
Ševčíková.
Odborná porota udělila Na-
tálii Finsterlové první místo, 
čímž si naše žákyně zajisti-
la postup do krajského kola. 
Eliška Mauerová si odvezla 
čestné uznání. 

Následující den se na stejném místě konalo 
okresní kolo pro žáky z druhého stupně. Ti byli 
v oblastním kole v Moravské Třebové stopro-
centně úspěšní a do okresního kola postoupilo 
všech šest našich zástupců. V kategorii šestých 
a sedmých tříd to byli Magdalena Parolková, Ja-
kub Mauer a Petr Veselka. V kategorii osmých 
a devátých tříd to byly recitátorky Monika Kři-

vánková, Zdeňka Mauerová a Míša Pipreková.
Všichni jmenovaní se snažili dát do svého vý-
konu maximum, čímž zamotali porotě pořádně 
hlavu, neboť ta si po prvním kole v katego-
rii osmých a devátých tříd nemohla vybrat své 
favority, kteří by se mohli představit i v kole 
dalším, a tak do druhého kola poslali všech 
třináct soutěžících. Po druhém kole se však 
již museli rozhodnout. Po strhujících výkonech 
všech soutěžících nakonec rozhodla odborná 
porota o tom, že v krajském kole naši školu 
bude reprezentovat Jakub Mauer, který obsadil 
3. místo, taktéž do krajského kola, ale z místa 
druhého, postoupila Zdeňka Mauerová.

Všem recitátorům gratulujeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci naší školy. Postupujícím 
držíme v krajském kole palce.
Mgr. Jiřina Finsterlová a Mgr. Blanka Mauerová

Slánské taneční
Dne 16. března 2013 se taneční obor ze ZUŠ 
Jevíčko zúčastnil soutěže „Slánské taneční“. 
Soutěž probíhala v Grand centrum Slaný blíz-
ko Prahy. Celý den taneční obor držel při sobě 
a především jednotlivé taneční skupiny. Jeli 
jsme soutěžit s pěti skladbami, a to: Souboj 
s časem, Každý má svůj sen, Dirigenti, St. 
Tropez a Ufoni. 
Nakonec jsme si vytančili tři poháry. Po-
hár za 2.místo si vytančila taneční skupina 
s choreografií pod názvem „Dirigenti“, a to 
Hana Ducháčková, Natálie Jirglová, Natálie 
Finsterlová, Anna Junková, Helena Hublíko-
vá, Hana Kejzlarová, Pavlína Kopková, Kris-
týna Vaňousová, Kateřina Popelková, Jana 
Valíčková, Marie Koudelková, Matina Porty-
šová, Ivana Blchová a tanečník Denis Jamný. 
Dále si dovezli čestné 4. místo Josef Soural, 
Aneta Nechutová, Doubravka Lexmanová, 

Soutěžní úspěchy ZUŠ Jevíčko
Jako každým rokem, tak i letos byly vyhlášeny 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
soutěže v uměleckých oborech na základních 
uměleckých školách. Žáci ZUŠ Jevíčko využili 
opět příležitost srovnat své schopnosti s ostatní-
mi hudebníky okolních škol a reprezentovat tak 
naše město. Pro letošní školní rok byla soutěž 
zaměřena na hru elektronických klávesových ná-
strojů, hra na akordeon a komorní soubory, slo-
žené z dechových a smyčcových nástrojů. 
Ze školního kola soutěže, které proběhlo 13.2. 
2013 v ZUŠ Jevíčko bylo vysláno do vyšších kol 
několik šikovných muzikantů a souborů.
Hra na elektronické klávesové nástroje, zde 
byli do krajského kola 6.3. v Přelouči vyslání žáci 
Veronika Hrubá a Adam Bubeník. Adam Bube-
ník se soutěže bohužel z důvodu nemoci nemohl 
zúčastnit, ale Veronika Hrubá, ze třídy Jitky Ne-
domanské,  získala krásné 3. místo.
Hru na akordeon reprezentoval ze ZUŠ Jevíčko 
Filip Řehořek, žák ze třídy Josefa Grepla. Filip 
postoupil do okresního kola soutěže do ZUŠ Li-

tomyšl a zde 21.2. obsadil 2. místo.
Komorní hra dechových žesťových nástrojů 
byla zastoupena „Žesťovým sextetem“, ze třídy 
Mgr. Petra Pávka. Soubor ve složení: Jan Hader, 
Jakub Staněk, Petr Janíček, Štěpán Neubauer, 
Jakub Mauer a Lukáš Krhla získal 1. místo 
v okresním kole v Moravské Třebové, 19.2. 2013, 
odkud postoupil do krajského kola do Vysokého 
Mýta, kde získal 7.3. 2013 2. místo.
Houslové terzetto bylo v hudebních soutěžích le-
tošního roku nejúspěšnější. Smyčcový soubor ve 
složení Eliška Trčková, Barbora Staňková a Pav-
línka Langerová pod vedením Bc. Barbory Kři-
vinkové postoupil z 1. místa v okresním kole na 
ZUŠ Polička, dne 26.2. 2013 do krajského kola do 
Pardubic, kde 20.3. 2013 obsadil zlaté 1. místo.
Kromě hudebních soutěží zaznamenali úspěchy 
také žáci tanečního oboru ZUŠ Jevíčko v čele 
s paní učitelkou Alenou Dosedlovou, kteří se již 
tradičně zúčastnili taneční soutěže „Slánské tan-
čení“, ale o tom se už dozvíte v samostatném 
článku našich tanečníků…

Chtěl bych velice poděkovat všem účinkujícím 
žákům ZUŠ Jevíčko za vynikající reprezentaci 
naší školy i města a také všem pedagogům ško-
ly za přípravu svých žáků do soutěže, věnova-
nou energii a nasazení při nácviku hudebního 
repertoáru.

Dušan Pávek, dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko

Anežka Lexmanová, Anna Neurová, Adéla 
Parolková, Eliška Václavková, Žaneta Kala-
sová, Nicole Kalasová a Kateřina Mlčocho-
vá za představení “Ufoni“. 
6.místo obdržela za ab-
solventskou práci Pavlína 
Kopková. Adéla Hrouzko-
vá, Tereza Hrouzková, On-
dřej Hňoupek, Klára Va-
šíčková, Klára Skácelová, 
Vendula Tajovská, Veroni-
ka Talčíková a Zuzana Vy-
kydalová si dovezli 2.místo 
za choreografii s názvem 
“Souboj s časem“. Ale to 
by nebylo Jevíčko, kdy-
bychom jsme si nedovez-
li i 1. místo, ostatně jako 
každý rok jsme nezklama-
li a 1. místo jsme získali. 

Duo s názvem „Každý má svůj sen“, které 
zatancovala Klára Vašíčková a Ondřej Hňou-
pek, si přivezlo zlatou příčku a úsměv na 

tváři všech tanečníků. 
Kdyby nebylo maminek 
a dostatek podpory, tak si 
myslím, že takové výkony 
by nevyšly. Veliké díky patří 
samozřejmě Aleně Dosedlo-
vé, která taneční obor vede. 
Maminkám, které moc po-
máhaly, paní Iloně Blcho-
vé, Romaně Portyšové, Re-
gíně Parolkové a paní Daně 
Machorkové. Celá soutěž se 
náramně vydařila a doufám, 
že příští rok budeme ještě 
úspěšnější.

Za taneční obor 
Natálie Finsterlová
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Rozpis jarních fotbalových soutěží
Jaro 2013 – VENKU

Družstvo Dat. Den Čas
Muži B 6.4. So Mladějov 16:30
Muži A 6.4. So Rychnov 16:30
Dorost 7.4. Ne Cerekvice (hř. 

Morašice)
14:15

Přípravka 20.4. So Jaroměřice 09:00
Muži B 20.4. So Opatovec 17:00
Muži A 20.4. So Kamenná Horka 17:00
Žáci 21.4. Ne Březová 14:45
Dorost 21.4. Ne Horní Újezd 17:00
Přípravka 28.4. Ne Městečko Trnávka 10:00
Muži A 4.5. So Janov 17:00
Žáci 5.5. Ne Jaroměřice 10:00
Muži B 5.5. Ne Březová B 17:00
Muži B 8.5. St Vendolí 17:00
Muži A 8.5. St Horní Újezd 10:15
Přípravka 11.5. So Jaroměřice 09:00
Přípravka 18.5. So Městečko Trnávka 09:00
Dorost 18.5. So Březová 14:45
Muži B 18.5. So Rohozná 17:00
Muži A 19.5. Ne Jaroměřice 17:00
Muži B 25.5. So Linhartice B 17:00
Muži A 25.5. So Dlouhá Loučka 17:00
Dorost 1.6. So Ústí n. O. (hř. 

Řetová)
13:15

Muži B 8.6. So Jedlová 17:00
Muži A 8.6. So Třebařov 17:00
Dorost 9.6. Ne Zámrsk 15:00

Jaro 2013 – DOMA
Družstvo Dat. Den Čas
Přípravka 13.4. So Turnaj v Jevíčku 10:00
Muži B 13.4. So Radiměř 16:30
Žáci 14.4. Ne Chornice/Měst. 

Trnávka
10:00

Dorost 14.4. Ne Kunčina 14:15
Muži A 14.4. Ne Opatov 16:30
Žáci 27.4. So Sebranice 10:00
Muži B 27.4. So Borová/Telecí 17:00
Dorost 28.4. Ne FC Jiskra 14:45
Muži A 28.4. Ne Městečko Trnávka 17:00
přípravka 4.5. So Turnaj v Jevíčku 10:00
Muži B 11.5. So Moravská 

Třebová C
17:00

Dorost 12.5. Ne Jehnědí 14:45
Muži A 12.5. Ne Staré Město 17:00
Dorost 26.5. Ne Jablonné 14:45
Muži B 1.6. So Hradec n. S. 17:00
Muži A 2.6. Ne Čistá 17:00
Muži B 15.6. So Bystré 10:00
Dorost 15.6. So Libchavy 14:45
Muži A 15.6. So Linhartice 17:00

OP žáků bude pokračovat dalšími zápasy po 
přelosování po skončení základní části po 
5. 5. 2013.

Právě, když vstupovali na první kobereček, 
přišel na nádvoří mladý muž z hradní stráže 
a hrdě hlásil, že se mu podařilo zastřelit Maras-
tinova kocoura: „Právě dnes jsem složil zkoušku 
z myslivosti na jedničku a dostal řádný honební 
lístek. Hned jsem vyšel ven – a co vidím? Zr-
zouš, jinak Mamlas zvaný, plení si docela klidně 
hejno koroptví, kterých je letos tak málo. Namí-
řím hamerlesku přímo mezi jeho světla a bác, 
na místě se natáhl! Každý ví, jaký jsem výborný 
střelec. Dobře mu tak, co jen našinců zahubil 
svými drápy, když se opovážili jen trochu reptat 
proti Marastinovi! Však co ten zmizel, docela 
oblezl a včera jsem slyšel kluky, kteří už věděli, 
že kocour není už nezranitelný, jak se domlou-
vají, že jej v pytli utopí v řece. Vše má na světě 
konec, i mamlasi!“ skončil mladík s myslivec-
kou zkouškou – ale to už Tomáš a Zuzanka tiskli 
ruku králi Mansvetovi, volali „na brzkou shle-
danou“, koberce udělaly frrr, vyletěly jako čtyři 
divoké husy až pod oblaka, aby zamířily k jihu.
Netřeba ani vypisovat, jak radostného uvítání 
a ovací se jim dostalo.
Přiletěli právě v nejlepším, neboť bylo vinobra-
ní a tu teprve slunné pahorky zavýskly zpěvem, 
zapestřily se barevnou nádherou krojů. Všichni 
byli spokojeni, že je princezna vdaná, král nej-
více a proto samým blahem si dal o jednu skle-
ničku vína navíc, a když, opíraje se jak obyčejně 
o žezlo místo o hůlku, šel domů s dcerou a ze-
těm, pravil: „Hotový ráj je zde. I žlučník přestal 
pobolívat.“
Jen dvorský učenec Polyglottoxensofos byl z po-
čátku velmi mrzut. Přišel za následníkem trůnu, 
totiž za Tomášem, a žádal jej o založení akade-
mie všech věd, obzvláště alchymie a astrologie. 
Tomáš se chvíli ošíval a pak řekl strýci, že na-
před se musí hodně nadaných chlapců a děvčat 
poslat na cizí univerzity, na nichž se už dávno 
alchymie a astrologie neučí, tam poznat nejno-
vější výsledky pravých věd, pak že povolá učen-
ce z jiných univerzit a potom založí univerzitu 
domácí, kterou nazve na počest své manželky 
Universitas Zusanciana. Na fakultu lékařskou 
samozřejmě též pozve nejlepší odborníky pro lé-
čení ischiase, revmy a žlučníku, aby mohli léčit 
jeho tchána a krále Mansveta.
Polyglottoxensofos odešel si na Tomáše postě-
žovat k své bývalé žákyni Zuzance a nabídl se, 
že s ní dobere ještě některé složitější partie z fy-
ziky, složité úrokování, aby mohla úspěšně pro-
jít přijímacím řízením na univerzitu, kterou její 
manžel hodlal založit. Zuzanka se smála do hrs-
ti, řekla, že má spoustu jiné práce, mimo jiné 
i vyšít monogramy na posledním půltuctu ruč-
níků. Aby však rozmrzelého učence usmířila, 
slíbila, že založí Academia Thomasiana a on že 
bude doživotním její předsedou. Šla též za svým 
královským otcem, vymohla pro něj titul dvor-
ního nadučence a tím se Polyglotoxensofos zce-
la usmířil.

