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Fotoaktuality

Pokračuje oprava kulturního domu  
v Zadním Arnoštově

Výsadba nové zeleně na sídlišti

Parkovací místo pro kola U Zámečku

Poděkování Ing. Janu SuchomelovI 
za PrácI Pro měStSké muzeum v Jevíčku

Vážený pane inženýre,
v souvislosti s Vaším rozhodnutím ukončit ak-
tivní činnost v městském muzeu nám dovolte 
poděkovat za Vaši dlouholetou a zodpovědnou 
práci v něm. Poděkování pat-
ří samozřejmě celému kolektivu 
Historicko-vlastivědného krouž-
ku v Jevíčku, který byl založen 
již 6. 3. 1992, a pod vašim vede-
ním se o muzeum vzorně staral. 
Znovuobnovení muzea v Jevíčku 
bylo zahájeno 31. 10. 1998 a jak 
je vidět, stávající prostor je napl-
něn exponáty až po strop. Díky 
Vám jsou pro příští generace za-
chovány fragmenty vývoje města, 
ale i toho, co vzniku předcháze-
lo - třeba zkameněliny.  Váš pří-
nos určitě ocenili také četní ná-
vštěvníci, které jste za dobu Vašeho působení 
v muzeu osobně přivítal.  Se svou manželkou 
Maruškou jste vytvořili „historický tandem“, 
který se o muzeum staral. Stejně tak Vám dě-
kujeme za přínos pro regionální historii, kterou 
jste obohatil řadou kvalitních publikací. Připo-
meňme z nich alespoň: „Moje město Jevíčko - 
od pravěku k současnosti“ a „Čtení o Jevíčku 
a Malé  Hané“, které jsou k zakoupení v Turis-
tickém informačním centru v Jevíčku.  V těch-
to knihách se pojednává nejen o historii, ale 
jsou obohaceny i spoustou vzpomínek na mládí. 
Na období skautingu, kopané, zajímavých jevíč-
ských osobností, akcí, které se v Jevíčku konaly 

a spoustu dalších informací.  Zasloužil jste se 
i o reedice knih, které dříve vycházely, nebo zů-
staly jen ve strojopisech. Za nejvýznamnější po-
čin považuji knihu Paměti od Jana Vrbického, 

kde autor  velice čtivou formou 
popisuje národní, hospodářské 
a kulturní probuzení Jevíčka na 
přelomu 19. a 20. století. V těch-
to Pamětech jste, pane Suchome-
le, v úvodu výstižně napsal, že 
Paměti nejsou jen vzpomínkami, 
je to též soud a vyznání moudré-
ho, pokorného a milujícího auto-
ra, čímž Jan Vrbický určitě byl. 
Jeho vzpomínky mají také žá-
doucí odstup a proto smysl udá-
lostí je jasnější a podoba lidí je 
již konečná a neměnitelná. Ješ-
tě bych chtěl připomenout jednu 

knihu, a to Čtení o Jevíčku a Malé Hané, kde 
v úvodu uvádíte, že tato kniha byla napsána pro 
všechny prosté lidi, kteří mají rádi naše město 
a jeho dějiny. Dále uvádíte, že jste hluboce zavá-
zán všem, kteří vás podporují, aby kniha vyšla, 
především panu Zdeňku Šustrovi za obrovskou 
a velkorysou pomoc při náročném zajišťování 
fotografií a při studiu pramenů.  Z těchto pra-
menů cítím, že je ve Vás ten zdravý patriotis-
mus k našemu městu, který nechává na srdcích 
neškodný šrám. Děkuji za něho. Do dalších let 
Vám tedy přejeme pevné zdraví, osobní pohodu 
a neutuchající badatelský elán. 

Za město Jevíčko Ing. Roman Müller, starosta
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mudr. zuzana Šedrlová 
DOVOLENÁ

6.–10. 5. 2013.

mudr. Ivana křížová
DOVOLENÁ

od 27. 5. do 31. 5. 2013.
Nutné případy ošetří 

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

mudr. Jana trčková 
NEORDINUJE
2.–3. 5. 2013.

Sestra bude přítomná v ordinaci.

mudr. alena Blahová 
NEORDINUJE

29. 4.–3. 5. 2013.
Akutní stavy zajistí MUDr. Šedr-
lová na adrese Kobližná 126.

omezení silničního provozu
Pro zajištění bezpečnosti cyklistů a ostatního 
provozu dojde v Jevíčku ve dnech 3.-5. květ-
na 2013 k částečným uzavírkám ulic a ome-
zením. 
3. května od 17,30 do 19,15 hod bude uli-
cemi Karla Čapka, Svitavská, Okružní I. a II, 
Biskupická, Třebovská, Palackého náměstí, 
probíhat trasa a průjezd I. etapy. 
4. května od 9,30 do 11,00 hod bude uza-
vřena silnice Jevíčko – Velké Opatovice 
a Jevíčko – Uhřice. Příjezd do Penny bude 
umožněn ve směru od náměstí Brněnskou 
ulicí.
Objížďka přes Smolno do V. Opatovic. Do Uh-
řic přes Jaroměřice oběma směry.

4. května od 17,45 do 18,30 bude ulice-
mi Brněnská od Uhřic, M. Mikuláše, A. K. 
Vitáka, veden dojezd do cíle 3. etapy na ulici 
K. H. Borovského. V této době budou ulice 
pro ostatní provoz uzavřeny.
5. května od 9,00 do 12,30 hod bude pro veš-
kerý provoz uzavřena silnice Jevíčko – Březi-
na. Objížďka přes V. Opatovice, Slatinu obě-
ma směry.
Ve dnech: 5. května od 14,00 do 23,00 
hod. a  6. května od 11,30 do 16,00 hod. 
bude ulice K. H. Borovského uzavřena pro 
veškerý provoz. Dojezdy etap cyklistického zá-
vodu s mezinárodní účastí – GP Matoušek –
ZMN 2013.

Poděkování žákům zŠ 
Jevíčko a studentům 

gymnázia Jevíčko 
Rádi bychom poděkovali žákům ZŠ Jevíč-
ko a studentům Gymnázia Jevíčko, kteří se 
v rámci Dne Země 22. 4. 2013 podíleli pod 
vedením svých učitelů na sběru odpadků ve 
městě a blízkém okolí. Naše životní prostředí 
bylo očištěno od traktorové vlečky a multiká-
ry napytlovaných odpadků. Děkujeme

Za město Jevíčko Mgr. Miroslav Šafář, 
místostarosta

Pozvánka na veřejné jednání Sk Pinec Jevíčko...

zprávy z tIc Jevíčko

veřejné Wc v Jevíčku

Ulice Nerudova bude v úseku od křiž. s ul. 
Nappova po křižovatku s ul. K. H. Borov-
ského ve dnech 3.–5. května vyhražena 
pro parkování vozidel ubytovaných na DM.
Pořadatelé se obrací na občany bydlící na tra-
se závodu,aby zde v této době neparkovali svá 
auta a provoz upravili dle pokynů pořadatelů 
a Policie ČR. Případně si auta přeparkovali do 
jiných ulic chtějí-li v této době odjet.
Věříme, že i Vy tak přispějete k bezpečnosti 
mladých cyklistů.
Děkujeme, pořadatelé z TJ Cykloklubu Jevíčko 

– účastníci závodu.

Tímto zveme nejen všechny členy SK Pinec 
Jevíčko, ale také rodiče, kteří mají zájem zapo-
jit své děti do přípravy ve „Školičce stolního 
tenisu“ a ostatní příznivce pince.
„Veřejné jednání SK Pinec Jevíčko“ na závěr 
sportovní sezóny 2012-2013 proběhne v sa-

lonku restaurace Vesmír Jevíčko v sobotu 
11. 5. 2013 od 10,00 hod.
Na jednání probereme, jak a co jsme činili 
v sezoně končící a jak by mělo probíhat obdo-
bí následující - tedy sezóna 2013-2014.
 Za SK Pinec Jevíčko Oldřich Zecha, manažer

Naše Turistické informační centrum se zapo-
jilo do nového projektu Infocentra Pod Vel-
varskou branou ve Slaném. V novém projektu 
zaměřeném především pro děti, jejich rodiče 
a prarodiče v období od května 2013 do konce 
září 2015 jde o toto: V roce 2007 vydal slán-
ský nakladatel a antikvariátník Roman Kabá-
tek upravenou sbírku slánských pověstí, za-
měřenou na nejmenší čtenáře „Bořek, kluk ze 
znaku“. Název knihy vychází z pověsti o slán-
ském městském znaku, texty sepsal Libor 
Dobner a svými ilustracemi je doplnila známá 
dětská malířka Renáta Frančíková. Tato kni-
ha je pilířem celého projektu. Idea je násle-
dující. Každá kniha bude opatřena číselným 
kódem, kontaktem na Infocentrum a textem 

vysvětlujícím tento projekt a bude putovat po 
celé České republice. Knihy po turistech, kte-
ří přijdou do slánského infocentra, rozešleme 
do dalších IC a knihoven. Pokud kniha ná-
vštěvníka zaujme, může si knihu vzít domů, 
prohlédnout, přečíst. Po jejím přečtení ji po-
šle stejnou cestou dál do dalších míst v re-
publice, tzn., že knihu přinese do nejbližšího 
Informačního centra nebo knihovny. Startem 
i cílem by mělo být vždy zase jen IC nebo 
knihovna.
Dostane se kniha Bořek, kluk ze znaku i do 
Jevíčka? Najdete tuto knihu i v našem Turis-
tickém informačním centru? Nechejme se pře-
kvapit.

TIC Jevíčko

Po delší době jsem navštívila Jevíčko 
a byla jsem opravdu mile překvapená. 
Jednak úpravou náměstí a BUS stano-
višti. Všechno upravené, zeleň, lavičky 
a čisto. Největším překvapením byly ve-
řejné toalety, lehce přístupné, moderní, 
čisté a voňavé. Za těch 5 Kč to opravdu 
stojí! Cítila jsem se na toaletách jako 
doma a v příjemném prostředí. Klobouk 
dolů, takové v Moravské Třebové nemá-
me! Takže velká pochvala! 

Radka Vyhnalová
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 30. 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 30. 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: 
15. 5. 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 bytové a sociální
 7) Zpráva o činnosti a hospodaření PBH města 

Jevíčka
 8) Účetní uzávěrka
 9) Korespondence, různé
10) Diskuse
11) Usnesení

V Jevíčku dne 24. 04. 2013

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

Usnesení z 29. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 17. dubna 2013

29/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Koneč-
ná, Ing. Kamil Stopka, Ing. Antonín Sta-
něk,

b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 

2013 č. 2,

d) prodej bytové jednotky č. 476/2, spolu-
vlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na 
společných částech domů č. p. 475 a č. p. 
476 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 1/12 na pozemcích p. č. st. 470/3 a p. 
č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí RNDr. 
Dagu Hrubému a Ing. Miluši Hrubé, K. H. 
Borovského 476, 569 43 Jevíčko za cenu 
594.362 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a RNDr. Dagem Hrubým a Ing. Miluší Hru-
bou na prodej nemovitostí,

e) prodej bytové jednotky č. 476/3, spolu-
vlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na 
společných částech domů č. p. 475 a č. p. 
476 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 1/12 na pozemcích p. č. st. 470/3 a p. 
č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí Ale-
ně Pavelkové, K. H. Borovského 476, 569 
43 Jevíčko za cenu 559.381 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Alenou Pavelkovou na 
prodej nemovitostí,

f) prodej bytové jednotky č. 476/6, spolu-
vlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na 
společných částech domů č. p. 475 a č. p. 
476 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 1/12 na pozemcích p. č. st. 470/3 a p. 
č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a nádvo-
ří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí Mirosla-
vu Továrkovi a Jarmile Továrkové, K. H. 
Borovského 476, 569 43 Jevíčko za cenu 

542.393 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Miroslavem Továrkem a Jarmilou Továr-
kovou na prodej nemovitostí,

g) prodej bytové jednotky č. 476/5, spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 1/12 na spo-
lečných částech domů č. p. 475 a č. p. 476 
a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
1/12 na pozemcích p. č. st. 470/3 a p. č. 
st. 470/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí za minimální 
částku 783.970 Kč dle znaleckého posud-
ku č. 3262/2012 formou nejvyšší nabídky,

h) převedení dlouhodobého majetku (vodovo-
dů) dle předávacího protokolu ze dne 18. 
4. 2013 (viz příloha) z Města Jevíčko na 
Svazek obcí skupinového vodovodu Malá 
Haná, se sídlem Palackého nám. 1, 569 43 
Jevíčko,

i) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko 
č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení s účin-
ností od 6. 5. 2013,

j) příspěvky z rozpočtu města na opravu ne-
movitých kulturních památek v rámci pro-
gramu „Regenerace městských památko-
vých rezervací v roce 2013“ dle přílohy 
zápisu,

k) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava 
fasády synagoga Jevíčko“, ve kterém nejvý-
hodnější nabídku podala firma MOLAT, spol. 
s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za 
nabídkovou cenu 447.147 Kč vč. DPH,

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 
14, 679 63 Velké Opatovice k provedení 
akce: „Oprava fasády synagoga Jevíčko“ za 
částku 447.147 Kč vč. DPH,

m) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 312008 
mezi Městem Jevíčko a firmou KOLP, s. 
r. o., Kamenná 4b, Brno, provozovna Dr. 
Janského 1176/36, 571 01 Moravská Tře-
bová na akci: „Oprava vnějších omítek bu-
dovy kláštera č. p. 51 (st. p. č. 3), omítky 
východní stěny po úroveň patrové římsy“ 
za částku 366.665 Kč bez DPH,

n) provedení navrhovaných víceprací na akci: 
„Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov 
II. etapa“ firmou MOLAT, spol. s r. o., Zá-
mek 14, 679 63 Velké Opatovice  za částku 
149.365 Kč vč. DPH,

o) bezúplatné předání a převzetí 6 ks nádob 
pro shromažďování odpadu a 1 ks štěpko-
vače biomasy od svazku obcí Mikroregi-
on Svitavsko, T. G. Masaryka 35, 568 11 
Svitavy na základě projektu „Integrovaný 
systém nakládání s odpady – sběrné dvo-
ry Svitavska“ a na základě Smlouvy o fi-
nancování projektu (partnerské smlouvy) 
ze dne 21. 2. 2006,

p) výsledek výběrového řízení na akci: „Zed-
nické práce bytu č. 3 ve 2. NP v domě Rů-
žová 83“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma Kamil Pitner, 798 47 Horní 
Štěpánov 362 za nabídkovou cenu 110.152 
Kč bez DPH,  

q) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Kamil Pitner, 798 47 Horní 
Štěpánov 362 k provedení akce: „Zednické 
práce bytu č. 3 ve 2. NP v domě Růžová 
83“ za částku 110.152 Kč bez DPH z roz-
počtu PBH města Jevíčko,

r) uvolnění grantu Českému rybářskému sva-
zu, MO Jevíčko ve výši 3.000 Kč na činnost 
rybářského kroužku,

s) finanční příspěvek Kabelové televizi CZ, s. 
r. o., Praha ve výši 30.000 Kč na pořízení 
technologického vybavení ústředny v Jevíč-
ku z důvodu možnosti distribuce TV pro-
gramů v digitálním systému DVB-T,

29/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu 
a Vojtěcha Hebelku,

29/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:

a) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, 
mládeže a sportu,

b) informaci starosty o nabídce Hanácké ze-
mědělské společnosti Jevíčko, a. s., na vyu-
žití odpadního tepla z kogenerační jednot-
ky bioplynové stanice Jevíčko,
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Usnesení z 66. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 25. března 2013

1/66 Rada pověřuje IT zajištěním po-
ptávkového řízení na akci: „Oprava světlíku 
v budově MěÚ Jevíčko“,
2/66 Rada pověřuje IT zajištěním po-
ptávkového řízení na zajištění „Průkazu 
energetické náročnosti budov v Jevíčku“ dle 
předloženého seznamu,
3/66 Rada pověřuje IT zajištěním pro-
počtu odhadovaných nákladů spojených 
s prodejem a přípravou parcel k výstavbě no-
vých garáží na ul. K. Čapka za účelem zjiště-
ní zájmu uchazečů o koupi za takto zkalkulo-
vanou cenu,
4/66 Rada schvaluje veliteli JSDH Je-
víčko nákup drobného materiálu a provádění 
oprav na hasičské technice bez informování 
RM do částky 5.000 Kč měsíčně,
5/66 Rada pověřuje velitele JSDH Je-
víčko ve spolupráci s tajemníkem MěÚ Jevíč-
ko vypracováním „Dopravně provozního řádu 
vozidel pro JSDH Jevíčko“,
6/66 Rada schvaluje plán účetních od-
pisů dlouhodobého hmotného majetku PBH 

Usnesení z 67. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 8. dubna 2013
1/67 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem Synagogy pro T. J. Sokol Jevíčko pro 
uskutečnění výstavy v rámci oslav 120 let za-
ložení organizace Sokol v Jevíčku a 150 let 
ochotnického divadla v Jevíčku v termínu 21. 
- 23. 6. 2013 a zapůjčení výstavních panelů 
pro potřeby výstavy,
2/67 Rada neschvaluje mimořádný fi-
nanční příspěvek pro pěvecký sbor Cantilo 
na přehlídku pěveckých sborů Okolo Jevíč-
ka,
3/67 Rada pověřuje IT zajištěním pro-
vedení odvětrání TIC,
4/67 Rada schvaluje pronájem budo-
vy Synagogy žadateli dle zápisu a stanovuje 

města Jevíčka na rok 2013,
7/66 Rada schvaluje investici ZUŠ Je-
víčko k pořízení melodického bicího nástroje 
Marimba, kdy uvedený hudební nástroj bude 
částečně hrazen z provozního rozpočtu ZUŠ 
Jevíčko a dotace SZIF,
8/66 Rada schvaluje výměnu sporáku 
v bytě č. 1 na ul. K. H. Borovského 465 žada-
telům dle zápisu,
9/66 Rada schvaluje přihlášení osoby 
k trvalému pobytu na adrese Křivánkova 98 
v Jevíčku,
10/66 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem kina Astra pro ZŠ Jevíčko k uspořádání 
představení s názvem „Jak víla modrovláska 
splnila tři přání“ pro žáky ZŠ Jevíčko dne 
24. 4. 2013,
11/66 Rada schvaluje zábor veřejného 
prostranství k umístění letní zahrádky před 
restaurací PRIMA RISTORANTE s možnos-
tí umístění max. 2 stolů se zachováním po-
chůzného pásu 150 cm od okraje vozovky,
12/66 Rada schvaluje úhradu částky ve 
výši 32.170 Kč vč. DPH za provedení opravy 
vozidla Škoda Octavia,
13/66 Rada schvaluje záměr směny po-
zemku p. č. 47/2 – zahrada v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

14/66 Rada schvaluje výměnu bytu 3+1 
v domě K. H. Borovského 475 za byt 3+1 
v domě M. Mikuláše 551 na doporučení ko-
mise bytové a sociální,
15/66 Rada schvaluje členy povodňo-
vých orgánů Města Jevíčka dle zápisu,
16/66 Rada schvaluje cenové nabídky 
na výměnu oken bytu č. 3 na ul. Růžová 83 
v provedení dřevo (2 ks) firmou VPO Protiva-
nov, Rožmitálova 229/14, Blansko za částku 
29.975 Kč vč. DPH a provedení plast (2 ks) 
firmou VPO Protivanov, Rožmitálova 229/14, 
Blansko za částku 24.125 Kč vč. DPH Kč, vše 
hrazeno z rozpočtu PBH města Jevíčka,
17/66 Rada schvaluje vyhlášení poptáv-
kového řízení na akci: „Rekonstrukce koupel-
ny bytu č. 3 na ul. Růžová 83“ a seznam fi-
rem, které budou obeslány v rámci této akce 
dle zápisu,
18/66 Rada jmenuje komisi pro oteví-
rání obálek a vyhodnocení nabídek na akci: 
„Rekonstrukce koupelny bytu č. 3 na ul. Rů-
žová 83“ dle zápisu,
19/66 Rada schvaluje Směrnici 
č. 3-F/2013 k DPH města Jevíčka s účinnos-
tí od 1. 4. 2013.