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

dokončení příště
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PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

03.04. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
04.04. 18:00 Gemmoterapie, přednáška, sál zámečku, MěK Jevíčko
10.04. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
10.04. 17:00 Koncert žáků klávesové třídy,sál Zámeček, ZUŠ
11.04. 18:00 Verše vinné i nevinné,autorské čtení, MěK Jevíčko
12.04. 17:00 Koncert žáků saxofonové třídy, sál Zámečku, ZUŠ
13.04. 10:00 Fotbalový turnaj přípravky, TJ SK Jevíčko
13.04. 16:00 3. ročník přehlídky pěveckých sborů, Synagoga, Cantilo
13.04. 16:30 Fotbal muži, Radiměř, TJ SK Jevíčko
14.04. 10:00 Fotbal žáci, Chornice, Městečko Trnávka, TJ SK 
14.04. 14:15 Fotbal dorost, Kunčina, TJ SK Jevíčko
14.04. 15:00 Pták Ohnivák a liška Ryška, divadlo, sál kina Astra
14.04. 16:30 Fotbal muži A, Opatov, TJ SK Jevíčko
17.04. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
17.04. 18:00 Koncert L. Barvíkové a I. Svojanovské, Synagoga Jevíčko
18.04. 18:00 Voda a nejen voda na Islandu,přednáška, MěK Jevíčko
19.04. 18:00 Dubnový podvečer s dechovkou, Synagoga
21.04. 09:30 Šachový turnaj mládeže, Hotel Morava, ŠK Jevíčko
24.04. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
24.04. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku, ZUŠ 
26.04. 18:00 Pod hladinou, povídání s P. Vykydalem, MěK Jevíčko
27.04. 10:00 Fotbal žáci, Sebranice, TJ SK Jevíčko
27.04. 11:00 Velká cena Pardubického kraje, Palackého nám.,  

TJ cykloklub Jevíčko
27.04. 17:00 Fotbal muži B, Borová/ Telecí, TJ SK Jevíčko
28.04. 14:45 Fotbal dorost, FC Jiskra, TJ SK Jevíčko
28.04. 17:00 Fotbal muži A, Městečko Trnávka, TJ SK Jevíčko 
29.04. 09:00 Mezinárodní den tance na Zámečku,den otev. dveří 

6.4. sobota 17:30 hod., Americký  
širokoúhlý film v českém znění
THOR
Bůh. Rebel. Legenda. Poznáte ho podle 
kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to Bůh 
a také rebel. Jeho bratr Loki rozpoutá pek-
lo na Zemi. Boží synek se musí rychle roz-
hodnout, jestli nechá lidi za sebe krvácet, 
nebo se  vzchopí, zvedne kladivo a vyrazí 
na zteč. Hrají: Anthony Hopkins, Chris 
Hemsworth, Natalie Portmanová, Tom Hi-
ddleston, Rene Russo a jiní.
Vstupné 69 Kč, 114 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

13.4. sobota 17:30 hod., Americký 
film v českém znění
KOCOUR V BOTÁCH
Nebýval žádné koťátko. Byl před tím, 
než potkal Shreka a Oslíka,  šlechetným 
desperádem typu Zorra mstitele, bojoval 
proti nespravedlnosti a pokoušel se očistit 
své jméno. A tak boj s nebezpečnými zlo-
činci jménem Jack a Jill může začít.Navští-
ví  Vzdušné zámky, zachrání rodné město 
a možná očistí i své jméno. A protože 
dokáže výborně klamat tělem, můžeme se 
těšit na jeho další úžasná dobrodružství…
Vstupné 69 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný

20.4. sobota 17:30 hod., Americký 
širokoúhlý film v českém znění
TRANSFORMERS 3
Naše poslední útočiště. Vyprávění o finální 
fázi odvěké války, kterou spolu na Zemi 
vedou dvě znepřátelené frakce vesmírné 

civilizace mechanických bytostí Transfor-
merů, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, 
tentokrát začíná už v 60.letech. Problém 
ovšem nepředstavuje jen rafinovaný plán 
Decepticonů, využívající lidských přisluho-
vačů, ale i vládní byrokrati bránící zasaho-
vat do svých záležitostí. Najde se ovšem 
hrdina, který díky svým zkušenostem a od-
vaze dokáže zabránit apokalypse. 
Hrají: Shia LaBeouf, Josh Duhamel, John 
Malkovich, John Turturro, Tyrese Gipson, 
Julie Whiteová, Buzz Aldrin a jiní.
Vstupné 69 Kč, 154 minut, mládeži pří-
stupný

27.4. sobota 17:30 hod., Americký 
širokoúhlý film v českém znění
SNĚHURKA A LOVEC
Pohádka skončila!  Zapomeňte na Sněhur-
ku, jejímuž zpěvu v legendární disneyov-
ce  naslouchá celá příroda. V téhle verzi 
křehká  princezna neváhá vlézt do brnění 
a na zlou macechu vyrazit s mečem v ruce. 
Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodruž-
nou fantasy, která možná paradoxně odpo-
vídá původní verzi bratří Grimmů víc, než 
Disneyho film. Aspoň to tvrdí její režisér 
Rupert Sanders. Hrají: Kristen Stewarto-
vá, Charlize Theronová, Chris Hemsworth, 
Sam Claflin, Bob Hoskins, Lili Coleová, 
Raffey Cassidyová a jiní.
Vstupné 69 Kč, 128 minut, mládeži pří-
stupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému  
na rozvoj české kinematografie.  

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI              DUBEN 2013 

Úterý 2. duben 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 3. duben Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 4. duben 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 5. duben 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 9. duben 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 10. duben Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 11. duben 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 12. duben 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 16. duben 

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 beseda na téma 
HYGIENICKÉ NÁVYKY 
A UČENÍ NA NOČNÍK 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 17. duben Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 18. duben 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 19. duben 9:30 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE 

Z A V Ř E N O 

Úterý 23. duben 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 24. duben Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 25. duben 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 26. duben 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 30. duben 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
17:00 SENIORSKÝ KLUB 

 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 3. duben Jarní zpívání 

Středa 10. duben Cvičení jógy 

Středa 17. duben Vycházka do přírody 

Středa 24. duben Procvičování mozkových závitů 

Úterý 30. duben Slet čarodějnic 

 

 

 

www.jevicko.org/paloucek 
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Městská knihovna Jevíčko
Gemmoterapie – medicína pupenů
čtvrtek 4. dubna v 18.00 hodin - sál zámečku. 
Přednáška Mgr. Jarmily Podhorné z firmy Naděje. 
Nedaleko od nás v Brodku u Konice sídlí firma Na-
děje, která vyrábí bylinkové preparáty, které jsou pří-
mo z pupenů stromů. Na přednášce máte možnost 
konzultace s paní Jarmilou a přesné určení léčby 
z bylinek na vaše potíže. Preparáty si můžete zakou-
pit přímo na přednášce. Obsah přednášky: 1) Vý-
znam bylin pro prevenci civilizačních onemocnění. 
2) Co je gemmoterapie a jaký má význam pro udržení 
správného zdravotního stavu. 3) Jednotlivé zdravotní 
problémy a jejich řešení pomocí gemmoterapeutik.

Anglická konverzace s rodilým mluvčím
Potřebujete procvičit angličtinu? Nemáte s kým kon-
verzovat? Umíte anglicky a bojíte se mluvit? Tak 
přesně pro vás máme super kurz. V pondělí 8. dub-
na od 18.00 hodin do 19.00 hodin začne hodina 
s rodilým mluvčím. Máte-li zájem hlaste se v knihov-

ně, e-mailem knihovna@jevicko.net, 
tel. 46 1 325 229, 731 655 437, přes FB .... 
Nebojte se a udělejte něco pro sebe aneb těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti.

Svět mým objektivem
Městská knihovna v Jevíčku vyhlašuje další roč-
ník fotografické soutěže amatérů „Svět mým 
objektivem“. Svoje snímky můžete přinést do 
knihovny do 27. dubna. Výstava fotografií bude 
otevřena od 4. května v sále zámečku. Slav-
nostní ukončení výstavy bude ve čtvrtek 16. 
května v 18.00 hodin a prosíme o účast na 
slavnostním večeru všechny autory fotografií. Sa-
mozřejmě srdečně zveme všechny, kdo se zajímají 
o fotografii. Výstava fotografií není tématicky za-
měřena záleží pouze na vaší kreativitě a fantazii, 
jak vidíte svět kolem sebe. Nenechte své fotogra-
fie uzavřené v počítači, foťáku a přispějte k zají-
mavé výstavě.

RŮZNÉ

Žijí s námi,
psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších…
Tento článek byl uveřejněn již před rokem, ale pro-
tože téma je velmi aktuální vzhledem  k  ročnímu 
období, tj. k jaru, které nás, jak doufám, brzy čeká, 
stojí za to si ho připomenout. Nejsme zodpovědní 
jen za zvíře, které si k sobě připoutáme, ale i za jeho 
potomky. A to nejen morálně, ale i ze zákona. Pokud 
tedy nechceme zařizovat bezstarostný a kvalitní život 
i potomkům našich zvířat, měli bychom zapřemýšlet 
nad řešením.
S příchodem jara se zvyšuje pohlavní aktivita většiny 
zvířat. Fenky se hárají, kočky začnou mrouskat, a ko-
couři se vydávat na toulky. Je načase se tedy rozhod-
nout, jestli budeme chtít od svých zvířat mláďata, 
či ne. I za ně plně zodpovídáme. Bohužel se stále 
najdou tací, kteří koťata topí, což je nejen trestné, 
ale především děsivé. Smrt utopením je hrůzostraš-
ná, bouchnutí hlavičky o beton o nic lepší a pone-
chání někde o samotě vlastnímu osudu stejně tak. 
Pokud tedy nechceme potomky od svých zvířat, měli 
bychom se rozhodnout, jak tomu zabránit.
U kočiček je nejlepší volbou časná kastrace. Dělá se 
ještě před první říjí (mrouskáním), cca v 5. - 6. měsí-
ci věku. Je to vhodné hlavně pro venku žijící kočky, 
kde je riziko, že můžou zabřeznout hned při prvním 
mrouskání, což není dobré, protože jsou ještě malé. 
S kočkami v bytě zase není k vydržení. Pokud to ne-
stihneme a kočka přijde do říje, tak v době mrous-
kání se zákrok neprovádí, musí se počkat nebo lze 
v prvních dnech příznaky říje potlačit injekčně a po-
sléze vykastrovat. Zákrok kočky snáší obecně velmi 
dobře. Ať se snažím sebevíc, nevýhody nenacházím. 
Výhod je spousta, nejen nechtěná koťata, ale i klid 
pro organismus zvířete, který je vyčerpáván opakova-
nými březostmi, porody a kojením a vystavován rizi-
kům, které s sebou březost a porod přináší. Proto je 
vhodné kastrovat i kočku starší. Nemávnout rukou, 
že už je stará, že to nemá cenu, ale dopřát jí klid. 
Také je to vymizení či snížení rizika přenosu různých 
chorob při páření a šarvátkách, kterým se kastrova-
ný jedinec vyhne, pokud to jde. Zkrácení teritoria 
znamená menší riziko autonehod a výhodu pro vás 
v tom, že kočka bude chytat myši na vašich pozem-
cích, a ne u sousedů. Druhou možností ochrany je 
podávat injekčně hormonální antikoncepci registro-
vanou pro použití u koček. Ta se podává jednou za 
čtvrt roku, a neměla by se, na rozdíl od kastrace, 
provádět před první říjí. Nevýhodou tedy je, že na to 

musíte myslet a nezapomenout. Nežádoucím účin-
kem u nepatrného procenta může být zánět dělohy. 
Cena za 4-5 podání se vyrovná ceně kastrace. Jiné 
preparáty než injekční nejsou registrované pro použi-
tí u koček. Obzvláště bych chtěla varovat před použí-
váním lidských tablet Androcur! Tyto tablety se po-
užívají pro léčbu deviantních mužů! U koček můžou 
mít spoustu nežádoucích účinků, jako jsou například 
záněty, nádory a cysty dělohy anebo mléčné žlázy. 
Velký problém nastane, pokud tabletu dáte již bře-
zí kočce. Může se stát, že předchozí tabletu někde 
za rohem vyzvrací nebo, pokud má trávicí potíže, ji 
nemusí dobře vstřebat nebo zapomenete a podobně. 
V takovém případě se jí při porodu neotevře děložní 
krček, a pokud si problému nevšimnete a neodveze-
te ji na císařský řez, tak se bude někde zoufale ně-
kolik dní snažit rodit, nakonec v ní mláďata uhynou 
a ona bude ve velkých bolestech pomalu umírat. 
U kocourů se zákrok provádí o něco později, cca mezi 
10. a 12. měsícem věku. Výhody jsou stejné jako 
u koček, z hlediska snížení rizika přenosu chorob 
a infekcí ještě významnější, protože kocouři se více 
perou, plus omezení značkování. Ale protože z jejich 
strany nehrozí nechtěná koťata, je kastrace, k veliké 
škodě jejich zdraví, majitelem často opomíjena. Scest-
ný je názor, že si kocour „neužije“ a že ho to bude 
mrzet. Můžete si být jisti, že pokud kolem něho pře-
jde hezká kočka, určitě si neřekne „Tak, a teď jsem si 
mohl užít a nemůžu!“ Nesmíte v tomto směru zvířata 
polidšťovat. Stejně jako u koček je kastrace vhodná 
v každém věku, ale čím dříve, tím lépe. Zákrok je 
jednodušší a levnější než u koček a je velmi dobře 
snášen.
U fenky se sterilizační zákrok může také provádět 
brzy. V Americe se 
dlouhá léta prová-
dí již před prvním 
háráním a díky 
tomu se přišlo na 
to, že takto čas-
ně vykastrované 
fenky neonemoc-
ní nádory mléč-
né žlázy. Kastra-
ce mezi prvním 
a druhým háráním 
(častější v Evropě) 
má také vysoké 
procento snížení 
rizika výskytů ná-

dorů. Čím později je kastrace provedena, tím se pro-
centa snižují. Nicméně, i když se třeba již nádory na 
mléčné žláze vytvoří, je doporučováno kastraci pro-
vést spolu s odstraněním nádoru v jakémkoli věku, 
aby se zrušil prokázaný vliv hormonů na růst novo-
tvaru. U fenek tedy také platí, čím dříve, tím lépe.
U psů se kastrace provádí po dosažení pohlavní do-
spělosti. Důvodem může být chov společně s fen-
kou nebo snaha o zklidnění povahy, pokud pes trpí 
dominantní agresivitou. V tomto případě může čas-
ná kastrace spolu se správnou výchovou velmi po-
moci. Kastrace se také provádí při zjištění nádorů 
varlat a při onemocněních prostaty. Také v případě 
nesestouplých varlat, která se zadrží buď v dutině 
břišní, nebo v tříslech, se doporučuje je odstranit 
co nejdříve po dosažení pohlavní dospělosti, proto-
že pokud varlata nejsou tam, kde mají být, to zna-
mená v šourku mimo tělo, a působí tak na ně tlak 
a zvýšená teplota, mají 10 i více násobné riziko, 
že zhoubně zbují. Nevýhodou kastrace může být 
u malého procenta psů (převážně u dlouhosrstých 
s hustou podsadou) změna charakteru srsti, ale i ta 
je většinou pouze přechodná.
Nejčastějšími argumenty majitelů proti kastraci je 
strach ze změny povahy a obezita. Tyto obavy jsou 
neopodstatněné. Pokud se změní povaha, tak v drti-
vé většině případů k lepšímu. Je pravdou, že kastro-
vané zvíře má cca o 1/3 nižší nároky na energetickou 
hodnotu krmiva. Tento fakt lze spíše využít. To, co 
ušetříte za kvantitu, vložte do kvality krmiva, aby 
i v menším množství organismus dostal to, co po-
třebuje, přidejte pohyb, což bude výhodné i pro Vás, 
a spokojenost bude na obou stranách.

Hezké jaro přeje MVDr. Eva Kouřilová

Verše vinné i nevinné s Honzou Kratochvílem
Ve čtvrtek 11. dubna v 18.00 hodin - sál zámečku. 
Městská knihovna Jevíčko vás srdečně zve na váž-
né i nevážné autorské čtení Jana Kratochvíla. Pás-
mo z autorových, doposud nepublikovaných veršů 
- a dále básní a limeriků s vinnou tématikou, zveřej-
něné v právě vydané sbírce Vinné variace, podmalo-
vané hudbou a vyladěné ochutnávkou vína z jevíčské 
vinotéky.

Voda a nejen voda na Islandu
čtvrtek 18. dubna v 18.00 hodin. Přednáška 
s Pavlem Binkou o jeho cestách na Island. Fotografie 
a zajímavosti - vodopády, řeky, sopky, hory, kaňony 
a tak podobně ze zajímavé a krásně země.

Pod hladinou
pátek 26. dubna od 18.00 hodin - sál zámečku. 
Pod hladinu známého lomu „Mrtvák“ v Březinách 
u Moravské Třebové se podíváme s Pavlem Vykyda-
lem. Nenechte si ujít zajímavosti o potápění v ČR 
a o potápění v Egyptě, povídání o tomto zajímavém 
sportovním odvětví a lidech kolem.

 

 

 

 

 

V úterý  16.4.2013 v 10:30 hod. se v RC Palouček koná beseda v rámci projektu 
Ambasadorky 

 

HYGIENICKÉ NÁVYKY A UČENÍ 
NA NOČNÍK 

 

 

Přijďte si popovídat na zajímavé téma, dozvíte se třeba něco nového a čeká na Vás 
malý dárek. 



10 Jevíčský zpravodajDuben 2013 

www.jevicko.cz

POZVÁNKY



V – 1Duben 2013Měsíčník města Jevíčka VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz



V – 2 Jevíčský zpravodajDuben 2013 VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz



V – 3Duben 2013Měsíčník města Jevíčka VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz

Pochod Jarní přírodou

Dělají svůj sport dobře...

Župní turnaj ve florbale 
o postup do Prahy

Náš oddíl opět po roce pořádal župní postupový tur-
naj ve florbalu v kategoriích mladších žáků, starších 
žáků/dorostenců a juniorů/mužů (pozn. župa je vyš-
ší územně správní celek v některých zemích, převáž-
ně střední a východní Evropy. Do žup se člení rovněž 
některé spolky, například Sokol, Orel či dobrovolní 
hasiči). 
Turnaj v kategorii mladších žáků se uskutečnil v so-
botu 16.2.2013 ve sportovní hale v Jaroměřicích u Je-
víčka za účasti týmu domácího sokola Jevíčko, soko-
la Choceň, DDM Moravské Třebové a dvou družstev 
ze sokola Letohrad. Naši Vychodočeskou-Pippichovu 
župu bude v Praze 8.5.2013 na oblastním přeboru 
ČOS (české obce sokolské) reprezentovat družstvo 
z Chocně, které turnajem prošlo bez jediného zavá-
hání. TJ Sokol Jevíčko skončilo na konečném třetím 
medailovém místě.
Župní přebor v kategorii starších žáků+dorostenců 
pořádal náš oddíl společně s kategorií junioři+muži 
ve sportovní hale v Chocni v neděli 3.3.2013. Turnaje 
se zúčastnily družstva ze sokolských jednot Jevíčko, 
Choceň, Letohrad a Makov. V obou kategoriích naši 
župu bude v Praze na oblastním přeboru ČOS 3.-5. 
května 2013 zastupovat TJ Sokol Jevíčko. Třešnič-
kou na turnaje bylo vyhlášení nejlepších střelců, kte-
rým se v kategorii st.ž./dorostenci stal Tomáš Hanák 
s 9 góly a v kategorii jun./muži Zbyněk Toman s 6 
vstřelenými brankami, oba z Jevíčka.
Tímto bych chtěl našim borcům popřát mnoho úspě-
chů v Praze, kde budou reprezentovat nejen pardu-
bický kraj, ale i město Jevíčko!

Se sokolským !NAZDAR! 
MUC. Vít Musil

V sobotu 16.3.2013 se uskutečnil 37. 
ročník pochodu Jarní přírodou. Po-
chod se šel v rámci oslav 125. výročí 
založení  Klubu českých turistů (KČT). 
Pěkné jarní počasí přilákalo na start 
a trasy celkem 448 turistů. Pěšáků šlo 
447 a raritou byl i 1 cyklista. Trasy po-
chodu prošlo i 27 psů. Počet turistů 
na pěších trasách: 7 km - 234, 16 km - 
120, 23 km - 87, 38 km - 6. Počet turis-
tů podle obcí: Jaroměřice - 120, Jevíč-
ko - 78, Velké Opatovice - 37, Moravská 
Třebová - 32, Svitavy 19, Chornice - 18, 
Brno - 13, Orlová - 12, Polička - 11, 
Biskupice - 11, Boskovice 6, Olomouc 
- 5, Úsobrno - 4, Jičín - 4 atd.  Dopra-
va na start byla dobrá, pouze z Jevíčka 
jsme museli objednat svozový autobus. 
A vyplatilo se to. Navštívily nás po-
četné turistické skupiny, dokonce i ze 
vzdálených míst (Brno, Olomouc, Or-

lová, Jičín). Přijela i početná skupina 
FIT babiček ze Svitav. Nejstarší účast-
ník byl ing.František Vodák z Jevíč-
ka, nejstarší domácí účastnice p. Olga 
Zacharová, nejmladší účastník Tomá-
šek Kozelek z Velkých Opatovic a nej-
vzdálenější účastnice Šárka Kubošová 
z Dětmarovic. NEJ obdrželi knihy. Od-
měnou všem účastníkům byl pamětní 
list, perníková medaile a bohaté zážit-
ky z jarní přírody. Pořadatelem pocho-
du byl KČT TJ Jaroměřice. Počasí bylo 
pěkné, svítilo sluníčko, ráno mrzlo, od-
poledne se teplota vyhoupla nad nulu. 
Cesty byly suché a nefoukalo. 
Všem pořadatelům, sponzorům a tu-
ristům patří poděkování. Zdrávi dojeli 
a došli! Fotografie jsou na www.jevicko.
cz (O městě,Fotogalerie) a na  www.ja-
romerice.cz (Organizace a spolky, Pře-
hled org. a spolků, KČT).               JP

Sezóna 2012–2013 pomalu vrcholí, 
proběhly či probíhají závěrečné tur-
naje na krajské a republikové úrov-
ni. Také mladí stolní tenisté SK Pi-
nec Jevíčko se stali nedílnou součástí 
těchto sportovních klání. 24. 2. 2013 
byl odehrán přebor Pardubického kra-
je jednotlivců, v kategorii mladších 
žáků. Jako obhájce mistrovského titu-
lu z roku 2012 startoval také Jakub 
Vrbický. Po skvělém výkonu v celém 
turnaji, zejména ve finálovém střetnu-
tí, titul obhájil a stal se znovu přebor-
níkem  kraje pro rok 2013. Dále do 
své sbírky přidal ještě titul vícemistra 
kraje v mixu s J. Kovářovou.
Ani v dorostenecké kategorii se naši 
kluci neztratili. Soutěž družstev hrá-
lo devět týmů z celého Pardubického 
kraje. Vyrovnanými výkony v průbě-
hu  dlouhodobého turnaje si hráči SK 
Pinec Jevíčko zajistili titul vícemistrů 

kraje, nestačili jen na hráče z Ústí nad 
Orlicí.  Na kvalitním výsledku se podí-
leli: Luboš Vykydal, Aleš Vacula, Kuba 
Vrbický, ale i jejich tréninkoví partneři 
Patrik Vrbický a Michal Vašíček.
V mládežnických kategoriích máme 
jistou herní kvalitu, horší je situace 
u dospělých, kluci nemají žádný po-
řádný tréninkový a hráčský vzor. Stá-
vající dospělé hráče v Jevíčku mladíci 
mnohonásobně přerostli svým spor-
tovním uměním, proto je otázkou 
jak tuto situaci řešit, neboť u mladí-
ků hrozí výkonnostní stagnace. Bude 
nutné ke sportovnímu růstu našich 
dorostenců, přivést do klubu nejméně 
jednoho kvalitního dospělého hráče 
a vytvořit tak podmínky pro ještě lep-
ší a dlouhodobě dobré výkony hráčů 
SK Pinec Jevíčko.

O klubu na www.pinec.jevicko.eu
Manažer SK Pinec Jevíčko Oldřich Zecha
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„Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací Prodavač“

Oblastní Charita Moravská Třebová informuje

Dne 1.5.2012 byla zahájena realizace projek-
tu „Perspektivní zaměstnání s rekvalifi-
kací Prodavač“. 
Účastníci absolvováním projektu získají 
odbornou kvalifikaci pro profesi prodavač 
a praktické zkušenosti v rámci praxí u za-
městnavatele. Dále si zvýší sebevědomí 
a motivaci, zlepší komunikační dovednosti 
a získají aktuální informace z oblasti trhu 
práce.

Účast osob cílových skupin v projektu bude 
podpořena poskytnutím doprovodných 

a podpůrných opatření – příspěvek na jízdné, 
stravné a zdravotní průkaz. Všechny aktivi-
ty projektu včetně výukových materiálů jsou 
zdarma.

Výběrový seminář pro okres Svitavy:
datum: 3. 4. 2013
čas: 9:00 hod.
místo: Úřad práce ve Svitavách 

Pokud máte zájem se zúčastnit:
Kontaktujte na úřadě práce svého zpro-
středkovatele zaměstnání, který Vám po-

skytne bližší informace nebo kontaktujte rea-
lizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s.; 
kontaktní osoba: Ing. Dana Marková, tel:  
734 578 768; e-mail: markova@ideahelp.cz

„Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací pro-
davač“
CZ.1.04/2.1.01/74.00128
Tento projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státním roz-
počtem České republiky.

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 
8. 4. 2013 v refektáři františkánského kláš-
tera v 10:00 hod. 

První letošní svoz seniorů na návštěvu 
hřbitova proběhne 10. 4. 2013. Odjezd 
v 14:00 hod. ze dvora Sociálních služeb na 
ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpo-
víme na tel: 739002744.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních 
pomůcek je v provozu každý pracovní den 
od 7:00-15:30 hod. v budově charity na ul. 
Svitavské 44, M. Třebová - kontaktní oso-
ba p. Dokoupilová, tel. 739 002744.

CHARITNÍ AKCE:
Jako již tradičně jsme pořádali ve farnos-
tech MTJ regionu v postní velikonoční 
době sbírku – Postní almužna. Výtěžek je 
zveřejněn na našich webových stránkách 
a bude použit na další pomoc potřebným 
spoluobčanům.
Součástí charitní pomoci potřebným byla 
také akce s názvem „Velikonoční berá-
nek“, do které se aktivně ve svém volném 
čase zapojili všichni pracovníci. Několik 
sladkých beránků upekli také klienti 
a naši příznivci. Smyslem akce bylo ob-
darování sociálně potřebných upečeným 
beránkem, který zároveň přinesl své po-
selství a potěšení. Beránkům požehnal 

kněz a poté je pracovnice charity zavez-
ly k potřebným s osobním velikonočním 
přáním. Zejména děti projevily nezvyklé-
mu, ale milému dárku upřímnou radost. 