 Mgr. Miroslav Šafář
 místostarosta

paušální částku 500 Kč za jednodenní akci,
5/67 Rada schvaluje nájemní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Lesy ČR, s. p., na 
pronájem části pozemku p. č. 2155 o výměře 
49 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 392 
Kč/rok,
6/67 Rada schvaluje nákup 2 ks let-
ních pneumatik na vozidlo Peugeot Boxer 
vč. přezutí a vyvážení za částku 4.200 Kč vč. 
DPH a zakoupení 4 ks letních pneumatik vč. 
přezutí a vyvážení a sady stěračů na vozidlo 
Škoda Octavia za částku 6.500 Kč vč. DPH,
7/67 Rada pověřuje IT zajištěním vy-
tipování místa k umístění stojanu na jízdní 
kola u budovy Zámečku a následným jeho 
zakoupením a instalací,
8/67 Rada pověřuje vedoucího organi-
začního odboru zpracováním ceníku za kopí-
rování, tisk a laminovací práce v TIC Jevíčko,
9/67 Rada schvaluje CN firmy Instala-

térství Bidmon, Třebovská 431, Jevíčko k re-
alizaci akce: „Plynofikace a ÚV bytu č. 3 na 
ul. Růžová 83“ za částku 78.973 Kč bez DPH 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,
10/67 Rada schvaluje obeslání firem 
v rámci poptávkového řízení na akci: „Rekon-
strukce koupelny a kuchyně bytu č. 3 na ul. 
Růžová 83“ dle předloženého návrhu,
11/67 Rada schvaluje zakoupení 15 ks 
párty setů a 1 ks párty stanu od firmy HO-
BBY Centrum Jevíčko za celkovou částku 
44.125 Kč vč. DPH,
12/67 Rada pověřuje IT zajištěním zpev-
nění pochůzných částí na místním hřbitově 
dle zápisu, opravou omítky levé hřbitovní zdi 
a provedením nátěru brány.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

c) stanovisko zpracovatele ve věci připomínek 
veřejnosti k návrhu územního plánu Jevíč-
ko s návrhem zapracování v textové a vý-
kresové části ÚPD dle zápisu,

d) zprávu ve věci využívání a ekonomiky bu-
dovy kina ASTRA za rok 2012,

e) informaci starosty o cenové nabídce a návr-
hu SOD firmy DEKPROJEKT, s. r. o., Tis-
kařská 257, 108 00 Praha 10, na zpraco-
vání průkazů energetické náročnosti budov 
v majetku města Jevíčko za částku 139.755 
Kč vč. DPH,

f) informaci starosty o cenové nabídce a ná-
vrhu SOD firmy REGAM, s. r. o., Klientská 
1215, 110 00 Praha 1 na dodávku a insta-
laci solární lampy na ul. Na Rybníku za 
částku 78.642 Kč bez DPH,

g) informaci starosty o cenové nabídce na vý-
měnu vchodových dveří na objektu synago-
gy od firmy MRŇKA, a. s., Bídov 463, 798 
52 Konice za částku 80.050 Kč vč. DPH,

29/4  Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e :
a) radu města realizací veřejné soutěže na 

prodej bytové jednotky č. 476/5 v bytovém 
domě Jevíčko č. p. 475, 476 s kritériem nej-
vyšší nabídnuté ceny,

b) radu města prověřením možnosti zhod-
nocení finančních prostředků utržených 
z prodeje bytů v domě č. p. 475, 476 na 
ulici K. H. Borovského.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Setkání učitelů při příležitosti dne učitelů

Žákyně základní školy v Jevíčku postoupila 
do celostátního kola dětských recitátorů

2. dubna 2013 se současní i bývalí učitelé Zá-
kladní školy v Jevíčku setkali při příležitosti 
jejich svátku, Dne učitelů. Sešli se v hojném 
počtu při kávě a malém pohoštění, které po-
mohly připravit žákyně 
8. ročníku. 
Setkání pedagogů oko-
řenili žáci, kteří navště-
vují literární kroužek, 
a pro učitele připravili 
literární pásmo. V něm 
se představili i recitáto-
ři, kteří reprezentovali 
naši školu na recitační 

soutěži v okresním či krajském kole. Pásmo 
bylo provázeno mluveným slovem. Úvod a zá-
věr pásma zpestřil kánon či sólový zpěv. Bý-
valým učitelům byla předvedena ukázka prá-

ce s interaktivní tabulí 
a společně si zavzpo-
mínali nad fotografiemi 
z různých akcí školy. 
Všichni se rozcháze-
li s úsměvem na tváři 
a s přáním, aby se po-
dobná setkání konala 
častěji.

Mgr. Jiřina Finsterlová

V měsíci dubnu proběhla v Pardubicích „Dět-
ská scéna 2013“ - krajské kolo dětských recitá-
torů. Ze Základní školy v Jevíčku do krajského 
kola postoupili tři žáci. V silné kon-
kurenci recitátorů celého Pardubic-
kého kraje se naši přednášející roz-
hodně neztratili. Právě naopak.
V kategorie 4. a 5. tříd se sešlo 
hned několik výborných recitátorů, 
porota byla nadšená z jejich výkonů 
a nakonec osmi z nich udělila di-
plom či čestné uznání. Na celostát-
ní přehlídku dětských recitátorů 
však mohla poslat jen dva zástupce. 
Jedním z nich se stál žák z Chrudimi a diplom 
s  postupem do celostátního kola si odvez-
la také Natálie Finsterlová, žákyně Základní 
školy v Jevíčku. Odborná porota Natálii ocenila 
za přednes pohádky Aloise Mikulky O Červené 
karkulce. V rozborovém semináři předsedkyně 

poroty Ema Zámečníková s Natálií její výkon 
zhodnotila, žákyně tak získala odborné rady do 
další práce. 

V krajském kole se také dařilo 
Zdeňce Mauerové, žákyni 8. roč-
níku, která zaujala porotu svým 
1. textem, a postoupila do 2. kola 
mezi deset nejlepších recitátorů. 
Nakonec si za svůj výkon odvezla 
čestné uznání. Porotu zaujala ze-
jména přednesem bajky Zmýlená 
neplatí, kterou napsal Stanislav 
Komenda. 
Posledním naším zástupcem na 

krajské přehlídce byl žák šesté třídy, Jakub 
Mauer. Úlohu neměl také jednoduchou, v jeho 
kategorii se sešlo 19 recitátorů. Jakub sice oce-
nění z krajské přehlídky nedovezl, ale získal cen-
né zkušenosti do další práce.

Mgr. Jiřina Finsterlová

„Pryč s odpadky 
okolo silnic a cest“
V pondělí 22. 4. 2013 v 8:00 odstartovala akce 
„Pryč s odpadky okolo silnic a cest“. Akce se 
zůčastnili studenti tříd: 4. S, 2.B a 6. S.
První skupinka - pod vedením Ing. Zdeňky Ji-
ráskové a Mgr. Veroniky Markusové vyčistila 
oblast okolo cihelny a zemědělského družstva. 
Druhá skupinka - pod vedením Mgr. Jany Sed-
láčkové měla na starost oblast kolem „Napo-
leonského pomníku“ a kolem sanatoria (těžký 
kalibr). A třetí skupinka pod vedením Mgr. 
Adama Wiltsche a Bc. Jakuba Martínka se po-
starala o oblast kolem autostrády, „Červeňá-
ku“ a „Židovského hřbitova“.
Počasí se vydařílo, sluníčko pěkne hřálo a prá-
ce šla od ruky. S pokročilým časem a hroma-
dou odpadků jsme na sobě začali pociťovat 
únavu - sluníčko už krásně nehřálo, ale nesne-
sitelně pražilo. Cíl byl však jasný - zbavit pří-
rodu okolo Jevíčka odpadků. Toho jsme nako-
nec částečně dosáhli (alespoň do té doby než 
nějaký ohleduplný dobrák odhodí staré pneu-
matiky nebo nemocniční sklo). Děkujeme za 
materiální a technickou pomoc MÚ Jevíčko…

Mgr. Adam Wiltsch

Mateřská škola v Jevíčku
si Vás dovoluje pozvat na

oslavu DNE MAMINEK,
která se uskuteční

v úterý 7. 5.
v 16:30 hod.
v kině Astra.

V Programu vystoupí děti z mateřské školy

 a jako hosté žáci ZUŠ v Jevíčku.

Svitavský dýchánek – přehlídka dětského divadla
Ve dnech 12. a 13. 4 2013 se ve Svitavách 
konala krajská postupová přehlídka dětského 
divadla - Svitavský dýchánek.  Soutěže se zú-
častnil i náš jevíčský soubor Zjev s pohád-
kou „ Zlatá šupinka“. Do Svitav jsme přijeli 
v sobotu ráno a mohli se podívat na předsta-
vení ostatních souborů. Některá se nám líbila 
více, jiná méně. Velice nás zaujalo vystoupení 
postižených dětí, u kterého nám všem tekly 
slzy z očí. Po obědě jsme se začali připravo-
vat na naše vystoupení. Měli jsme velké oba-
vy, protože svitavská soutěž byla taková naše 
„předpremiéra“. 
Čím více se blížil čas, kdy jsme měli začít, tím 
více jsme byli nervózní. Obléknout do kostý-
mů, nalíčit se, přichystat scénu. Hlavně ne-
zapomenout text!  Nakonec ale vše proběh-
lo hladce. Ze všech spadla nervozita ihned, 
jak jsme vešli na podium. Sice se vyskytlo pár 
chybiček, ale ty se nám snad do naší premié-
ry povede odstranit.  Za náš výkon nás porota 

ocenila čestným uznáním, které nás velice 
potěšilo. Snad i toto ocenění je dobrým dů-
vodem k tomu, abyste se i vy na nás přišli 
podívat a sami posoudili, zda jsme si ocenění 
zasloužili či ne.
Těšíme se na vás v neděli 26. 5. v kině Astra 
od 17 hod, www.zjev.webnode.cz

Jakub Mauer,  Zdeňka Mauerová,  
Michaela Pipreková – členové žákovského odd.
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Stříbrní „Smajlíci“ z Jevíčka
Dne 12. dubna 2013 jsme se již potřetí zúčastnili 
Krajského kola přehlídky školních dětských pě-
veckých sboru tentokráte v Uničově. 
Do Uničova jsme byli s naším Školním pěvec-

kým sborem Smajlíci pozváni jako hosté. Zdej-
ší koncertní síň měla neuvěřitelnou akustiku, 
proto jsme byli rádi, že si zde můžeme zazpívat 
déle, než ostatní sbory, které s námi soutěžily.
Nejprve jsme se předvedli se soutěžním vystou-
pením. Po krátkém oddechu jsme zazpívali další 
písně, kterými jsme se ostatním sborům snažili 
zpestřit čekání na vyhlášení výsledků.
Poté už následovalo samotné vyhodnocení soutě-
že. Odborná porota ocenila snahu a píli našich 
zpěváků. V konečném pořadí jsme si odvezli di-
plom za umístění ve stříbrném pásmu.
Pokud si budete chtít poslechnout, „jak nám 
to zpívá“, přijďte se podívat 5. června 2013 do 
Synagogy. Od 17.00 hod. zde proběhne Školní 
akademie ZŠ Jevíčko.

Mgr. Blanka Mauerová

Benelux
Jako každým rokem jsme se ve spolupráci s Ob-
chodní akademií v Ostravě a německou Mittelschu-
le Böhlen vydali prozkoumat země Beneluxu. 
Autobus z Ostravy nás vyzvedl na Velikonoční pon-
dělí 1. dubna v Moravské Třebové a výlet mohl 
začít! Cestou jsme ještě nabrali pár německých od-
vážlivců a konečně jsme byli kompletní.
Po celonoční jízdě jsme v brzkých ranních hodi-
nách konečně dorazili k našemu prvnímu cíli – Lu-
cemburku. 
Tady jsme si prošli historickou část města, dali si 
bagetu v místní pekárně a hned pokračovali dál. 
Následovala prohlídka Bruselu. V tomto překrás-
ném městě jsme došli k sošce „Čůrajícího chlapeč-
ka“ a poté nikdo z nás neodolal belgickému pivu. 
Pak už nás čekal jen přejezd k Atomiu, kde jsme 
vše rychle nafotili a po náročném dni jsme se vydali 
na asi dvouhodinovou cestu do holandského města 

Literární večer
Pardubického básníka, skladatele trampských 
i dětských písní, skauta a dřívějšího právníka 
Jana Kratochvíla znají návštěvníci literárních ve-
čerů Městské knihovny v Jevíčku již nejeden rok. 
Jeho v pořadí čtvrté vystoupení v našem městě, 
konané ve čtvrtek 11. dubna, bylo zasvěceno vínu. 
Víno zajiskřilo nejen v laska-
vých slovech, namnoze s pří-
domkem šatovského Znovína, 
ale zavonělo i to nalité, kte-
ré sponzorsky poskytl jevíč-
ský vinárník pan Jiří Fojtek. 
Vždyť téměř všechny odreci-
tované verše se tak či onak 
tohoto opojného moku dotý-
kaly. 
Jan Kratochvíl st., rodák z jižní Moravy, zde před-
stavil svoji zbrusu novou básnickou sbírku Vinné 
variace. V průběhu večera došlo rovněž k malé-
mu křtu. Kmotrovství se zhostila vedoucí městské 
knihovny paní Stanislava Kavanová. Spoluauto-
rem prezentované sbírky veršů a limeriků je au-
torův syn, děkan MFF Univerzity Karlovy prof. 
RNDr. Jan Kratochvíl, CSc, který knihu dotváří 
obrazově. Jen připomeňme, že ani tento světoběž-
ník, fotograf a excelentní matematik není v Je-
víčku cizí. Vedle toho, že tu vystavoval fotogra-
fie ze svých cest, býval též častým účastníkem 

matematických soustředění jevíčského gymnázia. 
Čtvrteční literární večer svého tatínka neopo-
mněl posvětit telefonickou zdravící, kdy pozdravil 
i přítomného starostu města a svého přítele 
Ing. Romana Müllera. Při recitaci Veršů vinných 
i nevinných doprovázela Jana Kratochvíla vedle 
pardubické kulturní pracovnice Mgr. Ivany Lie-

dermanové i jevíčská knihov-
nice Pavla Konečná. O milý 
hudební doprovod se postara-
ly žákyně Lidové školy umě-
ní v Jevíčku Eliška Beranová 
a Kateřina Pávková pod vede-
ním Mgr. Kateřiny Konečné. 
Celý večer moderoval autor 
tohoto sloupku. 
Básnickou sbírku Vinné varia-

ce si mohou případní zájemci objednat v knihov-
ně u paní Stanislavy Kavanové.

R. B. Beran

Vinná pobídka  
Jan Kratochvíl st.

Je to někdy k pousmání,
jeden nemá ani zdání,
proč po páté sklínce vína,
dřív, než přijde kocovina,
splní se mu každé přání. 

Noodrwijk, kde jsme měli zařízené ubytování. Na-
stala bitva o pokoje, sprchy a jídlo. Všichni chtěli 
být všude první. Nakonec jsme se samozřejmě do-
mluvili jako rozumní lidé a jen tiše záviděli němec-
kým přátelům, kteří místo instantních polévek za-
čali vařit kari omáčku. 
Druhý den nás čekala návštěva květinového parku 
Keukenhof. Bohužel to bylo maličké zklamání, proto-
že kvůli chladnému počasí venku moc květin nekvet-
lo. S výrobou tradičních dřeváků a první ochutnáv-
kou sýrů nás seznámili ve skanzenu Zaanse Schans. 
Nezapomnělo se ani na fanoušky fotbalu, kteří se 
mohli vyřádit ve fanshopu Ajaxu Amsterdam. 
A poté nás konečně čekaly ulice Amsterdamu. Vel-
ká okna, grachty, ale hlavně kola, kola a kola. To je 
Amsterdam. Absolvovali jsme první prohlídku měs-
ta včetně ulic červených luceren. V podvečerních 
hodinách jsme bohužel toto divoké svobodné město 
museli opustit a vrátili jsme se zpět na ubytování. 
Předposlední den byla v plánu návštěva Haagu. Zde 

jsme si prohlédli zmenšeniny významných budov 
Holandska v muzeu zmenšenin Madurodam. Ná-
sledoval přesun do Scheveningenu, kde zájemci na-
vštívili vodní centrum Sealife. No a nastal poslední 
večer v Noordwijku. Balení, uklízení, ale samozřej-
mě i zábava a večerní procházka po pláži. Těsně 
před odjezdem jsme už jen doladili poslední detaily, 
předali penzion majitelům a vypravili se na sýrovou 
farmu. Zde všichni nakoupili všemožné druhy sýru, 
přes obyčejnou goudu až po sýr s chilli. A znovu 
nás přivítal Amsterdam. Tentokrát jsme si celé měs-
to projeli na lodi, nafotili plno fotografií a utratili 
poslední eura. 
V ranních hodinách 6. dubna jsme dorazili zpět do 
Moravské Třebové, kde už nás netrpělivě očekávali 
rodiče. Všichni jsme se vrátili v pořádku, plni do-
jmů a skvělých vzpomínek.
Doufáme,  že  tento  zájezd  nebyl  náš  poslední  do 
zemí Beneluxu.

Kristýna Valíčková, 2.B

verše s doušky vína / nejen ze znovína Pěvecké úspěchy 
studentek gymnázia

Dne 3. 4. 2013 se studentky našeho gymnázia 
zúčastnily každoroční pěvecké soutěže v Morav-
ské Třebové. Tentokrát jsme už od začátku vědě-
ly, že bohužel všechny zpěvačky budou zpívat ve 
stejné kategorii, a tím si budou vzájemně konku-
rovat. Šly jsme do toho ale s tím, že se sejdeme 
s výbornými zpěváky, zazpíváme si, získáme nové 
zkušenosti, prostě si ten den užijeme. Výsled-
ky předčily veškerá očekávání: Kateřina Skřeb-
ská (4. A) obsadila první místo, Julie Junková 
(4. B) se umístila na třetím místě, a i benjamínek 
Natálie Ivkovičová (2. B) získal čestné uznání. 
Děvčatům blahopřejeme, přejeme hodně hudeb-
ních úspěchů, ale hlavně spoustu krásné muziky 
v průběhu celého života.

Mgr. Jana Sedláčková
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výsledky šachového turnaje mládeže
V neděli 21. 4. 2013 se uskutečnil v malém sále 
Hotelu Morava šachový turnaj mládeže. Turnaje 
se zúčastnilo 28 mladých hráčů z různých klubů 
a oddílů a k vidění byla řada napínavých partií. 

Šachový klub Jevíčko by chtěl poděkovat za po-
moc sponzorům, kteří turnaj podpořili cenami 
a lidem, kteří pomohli s organizací turnaje.

Za ŠK Jevíčko, Pavel Liebl

„okolo Jevíčka“ potřetí
Letošní ročník sborové přehlídky „Okolo Jevíčka“ 
zaznamenal podstatné změny v celkové koncep-
ci i ve výběru nových prostor. Samotná přehlídka 
byla tak rozdělena na 2 části: v jevíčské synagoze 
zazněly převážně lidové a moderní písně, v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie pak převažovala klasic-
ká a duchovní hudba. Organizátor – pěvecký sbor 
Cantilo – usoudil, že méně je někdy více, a omezil 
počet vystupujících těles na 5. Hosté tímto získali 
více času pro svá vystoupení.
Akce propukla v sobotu 20. 4. v 16 hodin v syna-
goze. Znělkou Signum ji zahájil sbor Cantilo pod 
taktovkou sbormistra Luďka Klimeše. Po úvod-
ním slovu moderátora Petra Prossera zazněla ještě 
píseň Léto, kterou mnozí znají v podání Hradišťa-
nu. Pro Cantilo ji ale upravil jeden z nejmladších 
členů sboru, student Gymnázia Jevíčko a Brněn-
ské konzervatoře Jaromír Gamba. Ještě krátké 
vysvětlení – záměrem Cantila v letošní přehlídce 
bylo spíše ustoupit do pozadí a dát o to větší pro-
stor kvalitním a vzácným hostům. Cantilo totiž 
připravuje pro jevíčské příznivce velký podzimní 
koncert, kde zazní nový repertoár (sledujte web 
sboru www.cantilo.webnode.cz).
Ale zpět k přehlídce. Krátkou vsuvkou v programu 
bylo ocenění významu a přínosu jevíčského rodá-
ka pana Plecha. Sbormistr Luděk Klimeš mu slav-
nostně předal báseň, kterou speciálně pro něj slo-
žila paní učitelka Klimešová z Velkých Opatovic.
Jako další zazpívali studenti jevíčského Gymnázia, 
kteří si říkají 4/4 JeVy (dříve Toilet Group), pod 
vedením svého sbormistra Jaromíra Gamby. Tento 
chlapecký vokální kvartet vznikl v roce 2010 z ini-
ciativy spolužáků, jeho věkový průměr se v součas-
nosti pohybuje na hranici zletilosti. Slyšeli jsme 
originální a humorné vlastní skladby (Sendvič, 
Sportovní…), na jejichž tvorbě se podíleli všichni 
členové seskupení, dále lidovou Široký hluboký 
a inspiraci od 4TETu Tears for heaven.   
Jako třetí se představil vokální sextet Misty z Vel-
ké Bystřice. Základ tohoto souboru, který vznikl 
v roce 2005, tvoří rodina Juráňů. V jeho reperto-
áru převládají písně z oblasti popu, jazzu, původ-
ní    a-capellové skladby a písně inspirované tradič-
ní hudbou Norska a Švédska. Ve svém vystoupení 
Misty předvedli různorodé skladby – od norské 
středověké balady přes známý spirituál Down by 
the riverside až po „hitovky“ od  skupin Eurym-
tics, Beatles, Queen, Modus a další... K přednos-
tem souboru patří zvuková pestrost a osobité pro-
jevy sólistů.  
Závěr první části přehlídky patřil hlavnímu hostu, 
kterým byl Akademický sbor Žerotín z Olomouce 
pod vedením dirigenta Pavla Koňárka. Tento sou-
bor s více než stotřicetiletou tradicí patří k našim 
špičkám a v zahraničí sbírá mnohá ocenění. Více 
o jeho činnosti se můžete dozvědět na stránkách 

www.zerotin.cz. Ptáte se, proč volba padla zrovna 
na Žerotín? Jak jste se již možná dříve dočetli, ně-
kteří členové Cantila jezdí začátkem prázdnin na 
Letní sborovou dílnu do Lomnice u Tišnova a již 
po dvakrát se přihlásili do ateliéru klasiky právě 
pod vedením pana Koňárka – dobré vztahy byly 
navázány právě zde. Žerotín nepřijel v kompletní 
sestavě (celkem čítá asi 40 členů), ale silou své-
ho projevu málem zbořil synagogu. V této části 
vystoupení zazpíval úpravy lidových písní (Okolo 
Hradišča, Za tou naší storoličkou…), velký úspěch 
zaznamenal valčík Wiener Walzerklänge J. Strau-
sse s klavírním doprovodem Daši Briškárové či 
známá Chattanooga choo choo. 
Během asi 15 minutové přestávky měli diváci mož-
nost přemístit se do kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie, kde program pokračoval druhou částí. 
Ani velká zima neodradila četné návštěvníky, kte-
ří si přišli poslechnout hudbu duchovního rázu. 
Na úvod vystoupil opět sbor Cantilo se dvěma la-
tinskými písněmi. Následoval program jevíčské 
Scholy pod vedením Mgr. Petra Pávka, která si 
připravila také pestrý repertoár počínaje českými 
skladbami, např. od A. V. Michny, a připomenula 
nám oblíbenou Nella fantasia E. Morriconeho. Na 
klavír doprovázela Ivana Svojanovská. Akademický 
sbor Žerotín zazpíval klasické duchovní písně např. 
od autorů A. Scarlattiho, J. S. Bacha a dalších… Na 
úplný závěr si všichni vystupující připravili společ-
nou skladbu Va, pensiero z opery G. Verdiho Na-
bucco, kterou na klavír doprovodila opět paní Briš-
kárová. Při této písni všem běhal mráz po zádech.
Děkujeme všem divákům, kteří nás přišli podpo-
řit – vytvořili jste skvělou a uvolněnou atmosféru, 
na kterou budou všichni zpěváci dlouho vzpomí-
nat! Poděkování patří Petru Prosserovi, který do-
slova na poslední chvíli zastoupil Jitku Moučko-
vou a zvládl vše se ctí a humorem jemu vlastním. 
Samozřejmě děkujeme účinkujícím, kteří zpívali 
s ohromným nasazením a radostí a předávali tuto 
radost dále. Velký dík patří obětavým „Cantilá-
kům“ a rodinným příslušníkům - výbornou organi-
zaci celé akce ocenili všichni pozvaní hosté.   
Bohužel letošní přehlídka se potýkala s nedostat-
kem peněz. Proto musel sbor Cantilo sáhnout do 
vlastních zdrojů a použít finance původně určené 
na provoz. Touto cestou děkujeme všem institucím 
a sponzorům za pomoc finanční či věcnou: sená-
toru Radko Martínkovi, pod jehož záštitou se pře-
hlídka konala, firmám ERGO s.r.o., ST COM s.r.o., 
S-cart, Městu Jevíčko, ZUŠ Jevíčko, MUDr. J. Ná-
deníčkové, MVDr. E. Kouřilové, Římskokatolické 
farnosti Jevíčko, Ředitelství VHOS Moravská Tře-
bová, Pohostinství Trojan Jaroměřice, p. Vojtěchu 
Hebelkovi, Vinotéce Jevíčko a dalším. Výtěžek ze 
vstupného byl také použit na uhrazení některých 
nákladů, spojených s přehlídkou.
Myslím, že 3. ročník přehlídky „Okolo Jevíčka“ byl 
velmi úspěšný, co se týká počtu diváků, zvládnuté 

organizace i mimořádné kvality účinkujících.
O jejich spokojenosti svědčí i zápisy v kronice Can-
tila, které si dovolím na závěr citovat:
„Vokální soubor Misty děkuje za tolik milé pozvání 
na festival a vlídné přijetí. Velmi nás potěšila úžas-
ná atmosféra a vděčné publikum.“
„Moc děkujeme za pozvání. Koncerty byly parád-
ní… Organizace festivalu byla perfektní, díky pořa-
datelům!“ Akademický sbor Žerotín
„Díky za krásný festival, rok od roku lepší…“   
Schola Jevíčko
„…chlapci z Jevíčského Vynálezu děkují za svůj 
okamžik slávy a doufají, že ještě budou Našemu 
psovi lámat ocas a dělat Sendviče…“

Mgr. Darina Gnipová

Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3

M
la

dš
í 1 Kolář Jan CZE 1250 DDM+TJ Mohelnice 7 19,5 27,5 27,5

2 Doležel Ondřej CZE 1000 ŠK Kunštát 6 19,5 29,5 22,5
3 Anderle Vojtěch CZE 1250 Svitavy 5 21 31 18

St
ar

ší 1 Bureš Martin CZE 1649 2222 ŠK Polabiny 6,5 19,5 28,5 26,8
2 Vašíček Michal CZE 1000 Jevíčko 6 19,5 29 22,5
3 Jun Rudolf CZE 1250 TJ CHS Chotěboř 4,5 20,5 30 15,8

zemřel Ivan mackerle
Dne 3. 1. 2013 zemřel v Praze Ing. Ivan Mackerle, 
12. 3. by se byl dožil 71 let. Byl synem jevíčského 
rodáka Ing. Julia Mackerleho, významného auto-
mobilového konstruktéra (především konstrukté-
ra automobilových motorů a originálního vozidla, 
jež nazval rotoped). Byl synovcem Ing. arch. Ja-
roslava Mackerleho. S rodiči žil v Plzni, v Praze, 
v Kopřivnici a od 16 let až do konce života opět 
v Praze. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství 
ČVUT v Praze. Pracoval jako konstruktér a poz-
ději byl řídícím pracovníkem Generálního ředitel-
ství automobilů. Natáčel hrané dobrodružné filmy 
a filmy cestopisné. Vášnivě se zajímal o různé zá-
hadné jevy z oblasti kryptozoologie, archeoastro-
nautiky, parapsychologie, okultismu a historie. 
V 80. letech 20. století pořádal společně s Micha-
lem Brumlíkem přednášky a audiovizuální pořady 
v cyklu Krásné záhady naší planety. Byl předsedou 
redakční rady časopisu Fantastická fakta (1998-
2002). Své články publikoval i v časopise Fate 
(USA) a Fortean Times (VB). Poměrně často spo-
lupracoval s televizemi. Známý je jeho dokumen-
tární film Záhada písečného netvora (1992). V le-
tech 1998 až 2000 pracoval jako odborný poradce 
seriálu Záhady a mysteria (tel. Prima). O spolu-
práci ho požádal i Stanislav Motl, když pro ČT 
tvořil pořady cyklu Stopy, fakta, tajemství (uve-
deno 2013). Pro americký televizní kanál History 
Channel natočil reportáž ze svých posledních cest.
Je autorem knih Drákulovi v patách (1992), Ta-
jemství pražského Golema (1992), Odkud přichá-
zejí?: Nestvůry a jiné paranormální jevy kolem nás 
(1996), Mongolské záhady (2001), Příšery odni-
kud (2002), Cesty za příšerami a dobrodružstvím 
(2005), Návrat nejistý: po stopách největších zá-
had (2011).
Některé jeho filmy je možné zhlédnout na www.
bushmanfilm.com
Zdroj: www.mackerle.cz
Pozn.: Na webové adrese www.bushmanfilm.com 
nás mohou zaujmout i filmy Miloše Brunnera z Ko-
chova u Letovic. Vztahují se ke Kochovu nebo k au-
torovým cestám do ciziny. Ještě více filmů cestovate-
le M. Brunnera nalezneme na www.montanaclub.cz.

Štěpán Blažek
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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.

01.05.  13:30  Fotbal – muži B, Jevíčko – Křenov, SK
01.05.  17:00  Fotbal – muži A, Jevíčko – D. Újezd, SK
03.05.  16:50  Mezinárodní cyklistický závod, zahájení, GP Matoušek
04.05.  09:00  Zahájení výstavy fotografií, sál zámečku, MěK
04.05.  15:00  Vystoupení dechovky Holóbkova mozeka
04.05.  15:20  Mezinárodní cyklistický závod GP Matoušek, Start „IV. roč-

níku Diváckého peletonu“, ul. K. H. Borovského
04.05.  16:30  Vystoupení skupiny Bluemy, Panský dvůr
04.05.  18:00  Vystoupení skupiny René z moštárny, Panský dvůr
04.05.  19:30  Vystoupení skupiny Defekt, Panský dvůr
04.05.  21:00  Vystoupení skupiny Kopjam, Panský dvůr
05.05.  09:20  Mše svatá u příležitosti svátku sv. Floriana - patrona hasičů, 

KNPM Jevíčko, SDH Jevíčko
05.05.  10:30  Pietní akt u pomníku 2. světové války (u fary)
05.05.  12:30  Mezinárodní cyklistický závod – Závod žáků ZŠ ul. K. H. Bo-

rovského
07.05.  16:30  Vystoupení dětí MŠ, kino Astra
09.05.  09:00  Zápis dětí do MŠ Jevíčko
09.05.  18:00  Vzpomínky napořád, výstava fotografií Jana Košťála,
    Galerie Morava Jevíčko
09.05.  18:00  New York, New York, sál zámečku, MěK
11.05.  10:00  Veřejné jednání SK Pinec Jevíčko, salonek Vesmír
11.05.  17:00  Fotbal – muži B, Jevíčko – M. Třebová C, SK
12.05.  14:45  Fotbal – dorost, Jevíčko – Jehnědí, SK
12.05.  17:00  Fotbal – muži A, Jevíčko – Staré Město, SK
15.05.  08:00  17. Květinový den, Skaut Jevíčko
15.05.  14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
15.05.  16:00  Zastupitelstvo města Jevíčka, zasedací místnost MěÚ
16.05  18:00  Svět mým objektivem - ukončení výstavy, sál zámečku, MěK
17.05.  19:00  Lijavec, představení divadla Járy Cimrmana, Hotel Morava
18.05.  06:00  Sportovní rybářské závody, Smolenská přehrada
18.05.  11:00  Myslivecké posezení se skupinou Kázeň, areál chovatelů
21.05.  17:30  Zahájení výstavy žáků výtvarného oboru, Synagoga
21.05.  18:00  Absolventský koncert  a výstava žáků ZUŠ, Synagoga
22.05.  14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
22.05.  18:00  Absolventský koncert a výstava žáků ZUŠ, Synagoga
23.05.  18:00  Českoslovenští letci na křídlech RAF, sál zámku, MěK
25.05.  07:00  Náborové dětské rybářské závody, Smolenská přehrada
25.05.  13:30  Odjezd autobusem do galerie Skleněnka, MěK
26.05.  14:45  Fotbal – dorost, Jevíčko – Jablonné, SK
28.05.  18:00  Absolventský koncert a výstava žáků ZUŠ, Synagoga
29.05.  14:30  Hrátky pro rodiče  s dětmi, MŠ
29.05.  17:00  Koncert „Muzikální rodina“, ZUŠ, Synagoga
30.05.  19:00  Ruda z Ostravy, vystoupení známého baviče, Hotel Morava
31.05.  16:00  Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru, kino Astra
31.05.  18:00  Jevíčko z výšky, zahájení výstavy fotografií L. Šmídy,
    Galerie Morava Jevíčko
31.05.  18:30  Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru, kino Astra

4.5., sobota 17:30 hod., Český 
film
TADY HLÍDÁM JÁ
Letní rodinná komedie o tom, jak vám 
váš miláček pes, dokáže změnit život. 
Prázdninový příběh s fantastickým prv-
kem (mluvícím psem), určený pro všech-
ny generace. 
Hrají: Vladimír Javorský, Jitka Ježková, 
Lukáš Vaculík, Simona Stašová, Pavel 
Nový, Ester Kočičková, Petr Jablonský 
a další.
Vstupné 69 Kč, 107minut, mládeži pří-
stupný 

11.5., sobota 17:30 hod., ko-
produkční film Německa, USA, 
Hongkongu a Singapuru
ATLAS MRAKŮ
…mladý ostrovan zažívající soumrak vědy 
a civilizace- to jsou vypravěči Atlasů mra-
ků, kteří odkudsi z potemnělých chodeb 
dějin slyší dozvuky ostatních příběhů. 
Epické filmové drama zobrazuje myš-
lenku věčné propojenosti našich životů 
a činů napříč časem a prostorem.
Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Stur-
gess, Susan Sarandon, Hugh Grant, Jim 
Broadbent, Keith David a další.
Vstupné 69 Kč, 171 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

18.5., sobota 17:30 hod., kopro-
dukční film USA a Francie
96 HODIN: ODPLATA
Tentokrát si přišli pro něj. Pokračování 
úspěšného thrilleru 96 hodin. Po překva-
pivém úspěchu akčního thrilleru produ-
cent Luc Besson připravil jeho pokračo-
vání.
Hrají: Liam Neeson, Maggie Graceová, 
Famke Janssenová, Jon Greis, Luke Gri-
mes a další.
Vstupné 69 Kč, 91 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

25.5., sobota 17:30 hod., Český 
film
PROBUDÍM SE VČERA
Film o cestě za studentskou láskou do 
nedávné minulosti aneb: Co neuděláš 
dnes, musíš dokončit včera. Fantastická 
komedie ze školního prostředí, s origi-
nální zápletkou. Jakou, to uvidíte v na-
šem filmu.
Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Jose-
fíková, Viktor Preis, Miroslav Táborský, 
Petr Nárožný, Nela Boudová, Ljuba Kr-
bová, Roman Šebrle a další.
Vstupné 69 Kč, 120 minut, mládeži pří-
stupný

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

 

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI              KVĚTEN 2013 

Čtvrtek 2. květen Z A V Ř E N O 
14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 3. květen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 7. květen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
17:00 SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 9. květen Z A V Ř E N O 

Pátek 10. květen Z A V Ř E N O 

Úterý 14. květen 

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky 
10:30 beseda na téma 

DĚTSKÁ INFEKČNÍ 
ONEMOCNĚNÍ  

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 15. květen Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 16. květen Z A V Ř E N O 
14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 17. květen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Pondělí 20. květen Z A V Ř E N O 16:00 POndělníTVOŘENÍ 
MALOVÁNÍ NA TEXTIL 

Úterý 21. květen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 22. květen Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 23. květen Z A V Ř E N O 
14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 24. květen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 28. květen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 29. květen Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 30. květen Z A V Ř E N O 
14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 31. květen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

 

 PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Úterý 7. květen Podvečerní povídání vtipů 

Středa 15. květen Květa – 10 nejužitečnějších věcí na úklid 

Středa 22. květen Další seznamování s bylinkami 

Středa 29. květen Hudba, tanec, zpěv 

 

 
Vzhledem k malému zájmu budou od května probíhat Hrátky s dětmi pouze jednou týdně a to vždy v úterý. 

Hledáme maminku, která by chtěla vést ve školním roce 2013/14 Hrátky s dětmi. Bližší informace 

na repak2005@volny.cz nebo vycitalova@centrum.cz.  

 

www.jevicko.org/paloucek 
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Městská knihovna Jevíčko
4. května v sobotu, sál zámečku
Bude  zahájena výstava fotografií amatérských 
fotografů – Svět mým objektivem.
Výstavu můžete navštívit:
pondělí 9.00 - 11.00 12.30 - 16.00
úterý 9.00 - 11.00 12.30 - 16.00
středa 9.00 - 11.00 12.30 - 16.00
čtvrtek 9.00 - 11.00 12.30 - 16.00
pátek 9.00 - 11.00 12.30 - 16.00
sobota 9.00 - 11.00 14:00 - 16.00
neděle 14.00 - 16.00

Nezapomeňte, že můžete hlasovat pro fotogra-
fii, která se vám líbí nejvíc. 
9. května v 18.00 hodin, sál zámečku
New York, New York 
Večer s Honzou Juklem aneb New York očima 
(mladého a kreativního) českého knihovníka.
Cestovatelská přednáška o pobytu ve „Velkém 
jablku“, jak se New Yorku říká.
16. května v 18. hodin sál zámečku 
 Slavnostní ukončení výstavy fotografií a vy-
hlášení vítězů výstavy amatérské fotografie 
„ Svět mým objektivem“. Přijďte se seznámit 
s autory fotografií.

23. května  v 18.00 hodin sál zámečku 
Českoslovenští letci na křídlech RAF
čtvrtek 23. května v 18.00 hodin - sál zámečku. 
Beseda s Markem Paulíkem, členem občanské-
ho sdružení Czech Spitfire club o osudech na-
šich letců bojujících ve službách RAF ve 2. svě-
tové válce. Seznamte se s dramatickými osudy 
letců z našeho i širšího regionu.
Osnova besedy:
- představení občanského sdružení Czech Spit-
fire club
- všeobecně o našich pilotech (ideje, boj, tech-
nika) před válkou, ve válce i po ní
- rodáci z Boskovicka v RAF
- něco málo z pozůstalosti k prohlédnutí
- dotazy a diskuse
sobota 25. května od 13.30 hodin - zájezd 
na statek v Březině u Tišnova
Odjíždíme autobusem na statek Březinách 
u Tišnova, navštívíme  galerii Skleněnka, 
která sídlí na statku. Krásný výlet pro děti, ro-
diče i prarodiče. Přihlásit se můžete v Městské 
knihovně v Jevíčku. 

RŮZNÉ

JAK FUNGUJE SAS – ŠANCE PRO RODINU:
Od měsíce dubna 2013 mají Sociálně aktivizač-
ní služby „Šance pro rodinu“ rozšířené pověření 
k výkonu sociálně právní ochrany dětí na posky-
tování služeb v pěstounských rodinách.  Jedná se 
o podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči,  
o poradenství, doprovázení rodin a vzdělávání 
pěstounů v několika rodinách v MTJ regionu.
DOBROVOLNICTVÍ: Program Kamarád
S Kamarádem jsme se zapojili do kuchařské 
soutěže Zlaťáci v kuchyni. Cílem této akce je 
probudit v dětech zájem o zdravé potraviny. 
Úkolem týmu je vytvořit jednoduchý pokrm 
z těchto potravin.  Zapojily se 2 skupinky dětí, 
které dokázaly vykouzlit zajímavé výtvory. Pře-
svědčit se můžete na http://www.facebook.
com/charita.trebova
Program Lebeda: 
V dubnu se sešly všechny dobrovolnice, které 
chodí do Domova pro seniory předčítat a vymě-
nili si své zkušenosti a zážitky. 
Více informací na www.mtrebova.charita.cz.  
Láskyplné květnové dny přeje tým pracovníků 
Oblastní charity.