CO SE DĚJE V STD ULITA, 
DS DOMEČEK:
Ve středu 13. března klienti denního sta-
cionáře Domeček navštívili prodejní Veli-
konoční výstavu ve Svitavách pořádanou 
Domovem na rozcestí. Přivezli jsme 
si nejen krásné výrobky ale i in-
spiraci k tvoření. Součástí pří-
jemně stráveného dne bylo i za-
stavení v kavárně, kde klienti 
vyzkoušeli v praxi své doved-
nosti v komunikaci a při práci 
s penězi. Všichni na sebe byli pyšní 
neboť vše s podporou pracovníků zvládli.  
Pracovníci STD Ulita prosí o pomoc při 
sběru starého riflového a manšestrového 
oblečení ,  které bude použito na recyklaci 
při výrobě produktů ve výtvarné dílně. Rif-
le a manšestráky můžete průběžně nosit 
do sídla Charity na Svitavské ulici 44 (bý-
valá pobočka ZŠ). Děkujeme za spolupráci.

JAK FUNGUJE SAS – 
ŠANCE PRO RODINU:
Služba funguje v oblasti sanace rodiny, 
její kapacita je naplněna. V současné době 

jsou prováděny kroky k rozšíření činnosti 
v oblasti podpory rodin s dětmi v pěstoun-
ské péči.

DObROVOLNICTVÍ – 
PROGRAM KAMARáD:
 I letos úspěšně pokračuje, díky finanční 
podpoře 50.000,- Kč od Nadačního fondu 
Albert - z grantového programu Nadační 
fond Albert dětem, dobrovolnický program 

Kamarád.  První kroky projektu se-
známení dobrovolníků s dětmi 
již proběhly. A nyní již společně 
chodí na vycházky, dělají různé 
zábavné aktivity, sportují, ale 
také se připravují do školy. Dob-

rovolníci  mohou pomoci s doučo-
váním různých předmětů, ve kterých 

by se dítě chtělo zlepšit. V současné chví-
li máme v řadách dobrovolníků převážně 
dívky. 
Máte chuť i vy stát se dobrovolníkem? 
Jestliže je Vám více jak 15 let kontaktujte 
nás na mailové adrese: pastorace@mtre-
bova.charita.cz nebo na tel.: 739 002 744 
p. Dokoupilová. Rádi Vás přivítáme.  
Více informací na:
 www.mtrebova.charita.cz. 

Krásné jarní dny přeje tým pracovníků  
Oblastní charity.
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Prázdniny 
u koní
na Osadě Lípa v Zadním Arnoštově v termínu 

1.-7. 7. , 22.-28.7. a 29.7.-4.8.2013
Ubytování: 3 lůžkové pokoje
Nástup: pondělí do 10.00 hodin. Ukončení v neděli ve 14.00 hodin.
Pobyt je vždy pro  skupinu maximálně 12 dětí.
 
CENA: 4.200,- Kč
Přihlášky: e-mail: jkosadalipa@email.cz   
         tel: 775 760 080
Více informací na www.osadalipa.cz

Český svaz cyklistiky a TJ Cykloklub Jevíčko pořádají:
3. závod Českého poháru mužů v silniČní CyklisTiCe

Velká cena
Pardubického kraje 
o pohár hejtmana Martina Netolického

JEVÍČKO  27. dubna 2013, Palackého náměstí 
Start v 11.00 hodin, cíl 14.30 hodin

pro zajištění závodu je potřeba na 30 pořadatelů starších 16ti let. odměna 50,-kč/hod. 
zájemci o pořadatelskou službu hlaste se přímo u pana Antonín dostála, nebo od 22.4. ve stánku u p.müllera.

V době od 10,00 do 16,00 hodin bude autobusové nádraží přemístěno do ulice Brněnská před 
Penny. Dále budou uzavřeny pro veškerý provoz silnice:  Smolná-přehrada-Jevíčko, objížďka přes 
Velké Opatovice, Jevíčko odbočka k léčebně – Zadní Arnoštov-Křenov objížďka ve směru závodu 
Smolná, Březina.Průjezd cyklistů uvedenými ulicemi bude řízen policií a pořadateli. Pořadatelé 
závodu se obrací na občany bydlící na trase závodu, aby zde v této době neparkovali svá auta 
a dbali pokynů pořadatelů a policie. Věříme, že i Vy tak přispějete k bezpečnému průběhu závodu.

Jevíčko

Březina

Křenov

Zadní Arnoštov

Smolná

Bělá u Jevíčka

Šnekov

okruh: Jevíčko, Brněnská, okružní iv, A.k.vitáka, smolná, Bělá, 
Březina, Šnekov, křenov, zadní Arnoštov, svitavská, okružní i, 
Třebovská, palackého náměstí se jede 7 krát.
v Českém poháru startují naši nejlepší cyklisté z dukly praha, 
skp hradec králové, sparty praha, Favoritu Brno, příbramy, 
skC prostějov a dalších klubů. seriálu závodů se pravidelně zú-
častňují cyklisté ze slovenska a rakouska.  na start v Jevíčku by 
se mělo postavit na 100 cyklistů. 
v každém průjezdu cílem na náměstí bude rychlostní prémie. 
k příjemnému sledování závodu bude pro diváky na náměstí 
postavena tribuna 
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RŮZNÉ

Co by nemělo vidět třetí oko XII.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (8. část)
Štěpán Blažek

Daleko více podrobností už zná Kristián 
(1968, s. 78-81): „(Václavovo) bezduché tělo 
matka... s některými věrnými sebrali, a toliko do 
hrobu je položivše, zemí zasypali... jak bývá po-
hřbíván kterýkoliv smrtelník. (…) Tělo blažené-
ho mučedníka odpočívalo pohřbeno po tři léta 
v chrámě svatých Kosmy a Damiána. (…) (Bra-
trovrah) poslal tam a poručil tělo svaté přenés-
ti... (…) ...až přijeli k potůčku, jenž slove Rokyt-
nice... (…) pospíchajíce pak dále k řece Vltavě. 
(…) I přišli tedy beze vší překážky nebo zdržení 
na místo, které sobě světec byl kdysi připravil.“  
Na tomto textu se mi zdá nejzajímavější po-
tůček Rokytnice. Je-li jím dnešní potok Rokyt-
ka, pak se musí při cestě do Prahy překonat 
nejen ze Staré Boleslavi, ale i při cestě z Kou-
řimi. Vzpomeňme, že k bitvě líčené Kosmou 
v lucké válce (v níž podle mne zahynul v bitvě 
s Boleslavem subregulus Václav) došlo  po-
dle W. W. Tomka, který vycházel z Dalimila, 
u Českého Brodu (tedy nedaleko Kouřimi).
Připomínám, co jsem již uvedl v květnovém 
čísle Jevíčského zpravodaje (2012). Kristián 
líčí z jeho hlediska podivuhodný pohřeb za-
bitého bojovníka (1968, s. 82, 83). Visel tam 
tři léta; ani pták, ani šelma, ba ani obvyklé tle-
ní a hniloba lidského masa se nezmocnily těla 
jeho... (…) Posléze onen bratrovrah... dal jej na 
témž místě zahrabati do země. (…) Zas dlou-
hý čas tělo muže toho z místa bylo vyzdviženo 
a přeneseno ve zbožném průvodě kleriků a ná-
božných mužů i žen a uloženo na hřbitově chrá-
mu svatého Víta tak, že svatý Václav v chrámě 
a vojín onen venku ležící pouhou zdí jsou od 
sebe odděleni.“  Napsal jsem svou domněnku, 
že zde Kristián vylíčil, jak podivně byl „po-
hřben“ Václav, než byl přenesen na Pražský 
hrad.  
Václavovu svatost bylo nutno zdůvodnit 
v legendách. Legenda je literární žánr, je-
hož úkolem bylo vylíčit život a skutky světce 
tak, aby bylo jeho uvedení mezi světce řád-
ně zdůvodněno bez ohledu na to, jak svě-
tec ve skutečnosti žil a co skutečně vyko-
nal. K tomu P. Charvát (2011, s. 71) píše: 
„Václavské legendy vznikly v odstupu jedné ge-
nerace po popisovaných událostech. Bylo pro-
kázáno, že takový zhruba třicetiletý interval 
má mimořádně významnou funkci. Především 
zpravidla zemřou v jeho průběhu přímí účast-
níci a očití svědkové představovaných dějů, což 
otvírá cestu k manipulaci dokladovým materi-
álem a k vytvoření předpokladů takové inter-
pretace celého děje, která vyhovuje trendům 
a tendencím pociťovaným v době spisovatelově 
a souhlasí se záměry tvůrců nové tradice. Za 
druhé, v okamžiku zrození této nové tradice se 
začne pociťovat potřeba dodat novému kultu 
nejen credenda, ale i miranda – počnou se ob-
jevovat relikvie, památky na popisované děje, 
pietně se pečuje o místa spjatá s novou tradicí 
a podobně.“

Petr Kubín, přednášející církevní dějiny na 
KTF UK, napsal na iDNES.cz: „Bez nich 
(bez legend) bychom totiž nevěděli o Václavo-
vě životě takřka nic, dokonce by téměř byla 
ohrožena jeho historická existence, která byla 
upřena už řadě světců právě proto, že legendy 
byly jediným pramenem k jejich životu. Václa-
va v tomto ohledu ,zachraňuje‘ kronikář Wi-
dukind, saský mnich, který ve své kronice z let 
967/968 našeho knížete dvakrát stručně zmí-
nil jako toho, kdo se v roce 929 podrobil ,ně-
meckému‘ králi Jindřichu Ptáčníkovi, a jako 
zbožného muže, kterého zavraždil jeho bratr 
Boleslav. O Václavovi (kterého nezná jménem) 
se podle Widukinda ,vypráví jakési zázraky, ale 
protože jsme je nezkoumali, raději o nich po-
mlčíme‘.“ 
Z. Kalandra (1947, s. 484) napsal: „...všech-
no, co víme či se domníváme vědět o knížeti 
Václavovi, je založeno jen a jen na   l e g e n d 
á r n í c h   pramenech, jen o ně se opírají zma-
tené zmínky Widukindovy...“ Domnívám se, 
že kdyby Widukind vycházel z legend, pak 
by Václava jmenoval. On však zřejmě měl 
(nebo: také měl) informace z českého cír-
kevního prostředí a věděl, co smí pustit na 
veřejnost, aniž by Čechům narušil výrobu je-
jich prvního světce.
Ještě jednou si přečtěme P. Kubína (iDNES.
cz): „...pravost Václavova mučednictví vzbu-
dila podezření na římské kongregaci pro sva-
tořečení (ritů), když zde byla v roce 1669 
schvalována žádost císaře Leopolda I. a praž-
ského arcibiskupa Sobka z Bílenberka o zařa-
zení svátku sv. Václava do římského breviáře. 
Bylo to v době, kdy si papežská kurie koneč-
ně prosadila výhradní kontrolu nad kulty sva-
tých, a proto se zabývala i tímto starobylým 
případem, který původně spadal pod biskup-
skou pravomoc. Tehdejší promotor na římské 
kongregaci se v dostupných pramenech dočetl, 
že Václav zemřel kvůli Boleslavově touze vlád-
nout. Aby tedy nemusel Václava vyškrtnout ze 
seznamu mučedníků, nařídil, že se má v litur-
gických textech uvádět, že jej bratr přikázal za-
bít z nenávisti ke křesťanství, neboť jeho mat-
ka Drahomíra byla pohanka a Boleslav podlehl 
jejímu návodu. Konečně jiné doporučení pro-
motor ani dát nemohl, protože nebylo možné 
zpochybnit staletou víru v mučedníka.“
Václavské legendy mj. popisují:
- Václavovy vlastnosti, schopnosti, dovednos-
ti, zájmy 
- Václavův rodinný život, jeho příbuzné
- způsob Václavova vládnutí
- Václavovy zázraky
- Václavovu smrt a přenesení jeho ostatků 
K Václavovým vlastnostem a dovednostem 
řekněme na tomto místě jenom toto: Václav měl 
být vzdělaný. Měl umět číst a psát. Tyto zna-
losti měl získat od kněze jménem Učen na 
Budči. P. Charvát (2011, s. 55): „Ať již Vác-
lava školil kdokoli a kdekoli – o samotné exis-
tenci vzdělávacího ústavu na hradě budečském 
se dnes spíše právem pochybuje -, je na místě 