 

 

 

 

V úterý  14.5.2013 v 10:30 hod. se v RC Palouček koná beseda v rámci projektu 
Ambasadorky na téma 

 

 

 

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

Pozvánka
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ ŽIVÁ 

VODA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Vás zve na přátelské setkání v příjem-

ném prostředí dne
18. 5., 15. 6., 17. 8., 15. 9., 
19. 10., 16. 11., 15. 12. 2013

adresa Synagoga,  
Soudní ulice, Jevíčko

čas: 10–12 a 14–16 hod.
Kontakt  www.jesu.estranky.cz
e-mail: ks.ziva.voda@email.cz

tel.: 732 606 530
Každý účastník obdrží dárek. Jsme zde 

pro vás! Přijďte mezi nás!

ochmt informuje
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomů-
cek je v provozu každý pracovní den od 7:00-
15:30 hod. v budově charity na ul. Svitavské 
44, M. Třebová - kontaktní osoba pí. Dokoupi-
lová, tel. 739 002744.
Akce: 
Již 7. ročník akce „UKAŽ, CO UMÍŠ“ proběh-
ne dne 21. 5. 2013 od 14:00 v prostorách fran-
tiškánské zahrady. Příjemné odpoledne, kde 
mohou lidé s handicapem a senioři ukázat své 
dovednosti se pořádá na podporu integrace 
handicapovaných do společnosti. Na akci jsou 
připraveny soutěže, zábavný program a zakon-
čení je tradiční opékání buřtů a posezení u tá-
boráku.

CO SE DĚJE V STD ULITA, DS DOMEČEK:
Z důvodu plánované odstávky elektřiny jsme 
klientům na 11. a 12. 4. naplánovali zajímavý 

a pestrý program mimo naši budovu. Proto první 
den klienti DS Domeček navštívili své kamarády 
v Centru denních služeb Světlanka ve Svitavách 
a klienti STD Ulita navštívili Domov Na Rozcestí, 
kde si prohlédli zdejší dílny k načerpání inspirace 
pro svoji tvorbu. Velmi se jim líbilo podporované 
bydlení, po kterém volají již delší dobu i u nás 
v Moravské Třebové. Druhý den navštívili klienti 
obou služeb knihovnu, kde se dozvěděli zajímavé 
informace o historii města. Tímto bychom rádi 
poděkovali všem pracovníkům Městské knihov-
ny za výbornou a hlavně dlouhodobou spolupráci 
s naší organizací.
Zapojili jsme se do úklidu ke Dni Země. Klienti 
uklízeli na sídlišti Západní. 
V květnu čeká naše klienty výlet do Prahy na akci 
Chceme žít s Vámi, na kterou se velmi těší. Tuto 
akci navštíví někteří z nich již po sedmé, pro jiné 
to bude nová zkušenost.

                                  Vstup volný                                        
                                     


                  

SE SKUPINOU KÁZEŇ 
 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JEVÍČKO VÁS ZVE V SOBOTU 

18. KVĚTNA 2013 OD 1100 hod. 
 

do areálu chovatelů na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku na 
 

ZZVVĚĚŘŘIINNOOVVÉÉ      
SSPPEECCIIAALLIITTYY  

 
 

- kančí roláda s červeným zelím, kančí špíz,
  zvěřinový guláš a klobása  

- točené pivo 
- pečené makrely 
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POZVÁNKY

START

CÍL

JevíčkoJevíčko

VP

VP

Hartinkov

Z. Arnoštov

Pěčíkov
RP

VP

RP

VP

VP

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

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

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

START

CÍL

Pohora

Šubířov

UhřiceUhřice

ŠebetovŠebetov

JaroměřiceJaroměřice

CetkoviceCetkovice

ÚsobrnoÚsobrno

SvětláSvětlá

Horní 
Štěpánov

Horní 
Štěpánov

Nové SadyNové Sady

Dzbel

Biskupice

Jesenec

2x

RP

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

G R A N D  P R I X

 čas  km výška
Úsobrno  start 16:00.00  0 420
!!! křiž. vlevo  16:06.00  3,6 
Skřípov 16:09.00  5,3 
Skřípov vrch. prémie 16:10.00  6 605
křižovatka rovně 16:11.00  6,5 
křižovatka vlevo  !! 16:14.00  8,4 
Šubiřov -vlevo 16:18.30  11,3 560
Skřípov křiž.vlevo 16:23.00  13,2 
Křižovatka přímo 16:23.00  14 
křižovatka vlevo  !! 16:26:30  15,9 
Křižovatka  vpravo  !! 16:31:00  18,7 
Šubířov vrch. prémie 16:32.00  19,4 590
Šubířov křiž. vlevo  !!   19,5 420
Šubířov křiž. vpravo  !!! 16:33.00  20,1 560
Skřípov křiž.vlevo 16:36.30  22 
Křižovatka  vpravo  !! 16:37.30  22,7 
Nové Sady - vpravo 16:44:30  27 536
Úsobrno    rychl.prémie 16:53:00  32 
Úsobrno -  křiž. - rovně 16:55:30  33,5 420
Nové Dvory 16:56:00  34 
!!! Křižovatka  - vpravo 16:57:00  36 380
Šubířov - vrch.prémie 17:07:30  40,8 590
!!! Křižovatka  - vpravo 17:08:00  41,3 570
Skřípov - křiž. vpravo 17:11:30  43,2 605
Křižovatka  vpravo 17:13:00  44 
křižovatka - rovně 17:14:30  45 
Nové Sady -křiž. vpravo 17:19:30  48,2 536
Úsobrno - křiž. - vlevo !!! 17:27:30  53,1 425
vrchařská prémie 17:32:00  55,5 605
Pohora - křiž.vlevo 17:33:00  56,3 
H. Štěpánov- křiž.vlevo 17:38:00  59,5 570
Nové Sady-křiž.vlevo 17:41:00  61 536
Úsobrno 17:49:00  66 420
Úsobrno - křiž. - vlevo 17:52:00  68 410
křižovatka - přímo 17:56:00  70,3 
železniční přejezd !!! 17:58:00  71,2 350
Jevíčko křiž.vlevo 18:01:00  73 345
Jevíčko křiž.vlevo   73,3 
Jevíčko křiž. vpravo   73,5 
Jevíčko  cíl 18:02:00  73,7 360
    
 rychlostní průměr 36,3km/hod    

Šubířov

VP

VP

VP

VP

silnice
ostatní komunikace

1. ETAPA  pátek 3.5. start 16.50, cíl 19.00 hod.

2. ETAPA  sobota 4.5. start 10.00, cíl 10.35 hod. 

3. ETAPA  sobota 4.5. start 16.00, cíl 18.00 hod.

JevíčkoJevíčko

START

CÍL

Pohora

Šubířov

UhřiceUhřice

ŠebetovŠebetov

JaroměřiceJaroměřice

CetkoviceCetkovice

ÚsobrnoÚsobrno

SvětláSvětlá

Horní 
Štěpánov

Horní 
Štěpánov

Nové SadyNové Sady

Dzbel

Biskupice

Jesenec

2x

RP

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

G R A N D  P R I X

 čas  km výška
Úsobrno  start 16:00.00  0 420
!!! křiž. vlevo  16:06.00  3,6 
Skřípov 16:09.00  5,3 
Skřípov vrch. prémie 16:10.00  6 605
křižovatka rovně 16:11.00  6,5 
křižovatka vlevo  !! 16:14.00  8,4 
Šubiřov -vlevo 16:18.30  11,3 560
Skřípov křiž.vlevo 16:23.00  13,2 
Křižovatka přímo 16:23.00  14 
křižovatka vlevo  !! 16:26:30  15,9 
Křižovatka  vpravo  !! 16:31:00  18,7 
Šubířov vrch. prémie 16:32.00  19,4 590
Šubířov křiž. vlevo  !!   19,5 420
Šubířov křiž. vpravo  !!! 16:33.00  20,1 560
Skřípov křiž.vlevo 16:36.30  22 
Křižovatka  vpravo  !! 16:37.30  22,7 
Nové Sady - vpravo 16:44:30  27 536
Úsobrno    rychl.prémie 16:53:00  32 
Úsobrno -  křiž. - rovně 16:55:30  33,5 420
Nové Dvory 16:56:00  34 
!!! Křižovatka  - vpravo 16:57:00  36 380
Šubířov - vrch.prémie 17:07:30  40,8 590
!!! Křižovatka  - vpravo 17:08:00  41,3 570
Skřípov - křiž. vpravo 17:11:30  43,2 605
Křižovatka  vpravo 17:13:00  44 
křižovatka - rovně 17:14:30  45 
Nové Sady -křiž. vpravo 17:19:30  48,2 536
Úsobrno - křiž. - vlevo !!! 17:27:30  53,1 425
vrchařská prémie 17:32:00  55,5 605
Pohora - křiž.vlevo 17:33:00  56,3 
H. Štěpánov- křiž.vlevo 17:38:00  59,5 570
Nové Sady-křiž.vlevo 17:41:00  61 536
Úsobrno 17:49:00  66 420
Úsobrno - křiž. - vlevo 17:52:00  68 410
křižovatka - přímo 17:56:00  70,3 
železniční přejezd !!! 17:58:00  71,2 350
Jevíčko křiž.vlevo 18:01:00  73 345
Jevíčko křiž.vlevo   73,3 
Jevíčko křiž. vpravo   73,5 
Jevíčko  cíl 18:02:00  73,7 360
    
 rychlostní průměr 36,3km/hod    

Šubířov

VP

VP

VP

VP

silnice
ostatní komunikace

4. ETAPA  neděle 5.5. start 9.30 časovka

PARDUBICKÝ KRAJ Město Jevíčko Moravská Třebová

INŽENÝRSKÉ STAVBY
BRNO, spol. s r.o.

Hudcova 588/70b

621 00  BRNO

tel.: 544 509 207

fax: 541 211 195

BRNO

Velké Opatovice

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

G R A N D  P R I X

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

G R A N D  P R I X
MEZINÁRODNÍ 
ETAPOVÝ 
CYKLISTICKÝ 
ZÁVOD 37. ROČNÍK

Úsobrno



V – 1Květen 2013Měsíčník města Jevíčka VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz



V – 2 Jevíčský zpravodajKvěten 2013 VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz

 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 
 

  KONCERTY – VÝSTAVY - 
VYSTOUPENÍ 

 
 Úterý 21.5., 17:30 hod., Synagoga v Jevíčku 
    Zahájení výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko 
    (další práce dětí budou vystaveny v prostorách Zámečku) 
 
 Úterý 21.5., 18:00 hod., Synagoga v Jevíčku 
    Absolventský koncert a výstava žáků VO 
 
 Středa 22.5., 18:00 hod., Synagoga v Jevíčku 
    Absolventský koncert a výstava žáků VO 
 
 Úterý 28.5., 18:00 hod.,  Synagoga v Jevíčku 
 Absolventský koncert a výstava žáků VO 

 
 Středa 29.5., 17:00 hod., Synagoga v Jevíčku 
   Koncert s názvem „Muzikální rodina“ – účinkují děti se svými   
   rodiči, prarodiči nebo sourozenci 
 
 Pátek 31.5.,sál Kina v Jevíčku 
                                                     1.představení: 16:00 hod. 
                                                  2.představení: 18:30 hod. 
   Závěrečné vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru 
      ( předprodej vstupenek od 13.5. v kanceláři ZUŠ a Infocentru Jevíčko ) 
   
 Čtvrtek 6.6., 18:00 hod., Synagoga v Jevíčku, 
   Absolventský koncert, výstava žáků VO 

 
 
 

Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci 
Základní umělecké školy Jevíčko 

www.zusjevicko.cz 

 
 

 

KDY:   9.05.2013  

KDE:   MŠ  Jevíčko  –  třída  vlevo  dole 
(děti  si  mohou  vzít  papučky  a  ve  třídě  si  libovolnou  dobu  pohrát)  

V  DOBĚ:   9:00  -‐  14:00  
Zapsány    budou  děti,  které  nastoupí  do  MŠ  ve  školním  roce  2013/14  

Zájmové  činnosti  naší  školy:  muzikoterapie,  výtvarný  kroužek,  
country  tance,  hra  na  zobcovou  flétnu,  angličtina,  cvičení  s  Patem  a  

Matem  a  ozdravné  návštěvy  solné  jeskyně  
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V letošním roce 26. května uplyne 64 let od letecké katastrofy 
letounů Siebel 204 D poblíž Jevíčka a Jaroměřic

       Po válce u nás létaly tři základní verze 
Sieblů a to C 3A, C 3B a C 3D. Všechny byly 
obdobou dopravního letounu C 103 ( Siebel 
Si-204 D, obr.č.1 ).  Letouny C 3D létaly v ar-
mádě pod označením D 44, byly uzpůsobeny 
jak k přepravě osob tak i nákladu a byly též 
využívány jako kurýrní stroje. Letouny C 103 
se jako pozůstatek německé válečné produk-
ce vyráběly v podniku ČKD Praga a Aero, od-
kud byly předávány hlavně pro armádu. 
       Civilní verze se od vojenských odlišovaly 
svým zbarvením a imatrikulačním značením. 
V poválečném období pomáhaly Českoslo-
venským aeroliniím s postupným obnovová-
ním leteckého provozu. Zajišťovaly letecké 
spoje na linkách Praha-Karlovy Vary, Praha-
-Ostrava, Praha-Olomouc a Praha-Mariánské 
Lázně. Takto sloužily až do počátku 50. let 
a pak byly postupně předávány armádě, 
kde byly využívány k pokračovacímu výcvi-
ku pilotů, k nácviku navigace, přepravovaly 
štábní důstojníky, vojenské náklady a poštu. 
S postupem času v armádě dosluhovaly, stá-
valy se zastaralými a tak byly předávány Sva-
zarmu pro potřeby aeroklubů.
     Byly to celokovové dolnoplošníky, jejichž 
trup tvořila skořepina z vysoce kvalitního 
leteckého duralu a z téhož materiálu byly 
i kostry křídel a kormidel. Letouny byly vy-
baveny dvěma motory Argus AS 411 o výko-
nu 316 kW ( 430 k ), umístěnými v gondolách 
na náběžných hranách obou křídel, do kte-
rých se po vzletu zasouval pomocí hydrauliky 
podvozek. Rozpětí křídel bylo 21,28 m, dél-
ka 12,1 m a hmotnost 3 835 kg. Tah motorů 
zajišťoval rychlost 350 km/hod, dostup byl 
7 500 m a dolet 900 km.
      Na letouny Siebel dodnes vzpomínám 
s velikou úctou. Měl jsem možnost s nimi při-
jít do osobního kontaktu v roce 1957 na sva-
zarmovském letišti v Hořicích, kde byli v té 
době cvičeni piloti pro Vietnam. Zde jsme 
taky s kamarády strávili jednu noc, na kte-
rou často vzpomínám, místo polštářku jsem 
měl tehdy pod hlavou tři flašky od sodovky. 
Bylo mi v té době sedmnáct let a jako hor-
nický učeň jsem měl velikou zálibu v letadýl-
kách. Aby se mi splnil můj sen z dětských let 
a mohl stát vedle skutečného letadla, využil 
jsem možnosti projít parašutistickým výcvi-
kem, který jsem se svými kamarády zakončil 
na jmenovaném letišti třemi základními se-
skoky z tohoto typu letounu. Jejich provedení 
a zakončení základního výcviku nám tehdy 
potvrdil svým podpisem do průkazů para-
šutisty mistr sportu Kaplan, který patřil do 
známého trojlístku vrcholových výsadkářů 

společně s legendárním Koubkem a Jehlič-
kou, patřícími do reprezentace Dukly Prostě-
jov. Byli držiteli několika světových rekordů 
a já jsem měl tu čest se s nimi po osmi letech 
míjet za mrazivého rána při náročných čtyři-
cetiminutových rozcvičkách u 22. výsadkové 
brigády v Prostějově, kde jsem vykonával jako 
důstojník pravidelné vojenské cvičení. 
     V Hořicích to bylo vůbec poprvé, kdy jsem 
se mohl podívat na zem z větší výšky a ne-

byl to pohled obyčejný. Po chvíli letu se pod 
námi  zhoupla zem, sklonila se z našeho po-
hledu téměř do svislé polohy pod letadlo jako 
nějaká zeď, která mizela kdesi v nekonečné 
zamlžené hlubině a z ní trčely do boku,  jako 
nějaké kůly, komíny továren. Tehdy mě ihned 
nedošlo, že letoun dělá ostrou zatáčku, a tak 
jsem si nebyl jist, zda u mě nedochází k něja-
kým halucinacím.
     Náš výcvik byl tehdy plný tajů a nepředví-
daných situací. Součástí výcviku mělo být též 
opuštění osobního vlaku za jízdy mezi Velký-
mi a Malými Svatoňovicemi, kde jsme měli 
učiliště a internát. Místo seskoku určil náš 
instruktor, se kterým jsme společně při hor-
nickém učilišti navštěvovali večerní hornic-
kou průmyslovku v Trutnově, a určené místo 
jsme vždy v pozdních večerních hodinách mí-
jeli cestou ze školy. Moc jsme ale nedůvěřo-
vali jeho teoriím, při kterých nás mimo jiné 
balamutil, že se po výskoku musíme před do-
padem otočit zády po směru jízdy, tj. k loko-
motivě. Nám to pořád nešlo do hlavy a tak 
jsme trvali na tom, aby nám to předvedl. Sta-
lo se tak, když jsme jednou večer přijíždě-
li na nádraží v M. Svatoňovicích. Po projetí 

nádražních výhybek instruktor vyrazil vpřed 
z plošiny tehdejšího osobního vagónu, frajer-
sky se za letu otočil a pak už jsme viděli při 
pološerém nádražním osvětlení jenom dva ro-
tující kruhy. Jeden opisoval sám instruktor 
a druhý jeho noblesní kufřík s učením, který 
si v té době mohl pořídit opravdu jen málo-
kdo. Po ukázkovém skoku pak ležel v koleji-
šti a nestačil se divit, kde to vůbec je. Když 
se vzpamatoval, posbíral učení a s ostychem 

pak na nás u nádražní budovy zíral. Po ne-
zdařilé ukázce bylo od plánovaného skoku 
z vlaku upuštěno.
     Siebly byly neskutečně spolehlivé letouny 
a dá se říci, že měly i svoji duši. Naskytla se 
mi možnost seznámit se se třemi až neuvěři-
telnými událostmi, které vstoupily do letecké 
historie těchto letounů.
     První se stala v roce 1951, kdy chtělo něja-
kým způsobem mnoho lidí opustit republiku. 
Tehdy jeden Siebl C-3 v Hradčanech dostal 
úkol provádět práškování polí na Moravě, 
na což byly tehdy některé stroje uzpůsobe-
ny. Nakládaly se chemikálie a velice ochotně 
při tom pomáhal jeden voják základní služ-
by. Přesvědčil pak posádku, aby ho vzali do 
letounu na okruh, než chemikálie vysypou. 
Ti nebyli proti a tak letěl s nimi. Najednou 
se ale za letu zvedl, namířil na pilota pistolí 
a nutil ho, aby změnil kurz letu do Němec-
ka. Než se pilot ale vzpamatoval, voják vy-
střelil a zasáhl telegrafistu rtn.Reissnera  do 
krku. Začala rvačka s pilotem a následovala 
další střelba. Telegrafista byl však připoután 
na místě druhého pilota a navíc byl zraněn, 
takže se nemohl do pranice ani zapojit. Stalo 
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se ale něco nepochopitelného. Siebel během 
této rvačky přistával sám do oranice a jak-
mile došlo k nárazu na zem, voják s pistolí 
vletěl do jeho přídi. Reissnerovi, přestože byl 
několikrát zasažen střelbou, se podařilo při 
potyčce prolézt okénkem a vyskočit z letounu 
ven. Vojákovi došly náboje, tak chtěl napad-
nout posádku nožem, to se mu ale nepoda-
řilo. Když viděl bezvýchodnost situace, spá-
chal sebevraždu. Miroslav Reissner se tehdy 
dlouhá léta léčil a po uzdravení byl v r. 1952 
jako poručík přeložen k 1. Leteckému pluku 
a dlouhé roky létal po celém světě. Posádka 
byla patřičně odměněna.
     Druhá se udála v roce 1952, kdy příslušní-
ci výzkumného leteckého ústavu z Prahy do-
stali úkol vyzkoušet nové osvětlovací pumy 
v Malackách. Tehdy se pilot Bohuslav Nápla-
va chopil řízení letounu C-3 A. Po nástupu se 
jeden z posádky usadil u stolečku určeného 
pro navigátora. Pilot Bohuš, jak mu tehdy ří-
kali, se domníval, že mu poslali navigátora, 
tak byl nesmírně spokojen. Odpadly mu ales-
poň starosti s potřebnou orientací. Při prová-
dění úkolu se po nějaké době zhoršilo počasí, 
takže museli proletět četnými turbulencemi  
a  několika mraky. Po chvíli už nikdo z nich 
nevěděl, kde se vlastně nacházejí. Plán letu 
byl ale splněn a tak Bohuš „houknul“ na na-
vigátora, aby mu dal kurz domů. Ten mu ale 
nedokázal odpovědět, protože žádným navi-
gátorem nebyl. Začala svízelná situace. Palivo 
pomalu docházelo a hrozilo nebezpečí pádu 
stroje. Všichni byli zděšeni. V té situaci se 
nedalo už téměř nic dělat, tak Bohuš nařídil 
„všichni ven“. Celá posádka vyskákala z le-
tounu, ale Siebel po krátkém čase přistál spo-
kojeně sám na poli u Hodonína.
      Třetí událost se stala v roce 1953, kdy se 
jedno dopoledne na letišti v Chrudimi připra-
vovala skupina aspirantů-navigátorů na vý-
cvikový let. Všichni se těšili, že budou opět “ 
ve vzduchu“ a že si užijí. Konečně odstarto-
vali a dosáhli určené letové hladiny. Letoun 
C 3A byl pro jejich úkoly jako stvořený a hlav-
ně spolehlivý. Jenomže se pár 
dní před startem na letounu 
něco v dílnách opravova-
lo   a mechanici zapomněli 
zajistit na sloupku řízení je-
den šroub maticí. Na tomto 
sloupku se nacházely řídící 
páky letounu, říkali jim „be-
rany“ (obr.č.2). Četná turbu-
lence si s letounem pohráva-
la a nárazy se přenášely do 
těchto řídících pák. Došlo to 
tak daleko, že se šroub po-
stupně vyviklával, až vypadl 
ven. Nikdo však netušil, co 
se vlastně stalo. Letoun pře-
stal reagovat na všechny úko-