předpoklad, že se Václav na svou vladařskou 
roli připravoval.“ A v poznámce dodává: „Ne-
-li jinak, pak alespoň recitací či předzpěvováním 
žalmů, což bylo nejspíše školení, kterého se Vác-
lavovi dostalo na Budči...“ Připustíme-li však, 
že se Václav dožil značně vyššího věku, než 
vyplývá z legend, dalo by se snad uvažovat, 
že vzdělání mohl získat na Moravě v hradišti 
Valy u Mikulčic. V krajním (málo pravděpo-
dobném) případě by ho mohl vzdělávat Meto-
děj (zemřel roku 885).
Odkud pocházeli Václavovi vzdálení předci?
Čeští Přemyslovci, k nimž Václav patřil, moh-
li být potomky velkomoravské vládnoucí vrst-
vy. P. Charvát píše o přenesení  panovnické 
koruny (2011, s. 22): „Na počátku 14. století 
formuluje totiž zcela pregnantně autor Dalimi-
lovy kroniky název jedné z kapitol jako ,Kako 
jest koruna z Moravy vyšla‘. Jejím obsahem 
není nic jiného než slavnostní akt translatio reg-
ni moravským Svatoplukem do rukou českého 
Bořivoje...“ (Translatio regni = přenesení krá-
lovství.)
Podle úvah některých historiků nemuselo jít 
jen o to, že český Bořivoj dostal vládu nad Če-
chami od moravského Svatopluka, ale mohlo 
jít i o to, že sám Bořivoj pocházel z vládnoucí 
moravské vrstvy. Ve Wikipedii u hesla Boři-
voj I. můžeme číst: „Podle některých teorií byl 
Bořivoj původem z Velké Moravy. Ačkoliv jsou 
taková tvrzení těžko s určitostí prokazatelná, 
existují pro ně určité argumenty. Podle antropo-
logických výzkumů ostatků sdílí lebka z hrobu 
K 1 s lebkou z hrobu 12/59 v Sadech uUher-
ského Hradiště (považovaného zejména histo-
rikem L. E. Havlíkem a částečně i archeologem 
L. Galuškou za hrob knížete Svatopluka) oje-
dinělou anomálií zvukovodu; obě kostry mají 
také stejnou, byť tehdy běžně rozšířenou krevní 
skupinu. Z toho se vyvozuje, že Bořivoj byl Sva-
toplukův blízký příbuzný, snad syn velkomorav-
ského knížete Rostislava. Ostatky Mojmírovců 
ovšem nejsou s jistotou identifikovatelné a nelze 
tak porovnat jejich DNA s Přemyslovci, jejichž 
pozůstatků se naopak zachoval dostatek.“ Hrob 
K 1 je hrob objevený pod podlahou nejstarší 
rotundy na Pražském hradě. Na to, zda ostat-
ky patří Bořivoji I., nepanuje však mezi his-
toriky shoda. Novější názor přisuzuje ostatky 
spíš Boleslavovi I.
V květnovém čísle Jevíčského zpravodaje 
(2012) jsem psal, že vládnoucí vrstva Vel-
ké Moravy mohla podle Zd. Klanici pochá-
zet z území dnešního Íránu. V té souvislosti 
si přečtěme, co napsal P. Charvát (2011, s. 
107):„Před časem bylo poukázáno na řeč, kterou 
v 11. století pronesl k Vratislavovi II. Viprecht 
Grojčský. Uvedl v ní, že český kníže pochází 
z rodu velmi slavného, a že jeho předek Bou-
go kdysi panoval ,až po zemi Seringů‘ (čínské 
pomezí). V titulatuře vládců druhého turecké-
ho chanátu (asi 680-744), jehož vládci opravdu 
panovali državě prostírající se až po západočín-
ské kraje, je skutečně doložen titul baga. Ne-
lze ho vyložit z turkických jazyků ani z čínštiny, 
může však souviset s íránským výrazem baga, 
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odborného zdravotnictví nejlepší pověsti 
i v kruzích vědeckých. Dr. Lubojacký ko-
nal své lékařské povinnosti vždy svědomitě 
a neúnavně, využívaje plně svých vědomostí 
a zkušeností k záchraně lidských životů. Za-
býval se stále a to houževnatě nejen studiem 
léčení tuberkulózy, ale i rakoviny, netuše, že 
v jeho organismu hlodá zárodek této zákeřné 
choroby.
 S vypětím všech sil snažil se nemoc 
zdolati, leč ani operativní zákrok nepomo-

hl, choroba neúprosně pokračovala 
a muž v nejlepších letech, plný 

životní síly, životní energie  
a budovatelských plánů, zlo-

men klesá na lůžko a umí-
rá dne 26. února 1928 
v ústavě, kde tak mnoho 
lidem zachraňoval živo-
ty. Pohřben byl dne 29. 
února 1928 na Ústřed-
ním hřbitově v Brně. Za-
nechal po sobě četnou 
památku nejen jako dob-

rodinec lidstva, ale též 
jako štědrý podporovatel 

všech národních a kultur-
ních podniků i humanitních 

snad. 
 Jeho nástupci byli jmenováni z řad 

nejkvalifikovanějších odborných lékařů a za-
chovali ústavu nejlepší pověst. 
 Správa administrativní a hospodářská 
spočívala v prvních letech v osvědčených ru-
kou zemského vrchního účetního rady Vladi-
míra Drábka, jenž si pro svou milou a konci-
liantní povahu získal u nás mnoho přátel. 
 O vhodnou úpravu prostranství kolem 
ústavních budov získal si nemalé zásluhy 
vrchní zemský zahradník Karel Vágner. Svou 
neúnavnou pílí a s vynaložením všech svých 
zkušeností dosáhl toho, že se z těchto dříve 
pustých a nevzhledných míst vysazováním 
stromů, okrasných křovin a úpravou cest bě-
hem několika let takřka vykouzlil rozsáhlý 

nádherný sad vhodně zaklíněný do rámce 
lesní přírody. Mimo to založil velkou ovoc-
nářskou a zelinářskou zahradu. Působil v sa-
natoriu mnoho let, zdomácněl u nás a pro 
svou bodrost, přímost a družnou povahu 
stal se u nás velmi populární osobností.
Elektrizace
 K úplnému vybavení moderními vymože-
nostmi postrádali jsme ještě elektrické svět-
lo. Také tohoto jsme se dočkali. Když se v r, 
1913 počalo pomýšleti na zavedení proudu 
na Malou Hanou Z Jarošova mlýna ve Zboň-
ku, podporovalo naše městské zastupitelstvo 
všemožně tuto akci a brzo nato došlo k usku-
tečnění tohoto projektu. Práce instalační byly  
u nás narychlo skončeny právě před vypuk-
nutím světové války. Proud nebyl sice bez-
vadný, nevyhovoval nám zpočátku úplně, ale 
dovedli jsme si této vymoženosti přece jen 
vážiti, když za války byl citelný nedostatek 
všeho svítiva. 
 Také dávnou touhu po říčních koupelích 
splnil roku 1927 Sportovní klub. Přičiněním 
předsedy prof. Jindřicha Malce bylo poblíž 
nádraží vybudováno účelně zařízené a mo-
derně vybavené betonové koupaliště a pro-
storné hřiště.
 Později naskytla se Sokolu vhodná pří-
ležitost při budování zavlažovací přehrady 
ve „Žlíbkách“ a zařídil tam rovněž vybave-
nou Tyršovu plovárnu s tenisovými dvorci  
a stadiónem. O vhodnou úpravu okolí plo-
várny, vysazování stromů a vkusné udržová-
ní ozdobnými keři a květinami, staral se peč-
livě ing. Jan Vrbka, předseda vodní skupiny 
Sokola, jehož se zálibou prováděná práce za-
sluhuje plného uznání. 
 O uskutečnění plovárny zasloužil se mezi 
jinými obětavými členy Sokola též jeho dlou-
holetý jednatel mg František Till, jenž za-
koupil značnou část pozemků s přehradou 
sousedících a spolku je daroval.
 Též romanticky položená zavlažovací pře-
hrada ve Smolenském údolíčku jest hojně 
používána za koupaliště. 

pokračování příště

 Jednalo se jen o získání potřebného kom-
plexu lesa. Tentokráte projevili majitelé 
sousedních lesních podílů opravdové poro-
zumění o veliký význam zemského ústavu 
pro město též po stránce hospodář-
ského a cizineckého ruchu a na-
bídli zemi ochotně své lesní 
podíly za přijatelnou cenu. 
Zasloužil se o to lékárník 
Karel Till.
 Přičiněním několika 
vlivných činitelů bylo 
pak uskutečnění tak vý-
znamného projektu za-
bezpečeno.
 S přípravnými prace-
mi a stavbou bylo zapo-
čato r. 1913. Za vypuknutí 
světové války 1914 stála již 
jedna z hlavních budov pod 
střechou, ale stavební práce 
byly náhle přerušeny, ježto většina 
zaměstnaného dělnictva byla povolá-
na k vojsku. Teprve roku 1917, když se počal 
projevovati nedostatek nemocnic pro raněné 
vojíny, byla na naléhání vídeňských vládních 
kruhů stavba rozestavěných budov narych-
lo ukončena, postavena ještě řada baráků  
a umístěni v nich ranění a nemocní vojíni. 
 Po skončení války byly pak budovy defini-
tivně upraveny na moderní léčebnu plícních  
chorob pro ženy.
 Prvním jejím ředitelem byl jmenován dr. 
Rudolf  Lubojacký, znamenitý bakteriolog, 
jenž dal základ k nové organizaci léčby tu-
berkulózy. Za jeho vedení byl ústav vzor-
ně vybudován a rozšiřován; byl nemocnými 
stále více vyhledáván a těšil se po stránce 

obecně ,božstvo‘, který, jakožto konkrétní bož-
ské označení, odkazuje na Mithru. Zde se tedy 
českému knížeti Mithra připisuje jako předek.“ 
V poznámce P. Charvát uvádí, že tím, kdo po-
ukázal na tuto řeč, byl M. Lutovský roku 1998.
A další argument P. Charváta, že panovnická 
moc v Čechách měla svůj počátek na Moravě 
(2011, s. 23, 24): „Z autentických dokumentů 
víme, že roku 880 poddal moravský král Sva-
topluk své državy papežské kurii v Římě. Toto 
podřízení země svatému Petru mělo ve středo-
věku význam kardinální, neboť znamenalo ,pro-
hlášení nezávislosti‘, nárok příslušného vladaře 
na postavení rovného mezi rovnými evropskými 
monarchy. Tento krok svědčí o státnické prozí-
ravosti pána Moravanů, a o jeho bystrém chá-
pání politických struktur doby. Obdobný krok 
podnikli později vládci raně středověkého pol-
ského i uherského státu. Proč se však k němu 
neuchýlila česká knížata? Vedla je k tomu teze, 
že české panství představuje přímé přenesení 

svrchovanosti vládce moravského na zástupce 
rodu Přemyslova?“
Bruno z Querfurtu (970?-1009) tvrdil, že 
( v překladu J. Vilikovského 1968, s. 134): 
„Vznešená (Vojtěchova) matka byla ze slav-
ného slovanského rodu, důstojná choť svého 
urozeného manžela, manžela totiž, jenž byl po-
krevně spřízněn s rodem královským, neboť byl 
vlastním vnukem krále Jindřicha, jehož zákonů 
s chvěním dodnes široko daleko posluchají ná-
rody.“  R. Nový, J. Sláma a J. Zachová zveřejni-
li v roce 1987 tento překlad: „(Vojtěchův otec 
se) rodem dotýkal pokrevní linie králů a jako 
nejbližší vnuk se podobou blížil králi Jindřichovi, 
který široko daleko uplatňoval svou pravomoc 
a dodnes je všude obáván.“ O Vojtěchově mat-
ce se soudí, že jí byla Střezislava pocházející 
z rodu Přemyslovců. Problémem je, jak dospět 
od Vojtěchova otce Slavníka k Jindřichovi. Od 
údajného vnuka k údajnému dědovi. Jestliže 
by však měli Přemyslovci přijít do Prahy z Vel-

ké Moravy (přes Kouřim?), není možné hledat 
Slavníkova slavného předka mezi velkomorav-
skými vládci? Král Svatopluk zemřel roku 
894. Jeho potomek (syn nebo dcera, případně 
vnuk nebo vnučka) mohl mít syna Slavníka 
(zemřel roku 981). Proč by Bruno místo krále 
Svatopluka uvedl krále Jindřicha? Řím neměl 
velkomoravskou církev v lásce. Nebylo proto 
vhodné Velkou Moravu připomínat. Nahradil 
tedy Bruno Vojtěchovi slavného předka krále 
Svatopluka jiným slavným panovníkem Jin-
dřichem Ptáčníkem (919-936), který tehdejší 
církevní politice vyhovoval lépe než velkomo-
ravský Svatopluk? 
Jméno Jindřich vychází ze staroněmeckého 
jména Heimerich (dům + vládce). V češtině 
tedy jméno Jindřich znamená vládce domu 
nebo pán domu. Nahradil tedy Bruno Vojtě-
chovi jednoho vládce domu jiným vládcem 
domu? 
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V sobotu 23. března 2013 jsme uspořádali v obci 
již další Velikonoční dílnu s vajíčkovým rautí-
kem. Každý návštěvník si mohl vyrobit symbol 
Velikonoc. Pod dohledem Irči Havlíčkové děti 
vytvářeli ozdoby vajíčkové, na vajíčka, pod va-
jíčka, Zdeňka Peková dohlížela nad výrobou vě-
nečků a Láďa Šumbera, trojnásobný rekordman 
zapsaný svými výtvory, které byli a jsou ke spat-
ření na návsi v Biskupicích, v České knize rekor-
dů a kuriozit, dohlížel nad pletením pomlázek. 
O rautík se zasloužily p. Musilová, Helena Ne-
uerová a Alena Pospíšilová. Velice nás potěšila 
hojná účast, a to nejen návštěvníků z Biskupic, 
ale i návštěvníků z okolních obcí. 
Snad nejvzdálenějším návštěvníkem byl Tylor 
Vecera z Kanady. Po přečtení pozvánky na Ve-
likonoční dílnu na webových stránkách obce 
si akci nemohl nechat ujít a přicestoval k nám 
až z daleké Kanady J. Poprosil jsem ho tedy 

o pár řádků, jak se mu akce líbila:
Biskupice, From a Far, Seems like a small Farm 
town. It is until you experience a holiday Such 
as Easter, you realize it is a tight Knit, loving 
Community, Where everyone is willing to lend 
a helping hand. The weekend before easter the 
towns people gather together to paint eggs For 
the upcoming holiday and Socialize among ea-
chother. My experience could only describe this 
as a happy, loving atmosphere, Where, you can 
not help but feel at home.

Tyler Vecera Peden, Vancouver,  
British Columbia, Canada

Děkuji Tylorovi a všem návštěvníkům Velikonoč-
ní dílny, všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby 
vše zdárně dopadlo a těšíme se na viděnou při 
další dílně.

Filip Procházka, SPOZ

Upozorňujeme občany, že dne 12. dubna 
2013 (sobota) se v naší obci uskuteční mobil-
ní sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:
15:00–15:30 hod. stanoviště Biskupice u hasi-

čárny, platí i pro občany ze Zálesí a Flintóra.
Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:
barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, čistící tkaniny, filtry, pneumatiky
ELEKTROODPAD BUDE VYBÍRÁN OBCÍ

Oznamujeme občanům, že v pátek 19. dubna 
2013 bude do naší obce před budovu hasičské 
zbrojnice přistaven kontejner na směsný komu-
nální odpad. Kontejner bude přistaven od pát-
ku 19. dubna do pondělí 22.dubna 2013

Směsný komunálním odpadem se rozumí 
zejména: všechen odpad který se nevleze do 
popelnic, papír, lepenka (lepenkové obaly vět-
ších rozměrů), sklo (obaly větších rozměrů 

např. demižony, okna, zrcadla, textilní materi-
ál (např. koberce), dřevo (např. vyřazený náby-
tek, odpad z prořezávek dřevin), matrace, plas-
ty (např. obaly větších rozměrů – sudy), kovy 
(např. kovový nábytek, sudy), objemový odpad 
neobsahující nebezpečné látky atd.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad!
Např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, vý-
bojky, obaly obsahující zbytky nebezpečných lá-
tek, barvy...

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika
březen 2013

Naši jubilanti
Zdeněk Nečas
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešela
Anna Přichystalová
Upřímnou soustrast.

VELIKONOČNÍ DÍLNA

Sběr nebezpečného odpadu

Přistavení kontejneru na směsný komunální odpad

Vítání občánků
“ Upřímný polibek, začíná pohádka 
a končí úsměvem malého děťátka. 
To není pohádka, to je život sám, 
ať jednou štěstí přinese Vám.“

17. března 2013 přivítala naše obec Biskupi-
ce nejmladší občánky – Nicolase Wiltsche, 
Zuzanku Přichystalovou, Matyáška Žubora, 
Denisku Zezulovou, Adélku Kalitovou a Ne-
linku Bálkovou. Přejeme všem děťátkům a ro-
dičům hodně štěstí, zdraví a spokojený život. 
Rád bych také touto cestou poděkoval všem, 
kteří se podíleli na přípravách přivítání ob-
čánků, paní Zechové za upečení koláčů, paní 
Václavkové a dětem z MŠ Biskupice, paní Svo-
janovské za hudební doprovod a zástupcům 
SPOZ a OÚ.

Filip Procházka, SPOZ
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V neděli 10. března 2013 jsme uspořádali již 
3. ročník „P+P“ (pexeso + puzzle). Hráči byli 
rozděleni do 4 skupin podle věku. Nejdříve se 
hrála hra pexeso a poté soutěžící skládali pu-
zzle na čas. A jak to všechno dopadlo?
I. kategorie do 6ti let 
pexeso - 1. Nikolka 
Grézlová, 2. Karolín-
ka Zechová, 3. Ma-
reček Gloc. Skládání 
puzzle - 1. Kubíček 
Kořenovský, 2. Ba-
runka Podlezlová, 3. 
Mareček Gloc.
II. kategorie 7-10 let 
pexeso - 1. Vojta Pu-
dík, 2. Daneček Slouka, 3. Anetka Nechutová. 
Skládání puzzle – 1. Anetka Nechutová, 2. Da-
neček Slouka, 3. Anička Neuerová.

III. kategorie 11-15 let pexeso – 1. Nikola Po-
spíšilová, 2. Eliška Kolářová, 3. Michaela Ka-
litová. Skládání puzzle – 1. Diana Macková, 2. 
Nikola Pospíšilová, 3. Adélka Parolková.
IV. kategorie 16 let a více – pexeso – 1. Ros-

ťa Parolek st., 2. Klá-
ra Macková, 3. slečna 
Marta. Skládání pu-
zzle – 1. Klára Macko-
vá, 2. Karel Neuer, 3. 
Regina Parolková.
Vítězové se odnes-
li pěkné ceny. Pro 
všechny soutěžící 
bylo připraveno boha-
té občerstvení. I letos 

měli děti lepší časy ve skládání puzzle a byli 
rychlejší ve hře pexeso než my dospělí…

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

TURNAJ „P+P“ – 3. ročníkU S N E S E N Í
z 19. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 21. 2. 2013

19/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise
c) úpravu rozpočtu obce Biskupice na rok 2013 
č.1 a avízo Pardubického kraje  pro změnu roz-
počtu obce č.1 
d) vypsání výběrového řízení a mandátní 
smlouvu s firmou Justicia, s. r. o.,  ul. 28. října 
1142/168, PSČ 709 00 Ostrava IČO 25392875 
na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakáz-
ce „Biskupice oprava místních komunikací od 
km 0,011 40 – km 0,200“  za odměnu ve výši 
10 000,- Kč
e) smlouvu o zřízení věcného břemene na poze-
mek parc.č. 980/17 v k.ú. Biskupice u Jevíčka 
pro stavbu „Biskupice – STL plynovodní pří-
pojka pro RD č. p. 15“ s VČP Net, s.r.o., Praž-
ská třída 485, PSČ 500 04 Hradec Králové, IČ: 
27495949 
f) žádost ze dne 14.2.2013 Mateřské školy Bis-
kupice o schválení hospodářského výsledku za 
rok 2012 ve výši 12 445,31 Kč a jeho převedení  
do rezervního fondu Mateřské školy Biskupice 
g) žádost  ze dne 22.1.2013 Základní organiza-
ce svazu postižených civilizačními chorobami 
Jevíčko o poskytnutí příspěvku na provoz orga-
nizace v roce 2013 ve výši 2000,- Kč
h) žádost  ze dne 13.9.2012 Českého svazu vče-
lařů, o.s. základní organizace Jaroměřice  IČ: 
69175837 o poskytnutí příspěvku na mimořád-
né výdaje proti včelímu moru a podporu včelař-
ství ve výši 2 000,- Kč
ch) směrnici pro poskytování a účtování ces-
tovních náhrad dle zákoníku práce č. 262/2006 
Sb., a vyhlášky MPSV č.  472/2012 Sb.
i) podání  žádosti  o dotace pro vytvoření 6 pra-
covních míst  v obci na veřejně prospěšné práce 
na  Úřad práce ČR – pobočka Svitavy 

19/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 20.2.2013 manželů Živných, 
bytem Biskupice 11, na výměnu oken v obec-
ním bytě č. 5 na čp. 11
b) informaci starosty obce k připravova-
ným  změnám v jízdních  řádech platných od 
1.3.2013
c) informaci starosty obce ve věci omezení pro-
vozu pošty v obci

19/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 19/1 tohoto usnesení
b) starostu obce k podání žádosti o dotace po-
dání  žádosti  o dotace pro vytvoření 6 pracov-
ních míst  v obci na veřejně prospěšné práce na  
Úřad práce ČR – pobočka Svitavy 

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

Omezení dopravy
Oznamuje občanům, že od 22.4.2013  do 
15.7.2013 bude probíhat oprava místní ko-
munikace v ulici „Za humny“ od čp. 121 
(stará bytovka) po čp. 126 (nová bytovka). 
Z výše uvedeného důvodu je nutno počítat 
s omezením provozu pro automobily. Pře-
dem Vám děkujeme za pochopení. 

Dalibor Šebek, starosta obce

VIII. slet čarodějnic 
a čarodějů 

Zveme všechny čarodějnice, čaroděje, kouzel-
nice, kouzelníky, černokněžníky atd. (na věku 
nezáleží) na VIII. velké setkání, které se usku-
teční v úterý 30. dubna 2013. Dejte si do po-
řádku košťátka, naleštěte lampiónky. Kostýmy 
zbavte pavouků, pavučin a prachu. 
Slétneme se v 18.30 hod u vatry na návsi. 
Dobrou náladu, létající košťata a svítící lam-
pióny nezapomeňte vzít s sebou. Pro všechny 
bude připravená vydatná krmě a plno kouzel-
ných lektvarů v kotlících. 
Přijďte si začarovat, zalétat a hlavně se pobavit.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Likvidace organických 
odpadů v obci

Na základě celé řady stížností našich spoluob-
čanů žádáme všechny občany, aby při jarním 
úklidu zahrad neprováděli spalování organic-
kého odpadu (pálení bioodpadů na zahra-
dách a polích, vypalování trávy apod. ) mezi 
rodinnou zástavbou. Uvědomte si, že zplodi-
ny Vámi pálených odpadů nedýchají jen Vaši 
sousedé, ale také Vy a Vaše děti!
Tento organický odpad můžete od 6. dub-
na uložit na sběrné místo u ČOV, které 
jsme zřídily na podzim  loňského roku. 
Provozní doba sběrného místa u ČOV:
Středa 16:00 – 17:00
Sobota  dopoledne  10:00 – 12:00 , odpo-
ledne 15:00 – 17:00 
Na sběrném místě bude vždy přítomen pra-
covník, který Vám dá potřebné instrukce, na 
které místo dovezený odpad uložit. Současně 
Vás upozorňujeme, že odpad je nutno mít tří-
děný (tzn. zvlášť tráva, klestí apod.), jinak ne-
může být odpad na sběrné místo přijat.
Předem Vám děkujeme.

Dalibor Šebek, starosta obce

MDŽ
8. března jsme si v naší obci připomněli svá-
tek všech žen. Ačkoliv se jedná o mezinárod-
ní svátek, v některých z nás je spjat s mi-
nulým režimem, který ho hojně využíval pro 
svoji propagandu, a proto ho u nás občané 
slaví méně. 
Rozhodli jsme se zvrátit osud tohoto mezi-
národního svátku a již poněkolikáté vyrážejí 
naše děti do domácností a chodí všem ženám 
s kytičkou přát. Rád bych dětem poděkoval za 
obětavost a nadšení.

Filip Procházka, SPOZ
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci dubnu
Jiří Smékal
Lenka Kavalírová
Libuše Hacurová
Miroslav Písek
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Úspěchy základní školy v soutěžích
Ke konci února se žáci základní školy zúčast-
nili oblastního kola recitační soutěže v Mo-
ravské Třebové.
V úterý 26. února proběhlo l. kolo žáků 1.–5. 
tříd. Porota ocenila vystoupení našich prvňáč-
ků. Malí recitátoři obdrželi tři čestná uznání 
(Zoja Frantová, Pavel Písek, Pavel Kadlec).
Na úspěchy malých recitátorů navázaly žá-
kyně II. stupně. Za své přednesy obdržely 
dvě čestná uznání (Pohanková Lucie, 7. tř. 

a Václavková Adriana 8. tř.). Další úspěch 
následoval ve čtvrtek 7. března, kdy 12 žáků 
předvedlo sportovní výkony v Gymnastickém 
čtyřboji. Krásným výsledkem byly 2 medaile 
v kategorii děvčat 4.+5. třídy. Zlatou medaili 
vybojovala Hana Kopková a bronzovou Eva 
Vyroubalová 
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Iveta Špičková, Mgr. Ludmila Faltýnková

Fotbalový turnaj
V rámci zimní přípravy se chornické mužstvo 
mužů vydalo do Mohelnice na fotbalový turnaj 
na umělé trávě, kterého se zúčastnilo celkem 
10 mužstev. Ve velmi kvalitně obsazeném tur-
naji skončili naši muži na skvělém 4. místě. 

Pevně věříme, že náročná příprava se promít-
ne v jarních výsledcích a naši muži budou 
svým soupeřům v jarní části fotbalové sezony 
vyrovnanými partnery.

Za TJ Sokol Chornice Zdeněk Štefl

Americký muzikál 
Divotvorný hrnec

Divadelní spolek ŠEMBERA VYSOKÉ MÝTO 
uvede v Chornicích slavný Americký muzikál Di-
votvorný hrnec. Dílo autorů E. Y.  Harburga a F. 
Saidyho, na české poměry přepsali Jiří Voskovec 
a Jan Werich. Je v něm skvělá hudba, tance, zpě-
vy i vtipný text, někdy až překvapivě aktuální. Je 
také kostýmově velice výpravný a na nastudová-
ní tohoto muzikálu se podílí cca. 30 osob. Divo-
tvorný hrnec má dodnes svoji kvalitu a v mnoha 
případech předčí i některá 
zájezdová představení  pro-
fesionálních souborů. Před-
stavení se uskuteční v pátek 
3. května, v kulturním domě 
v Chornicích. Zahájení je 
v 18,00 hodin a vstupné činí 
50,- Kč za dospělého, za dítě 
do 15-ti let polovic. Všichni jsou srdečně zváni.

Mistříňanka 
v Chornicích

Obec Chornice zve všechny příznivce dobré de-
chovky na vystoupení známé krojované kapely 
Mistříňanka. Akce se uskuteční v sobotu 11. 
května v kulturním domě v Chornicích. Zaháje-
ní je v 17,00 hodin a cena vstupného je 120,- Kč. 
Vstupenky je možno zakoupit na místě, nebo 
v předprodeji v kanceláři obecního úřadu, tel: 
461 327 807. Vstupenka může být i milým dár-
kem v předvečer Svátku matek. Všichni jsou sr-
dečně zváni.
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PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
paní Navrátilová

ve čtvrtek 18. dubna 2013 
od 10:00 do 15:00 hod. 
v Kulturním domě 
v Chornicích.
Akce: kus za 30,-

Přikrmování zvěře – vycházka do lesa      

Závody v zimním čtyřboji

Koncem  února se žáci II. stupně vydali  v rám-
ci environmentální výchovy na zimní procház-
ku spojenou s přikrmováním zvěře. Korýtko 
v krmelci zaplnili kousky starého pečiva, jádra 
a ovoce. S pocitem dobře vykonaného skutku 
pokračovali v poznávání přírody na konci zimy.
Při cestě také navštívili přírodní útvar známý 

pod místním názvem „Pískové skály“ který se 
nachází v lese nad obcí Vrážné. Během cesty 
lesem některé žáky zaujala zimní krajina, jiné 
těžba dřeva či stopy zvěře. Domů se všichni 
vrátili unaveni a zabláceni, ale bohatší o zážit-
ky z příjemné vycházky.