ny a stal se tak neovladatelným. Nastal velký 
zmatek a poplach. Kapitán a současně pilot 
Olda Večeř v domnění, že se letoun zákoni-
tě musí zřítit, nařídil okamžité opuštění le-
tounu. Vše se odehrálo rychle ve výšce 800 
m. Když všichni vyskákali ven, letoun si spo-
kojeně pobroukával a letěl dál. Pilot, který 
jako poslední opustil letoun, zapomněl v tom 
zmatku zavřít přívod paliva do motoru, což si 
uvědomil, až se snášel na padáku. Všichni už 
byli na zemi a nemohoucně hleděli, jak Siebel 
mizí pomalu v zamlžené dáli. V tu dobu letěl 
ve sportovním letadle typu „Trenér“ u Mo-
helnice učitel létání Láďa Klust a viděl  jak 
ho letoun těsně minul. V duchu si ledacos po-
myslel o předpise Let-1-1, který hovoří o vy-
hýbání se v leteckém provozu. Po chvilce si 
ale uvědomil, že v  pilotní kabině nikoho ne-
viděl. Nebyl si ale jist a pomyslel na to, že se 
mu to asi jenom zdálo. Siebel letěl spokojeně 
dál do Polska, tam se vlivem větrných prou-
dů obrátil o 180 stupňů a pokračoval zpět do 
Čech nad Šumperk, což je obdivuhodná vzdá-

lenost. Zde si ho všiml v malé výšce správce 
letiště a v domnění, že zde bude přistávat 
okamžitě rozprostřel po zemi přistávací “ T“ 
z bílé plachty, aby pilotovi ukázal směr prou-
dění větru. Letoun si ale letiště ani nevšiml 
a zamířil si to do nedalekého sadu u jednoho 
místního domku a tam přistál. Když k němu 
přiběhli místní hospodáři, aby mu vynadali, 
tak nevěřícně kroutili hlavami, že nikoho ne-
mohou najít. Celá příhoda se poté objasnila 
a vstoupila do dějin našeho letectví jako nej-
déle létající letoun bez pilota. Trvalo mu to 
hodinu a dvacet minut. Pilot Olda Večeř poz-
ději přestoupil na pilotování letounů IL-14.
      Ještě v současné době po uplynutí neuvě-
řitelných 64 let od letecké katastrofy u Jevíč-
ka poblíž Smolenské přehrady se najdou po 
velké ploše v místě nehody sem tam zbytky 
různých káblíků, pokroucených plíšků z ve-
lice tvrdého leteckého duralu a různé drob-
nosti (obr.č.3). Jako důkaz si je mohou zájem-
ci prohlédnout ve zdejším Městském muzeu, 
kde se mohou seznámit i s popisem tehdejší 

události, jak jej pořídila letecká 
vyšetřovací služba.
     V Městském muzeu je mno-
ho dalších, velice zajímavých 
a historicky cenných věcí ze sa-
motného Jevíčka, z jeho blízké-
ho i vzdálenějšího okolí, které 
se podařilo zpětně do zdejší-
ho muzea při jeho „znovuzří-
zení“ díky zdlouhavé a usilov-
né práci Ing. Jana Suchomela 
nashromáždit. Doporučuji všem 
občanům Městské muzeum na-
vštívit a jeho exponáty si v kli-
du prohlédnout. Rozhodně to 
stojí za to!

Zdeněk Šustr
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Výzva k podání nabídky na koupi bytové jednotky v domě 
č. p. 475, 476 na ulici K. H. Borovského v Jevíčku

1) Prodávající: Město Jevíčko
Adresa:  Palackého nám. 1
  569 43 Jevíčko
IČ:  00276791  
Osoba zastupující prodávajícího:
Ing. Roman Müller, starosta města

2) Předmět prodeje:
• jednotka č. 476/5 - byt 3+1 s příslu-

šenstvím umístěný v levém vchodu, 3. 
nadzemním podlaží bytového domu č. 
p. 475, 476 stojícího na pozemcích p. 
č. st. 470/3 a 470/4 (LV 1089), zapsa-
ná v katastru nemovitostí, vedeném pro 
obec Jevíčko a katastrální území Jevíč-
ko-předměstí, u Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj, katastrální praco-
viště Svitavy na listu vlastnictví č. 
1570,   

• spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/12 na společných částech domu 
č. p. 475, 476, zapsaný v katastru ne-
movitostí, vedeném pro obec Jevíčko 
a katastrální území Jevíčko-předměstí, 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, katastrální pracoviště Svitavy na 
listu vlastnictví č. 1089,

• spoluvlastnický podíl o velikosti 
1/12 na pozemcích p. č. st. 470/3 
- zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 
220 m2, a p. č. st. 470/4 - zastavěná 
plocha a nádvoří  o výměře 220 m2, za-
psaných v katastru nemovitostí, vede-

ném pro obec Jevíčko a katastrální úze-
mí Jevíčko-předměstí,  u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Svitavy na listu vlastnictví 
č. 1089.

3) Minimální prodejní cena:
Byla stanovena usnesením zastupitelstva 
města Jevíčko č. 29/1 písm. g) ze dne 17. 4. 
2013 ve výši 783.970 Kč.

4) Kriterium hodnocení nabídek:
Nejvyšší nabídnutá cena. 

5) Podmínky realizace koupě:
Zájemce musí splnit podmínku úhrady kupní 
ceny nejpozději do 3 měsíců od data podpisu 
kupní smlouvy. Podmínkou realizace koupě 
bude dále zaplacení 1. splátky kupní ceny ve 
výši 50.000 Kč do 14 dní od podpisu kupní 
smlouvy. Tato splátka nebude v případě, že 
zájemce (kupující) neuhradí zbývající část 
kupní ceny, vrácena. Prodávající si vyhrazuje 
právo stanovit podmínky kupní smlouvy.

6) Možnost prohlídky bytové jednotky:
Bytovou jednotku je možné si osobně 
prohlédnout v termínu od 2. 5. do 31. 5. 
2013 (vyjma svátků a víkendů) na základě 
dohody s vedoucí PBH - p. Jiřinou Šunkovou, 
tel. 461 325 179, 608 607 633.

7) Způsob a lhůta pro podávání nabídek:
Nabídky zájemci doručí osobně nebo poštou 
v uzavřené neprůhledné obálce označené 

nápisem „Nabídka na koupi bytové jed-
notky 476/5 – NEOTVÍRAT!“ na adresu 
prodávajícího uvedenou v odstavci 1) této 
výzvy. Na obálce bude též uvedena adresa 
zájemce. Elektronické podání nabídky není 
přípustné. Nabídka bude dále obsahovat po-
vinnou přílohu tj. čestné prohlášení zájemce, 
že akceptuje podmínky realizace koupě dle 
odstavce 4) této výzvy. Text prohlášení je 
přílohou č. 1 této výzvy. Podpis zájemce 
na čestném prohlášení nemusí být úředně 
ověřený. Nabídky budou doručeny prodáva-
jícímu nejpozději do 7. 6. 2013, 11,30 ho-
din. Nabídky doručené prodávajícímu po 
uplynutí stanované lhůty nebudou hodnoce-
ny. Stejně tak nebudou hodnoceny nabídky, 
které nebudou obsahovat povinnou přílohu 
tj. výše uvedené čestné prohlášení zájemce. 
V případě odstoupení předkladatele vítězné 
nabídky bude prodej nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí.

8) Otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 
12. 6. 2013 od 16,00 hod. na červnovém 
zasedání zastupitelstva města Jevíčko.

Projednáno na 68. schůzi rady města Jevíčko 
22. 4. 2013. Příloha č. 1 této výzvy je uve-
řejněna na webových stánkách města www.
jevicko.cz na úřední desce.

Ing. Roman Müller v. r.
starosta města
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Oslavy založení Sokola a ochotnického divadla
Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané;
v letošním roce si připomínáme 120. výročí za-
ložení tělocvičné jednoty Sokol a 150. výročí  
ochotnického divadla v Jevíčku. Tělocvičná jed-
nota Sokol Jevíčko vznikla v roce 1893.  V roce 
1897 vzniká na Boskovicku svazek sokolských 
jednot, který se sdružuje pod názvem sokolské 
župy Krále Jiřího. Má svoje sídlo v Boskovicích 
a zahrnuje  6 župních okrsků. Jevíčský okr-
sek postupně sdružoval další vznikající sokol-
ské jednoty na Jevíčsku a Moravsko Třebovsku 
a v roce 1948 je sdruženo v jevíčském okrsku 
župy Krále Jiřího 13 sokolských jednot. 

 Jevíčští sokolové se vždy význam-
ně podíleli na formování národního povědomí 
a kulturních tradic v Jevíčku a na Malé Hané. 
Tělesný pohyb, divadlo, hudba a tanec spolu 
úzce souvisí a tak se nelze divit, že řada členů 
Sokola pravidelně cvičila, byla členy pěvecké-
ho sdružení Ctibor, hrála ochotnické divadlo, 
muzicírovala a aktivně se podílela na veřejných 
sokolských cvičeních (sletech). Mnohé člen-
ky také každoročně nacvičovaly vystoupení 
na tradičních maškarních sokolských plesech 
– šibřinkách. Po vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky se Jevíčko stává skutečným 
kulturním centrem Malé Hané. V té době se 
zde hrála 2-3 ochotnická divadla ročně, půso-
bilo zde loutkové divadlo, sokolové nacvičova-
li sokolské skladby, zúčastňovali se župních 
a okrskových sletů a také všesokolských sletů 
v Praze. V době II. světové války je Česká obec 
sokolská protektorátními úřady rozpuštěna. 
V této době se někteří členové Sokola zapojují 
do ilegální odbojové organizace „Jindra“ a po 
jejím odhalení je řada z nich vězněna a hyne 
v koncentračních táborech. Jedním z nich byl 
dlouholetý starosta Sokola Jevíčko pan Anto-
nín Dostál.  
 Po ukončení II. světové války nastal 
další  rozmach sokolského hnutí, v roce 1948 
měl Sokol v Československé republice přes 1 
milion členů. Tehdy bylo v Jevíčku více než 300 
členů Sokola. Po zrušení České obce sokolské 
v roce 1948 přešla řada členů do nově vzniklých 
tělovýchovných jednot a podílela se aktivně na 
další tělovýchovné činnosti jako cvičitelé, či-
novníci nebo cvičenci. Tradice Sokola přežívala 
v Jevíčku v názvu tělovýchovné jednoty Sokol 
Jevíčko, která postupně sdružovala různé for-
my  rekreační a sportovní aktivity pro občany 
města v rámci jednotné tělovýchovné organiza-
ce ČSTV. Dlouhou dobu přetrvávala v Jevíčku 
tradice slavných sokolských šibřinek,  jejichž 
duší byla po desetiletí nezapomenutelná paní 
učitelka Jaroslava Vrbková. Rovněž až do roku 
1973 přetrvávala tradice jevíčského ochotnické-
ho divadla. 
           Činnost každého spolku není mož-
ná bez nadšených členů, dobrovolných cvičitelů 
a činovníků, kteří tvořili a tvoří náplň a obsah 
spolkové činnosti. V rámci oslav obou výročí  
bychom vám rádi připomenuli nejen historii So-
kola a éru ochotnického divadla, ale také  osob-
nosti, které se zasloužily o rozvoj sokolského 
a tělovýchovného hnutí, divadla, kultury a hud-
by  na Jevíčsku  od jeho počátků až do sou-
časnosti. 
Na tradice Sokola navázala v roce 2000 zno-
vuobnovená tělocvičná jednota Sokol Jevíčko, 
která v současnosti spadá pod pardubickou so-
kolskou Pippichovu župu. Jedním z těch, kteří 
stáli u znovuobnovení Sokola v Jevíčku a aktiv-

ně se podíleli celým svým srdcem na činnosti 
Sokola a přípravách oslav 120. výročí, byl ne-
dávno zesnulý bratr náčelník MVDr. Jindřich 
Kleibl.         
 Hlavní oslavy 120. výročí založení 
Sokola v Jevíčku a 150. výročí ochotnického 
divadla proběhnou ve dnech 22. – 24. června 
2013. Do Jevíčka se v těchto dnech slétnou so-
kolové ze sokolských jednot pardubické Pippi-
chovy župy, boskovické župy Krále Jiřího a dal-
ší příznivci sokolského hnutí. 
22. června v podvečer je připraven pro širokou 
veřejnost tradiční „Noční pochod na Hušák“, 
který pořádají jevíčští sokolové - turisté, mlado-
důchodci a další dobrovolní organizátoři. 
 23. června v 10:00 hodin jste zváni do 
bývalé židovské synagogy na slavnostní verni-
sáž výstavy k výročí založení Sokola v Jevíčku 
a ochotnického divadla s doprovodným kultur-
ním programem a přípitkem. V rámci kulturní-
ho programu vystoupí sólista národního divadla 
v Brně a držitel ceny Thálie, jevíčský rodák pan 
Jiří Horký za klavírního doprovodu učitelky ZUŠ 
paní Ivy Svojanovské. Tradici jevíčských ochot-
níků připomene dramatický kroužek ZUŠ Jevíč-
ko Čapkovou humornou jednoaktovkou „Věštky-
ně“. 
 Odpoledne ve 14:00 zveme širokou 
veřejnost z Jevíčka a okolí do areálu Tyršovy 
plovárny na Žlíbkách na sportovně propagační 
akci Nordic Walking Tour 2013, kterou pořádá 
pod patronací Sokola a města občanské sdru-
žení Nordic Walking Live. V letošním roce se 
koná již třetí ročník této akce, která je organi-
zována  postupně ve 22 městech České republi-
ky a zúčastňuje se jí několik tisíc lidí. V rámci 
této akce si můžete zdarma zapůjčit hole pro 
Nordic walking, naučit se správnou techniku 
chůze s holemi a zúčastnit se propagačního po-
chodu. V rámci této akce budou na Tyršově plo-
várně připraveny atrakce pro děti a občerstve-
ní. 
Večer je připravena v areálu Tyršovy plovárny 
na Žlíbkách sokolská zábava s živou hudbou 
a občerstvením.
 24. června dopoledne se koná v pro-
storách Tyršovy plovárny na Žlíbkách „secvič-
ná“ v rámci župního sletu, která je hlavní akcí 
sokolů Pippichovy župy a zúčastní se jí také so-
kolové z některých sokolských jednot župy Krá-
le Jiřího. Veřejné sokolské cvičení, kde cvičenci 
a cvičenky předvedou několik sletových skla-
deb začíná ve 14:00 na Tyršově plovárně slav-
nostním nástupem cvičenců a hostů. 
 Jménem tělocvičné jednoty Sokol Je-
víčko zveme srdečně občany Jevíčka a okolních 
obcí, jevíčské rodáky, cvičence a hosty k účasti 
na oslavách. 

Se sokolským pozdravem „Nazdar“
Petr Kolisko, František Bušina

Za rok přijel král Mansvet na návštěvu 
a byl samozřejmě kmotrem prvorozené-
mu synku Tomáše a Zuzanky. Byly velké 
slavnosti, při nichž četní hosté ze seve-
ru se nestačili dívat na tance a poslouchat 
písně. Někteří se zde usadili, začali sku-
povávat malované talíře a vyšívané kroje, 
vyváželi je na sever a tímto folklorem vy-
dělávali velké peníze.
Za několik roků král Mansvet byl unaven 
kralováním, neboť zkusil v životě moc, 
zkrátka jako pejsek, a poněvadž i otec Zu-
zanky chtěl odejít na zasloužený odpoči-
nek, kamarádky se domluvili, poddaní to 
též schválili a tak si dali postavit společ-
ným nákladem letohrádek uprostřed nej-
pěknější vinice, dívají se, jak slunce jde 
zvolna po modré obloze od východu na zá-
pad, Zuzančiny děti oběma říkají „dědeč-
ku“ a jsou spokojeni na světě.
Tomáš se tak stal nástupcem pana Man-
sveta a obě království byla spojena. Nový 
král vydal pro sever zákon, že žádná zví-
řata, tito souputníci nás lidí v tomto slza-
vém údolí, se nesmějí trýznit, obzvláště ne 
pejsci. Dal postavit pomník na památku 
ubohých obětí Marastina a vydal dekret 
pro všechny učitele a profesory tělesné 
výchovy národních a středních škol, aby 
dbali o přímé držení těla svých svěřenců, 
by takto zcela zmizela ohnutá páteř u oby-
vatel. Vyhlásil též odměnu deseti zlaťáků 
na dobrý vtip o něm, nevyplatil však těch 
zlaťáků mnoho, neboť těžko se dělají dob-
ré a nové vtipy, obzvláště o dobrém pa-
novníkovi.
Nastal příliv turistů ze severu a poněvadž 
veselí je nakažlivé, tak za pár roků i oni se 
usmívali. Jen jedno se dobrému králi To-
mášovi a vždy usměvavé královně Zuzance 
nepodařilo, totiž aby vína, dovezená z jihu, 
hostinští na severu nedolévali vodou.

dokončení z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)
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PROGRAM NÁBOROVÝCH DĚTSKÝCH ZÁVODŮ
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Vážení rodiče a přátelé Základní školy Vážení rodiče a přátelé Základní školy 

JevíčkoJevíčko,,  

zveme Vás na   

55..ŠKOLNÍ AKADEMIIŠKOLNÍ AKADEMII  

aneb aneb   

za kulturouza kulturou  
Program :Program :  

   divadlo divadlo ––   dramatický kroužek, praktická školadramatický kroužek, praktická škola  

   zpěv zpěv ––   školní sborškolní sbor  

   recitace recitace ––   l iterární kroužekl iterární kroužek   

  

                  KdyKdy: : 5.června 20135.června 2013  odod  17.00 hod.17.00 hod.  

              Kde: synagogaKde: synagoga    

    Vstupné dobrovolné.Vstupné dobrovolné.  

Těš í  se na Vás žáci a uč itelé ZŠ  Jevíčko.Těš í  se na Vás žáci a uč itelé ZŠ  Jevíčko.   

AkceíseíkonáípodízáštitouíIng.íJanyíPernicové,ínáměstkyněí
hejtmana,íaízaífinančníípodporyíPardubickéhoíkraje,í
Jevíčka,VelkýchíOpatovic,Chornic,Jaroměřic,Biskupic

Rybáři Jevíčko
pořádají

Náborové dětské rybářské závody
Smolenská přehrada

Jevíčko V.Opatovice Chornice Jaroměřice Biskupice

v sobotu 25.5.2013

StartovnéT Členové MO Jevíčko po předložení
             platné legitimace             EZIKč
              
             "osté                         CZIKč

áááááááááááááMládežádoáEZletávčetně      ZIKč
            B V ceně startovného klobásaWnápojš

6ližšíáinfoánaáWWWYRY6-RIJýVI9KOYWý6NOUýY9Z

ČRSáMOáJevíčko
Vás srdečněázveávásobotuáE8YZYánaátradiční

SPORTOVNÍ
áRY6ÁŘSKÉáZÁVOUY

N- SMOLýNSKÉáPŘý"R-UĚ
PrezentaceT DTNI R zTII

PrůběházávoduTáEYpoločas zTII R PTII
                  Přestávka PTII R EITII
ááááááááááááááááááCYpoločas EITII R ENTII

Posezení Vám zpříjemníTáEYUdírna plná dobrot
 B uzený bůček.uzená krkovice.