Ing. Ivo Vymětal

Dne 21. února děti, které navštěvují míst-
ní TJ Sokol pod vedením paní M. Appelo-
vé a asistence I. Vašíčkové, se vydaly repre-
zentovat Chornice na okresní kolo soutěže 
v zimním čtyřboji. Soutěž se konala ve Svita-
vách a skládala se z následujících disciplín: 
šplh, člunkový běh, skok z místa a hod na 
koš.  Vzhledem k malé účasti do krajského 
kola postoupili všichni zúčastnění závodníci 
včetně našich cvičenců. Z prvních míst po-
stoupili Zezulová Sára (kategorie starší žá-

Pozvánka na koncert 
Jaroslava Hutky

Obec Chornice zve touto cestou na vy-
stoupení známého písničkáře Jaroslava 
Hutky, kterého známe nejenom jako au-

tora písniček ale také 
básní  a prózy. Se-
tkat se s ním, může-
te v sobotu 18. květ-
na v kulturním domě 
v Chornicích. Zaháje-
ní je v 18,00 hodin, 
vstupné je 90,- Kč. 
Vstupenky je možno 

zakoupit na místě, nebo v předprodeji 
v kanceláři OÚ. Tel: 461 327 807

Úspěchy 
v soutěži Letem světem
Stejně jako každý rok, pořádal i letos DDM 
Mor. Třebová zeměpisnou soutěž Letem svě-
tem. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie 
(mladší a starší žáci) a prověřuje zeměpisné 
znalosti žáků nad rámec učiva. Základní kolo 
pro nás skončilo více než úspěchem, neboť 
všichni naši reprezentanti - Mirek Písek (6. 
tř.), Matěj Smékal (6. tř.), Adriana Václavko-
vá (8. tř.), Jarek Gluch (9. tř.) a Maruška Ma-
chálková (8. tř.) postoupili v silné konkurenci 
do užšího finále. Zejména Maruška si počína-
la výtečně, když porazila více než padesát sou-
těžících a postoupila do něj z druhého místa. 
I přes zapeklité finálové otázky si naši zástup-
ci vedli na výbornou a patří jim poděkování za 
vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Alena Továrková

Okresní kolo ve Svitavách
Krajské kolo v Pardubicích

kyně I.), Zezulová Aneta (starší žákyně II.) 
a Adam Machálek (mladší žáci II.). Druhé 
místo obsadil František Macháček (mladší 
žáci II.). Na třetím místě se umístili Aneta 
Elnerová (starší žákyně I.) a Kristián Seke-
réš (mladší žáci II.). Čtvrtá skončila Lucie 
Sladká (mladší žákyně I.) a Hana Kopková 
(mladší žákyně II.). Eva Vyroubalová obsa-
dila 5. místo a Tereza Přichystalová 6. místo 
(obě mladší žákyně II.). 
Krajské kolo se konalo 2. března v Pardu-

bicích, kde závodilo pouze 7 cvičenců ze 
všech našich postupujících. Také konkuren-
ce tu byla mnohem větší, se kterou se nej-
lépe „poprali“ a na medailových pozicích 
umístili: Sára Zezulová (2. místo) a Jiří Goš 
(3. místo). Páté místo obsadila Aneta Ze-
zulová a Hana Kopková, Eva Vyroubalová 
skončila na 10. místě, Adam Machálek na 
11. místě a Lucie Sladká na 12. místě.
Všem zúčastněným závodníkům gratuluje-
me k jejich dosaženým úspěchům a zároveň 
bych touto cestou ráda poděkovala panu 
Ing. P. Kopkovi a K. Sladkému za svoz dětí 
na soutěž. 

Vašíčková Ilona
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Obec Jaroměřice

Nad kronikami Jaroměřic
Tak jako jsou korunovační klenoty slavnostně a zřídka 
vystaveny v hlavním městě republiky, s takovou úctou 
a opatrností byly v Jaroměřicích v podvečer 22.2.2013 
vystaveny kroniky obce ve výstavní síni Centra života 
a podnikání.
Chronologie časů dávno minulých – důležité událos-
ti, informace, střípky ze života v obci - je zapisována 
úhledným písmem několika obětavými kronikáři od 
roku 1923.
Prvním kronikářem po vzniku Čs.republiky se stal 
učitel zdejší školy František Medřík, dále následovali 
Arnošt Karafiát, Ing. Jan Mackerle, František Podlezl, 
Marie Hrbatová, Zdeněk Klekr a Šárka Vávrová.
Poslední jmenovaná zapsala poprvé svoje jméno jako 
kronikářka v roce 2003. Zajisté byla nejmladší pisa-
telkou a navíc ženou mezi všemi jmenovanými. Při-
stoupila k „životnímu poslání“ s velkou odpovědností 
a úctou. Od dětství je vybavena spisovatelským i bás-
nickým nadáním, úhledným až kaligrafickým písmem, 
kladným vztahem k historii a především láskou k rod-
né vesnici. To všechno jsou základní předpoklady, kte-
ré by měl kronikář mít.
Ona sama ale věděla, že to není zdaleka všechno. Pro-
to často naslouchala svému zkušenému a nad jiné po-
volanému rádci, panu učiteli Františku Plechovi, dlou-
holetému kronikáři města Jevíčka. 
Při páteční besedě se mohlo téměř 40 hostů na vlast-
ní oči přesvědčit, že úkolu se zhostila na výtečnou. Za 
vedení kroniky získala nejedno odborné ocenění, po-
slední v roce 2011 v soutěži Vesnice roku.
Na milém setkání v krátkosti provedla přítomné všemi 
osmi díly jaroměřické minulosti. S humorem, jím vlast-

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci dubnu se životního jubilea dožívají
Krejčíř Josef
Hloušek Vladimír
Hloušek Antonín
Pudíková Marie
Pudíková Olga
Langer Zdeněk
Dragonová Jiřina
K významným narozeninám všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví a osobní spokojenost.

V posledních dnech se narodil
Michal Jiroušek
Chlapci i jeho rodičům přejeme hodně radostí 
ve  společném životě.

V březnu jsme se rozloučili s panem
Stanislavem Glocem
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

ním, ve vhodných chvílích odlehčila důstojnost celého 
podvečera.
Příležitostnými „vsuvkami“ bylo i čtení krátkých vzpo-
mínek na rodný Nový Dvůr a Jaroměřice z knihy ing. 
Pavla Kyseláka „Čmikání na bráchu“. Kniha byla ne-
dávno vydána autorem, je k vypůjčení v knihovně nebo 
si ji mohou zájemci zde i objednat ke koupi. 
Příjemnou atmosféru ve výstavní síni umocnila končí-
cí výstava obdivuhodných dřevořezeb pana Vlastimila 
Stehlíka z Unčína u Jimramova.
Věřme, že s příjemnými pocity a hezkou vzpomínkou 
se celá společnost rozešla do zasněžených Jaroměři-
cích.
Paní Šárce Vávrové všichni přejeme, aby mohla ve 
zdraví vpisovat do kroniky jen příjemné události v ro-
dinné i osobní pohodě.

www.jaromerice.cz

Březen – měsíc čtenářů
a to nejen jaroměřických, ale v celé republice. V břez-
nu se podařilo zaevidovat nově zakoupené knihy, které 
si většinou již našly své čtenáře. Ještě několik málo ti-
tulů zbývá k dočerpání ročního limitu 25 000,- se kte-
rým knihovna hospodaří na nákup knižních novinek. 
Na předplatné časopisů zbývají 2 000,- Kč.
Fond musel být doplněn i několika tituly z povinné 
i doporučené četby pro naše studenty, beletrie i nauč-
ná literatura ale nepřišla zkrátka. Děti mají dveře do 
knihovny otevřené dokořán a určitě si vyberou z mno-
ha nových lákavých knih.
Registrační poplatek zůstává i pro letošní rok 30,- Kč, 
děti předškolního věku budou registrovány zdarma.
S obalováním knih již přes rok nezištně příležitostně 
pomáhá paní Martina Nečasová, které při této příleži-
tosti vyslovuji velké poděkování. 
I v březnu byl pro čtenáře připraven program , který 
přilákal zájemce nejen o četbu, ale i k návštěvě bese-
dy,výstavy, či přednášky. 
Za rok 2012 se stává dospělou „Čtenářkou roku“ s nej-
více výpůjčkami paní Lenka Geclová, která si vypůjčila 
119 knih z naší knihovny a 80 prostřednictvím mezi-
výpůjční služby.
Z dětských čtenářů se na prvním místě umístila Natá-
lie Abrahámová, žákyně 7.třídy ZŠ Jaroměřice, se 189ti 
výpůjčkami. Oběma čtenářkám blahopřejeme.

„Co jsme v zimě vytvořili“
Příjemnou besedou spisovatelky a výtvarnice Kamily 
Skopové byla zahájena výstava ručních prací „Co jsme 
v zimě vytvořili“, vhodně doplněná odbornou literatu-
rou o vystavovaných technologiích. 
Paní spisovatelka i všichni hosté byli mile překvape-
ni bezpočtem obvyklých i méně známých výtvarných 
prací 40ti vystavovatelů z Jaroměřic a okolí – vyšívání, 
háčkování, pletení, paličkování, patchwork, dřevořez-
ba, výroba hudebních nástrojů, kraslice, origami, de-
coupage, kresba, keramika, pedig, košíkářství, květi-
nové vazby, perníčky, malované kamínky, vitráže atd.
Paní Slávka Šmídová obohatila zahájení výstavy hrou 
na violu a zpěvem několika hanáckých písniček z re-
pertoáru cimbálové muziky Ječmínek. Ve zpěvu ji pod-
pořil ing. Radovan Boudný, který vystavuje v síni vlast-
noručně vyrobenou violu.
Výstava se sešla s velkým ohlasem místních obyvatel 
i hostů z okolí. Ani mnozí jaroměřičtí netušili, kdo se 
čím ve volných chvílích zabývá. 
Všichni vystavovatelé sklidili obdiv a uznání, že jejich 
šikovné ruce nezůstávají v klíně, ale dokáží vytvořit 
nádherné výrobky, na něž bylo radost pohledět ve vý-
stavní síni CŽP v Jaroměřicích od 8. března do 3.dub-
na 2013.
Poděkování vystavovatelům i nadšeným hostům.

Poděkování
V jaroměřické samoobsluze, dnes v prodejně COOP, 
dochází ke změně ve vedení provozovny. Dlouholeté 
vedoucí paní Milušce Ochranové nastává zasloužené 
penzijní období.
Do prodejny nastoupila krátce po vyučení v roce 1972 
a v roce 1978 vystřídala svou předchůdkyni, zkušenou paní 
Zdenu Dolejší. Za 35ti letou starost o plynulý chod záso-
bování potravinami a v posledních letech již zbožím téměř 
všeho druhu vyslovujeme upřímné poděkování. 
V důchodovém věku mj. vždy čerstvé rohlíky a chléb a hlav-
ně hodně zdraví a spokojenosti přejí vděční zákazníci.

Velikonoce za dveřmi
Ještě jednou Velikonoce, a to opět za dveřmi výstavní 
síně v Jaroměřicích v pátek 22.března 2013. Venku 
to jarně moc nevypadalo, tak raději v teple zkouše-
ly děti plést pomlázky s mladým zkušeným Ladisla-
vem Šumberou, který zajistil Biskupicím rekord nej-
delší mrskačkou. Jak se pletou košíky, ukazoval ředitel 
školy Mgr. František Václavek a hned se mezi chlapci 
našlo pár zaujatých diváků, kteří se budou učit s pa-
nem ředitelem „po škole“ vrbové proutky splétat do 
úhledných tvarů. Paní Ludmila Hrbatová měla na sto-
le vyrovnáno několik kornoutků s barevnými náplněmi 
a umně zdobila veselými barvami upečená perníková 
vajíčka. Okolo ní zvědavě nahlížela především děvčata 
a zjistila, že i ke zdobení je potřeba hodně trpělivosti 
a pečlivosti.
Pomalu končící výstava byla tímto předváděním příjem-
ně a účelně obohacena. Snad tedy ruční práce jaké-
hokoli druhu nezanikne a bude mít své následníky.....

Využívání veřejných 
prostranství v obci

V posledním roce se v obci stále více objevují „dočasné“ 
skládky stavebního materiálu a palivového dříví umís-
těné na veřejných prostranstvích. Je pochopitelné, že 
uklidit větší množství přivezených surovin nelze ze dne 
na den. Pokud ale víme, že se nám úklid „poněkud“ 
protáhne, máme povinnost toto oznámit Obecnímu úřa-
du. Říká to Obecně závazná vyhláška č. 2/2003. Tato 
vyhláška zároveň stanovuje poplatek za využívání veřej-
ného prostranství. 
Upozorňujeme občany, že v souladu s vyhláškou členové 
stavební komise v průběhu měsíce dubna zaměří takto 
využívaná veřejná prostranství a vyměří výši poplatku 
za 1. čtvrtletí roku 2013. Poplatek za umístění skládky 
na veřejném prostranství činí za každý započatý m2 uží-
vaného prostranství a každý započatý den 1 Kč.