                                                      Opatovická slanina.klobásyš
ááááááááááááááááááááááááááááCYPečené makrely
ááááááááááááááááááááááááááááNYRybíánugetyáaáhranolkyáá
ááááááááááááááááááááááááááááDYStánekásápivem
ááááááááááááááááááááááááááááZYVOkénkoVásáněčímátvrdším
áááááááááááááááááááááááááááázY"udbaáUJáSlávekáNepeřil

                            

R novinka
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POZVÁNKY

Závod žáků základních škol 
neděle 5.5. 2013 ve 12.30 hodin ul. K. H. Borovského v Jevíčku

Trasa: okruh ulicemi Jevíčka, délka 1000 m 

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

Neděle 5. května 2013
9.30 h. start 4. etapy - ul. A. K. Vitáka (sídliště) - Březina
 časovka jednotlivců na 15 km, ul. K. H. Borovského 
12.30 h.   start závodu 3. ročníků Poháru škol - finále    
13.30 h. Vyhlášení výsledků GP Matoušek - ZMN 2013 
 Vystoupení dětí z MŠ Jevíčko, dětský aerobic ZŠ Jevíčko, Mažoretky                    

PROGRAM 37. ROČNÍKU

Pátek 3. května 2013
15.00 h. Vernisáž výstavy ZMN očima dětí, Jevíčko - sýpka Panského dvora
16.20 h.  Slavnostní zahájení na náměstí T.G.M. v Moravské Třebové
 Mažoretky Arnika, ZUŠ Moravská Třebová
16.50 h. Start 1. etapy  -  79 km
19.00 h. Cíl 1. etapy na Palackého náměstí v Jevíčku

Sobota 4. května 2013 
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška
Vel. Opatovice: 
8.30 h. Slavnostní zahájení - Mládežnická ul.
 Vystoupení skupiny Epicentrum
10.00 h. Start 2. etapy Velké Opatovice -  23 km
10.35 h. Cíl ve Velkých Opatovicích - Mládežnická ul.
Jevíčko:
15.00 h.    Vystoupení dechovky Holóbkova mozeka
15.20 h.     Start „IV. ročníku Diváckého peletonu“ na ul. K. H. Borovského 
Úsobrno:  16.00 h.   Start 3. etapy  -  75 km
Jevíčko:  16.30 h.   Vystoupení skupiny Bluemy 
17.45 h.     Předpokládaný dojezd „Diváckého peletonu“ do Jevíčka
18.00 h. Cíl 3.etapy na ul. K. H. Borovského
18.00 h.     Vystoupení skupiny René z moštárny
19.30 h. Vystoupení skupiny Defekt
21.00 h. Vystoupení skupiny KOPJAM
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Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X
Trasa závodu O POHÁR ŠKOL

Na kole s Czech Blades 
po trase 3. etapy ZMN – GP Matoušek 2013
sobota 4.5. 2013 od 15.00 hodin ul. K. H. Borovského v Jevíčku

Akce je určena pro všechny příznivce cyklistiky, hobíky, rodiny s dětmi, 
firemní kolektivy. 

Divácký peleton, vyjede společně z ul. K. H. Borovského v 15.20 hod. ke startu 
3.etapy do Úsobrna. Zde pozdraví mladé cyklisty z dvanácti zemí při královské etapě 
při třech průjezdech Úsobrnem.
Po projetí závodníků přesun zpět do Jevíčka na cíl závodu.
Po celý den, je pro ty kteří do Jevíčka zavítají, připraven sportovní a kulturní program, 
občerstvení, zábavní lunapark pro děti.

Informace na adrese: a.dostal@seznam.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ZMN OČIMA DĚTÍ“

Otevřeno:
pátek 3.5. od 15 -19.30 hod
sobota 4.5. od 13 do 20 hod.
neděle 5.5. od 10 do18 hod.

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 7-15 LET NAD 15 LET

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY 

VŠECH SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

pátek 3.5. v 15.00 hod. 
Jevíčko, sýpka Panského dvora

1. místo Filip Říha

2. místo Ondřej Nárožný

3. místo Mikuláš Kouřil

1. místo Arnošt Motl

2. místo Ondřej Šumbera

3. místo 
Irena Marie Kubínová

1. místo P. Střecha Trnavský

2. místo 
L.ucie Přikrylová, Jakub 
Seidl, Veronika Čapková

3. místo Radka Havlíčková

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

Ivana Freitingerová

Eva Macholánová
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co by nemělo vidět třetí oko XIII.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (9. část)
Štěpán Blažek

O Václavově vztahu k ženám se legendy pří-
liš nezmiňují. Druhá staroslověnská legenda 
tvrdí, že Václav měl s jakousi ženou syna: „...
byl přinucen jednou od svého bratra a svých vla-
dyků pro zrození synů obcovati se ženou a zro-
diti s ní syna jménem Zbraslav. I řekl k ní:, Již 
mnoho jsme se Bohu prohřešili a nepravost jsme 
činili, již toho zanechme my dva mezi sebou. Ty 
mě měj za bratra a já tebe za sestru.‘ A na tu 
věc ona přistoupila a zavázala se k tomu před 
Bohem, jednou však zhřešila s jeho milým slu-
hou. A světec, když to viděl, řekl: ,Proč jsi zalha-
la před Bohem, mohla jsi se vdáti nebo nevdati. 
A neopovažte se to komukoliv prozraditi, dokud 
si to nepromyslím.‘ A uspořádal velkou hostinu, 
aniž kdo věděl, co zamýšlí, provdal ji, čině ji jeho 
sestrou.“
Budoucího světce Václava by podle této le-
gendy samotného ani nenapadlo mít potom-
ka. Dostal však podle této legendy jako stát-
ní úkol pro zrození synů obcovati. (Měl však 
jako budoucí světec v tomto případě poslech-
nout?)
P. Charvát citovanou pasáž interpretuje takto 
(2011, s. 62, 63): „Kníže měl podlehnout nalé-
hání svého okolí a pojmout za choť blíže neurče-
nou dámu. Ježto však vladař trávil daleko více 
času na modlitbách než u své rodiny, rozmrzelá 
manželka se utěšila v náruči kteréhosi dvořana. 
Když se o tom Václav dozvěděl, měl ženu pro-
pustit s povzdechem a poznámkou o lidské ne-
stálosti a svolit k jejímu sňatku s oním mužem.“
Přečtěme si, co o úkolu žen ve vládnoucím 
rodě řekl historik Martin Wihoda (www.his-
torie.cz, pořad České princezny, 16.3.2013): 
„Postavení ženy, a to i urozené, knížecího rodu 
nebo královského rodu, skutečně bylo velmi 
podřadné. Ta žena byla určena pouze k tomu, 
aby zajistila kontinuitu dynastie.“
D. Třeštík je přesvědčen, že Zbraslavova mat-
ka nebyla Václavovou řádnou manželkou 
(1997, s. 385): „...svou řádnou manželku, byť 
nevěrnou, nemohl přece křesťanský kníže, uzná-
vající nerozlučnost manželství, provdat za ně-
koho jiného. (…) Náhodnou milenkou ale také 
tato žena nebyla. ...žil s ní v nějakém pevnějším 
svazku. Jen tak lze totiž pochopit, že po ní od 
zrození Zbraslava vymáhal slib čistoty. Pokud 
by byla jeho milenkou, mohl by se s ní prostě 
přestat stýkat... Při tom byl ale - na druhé stra-
ně – tento svazek tak volný, že ji Václav mohl 
vybízet, aby se vdala za někoho jiného... (…) 
Takovou manželkou-nemanželkou mohla být 
jen souložnice, či spíše ,druhá‘ či ,další‘ žena, 
jichž měli slovanští velmoži nejenom v 10. stole-
tí, ale i později, celé harémy. Takováto ,neřádná‘ 
manželka vadila již Metodějovi na Velké Moravě 
a Vojtěch proti nim bojoval bez úspěchu po ce-
lou dobu svého episkopátu v Praze. Vždyť i jeho 
otec Slavník žil na Libici obklopen celým zástu-
pem souložnic. Církev proto většinou vyžadova-
la, aby si velmoži ze svých žen vyvolili jednu ja-

kožto řádnou manželku.“
Václav, domnívám se, vůbec ve skutečnosti 
nemusel onu ženu opustit (a mohla být klid-
ně i jeho manželkou, ne jen náhodnou milen-
kou nebo jen ,neřádnou‘ manželkou). Mohl ji 
opustit pouze v uvedené legendě, v legendě 
bylo třeba Václava od žen „odklonit“. Vždyť 
světec musel před rodinou dát přednost 
Bohu, musel dát přednost Bohu před ženou 
(před Adamovým žebrem), s níž se již mno-
ho Bohu prohřešil a nepravost činil. Přečtěme 
si, co říká Kristus svým učedníkům v jednom 
z významných křesťanských textů (Lukáš 
14, 26, citováno z knihy Richarda Dawkinse 
Boží blud, vydané nakladatelstvím Academia 
r. 2009, s. 278): „Jde-li kdo ke mně, a nemá-li 
v nenávisti otce svého, i mateře, i ženy, i dětí, 
i bratří, i sester, ano, i té duše své, nemůže býti 
mým učedníkem.“ A legendární Václav ke Kris-
tu jde, proto se není co divit, že v legendě 
provdá svou ženu za svého sluhu a učiní ji 
svou sestrou. K tomu, že z Václavovy manžel-
ky (snad z manželky) byla učiněna jeho ses-
tra, se vrátím v některém z dalších pokračo-
vání, neboť se domnívám, že legendy dělaly 
rošády i s dalšími Václavovými nejbližšími pří-
buznými.
Křesťanský Bůh rovněž neměl manželku na 
rozdíl od řeckého boha Dia (manželka Héra) 
a od římského boha Jupitera (manželka 
Juno). Proč by ji tedy měl mít budoucí křes-
ťanský světec Václav? Jestli ji měl ve skuteč-
nosti, tak si s tím legendy už poradily. Od 
názoru, že světci, kněží apod. mají s ženami 
udržovat pouze takový vztah, který nenarušu-
je jejich vztah k Bohu, vedla cesta k celibátu. 
Krátce odbočme od Václava. V našich dějinách 
postihl celibát vedle kněží, mnichů a jeptišek 
také učitelky. Přečtěme si, co o tom píše Petr 
Hora-Hořejš (2012, s. 50, 51). „Prvními ekono-
micky nezávislými ženami v rakouské monarchii 
se fakticky staly dívky oddané pedagogické pro-
fesi. Učitelky!  (…) ...bývaly to idealistky, cha-
rakterní bytosti, oddané svému poslání. Mívaly 
krásný vztah k dětem, o to lepší, že vychovat 
vlastní jim bylo odepřeno. Ale za volbu povolání 
platily pokřiveným osobním životem. Nesměly se 
vdát, nesměly mít děti, porušení závazku staro-
panenství bylo bez pardonu sankcionováno vy-
loučením ze školství.  (…) Zákaz sňatku učitelek 
byl v habsburské říši plošně nařízen r. 1875 (na 
Moravě začal platit později). To prý aby ženy 
nebyly povinnostmi v rodině odváděny od spole-
čensky důležité výchovné práce (…) ,...aby svoji 
práci vykonávaly bez všelikého překážejícího za-
městnání vedlejšího.‘ Uff! Výnos byl od počát-
ku drakonický, nesmyslný a pokřivil život dvěma 
generacím kantorek. Sňatek i těhotenství byly 
s nekřesťanskou bezcitností kvalifikovány jako 
mravní selhání (!), znamenající rezolutní konec 
kariéry. Intimní život, pokud vůbec, musely vést 
učitelky tajně. (…)  V našich zemích padl celi-
bát až rozhodnutím československého Národní-
ho shromáždění. Roku 1919 částečně, zrušení se 
týkalo, jen aprobovaných učitelek s delší praxí, 

a teprve r. 1928 (!) bezvýjimečně.“
Z jiných zdrojů uvádím, že celibát učitelek byl 
v našich zemích zaveden zemskými zákony, 
a to ve Slezsku r. 1901, v Čechách r. 1903, na 
Moravě r. 1904.
Podle vnuka Boženy Němcové, který hovořil 
v cyklu Potomci slavných, se kvůli celibátu 
učitelek neprovdala dcera B. Němcové Theo-
dora (1841-1920). Uváděl, že se Theodoře na-
rodila dcera, která v raném dětství zemřela. 
Teodora učila na dívčí škole v Jičíně (nechala 
si postavit vilu, kterou jí navrhl slavný archi-
tekt D. Jurkovič).  
Celibát učitelek by dnes byl považován za nej-
hrubší porušení lidských práv. 
Je možné, že zamlčování toho, že světec byl 
ženatý, sahá řadu staletí před vznik legend 
o Václavovi. Na www.novinky.cz byl zveřejněn 
článek Ježíš měl manželku, zřejmě Máří Mag-
dalenu, naznačuje nalezený papyrus. Cituji část: 
„Útržek papyru o rozměrech osm krát čtyři cen-
timetry poslal jeden sběratel profesorce Karen 
Kingové z Harvardské univerzity. Ta jej podrobi-
la zkoumání a potvrdila, že v koptském textu, je-
hož původ zasahuje do doby zhruba 100 až 150 
let po ukřižování, je pasáž, kde Ježíš přímo říká: 
,Má žena.‘ Z kontextu podle Kingové vyplývá, 
že řeč je o Máří Magdaleně, která byla vystave-
na kritice od Ježíšových učedníků. Ježíš ji brá-
ní slovy: ,Ona bude mou učednicí.‘ O dva řádky 
dále říká: ,Pobývám s ní.‘ Kingová upozorňuje, 
že ani v případě potvrzení autencity papyru ne-
lze text považovat za důkaz, že Ježíš byl ženatý. 
Byl by to však důkaz o tom, že si to raní křes-
ťané mysleli.“ Podle Lukášova evangelia byla 
oddanou a stálou Ježíšovou průvodkyní. Že 
by byla jeho ženou, se nikde neuvádí. Vždyť 
s Ježíšem Bůh kalkuloval jinak, než že by měl 
být manželem a otcem. V některých nábožen-
ských textech je Maří Magdalena ztotožňová-
na s ženou–hříšnicí (tj. prostitutkou). 
Umělecká díla líčí lásku matky Marie k synu 
Ježíšovi (madony, piety). Ale nelíčí opak: lás-
ku dospělého Ježíše k matce. A to není v roz-
poru s křesťanskými texty. R. Dawkins hod-
notí chování Krista ke své matce takto (s. 
278): „Ke své vlastní matce se choval velmi 
stroze, ne-li přísně.“ 
Vraťme se k Václavovi a zaměřme se na Vác-
lavova syna, popřípadě syny. Kolikpak asi 
dětí ve skutečnosti Václav měl, když v desá-
tém století měli slovanští velmoži podle D. 
Třeštíka žen celé harémy. Tito potomci možná 
patřili podle mého názoru k Vršovcům. 
Druhá staroslověnská legenda zná jednoho 
Václavova syna, a to Zbraslava. O synu s jiným 
jménem (šlo o Zbraslava nebo jiného syna?) 
píše P. Charvát (2011, s. 64, 65): „Nicméně 
disponujeme dokladem o tom, že Václav nejen 
že měl syna, ale že se tento syn dožil dospělého 
věku a dokonce se chopil vladařských pravomocí. 
Při popisu slovanského osídlení na území střed-
ního Polabí uvádí znamenitý arabský zeměpisec 
al-Mascūdī, že Havolanům-Stodoranům vlád-
ne kníže jménem Basqlābič. Vzhledem k tomu, 
že zpráva se dostala do autorova díla někdy ve 
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před dávnými lety ležel ve skále v místech, 
kde nyní stojí hlavní budova sanatoria a říka-
lo se, že je to zkamenělý rytíř na koni. Na obe-
lisku jest umístěna kovová deska s nápisem: 
„1813 – 1814 zemřelo po slavných bitvách na 
rány, nemoci v hlavní polní nemocnici v Jevíč-
ku č. 39 u vědomí věrně vykonané povinnosti 
vojáka 215 Rakušanů, 8 Rusů, 20 Prusů, 133 
Francouzů a byli zde pochováni. Pokoj jejich 
popelu. 
 Naznačil jsem alespoň stručně, co vše již 

bylo vykonáno za posledních let na 
zvelebení města a nyní bych se 

rád zase vrátil poněkud do mi-
nulosti a zmínil se též o ně-

kterých starých stavbách, 
o nichž není více ani pa-
mátky. 
Staré stavby
Za mých dětských let 
byly ještě hradby, vše-
obecně zvané „šance“, 
jimiž bylo město obe-
hnáno, dosti zachované, 

teprve v pozdějších letech 
byly na některých místech 

vybourány a získaného ka-
mení použito jako staviva. Ze 

čtyř bran, které před dávnými lety 
umožňovaly vstup do města, pozůstá-

valy jen dvě a to Jaroměřická, na níž zub času 
stále více hlodal, takže byla v letech sedmde-
sátých min. století rozbourána. 
 Druhá brána u věže byla udržována nejdé-
le a byla rozbourána r. 1907, když notář Ro-
bert Střecha koupil přilehlé na ni stavení č. 
1 (předměstí) a postavil na jeho místě nový 
dům. Znaky této brány byly zazděny do měst-
ské věže. 
Radnice
 Na východní straně náměstí stála stará bu-
dova radnice, byl to zděný jednopatrový dům 
č. 76, nelišící se valně od ostatních. Měl zpo-
lovice dřevěný štít, šindelovou střechu a na ni 

čtyřhrannou, prkennou, šindelem krytou věž-
ku, v níž byl zavěšen zvonec pronikavého zvu-
ku, jímž se zvonilo jen za živelných pohrom 
na poplach. Provaz od zvonku byl zavěšen na 
zdi. Radnice dosloužila jako obytné stavení 
a na jejím místě byl před asi 30 lety postaven 
majitelem Janem Machorkem nový dům. 
 Mimo domů, které byly po velikém požáru 
r. 1869 znovu postaveny, měly všechny ostat-
ní domy na náměstí dřevěné nebo zděné prů-
čelní štíty, buď trojhranné nebo po celé šířce 
domu, takže tyto tvořily takzvané slepé dru-
hé poschodí. Střechy měly opačný sklon jako 
dnešní, okap byl sváděn do dřevěných žlabů, 
položených na podélné hlavní zdi. Když byl 
žlab zničen hnilobou a musel býti nahrazen 
novým, byl přivezen dlouhý silný lesní strom 
a na náměstí byl z něj vysekán a vydlabán 
nový okapní žlab, jehož vytahování na vrchol 
zdi byl dosti pracný výkon a pro nás kluky 
byla to vždy zajímavá podívaná. Mimo domů 
postavených po požáru a některých gruntů 
na předměstí krytých břidlicí měla všechna 
ostatní stavení krytinu šindelovou, některé 
dřevěné stodoly na předměstí i doškovou. 
 Na náměstí byly pouze 4 obchody se smí-
šeným zbožím (říkalo se tehdy „kupci“) a to 
Worlův, č.11, jenž jediný se udržel až dosud 
v rodině; pak Ottův, č. 127/28. To jsou nej-
starší obchody a také na jejich prodejních 
místnostech se dodnes mnoho nezměnilo. 
Mimoto stávaly tehdy ještě obchody Josefa 
Ludikovského, č. 82, a Frant. Harwiga, č 96. 
Na náměstí bylo mimo těchto obchodů ještě 
několik hostinců a všechny ostatní přízemní 
místnosti sloužily majitelům domů za obydlí. 
V Kostelní ulici byl větší obchod smíšeným 
zbožím Antonína Krapnera v č. 7 a v někte-
rých ulicích bylo několik kupeckých krámků. 
Teprve r 1876 postavil Filip Kappelmacher, 
zámožný obchodník textilním zbožím, nový 
dům č. 13 s moderní obchodní místností a vý-
kladní skříní, ale uplynulo mnoho let, nežli 
jeho příkladu následovali jiní živnostníci. 

pokračování příště

Pomníky
 V parčíku na náměstí, vkusně opraveném 
péčí Okrášlovacího spolku, byl k uctění pa-
mátky našich rodáků padlých ve světové válce 
postaven a dne 16. června 1927 odha-
len důstojný, významu této památ-
ky odpovídající pomník Náklad 
20 578 Kč byl uhrazen z darů  
a příspěvků obětavého ob-
čanstva. Akci vedl komi-
tét, jehož předsedou byl 
vrchní zemský rada ing. 
Jan Coufal. 
 Stejným způsobem 
byl pak roku 1930 zřízen 
v Tillově sadu pomník 
prezidenta dr. T. G. Ma-
saryka, našeho Osvobodi-
tele. Při kladení základního 
kamene dne 25. května 1930 
byl slavnostním řečníkem ředi-
tel školy Arnošt Karafiát, mimoto 
měli případné proslovy ředitel reálné-
ho gymnázia Karel Litlloch a předseda Zálož-
ny Eduar Rovner.
 Tvůrce obou těchto pomníků byl akademic-
ký sochař Martin Polák, profesor zdejšího vyš-
šího reálného gymnázia a žák J. V. Myslbeka. 
 U lesa na úpatí Červeného kopce v mís-
tech, jimž se od dávna říkalo „u vojenského 
hřbitova“, byl na podnět zemského soudního 
rady Leopolda Klímy v roku 1909 postaven 
pomník 376 vojínům, zemřelým za napoleon-
ské války ve vojenské polní nemocnici nouzo-
vě zřízené ve zdejším panském dvoře č. 39. 
Jehlancovitý pomník i jeho podstavec jsou 
úlomky z velikého balvanu křemence, který 

čtyřicátých letech 10. století, sotva budeme na 
pochybách, že tu jde o Václavova syna (*Vác-
lavič), jehož opravňoval k výkonu nejvyšší vla-
dařské pravomoci nad nejmocnějším a nejproslu-
lejším ,kmenem‘ středního Polabí jeho původ po 
babičce. Lze mít za to, že se Václavovu synovi po 
nenadálé smrti jeho otce česká půda stala poně-
kud horkou a že se tedy nejspíše se souhlasem 
(a možná s ulehčením) všech zainteresovaných 
stran odebral do země předků matky svého otce, 
k jejímuž vládnoucímu rodu Drahomíra, a zjevně 
i jménem neznámý Václavův syn, náleželi.“
O tom, co snad dělal Václavův syn po smrti 
svého otce, píše P. Charvát toto (2011, s. 139): 
„Václavův syn pak zřejmě z Čech zamířil k lidu, 
v němž se zrodila jeho babička, a uvázal se v dů-
stojenství, které mu po ní u Havolanů-Stodoranů 
náleželo. Dlouho se tam však asi nezdržel, neboť 
již roku 940 převzal panství nad nimi Tugumir...“ 
Nevím, zda názor P. Charváta na tohoto údaj-
ného Václavova syna  nachází u jiných histo-
riků podporu.

Je možné, že by Kosmas o Václavově synovi 
(případně o dalších Václavových potomcích) 
nic nevěděl? Že by se v církevním prostředí 
paměť na něj (na ně) neuchovala? A jestliže 
se uchovala, že by se Kosmas o něm (o nich) 
ve své kronice nezmínil?
Václavovým synem mohl být i Kosmův Smil. 
Kosmas o něm píše v III, 24: „Tu Smil, syn 
Boženův, jenž byl správcem na hradě Žatci...“ 
Za Václavova syna ho považuji z těchto dů-
vodů: 
1. Domnívám se, že Boženem zde Kosmas na-
zývá Václava.
2. M. Knappová vysvětluje význam jména 
Smil takto (2008, s. 255): „Smil, staročeské j., 
považované za obdobu řeckého j. Eusebius, lze 
je tedy vyložit přibližně jako ,bohabojný, uctíva-
jící (boha)‘.“ Jméno Smil v sobě skrývá Boha – 
sice ve skrytější podobě – jako u Kosmy jména 
Božena, Božen, Božej, Boža.
3. Domnívám se, že v I, 34 a v I, 42 míní Kos-
mas pod jménem Kochan Václava. Kochan 

znamená miláček. (Kdo jiný měl být miláč-
kem obyvatel českého knížectví než Václav?) 
Jméno Smil v sobě mil- ze slova miláček ob-
sahuje.
Přečtěme si další ukázku z Kosmy (III, 4): 
„...kníže Břetislav... pojav stranou Mutinu, 
syna Božova, svého pobočníka a důvěrní-
ka, vytýkal mu mnohé věci, jimiž ho často-
krát urazil, a řekl: ,Já, kdybych se nebál ura-
ziti Boha, věru bych ti dal vyloupati oči, jak 
sis zasloužil; ale nechci tomu...‘ A propustiv 
s ním toliko dva bojovníky... a poslav ho do 
Čech, dal zabaviti všechno jeho jmění. A když 
se vracel, poslal kníže ihned četu lidí, aby jali 
Božeje, syna Čáčova, příbuzného Mutino-
va; mělť vždy onen rod Vršovců v nenávisti... 
Když ho zajali, hned, jak zněl rozkaz, vsazen 
na loď i s manželkou a dvěma syny a vypo-
vězen do Srbska; odtud odjel do Polska, kde 
nalezl svého bratra Mutinu, a kníže polský je 
dosti vlídně přijal.
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Dodržování tradic a zvyků našich předků je ne-
dílnou součástí kulturního dědictví, které se 
snažíme v naší obci udržovat a předávat dal-
ším pokolením. Mezi takovéto místní tradice 
patří i velikonoční hrkání, součást významné 
křesťanské události, kdy na Zelený čtvrtek od-
létají zvony do Říma a jejich úkolu se do Bílé 
soboty zhostí parta místních kluků. Ti pak za 
rachotu řehtaček a klapačů obcházejí obec „od 
křížku ke kostelu“ a dávají všem na vědomí, 
že nastane vyvrcholení velikonočních svátků. 
O tuto tradici se u nás postarali nahoře zleva 
Lukáš Procházka, Martin Dvořáček, David Ma-
chálek, Karel Gala a Jakub Procházka. Velké 

poděkování patří i panu Antonínu Machálko-
vi z Flintóra za zapůjčení řechtaček a klapačů.

Filip Procházka

Oznamujeme občanům, že v pátek 10. května 
2013 bude do naší obce před budovu hasič-
ské zbrojnice přistaven kontejner na směsný 
komunální odpad. Kontejner bude přistaven 
od pátku 10. května do pondělí 13. květ-
na 2013

Směsný komunálním odpadem se rozumí 
zejména:
všechen odpad který se nevleze do popelnic, 
papír, lepenka (lepenkové obaly větších roz-
měrů), sklo (obaly větších rozměrů např. de-
mižony, okna, zrcadla, textilní materiál (např. 

koberce), dřevo (např. vyřaze-
ný nábytek, odpad z prořezá-
vek dřevin), matrace, plasty 
(např. obaly větších rozměrů 
– sudy), kovy (např. kovový 
nábytek, sudy), objemový od-
pad neobsahující nebezpečné 
látky atd.
Do kontejneru nepatří ne-
bezpečný odpad!
např. televizory, ledničky, zá-
řivky, baterie, výbojky, obaly 
obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek, barvy.

V neděli 7. dubna 2013 uspořádal Klub Zou-
falců Biskupice v prostorách bývalého ZD prv-
ní z cyklu historických přednášek. Tato první 
byla zaměřena na téma rod Thurn und Taxis 
na zámku. Přednášku vedl pan Plech, dlouho-
letý sběratel historie nejen Biskupic, ale i Je-
víčka a širokého okolí. Děkujeme panu Ple-
chovi, přejeme pevné zdraví a organizátorům 
Martinovi a Wendy děkujeme za uspořádání 
krásné přednášky.

ZPRÁVY Z BISKUPIC

obec Biskupice

Společenská rubrika
duben 2013

Naši jubilanti
František Mlčoch
Jaroslav Vykydal
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Lukášek Neubauer
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji 
poslední zainvestované staveb-
ní místo v nové lokalitě pro 15 
RD – parcelu č. 199/27 o výmě-
ře 879 m2. 

CENA 50,-Kč/m²
Další informace na 
tel.: 461 326 521 
www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•  písemně: Obec Biskupice,  

Biskupice čp.11, 569 43
• e-mail: biskupice@biskupice.cz

hrkání v obci

Přistavení kontejneru na odpad

Přednáška historie obce Biskupice

Posezení  s důchodci
I letos pořádá ČČK „Posezení s důchodci“, 
které se bude konat v neděli 12. května 2013 
v 15.00 hod na obecním úřadě. 
Přednášku provede rehabilitační pracovník 
z OLÚ Jevíčko. 
Posezení Vám také zpříjemní vystoupení na-
šich nejmladších občánků – dětí s místní ma-
teřské školky.
Občerstvení a příjemná pohoda je zajištěná. 
 Budeme rádi, když si přijdete popovídat, 
anebo jen tak posedět. Jste srdečně zváni.

Helena Neuerová, ČČK

Nabízím k prodeji 
zahrádku u hřbitova 

v Biskupicích.
Více info. na 

tel. 605 141 350.

Mateřská škola Biskupice 

 Zveme Vás na  

den otevřených dveří spojený se  
zápisem na školní rok 2013/2014, 

který proběhne 

v pondělí 20. května od 15. 00 do 17. 00 

Pobyt v mateřské škole je zdarma 

Provozní doba 6. 00- 16. 00 

 ms.biskupice@seznam.cz, tel. 776 583 015 
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í
z 20. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 4. 4. 2013

20/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem 
pozemku par. č. 284/4 (ost.plocha) o výměře 24 
m² v obci Biskupice a k. ú. Biskupice u Jevíčka 
uzavřené mezi obcí Biskupice a firmou  Telefóni-
ca Czech Republic, a.s., se sídlem  Za Brumlov-
kou 266/2, Praha 4, Michle PSČ 140 22, IČ: 
60193336 za částku 20 000,-Kč/rok
d) dohodu o úhradě neinvestičních nákladů 
s Městem Jevíčko, se sídlem  Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko IČ: 00276791, za docházku dětí 
do ZŠ Jevíčko za období září až prosinec 2012 ve 
výši 16 416,- Kč
e) darovací smlouvu na pozemek č. 93/3 (ost.
plocha) o výměře 30 m² v obci Biskupice a. k.ú. 

Biskupice u Jevíčka dle geometrického plánu č. 
224-581/2012 ze dne 8.10.2012 vyhotoveného 
Geodézií Svitavy mezi obcí Biskupice jako pří-
jemcem a dárcem panem Petrem Berkou, bytem 
Sušice č.p. 137, 571 01 Moravská Třebová 

f) darovací smlouvu na pozemky č. 95/6 (ost.
plocha) o výměře 202 m², č. 95/8 (ost.plocha) 
o výměře 97 m², č. 95/9 (ost.plocha) o výměře 
55 m², č. 95/10 (ost.plocha) o výměře 16 m², 
č. 95/11 (ost.plocha) o výměře 36 m² všechny 
v obci Biskupice a. k.ú. Biskupice u Jevíčka dle 
geometrického plánu č. 224-581/2012 ze dne 
8.10.2012 vyhotoveného Geodézií Svitavy mezi 
obcí Biskupice jako příjemcem a dárci manželi  
Romanem a Irenou Havlíčkovými, bytem Bisku-
pice č.p. 90, 569 43

g) kupní smlouvu na prodej pozemku č. 971/2 
(ost.plocha) o výměře 263 m² v obci Biskupi-
ce a. k.ú. Biskupice u Jevíčka dle geometrického 
plánu č. 224-581/2012 ze dne 8.10.2012 vyho-
toveného Geodézií Svitavy manželům Romanovi 
a Ireně Havlíčkovým, bytem Biskupice č.p. 90, 
569 43 za částku 100,-Kč

h) výsledek výběrového řízení  na akci  „Biskupi-
ce oprava místních komunikací od km 0,011 40 – 
km 0,200 00“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma M – SILNICE a.s. se sídlem  Pardu-
bice, Husova 1697, IČ: 42196868, oblastní závod  
STŘED ZA Pivovarem 611, 537 40 Chrudim za 
nabídkovou cenu 1 512 383,-Kč vč. 21 % DPH

ch) smlouvu o dílo mezi obcí Biskupice a firmou 
M – SILNICE a.s. se sídlem  Pardubice, Husova 
1697, IČ: 42196868, oblastní závod  STŘED ZA 
Pivovarem 611, 537 40 Chrudim na akci  „Bisku-
pice oprava místních komunikací od km 0,011 
40 – km 0,200 00“ za částku 1 512 383,-Kč vč. 
21 % DPH

i) žádost ze dne 13.3.2013 o koupi pozemku par. 
č. 199/26 (trvalý travní porost) o výměře 857 m² 
a smlouvu o budoucí  kupní smlouvě  na pro-
dej pozemku par. č. 199/26 (trvalý travní porost)  
o výměře 857 m² v obci Biskupice a katastrální 
území Biskupice u Jevíčka  panu Michalu Schre-
iberovi, bytem Karla Appla 705, 569 43 Jevíčko 
a paní Radce Vybíhalové, bytem K Horce 260, 
798 48 Protivanov, za účelem výstavby RD   

j) protokol o bezúplatném předání a převzetí ná-
dob pro shromažďování odpadu - 1 ks kontejne-
ru na stavební suť a 1 ks kontejneru na kompos-
tovatelný odpad mezi obcí Biskupice a  svazkem 
obcí Mikroregion Svitavsko se sídlem T. G. Masa-
ryka 35, 568 11 Svitavy, IČ: 70892261 

k) žádost ze dne 21.3.2013 ČRS MO Jevíčko, 
Barvířská 110, 569 43 Jevíčko o poskytnutí pří-
spěvku ve výši 1 000,- Kč na provoz rybářského 
kroužku pro rok 2013

l) úpravu rozpočtu obce Biskupice pro rok 2013 
č. 2

m) účetní závěrku obce Biskupice za rok 2012 
dle předložených dokladů

n) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ 
Biskupice za rok 2012 dle předložených dokladů

o) směrnici č. 1/2013  k uplatnění reálné hodno-
ty u majetku určeného k prodeji

p) cenovou nabídku na výměnu 6 kusů oken 
v obecním bytě  č.5 na  čp. 11 od firmy MRŇKA 
a.s., se sídlem  Bídov 463, 798 52 Konice, ić: 
27740358 v ceně 89 552,- Kč včetně DPH

r) podání žádosti o úvěr ve výši 2 000 000,-Kč 
na akci„Biskupice oprava místních komunikací 
od km 0,011 40 – km 0,200 00“ u České spoři-
telny, a.s. 

s) zpracování propagačních materiálů o obci  do 
výše 5 000,-Kč 

20/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) návrh starosty na zahájení přípravných prací 
na opravu bývalého areálu JZD

20/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 20/1 tohoto usnesení
b) starostu obce k podání žádosti o úvěr dle 
bodu r) usnesení
c) místostarostu obce zpracováním propagač-
ních materiálů o obci 

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce
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ZPRÁVY Z CHORNIC

obec chornice

naši jubilanti
v měsíci květnu
Marie Schrömerová
Marie Vránová
Zdeňka Vašíková
Zdeněk Navrátil
František Slabý
Bohuslav Hickl
Jaromír Němec
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

nově narození v obci chornice:
Adéla Křenková
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

cvičenci Sokolu opět v akci
Závodníci z TJ Sokol Chornice opět repre-
zentovali naši obec, tentokrát na soutěži ve 
sportovní gymnastice. Tento sport vyžaduje 
hlavně všestrannou přípravu zahrnující sílu, 
obratnost, vytrvalost a pro-
storově-orientační schop-
nosti, kterými oplývají naši 
mladí gymnasté. Dívčími 
disciplínami jsou kladina, 
hrazda, prostná a přeskok 
přes bednu. Hoši cvičí na 
stejných nářadích jako dív-
ky, avšak kladina je nahra-
zena kruhy. 
Okresní kolo ve SG pořáda-
ly 8. 4. Svitavy. Vzhledem 
ke stále rok od roku men-
ší účasti se stává, že v dané kategorii soutěží 
pouze jeden závodník. Tak tomu bylo i zde, 
a to v kategorii starší žákyně II., kterou repre-
zentovala Pavlína Kopková, v kategorii star-
ších žáků II., jíž dominoval Jiří Goš, a kate-
gorii žen zastupovala Ilona Vašíčková. S větší 
konkurencí se musely „poprat“ Eva Vyrou-

balová (mladší žákyně II.), která obsadila 
10. místo, Sára Zezulová skončila na 2. místě 
a na 3. Aneta Elnerová (obě starší žákyně I.). 
Všichni výše zmínění postoupili do krajského 

kola konaného 13. 4. v Čes-
ké Třebové. Přesto se dvě cvi-
čenky rozhodly, že se závodu 
nezúčastní. Tohle kolo bylo 
rovněž kolem postupovým 
do republikové soutěže, kam 
se probojovala ze 3. místa 
Pavlína Kopková a z 1. míst 
Ilona Vašíčková a Jiří Goš. 
Pro naši nejmladší závodni-
ci, Evu Vyroubalovou, nebyl 
tenhle závod příliš úspěšný, 
přesto v sobě skrývá nesmír-

ný talent a do dalších závodů ji přejeme mno-
ho úspěchů. 
Republikové kolo proběhne 17. – 19. 5. v Dou-
bí u Třeboně. Našim reprezentantům budeme 
jistě všichni držet pěsti. Touto cestou bych 
také ráda poděkovala paní J. Vyroubalové za 
odvoz na soutěž.

Projektový den – veselé zoubky

vyvrcholení sportovní sezóny

V tomto školním roce se  prvňáčci společně 
s paní učitelkou základní školy v Chornicích za-
pojili do preventivního programu Veselé zoub-
ky, který připravila společnost dm drogerie 
markt s.r.o.

Po zaslání materiálů pro výuku prevence zubní-
ho kazu proběhl 27. března projektový den na 
toto téma. Děti se seznámily jak fungují zoub-
ky, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co 
je to zubní kaz. 
Po zhlédnutí filmu „Jak se dostat Hurvínkovi 
na zoubek“ jsme probrali zásady správné péče 
o zuby, procvičili jsme jak si čistit zoubky, aby 
byly bez kazu a děti se dozvěděly, proč navště-
vovat zubního lékaře. Výběr zubního kartáčku, 
správné stravování, to byla další témata, na 
která byl kladen velký důraz.
Po správném vyplnění pracovního listu prvňáč-
ci obdrželi samolepky a dm preventivní balíč-
ky ,,Veselé zoubky“ obsahující produkty péče 
o zoubky, včetně zubního kartáčku a pasty.

Mgr. Iveta Špičková

V hodinách tělesné výchovy žáci  4. a 5. třídy 
rádi hrají svou oblíbenou hru vybíjenou,a pro-
to jsme se přihlásili na turnaj do Moravské 
Třebové.  Turnaj se konal v úterý  16. dubna.
Bojovnost, nasazení a úsilí žáků  vyneslo na-

šemu smíšenému družstvu 6. místo. Žáci byli 
plni zážitků  dojmů a nejvíce na ně zapůsobila 
neopakovatelná atmosféra.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Iveta Špičková

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. Setkat 
se s ním, můžete v so-
botu 18. května v kul-
turním domě v Chor-
nicích. Zahájení je 
v 18:00 hodin, vstup-
né je 90 Kč. Vstupen-
ky je možno zakoupit 

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

koncert Felixe 
Slováčka v chornicích
Obec Chornice zve na koncert nejznámějšího 
českého saxofonistu a klarinetistu pana FELI-
XE SLOVÁČKA. Akce se uskuteční v sobotu 
1. června v kulturním domě v Chornicích. Za-

hájení je v 18,00 
hodin a vstupné 
ve výši 140 Kč 
je možno zakou-
pit v předpro-
deji v kanceláři 
obecního úřadu 
v Chornicích, 
nebo na místě za 
200 Kč. Bližší in-
formace poskyt-

neme v pracovní době na telefonním čísle - 
461 327 807. Těšíme se na vaši účast.
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Putování s Jirkou kolbabou
V pátek 1. března jsme měli příležitost se 
v Chornicích setkat se známým cestovatelem 
Jiřím Kolbabou. V době, kdy jsme akci připra-
vovali, nás ani ve snu nenapadlo, jaký bude 
o našeho hosta zájem. I on byl překvapen hoj-
nou účastí, protože Chornice 
byly prozatím počtem oby-
vatel nejmenší obcí, ve které 
bylo jeho vystoupení uspo-
řádáno.  Po setkání s ním 
a shlédnutí jeho programu se 
už není čemu divit. Je to člo-
věk velmi pozitivně naladěný, 
který umí vyprávět tak pouta-
vě, že ani nevnímáme jak běží 
čas. Jeho chornický program 
sestával ze dvou více jak dvou-
hodinových bloků.  Dopoled-
ne připravil pro žáky naší i okolních základních 
škol pořad věnovaný cestování Antarktidou. 
O dětech, kterých se nakonec sešel plný sál, 
prohlásil, že jejich soustředěnost a ukázněnost 
při vystoupení ho až dojímala. S dospělým pu-

blikem, kterému patřil podvečerní program, byl 
také velmi spokojen, protože mu vytvořilo  mi-
lou atmosféru. V tomto bloku jsme absolvova-
li rychlý kurs základů fotografování na cestách 
po celém světě. Jelikož jsme zdaleka nebyli 

schopni uspokojit vstupenkou 
všechny zájemce o toto setká-
ní, domluvili jsme předběžně 
další podobnou akci s velkým 
časovým předstihem, a to na 
pátek 8. listopadu. Témata bu-
dou samozřejmě jiná, ale o nic 
méně zajímavá. Jirka Kolbaba  
mě požádal, abych touto ces-
tou poděkoval všem a pozdra-
vil všechny, kteří se  zúčastni-
li a přispěli k dobré pohodě.  
Takže děkujeme a zdravíme. 