Mgr. Iveta Glocová

Z činnosti „Vjechétku“
Jaroměřický soubor VJECHÉTEK se za léta  úspěš-
ného vystupování od roku 2006 dostal do podvědomí 
veřejnosti v naší obci i v širokém okolí, kde svými hu-
mornými scénkami obveseluje různorodé společnosti, 
zejména setkání seniorů.
V roce 2012 měl soubor úctyhodný počet  spokoje-
ných diváků, a to 28.1. na Babském bále v Jaroměři-
cích, dále 7.3. v Linharticích , 21.3. v Jevíčku, 22.3. 
v Konici, 31.3. ve Vanovicích, 18.4. na Kalvárii v Jaro-
měřicích, 13.5. v Brodku u Konice, 20.5. v Uhřicích, 
23.5. v Úsobrně, 21.7. v Cetkovicích, 13.10. ve Vendolí, 
21.10. v Cetkovicích, 11.11. v Sukdole a 2.12. v Pomezí. 
To je opravdu pěkná a obětavá reprezentace nejen ce-
lého souboru, ale i naší obce. 
Děvčatům z Vjechétku, dříve i později narozeným,  pa-
tří velké poděkování.
Přejeme všem hodně zdraví a inspirací ke stále nově 
obměňovanému veselému repertoáru.
V současné době začínají nacvičovat s  dětmi v krouž-
ku lidové tanečky p.Eva Stejskalová a p. Zdena Tillero-
vá. Doufejme, že děti budou šikovné a ukázněné, aby 
dosáhly stejných úspěchů, jako Vjechétek.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2013
5.-6.4. pátek – sobota, 16.00 – 8.00 hodin, zahájení 
v knihovně, pokračování v ZŠ
Noc s Andersenem, plná zábavy, úkolů a překvapení 
pro žáky 3.,4. a 5. třídy 
5.4.- 6.5., výstavní síň CŽP
Výstava dětských prací „Malujeme s Helenou Zmat-
líkovou“
Práce dětí ZŠ, motivované ilustracemi knih oblíbené ilu-
strátorky 
8.4. pondělí, další  22.4., vždy v 15.30 h, zadní míst-
nost dvora CŽP
Keramická dílna s Petrou Zezulovou, pracovní oděv, 
tvořivou chuť a 30,- Kč s sebou 
12.4. pátek, 15.00 h, VS
Tvoříme z FIMO hmoty s Lenkou Greplovou, výtvar-
ná dílna pro děti i dospělé
vstupné 50,- Kč včetně spotřebovaného materiálu 
12. 4. pátek, 18.00 h, VS
Stará dálnice Vratislav – Brno – Vídeň.
Beseda s promítáním s lektorem Jiřím Vymětalíkem
Popis autostrády 1938 - 42, mimoúrovňová křižovatka 
Jevíčko, viadukt Trnávka, stavební dvůr Velké Opatovi-
ce, dělnické pracovní tábory, stavební zázemí a materi-
álové základny.  
13.4. sobota, 9.00 – 12.00 h, zadní místnosti ve dvo-
ře ( bufet)
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA, sběr vyřazeného šatstva aj. 
potřeb dle zveřejněného plakátu
Pokud nevyhovuje sobotní termín, možnost dohody  
v knihovně v týdnu  před sbírkou. 
13.4. sobota, 16.00 – 19.00 h, VS
Meditace s ezoterikem Broňou Rotherem „Léčivá 
meditace kvantovým polem“
Karimatku a deku s sebou, vstupné 300,- Kč 
14.4. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou 
20.4. sobota, 9.00 – 13.00 h, prostory Centra života 
a podnikání
JARNÍ TRHY aneb Malá Flóra na Malé Hané, tra-

diční nabídka rostlinných přísad, sazenic, potřeb pro 
domácnost i pro potěšení 
20.4. sobota, Loretánská kaple,Vigilie Ježíše Dobré-
ho pastýře
15.00 h Pouť příznivců Kalvárie. Koncert sopranist-
ky Romany Pávkové
16.00 h mši sv. celebruje P. Evžen Martinec OSA, 
opat starobrněnský 
23.4. úterý, 13.30 h, pension na Kalvárii
Jarní pozdravení s písničkou, vystoupení dětí ZŠ 
s Mgr.F.Václavkem a p..S.Valentovou
27.4. sobota, 9.00 h, VS
Kurz patchworku s Renatou Edlmanovou 
28.4. neděle, 15.00 h, VS
Pták Ohnivák a liška Ryška, pohádka K.J.Erbena 
v provedení ochotnického divadelního souboru z Měst.
Trnávky, vstupné dospělí 50,- Kč, děti 20,- Kč
30.4. úterý, 17.00 hodin, prostory před CŽP, hřiště TJ
SLET ČARODĚJNIC před Dvoustovkou a volný přelet 
na hřiště TJ, zábava, soutěže a občerstvení  
Připravujeme: 
3.5. pátek, 18.00 h, VS
Setkání s Raulem, vyznavačem hudby a hudebních ná-
strojů z jihoamerické Bolívie, podvečer s hudbou a zají-
mavým seznámením s méně známou kulturou. 
5.5. neděle,  9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou 
9.5. čtvrtek, 17.00 h, klubovna CŽP
Astrohrátky a seminář s astroložkou Alenou Málko-
vou, vstupné 150,- Kč 
10.5. pátek, 10.00 a 11.00 h, učebna ZŠ
Pohádky a báje regionu s Mgr. Zdenou Macků 
a Mgr Michalem Schusterem
historie Malé Hané v pověstech a pohádkách - pro I. 
a II. stupeň ZŠ
10.5. – 14.6., VS
Jaroměřice – minulost a současnost, výstava výtvar-
ných zpracování pohledů na naši obec
Pokud vlastníte a můžete zapůjčit jaké-koli dobové foto-

grafie i obrazy k dané výstavě, předem děkujeme. Jedi-
ně s Vaší pomocí bude výstava hodnotná a  historicky 
zajímavá 
11.5.sobota,odjezd autobusu od zastávky ČSAD, v Bis-
kupicích 4.20, v Jaroměřicích 4.30 h, v Jevíčku 4.35 h, 
návrat cca ve 22.30 h
Zájezd do německých Drážďan s průvodcem Janem 
Valíčkem
Autobus je obsazen, přijímají se místa náhradníků, 
v případě zvýšeného zájmu, bude vypraven ještě jeden 
autobus v jiném termínu. Potvrzení přihlášky s předpo-
kládanou cenou 650,- Kč od 22.4. do 3.5.2013 v knihov-
ně 
11.5. sobota, 15.00 h, poutní areál na Kalvárii
Symposium o vzniku poutního místa Kalvárie, 
v 16.00 h mše sv. na začátek misií 
12.5. neděle, obřadní síň jaroměřického zámku
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP 
Pondělky 1.skupina 15.00 h,  2.skupina 16.30 h
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 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. Slavíč-
kovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h     

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 ověřova-

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

ního zasedání
3. hospodaření obce za leden - únor 2013 
4. Rozpočtové opatření č. 2 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o 29 000 Kč
5. výsledek hospodaření Základní školy a mateřské 

školy, Jaroměřice za rok 2012 ve výši 28 621,38 Kč
6. převod hospodářského výsledku Základní školy 

a mateřské školy, Jaroměřice za rok 2012 do re-
zervního fondu v plné výši

7. prodej  pozemků p.č. 306/1 o výměře 1 440 
m2 a  p.č. 2749 o výměře 1 358 m2 panu Pavlu 
Souralovi ml., prodejní cena stanovena ve výši 
8 394 Kč

8. prodej pozemku p.č. 2443/2 o výměře 120 m2 
panu Lubomíru Slunskému, prodejní cena sta-
novena ve výši 2 260 Kč 

9. prodej  pozemku p. č. 2443/33 o výměře 113 m2 
panu Antonínu Hlouškovi, prodejní cena stano-
vena ve výši 2 400 Kč

10. úpravy prostor vestibulu sportovní haly
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
11. informace o změně dodavatele elektřiny a plynu 

pro obec Jaroměřice
12. informace o zahájení  revitalizace zeleně v obci

29. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 13. 3. 2013
Zastupitelstvo obce ukládá:
13. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-

nem Pavlem Souralem dle zápisu
14. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-

nem Lubomírem Slunským dle zápisu
15. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-

nem Antonínem Hlouškem dle zápisu
16. komisi pro veřejný pořádek upozornit majite-

le psů na znečišťování obce psími exkrementy 
a s tím související nápravná opatření

17. starostovi obce dohodnout osobní jednání 
s MUDr. Prchalovou ve věci č.p. 118

18. starostovi obce uzavřít jednání s vedením HZS 
Jevíčko ve věci demolice nebo pronájmu nemovi-
tosti na parcele p.č. 16.

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Nabídka stavebních 
míst v obci Jaroměřice
Obec Jaroměřice nabízí k prodeji zain-
vestovaná stavební místa v lokalitě „Za 
Tvrzí“ ještě pro 8 rodinných domů:
- p. č. 166/25 o výměře 700 m²
- p. č. 166/26 o výměře 722 m²
- p. č. 166/28 o výměře 874 m²
- p. č. 166/29 o výměře 1034 m²
- p. č. 166/30 o výměře 884 m²
- p. č. 166/32 o výměře 1087 m²
- p. č. 166/35 o výměře 818 m²
- p. č. 166/37 o výměře 1091 m²
Cena 150,- Kč/m2
Další informace na tel. 461 325 720, 
461 327 813, www.jaromerice.cz
Doručení písemných žádostí:
Obec Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1,  
email: obecjaromerice@cmail.cz

Poplatky
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
pro rok 2013 činí: 500,- Kč na 1 občana za rok
Od poplatku jsou osvobozeni:
•	čtvrté a každé další nezaopatřené dítě ve společ-

né domácnosti,
•	osoby, které v příslušném roce dovrší 80 a více 

let věku,
•	osoby, které se po celou dobu příslušného roku 

zdržují v zahraničí,
•	osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody 

a vazby,
•	osoby, které mají trvalý pobyt v obci Jaroměřice 

a mají ve vlastnictví
•	stavbu nacházející se na území obce Jaroměřice 

určenou k individuální
•	rekreaci, ve které není hlášena k trvalému poby-

tu žádná fyzická osoba.
Úleva ve výši 50 % ze sazby poplatku se poskytuje
•	studujícím ubytovaných mimo území obce (nutno 

doložit potvrzením o ubytování)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději  do 31. 
května 2013, je možno jej uhradit přímo na účet č. 
3123591/0100 - do variabilního symbolu uvést číslo 
popisné, nebo uhradit v hotovosti na Obecním úřadě 
Jaroměřice  (úřední dny: pondělí, středa).
Poplatek ze psa pro rok 2013 činí 100,- Kč.

Tradice Velikonoc, beseda se spisovatelkou Kamilou Skopovou
Termín návštěvy paní Skopové byl již určen při advent-
ním podvečeru ve výstavní síni CŽP v Jaroměřicích. 
„Rok na vsi“ je název knihy této autorky, v němž nás 
provází Dorotka s Jakubem všemi tradicemi, zvyklost-
mi i recepty na krajová jídla českého venkova minu-
lých let. 
Před Velikonocemi, v pátek 8.3.2013, jsme tedy spo-
lečně pokračovali v započaté „tradici“ a paní Skopo-
vá četla a poutavě povídala o Velikonocích dávných 

i o současných na její chalupě v Oldřeticích u Hlinska. 
Má velký dar vypravěčský, výtvarný i literární a navíc 
dokáže přirozeně zaujmout posluchače. Přivezla s se-
bou nejen jarní náladu, ale i několik jejích červených 
kraslic, velikonočních dekorací a knih, o něž byl opět 
velký zájem.
Zřejmě budeme v „tradici“ pokračovat - dalším téma-
tem budou lidové kroje a odívání – ale to až někdy 
zpočátku podzimu...
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

Stěhování.  Tel.: 733 165 144.

Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách umístěných 
na Palackého náměstí . Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc .
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na autobusové zastávce 
na ulici K . H . Borovského v Jevíčku . Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc .PR

ON
ÁJ

EM LESCUS Cetkovice, s.r.o. hledá zaměstnance pro 
zalesňování, vyžínání, ošetření sazenic – na dohodu, 
případně hlavní pracovní poměr. Bližší informace na 
telefonním čísle 602 413 947. Nástup možný ihned.

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře budovy
Třebovská 809, Jevíčko /Hruška/ Celkem 350 m2,  
možno i po menších částech. Telefon 602 751 543.

SALÓN VERONIKA
DEPILACE CUKROVOU PASTOU

Vhodná pro všechny typy pleti, individuální přístup
Příjemné a efektivní odstranění nežádoucího ochlupení

V dubnu se slevou 20 %!!!
Kostelní 39, 569 43 Jevíčko

Veronika Olšanová, tel.: 737 864 989, www.salon-veronika.com

 
 
 
 

PP RODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽERODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE   
 (z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) 
 •  12:30 Městečko Trnávka (u prodejny K-plus) 
 •  13:00 Bělá u Jevíčka (u OÚ) 
Prodej 9. 4. 2013 stáří: cena: 
Kuřice červené                                              AKCE 20 týd. 120–180 Kč 
Kuřice černé                                                                  12–18 týd.     120–180 Kč 
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)                                            12–18 týd.     120–180 Kč 
Chovní kohoutci 12–18 týd.     120–180 Kč      
Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1–3 týd. 70–90 Kč 
Moularden (kříženec pižmové + peking. kachny)      1–3 týd.      70–90 Kč   
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) 1–3 týd. 110–130 Kč 
Husy bílé 1–3 týd. 140–160 Kč 
Husy landenské 1–3 týd. 140–160 Kč  

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! 
Info a objednávky: Gallus Extra s. r. o., tel.: 567 212 754  

mob.: 731 701 331, po–pá 8–15 h! gallusextra@centrum.cz 
 
 

 

  
 