Závěrem také děkuji JUDr. Janu Vermouskovi 
za to, že se opět velmi dobře zhostil role foto-
grafa a děkuji mistru zvuku Miroslavu Horké-
mu za dokonalý zvuk.

Jiří Smékal, starosta obce.

mistříňanka v chornicích
Připomínáme, že koncert známé dechové ka-
pely MISTŘÍŇANKA se koná v předvečer 
svátku matek, to je v sobotu 11. května v kul-
turním domě v Chornicích. Vstupné je 120 Kč 
a vstupenky je možno zakoupit i v předpro-
deji v kanceláři OÚ Chornice tel – 461 327 
807. Zahájení je v 17,00 hodin a všichni jsou 
srdečně zváni.

očkování psů
MVDr. Ivo Švec provede v naší obci očko-
vání psů proti vzteklině. Akce se uskuteč-
ní v pondělí 6. května od 18,30 do 19,00 
hodin před budovou obecního úřadu a od 
19,00 do 19,15 hodin před pohostinstvím 
U depa. Očkování bude stát 100,- Kč a oč-
kovací průkazy si vezměte s sebou.

Beseda s policií
V úterý 2. 4. 2013 se v naší školce uskutečni-
la ve spolupráci s preventivně informačním od-
dělením svitavské policie beseda s policistkou. 
Navštívila nás por. Bc. Hana Kaizarová, která 
děti seznámila s funkcí policie ČR, s vybavením 
a pomůckami (např. policejní odznak, unifor-
ma, policejní vybavení). Děti byly zároveň po-
učeny o osobní ochraně při kontaktu a setká-
ním s cizí osobou, byly zapojeny do rozhovoru. 
Děti popisovaly obrázky s dopravní tématikou, 
s chováním na silnici, vyjadřovaly svoje poznat-
ky, znalosti, názory, určovaly správnost vytyče-
ného dopravního obrázku. Byly seznámeny s re-
flexními značkami, jejich použitím a důležitostí.
Nejvíce děti zaujala prohlídka policejního auta 
a radost měly, když p.policistka spustila policej-
ní houkačku.
Děti obdržely jako vzpomínku knížečku s vy-
střihovánkami a omalovánkou záchranného sys-
tému.Beseda byla pro děti poučná a získaly tím-
to způsobem nové důležité poznatky.

K. Kolínská, uč. MŠ
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obec Jaroměřice

nejlepší čtenářky v krajské knihovně v Pardubicích
Přijali jsme pozvání na vyhodnocení dětského Čte-
náře roku 2013, které se uskutečnilo ve středu 
27.března 2013 v Krajské knihovně v Pardubicích.
Protože byla možnost využít dopravu autem, spo-
lu s vyhodnocenou  nejlepší 
čtenářkou jaroměřické knihov-
ny Natálií Abrahámovou se 
slavnostního obřadu i návště-
vy knihovny mohly zúčastnit 
i dvě v pořadí další úspěšné 
čtenářky – Kateřina Mlčocho-
vá  a  Zuzana Hlaváčová. Krite-
riem pro výběr nominovaných 
nebyl jenom počet přečtených knížek, ale i např. 
aktivní účast a zapojení čtenáře do akcí v knihov-
ně. Za východní Čechy  bylo nominováno celkem 
13 čtenářů, vítězkou se stala desetiletá Micha-

Společenská rubrika 
SPoz, květen 2013 

V tomto měsíci se životního jubilea dožívají
Říhová Ludmila
Václavková Anežka
Langer Jaroslav
Dostálová Marie
Damborský Ludvík
Hloušková Božena
Všem oslavencům přejeme  
především zdraví, rodinnou  
pohodu a spokojenost.

V měsíci dubnu ukončila svou životní cestu
paní Helena Hrazděrová
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

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

ela Kolářová z Místní knihovny v Častolovicích. 
Losovací osudí  naší Natálce nepřálo natolik, aby 
se dostala do Prahy na natáčení přímého přeno-
su pořadu Magnesia Litera, i tak byla spokojená 

i s návštěvou Pardubic. Obrov-
ská knihovna, ve srovnání s naší 
malou obecní, děvčata přímo 
ohromila. Technické vybavení 
i zásoby všech atraktivních titu-
lů z jejich oblíbených literárních 
žánrů děvčata s nadšením prohlí-
žela.
Zbyla chvíle i k procházce po ná-

dvoří pardubického zámku. 
Doufejme, že děvčatům zůstane na slavnostní od-
poledne příjemná vzpomínka a touha po čtení je 
nikdy neopustí.

www.jaromerice.cz

v rámci ekologického projektu rozšiřuje množství 
komodit tříděného odpadu

Žáci a zaměstnanci ze Základní školy Jaroměřice 
sbírají již několik měsíců víčka od plastových lah-
ví, které potom posílají na pomoc dětem s postiže-
ním. V září se povedlo shromáždit 7 pytlů, které 
putovaly do Olomouce k Lucince. Za měsíc březen 
a duben bylo posláno již 5 pytlů do Holešova, kde 
pomohou Michalce. Dále se v základní škole již ně-
kolikátým rokem velmi úspěšně sbírá starý papír. 
Od začátku dubna na škole probíhá projekt, ve kte-
rém se žáci učí třídit odpad. Ve škole je připraveno 
sběrné místo, kde žáci odkládají nápojové kartony. 
Třídí se také hliníkové obaly, které poznáte pod 
značkou AL nebo 41. Do těchto malých kontejne-
rů mohou žáci dávat plechovky od limonád, energy  
drinků, piva, deodorantů a holicích pěn, svrchní 
ALU fólie od jogurtů, pomazánek, sýrů atd. Do od-
padů také přijdou hliníkové fólie od čokolád, stará 
víčka od zavařovacích sklenic a hliníkové příbory, 
hrnce, ešusy, konvice aj. Všechny tyto věci musí být 
řádně umyté a vysušené.

Tereza Hrouzková

Vážení občané, obec Jaroměřice se připojuje k ak-
tivitě žáků naší školy – třídění nápojových kartonů. 
Nápojové kartony (krabice od mléka, vína, ovocných 
nápojů, …) je třeba vypláchnout, usušit a sešlápnout. 
Pokud je svážete do balíčku, třeba jako starý papír, 
usnadníte zaměstnancům obce manipulaci při jejich 
třídění a svozu. Po dobu dodání speciálních kontej-
nerů pro nápojový karton, dávejte svázané balíčky do 
kontejnerů na papír.
Také bychom Vás rádi požádali o odstraňování všech 
kovových částí při třídění skla. Zbytky kovu na lahvích 
a sklenicích způsobují potíže při zpracování skleně-
ných střepů a naší odběratelé (Sklárny Morávia Úsobr-
no) by od nás nemohli vytříděný odpad odebírat. Od-
voz skla k jiným odběratelům se zase velmi prodraží.
Děkujeme, že se aktivně podílíte na třídění odpadu 
a tím snižujete podíl komunálního odpadu obce Ja-
roměřice končícího na skládce nebo ve spalovně. Zá-
roveň tím příznivě ovlivňujete výši poplatku za odvoz 
a likvidaci komunálního odpadu. 

Mgr. Iveta Glocová

Jarní trhy 2013
propršený pátek vůbec nenasvědčoval, že by se le-
tošní trhy mohly vůbec uskutečnit.
S nadějí a vírou, že se počasí na sobotu 20.dubna 
2013 umoudří, prodejci odvoláni nebyli.
Bohužel, někteří, zvl. zahradníci, ten optimismus 
postrádali a účast dobrovolně vzdali.
I tak byla snad nabídka dostačující a účast hostů 
velká. 
Pro ty, kteří počkají s výsadbou letniček až na kvě-
ten, upozorňujeme, že objednávky budou přijímány 
od 6.5. a prodej se uskuteční 23.5.

malujeme s helenou 
zmatlíkovou

Každoročně v Březnu – měsíci čtenářů bývá kni-
hovnou vyhlášena výtvarná soutěž, která spojuje 
současně i hlavní téma Noci s Andersenem. V roce 
2013 provázející autorkou byla ilustrátorka Helena 
Zmatlíková. Většina dětí podvědomě vnímá přes-
né linie srozumitelné kresby této nesmírně pracovi-
té výtvarnice, která by se letos dožila 90ti let. Ilu-
strovala přes 200 knih, z nichž v současnosti je na 
knižním trhu na šedesát, z nichž nejoblíbenější jsou 
např. „Děti z Bullerbynu“.
I když NsA byla odložena z důvodu nemocnos-
ti dětí a velmi nepříznivého počasí na 24.květen, 
výtvarná soutěž proběhla a byla sice s opožděním 
vyhodnocena. Děti dodaly 92 obrázků, z nichž se 
těžko vybíraly nejlepší.
Z každé třídy byl vyhodnocen jeden ( někde dva) 
nejzdařilejší obrázek a jeho autor byl odměněn 
knihou. Soutěž sponzorovala Euromedia Group 
k.s. Praha, a tak se s ilustracemi Štuclinky a Za-
chumlánka mohou potěšit možná dokonce budoucí 
výtvarníci z jaroměřické školy. 

nedokončená dálnice
O téma autostrády Vratislav – Brno- Vídeň se stá-
le zajímají nejen historici, ale i architekti, současní  
stavitelé silnic a dálnic, dosud žijící účastníci této 
stavby či jejich pozůstalí, především je nemalý zá-
jem posluchačů přednášek lektorů, kteří se o „au-
tostrádu“ úzce zajímají.
Tak tomu bylo i na besedě s panem Jiřím Vyměta-
líkem, badatelem, který o historii průběhu stavby 
dálnice vyprávěl na zá-
kladě velkého množství 
nastudovaných informací 
a  mnohdy komplikovaně 
získaných údajů a foto-
dokumentace. S velkým 
zájmem pana Vymětalí-
ka poslouchalo ve výstav-
ní síni 12.dubna 2013 až 35 posluchačů. Dobové 
i současné fotografie nabídly možnost při promí-
tání přímo srovnat ráz krajiny při ukončení stavby 
v roce 1942 a nyní, kde mnohde zůstávají jenom 
zarůstající torza. 
Pestrá diskuze potvrdila skutečný zájem poslucha-
čů. Pokračování bylo zvoleno na 8.11.2013.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc květen 2013
3.5. pátek, 18.00 h, VS
Setkání s Raulem Praoňo, ekvádorské národnosti, 
vyznavačem hudby a hudebních nástrojů z latinsko-
amerických And
podvečer s hudbou a zajímavým seznámením s méně 
známou kulturou.
5.5. neděle,  9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžuro-
vou
6.-21.5., CŽP, knihovna
Příjem objednávek na letničky a pozdní zeleninové 
přísady ze zahradnictví Vanovice
9.5. čtvrtek, 17.00 h, klubovna CŽP
Astrohrátky a seminář s astroložkou Alenou Mál-
kovou, 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 
11.5.sobota,odjezd autobusu od zastávky ČSAD, 
v Biskupicích 4.20, v Jaroměřicích 4.30 h, 
v Jevíčku 4.35 h, návrat cca ve 22.30 h
Zájezd do německých Drážďan s průvodcem Ja-
nem Valíčkem
Autobus je obsazen, přijímají se místa náhradníků, 
v případě zvýšeného zájmu 
bude vypraven ještě jeden autobus 8.6.2013. 
Potvrzení přihlášky s předpokládanou cenou 650,- Kč 
do 3.5.2013 v knihovně.
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
14. 5.úterý, 13.30 h, penzion na Kalvárii

Vystoupení pěveckého sboru ZŠ a souboru lido-
vých tanečků pro seniory penzionu, náhradní termín
17.5. – 14.6., VS
Jaroměřice – minulost a současnost, výstava vý-
tvarných zpracování z naší obce
Pokud vlastníte a můžete zapůjčit jaké-koli dobové 
fotografie, obrazy i dokumenty k dané výstavě, pře-
dem děkujeme. 
Jedině s Vaší pomocí bude výstava hodnotná a  his-
toricky zajímavá
Zpřístupněno v pouťovou neděli 19.5.2013 od 9.00 do 
16.00 hodin, jinak během provozu knihovny
18.- 19. 5. 2013
JAROMĚŘICKÁ POUŤ – SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO
18.5. v 17.00 h Křížová cesta od dolního kostela na 
Kavárii
v 18.00 h mši celebruje Mons. Josef Hrdlička, po-
mocný biskup olomoucký
19.5. v 8.30 h Mši sv. celebrují misionáři Misijní spo-
lečnosti sv.Vincence z Pauly
v 10.30 h Mši sv. celebruje Mons.Miloslav kardinál 
Vlk, emeritní arcibiskup pražský
v 15.00 h slavnostní požehnání
21.5. úterý, 13.00 h, VS
Malohanácké sluníčko, soutěž v recitaci pro děti 
1.-9.třídy ZŠ Jaroměřice
23.5.čtvrtek, 10.00 -15.00 h, dvůr CŽP
Prodej objednaných letniček a zeleninových pří-
sad ze zahradnictví Vanovice
24. - 25.5. pátek – sobota, 16.00 – 8.00 hodin, za-
hájení v knihovně, pokračování v ZŠ
Noc s Andersenem, plná zábavy, úkolů a překvapení 
pro žáky 3.,4. a 5. třídy – Náhradní termín
25.5. sobota, 9.00 h, VS
Patchwork, volná dílna jaroměřického klubu 

Připravujeme:
3. a 4. 6. Knihovna uzavřena
8.6. sobota odjezd autobusu od zastávky ČSAD, 
v Biskupicích 4.20, v Jaroměřicích 4.30 h, 
v Jevíčku 4.35 h, návrat cca ve 22.30 h
zájezd v případě zájmu do Drážďan s průvodcem 
Janem Valíčkem
Potvrzení přihlášky s předpokládanou cenou 650,- Kč 
do 9.5.2013 v knihovně.
9.6. neděle,  9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
22.6. sobota, 13.30 – 15.30 h, prezentace v Pohád-
kovém království (CŽP)
POHÁDKOVÝ LES, hledání ztracených pohádek 
a princezny v jaroměřickém lese 
Stálý týdenní rozpis:
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP
Pondělky 1.skupina 15.00 h,  2.skupina 16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou, ve výstavní síni CŽP
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. Sla-
víčkovou 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 - březen 2013 
4. Rozpočtové opatření č. 3 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o 444 300 Kč
5. Závěrečný účet obce za rok 2012 a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 
2012 bez výhrad

6. převod výsledku hospodaření v částce 
3 042 407,91 Kč na účet 432 (nerozdělený zisk)

7. účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2012
8. Směrnici k uplatnění reálné hodnoty u majetku 

určeného k prodeji
9. mandátní smlouvu č. 2013-1059 s OHGS s.r.o., 

Ústí nad Orlicí  na zajištění zadavatelské čin-
nosti v rámci projektu Sběrný dvůr v Jaroměři-
cích, smluvní cena stanovena ve výši 65 000 Kč 
bez DPH

10. Smlouvu o dílo č. 2013-1060 s OHGS s.r.o., Ústí 
nad Orlicí na management projektu ve vztahu 
k Operačnímu programu Životní prostředí na 
akci Sběrný dvůr v Jaroměřicích, cena za dílo 
stanovena ve výši 60 000 Kč bez DPH

11. Smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP Net, 
s.r.o. a RWE GasNet, s.r.o.

12. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2005038/VB/1 Jaroměřice „Za Tvrzí“, 12 RD – 
KNN s ČEZ Distribuce, a.s., VČE – montáže, a.s. 
a Geodézií Česká Třebová s.r.o.

13. záměr prodeje pozemků p.č. 2806/16 a 2806/18 
o celkové výměře 183 m2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
14. Smlouvu č. 07731232 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 
356 422 Kč na Revitalizaci zeleně návsi a Kal-
várie

15. informace o zahájení  revitalizace zeleně v obci
Zastupitelstvo obce ukládá:
16. stavební komisi uplatnit v zákonné lhůtě případ-

30. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 10. 4. 2013
ně návrhy k Návrhu územního plánu obce Velké 
Opatovice - změna č. 5

17. starostovi obce znovu oslovit náměstka hejtma-
na Pardubického kraje Ing. Duška ve věci hava-
rijního stavu silnice Jevíčko nádraží – Jevíčko

18. starostovi zajistit cenové nabídky na nové úřední 
desky

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

keramický kroužek
pod vedením p. Petry Zezulové se od února 2013 je 
úspěšně navštěvován ke spokojenosti lektorky, dětí 
i rodičů. Probíhá pravidelně 1x za čtrnáct dnů vždy 
v pondělí od 15.30 hodin.
Výrobky více či méně zdařilé ochotně vypaluje 
v jeho peci jaroměřický keramik pan Lukáš Wetter. 
Poděkování lektorce, panu Wetterovi za ochotu 
a dětem za zájem.

kroužek lidových tanečků
pilně nacvičuje na své první vystoupení seniorům 
na Kalvárii.

Poděkování
Společnost Diakonie Broumov děkuje všem dárcům 
Humanitární sbírky, kteří své již nepotřebné věci vě-
novali pro sociálně slabší u nás či v zahraničí.
Broumovští mají za dlouhá léta existence dokona-
le vypracovaný systém, uspokojující potřeby společ-
nosti. Dobrá spolupráce s jaroměřickým Sborem pro 
občanské záležitosti a umožnění skladových prostor 
v CŽP 2x do roka myšlenku pomáhat slabším plně 
podporuje.

muzikoterapie
Nově do programu pro žáky II.stupně ZŠ byla zařa-
zena muzikoterapie, a to ve středu 27.3.2013 Vnímá-
ní zvuků prostřednictvím různorodých nástrojů či 
pomůcek, vydávajících zajímavé tóny, může vytvořit 
i u dětí nálady, emoce, souznění nebo taky nelibost.
Pozvání knihovny přijala muzikoterapeutka Pet-
ra Vinšová z Vyškova, která se tímto oborem delší 
dobu zajímá a s dětmi velmi ráda spolupracuje. Pro-
stor družiny s dřevěnou podlahou a možností sezení 
na polštářích se jevil pro tento projekt nejvhodněj-
ší. „Muzikoterapie je pojem  mladý. Ve skutečnosti 
zvuk stojí na počátku stvoření života, stejně jako 
dotek, podoba, chuť a vůně. Působení terapie je 
poměrně široké, především rozvíjí sluchové, řečové 
a výrazové schopnosti, prohlubuje citové prožívání“, 
uvádí Petra Vinšová na svých webových stránkách. 
Po vzájemném seznámení s lektorkou i s nástroji 
vznikla opravdová komunikace pomocí zvuků bub-
nů, chřestidel, didžeridoo, dešťové hole a drobných 
zvukových hraček. 
Děti byly rozděleny do dvou skupin: 6. a 7. třída, 8. 
a 9. třída. Zvl. ti starší se dokázali se zvuky ztotož-
nit a citově si muzikoterapii prožili k všestrannému 
obdivu.
Aby nebyly mladší děti ochuzeny, připraví pro ně 
velmi příjemná muzikoterapeutka na podzim  hu-
dební pohádky.
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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

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

 
 
 

 
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽPRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽEE    

(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 21. 5. 2013  
Kuřice černé, červené, bílé, kropenaté, kohoutci 
Kačeny pekingské, Moularden, Kačeny barbarie, Kačeny rouvenské 
Husy bílé, landenské, Perličky, Krůty, Kalimera  
  

Info a objednávky:  
Gallus Extra s. r. o., tel.: 567 212 754 mob.: 731 701 331, po–pá 8–15 h! 

gallusextra@centrum.cz 
 
 

 
  

 


