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Fotoaktuality

Vítězné družstvo turnaje v sálové kopané

Vzpomínka na pana Suchomela

VIII. Městský ples

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
Významným dnem pro studenty gymnázia se 
stalo úterý 21. 1. 2014, kdy hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický dostál svému 
slibu a přijel se osobně podívat na naši školu. 
Nejprve jednal se zastupiteli města Jevíčka, 
poté si byl prohlédnout gymnázium a setkal 
se s pedagogy a poté i se studenty. 
Pan hejtman nejdříve studenty informoval 
o aktuálním vývoji řešení školské problema-
tiky v Pardubickém kraji a přednesl stanovis-
ko Rady Pardubického kraje k  plánovanému 
slučování některých škol. 
Zástupci studentské rady se na hejtmana ob-
rátili s dotazem, zda mají zájemci o studium 
na jevíčském gymnáziu zaručeno, že v Jevíč-
ku dostudují. Ten všechny ujistil, že to tak 
bude a že danou informací můžeme a měli 
bychom šířit dál, a svoje slova podložil i tis-

kovým prohlášením. Dal najevo zájem o za-
chování gymnázia jak v Jevíčku, tak v Morav-
ské Třebové. 
Další otázka na financování škol v kraji byla 
zanechána bez komentáře, přestože studenty 
viditelně zajímala. Poslední otázka, zda by se 
situace vyvíjela stejně, kdyby studenti a uči-
telé nestrhli v prosinci vlnu protestů, měla 
vyhýbavou odpověď. Všichni víme, jak by to 
asi dopadlo…
Pan hejtman tedy Gymnáziu Jevíčko slíbil 
spolupráci a podporu. Informace o postup-
ném rušení gymnázia je tudíž scestná. 
Studenti Gymnázia Jevíčko ukázali, že drží 
při sobě a mají svoji školu rádi. 
Přijďte za námi, budeme Vám držet pěsti 
u přijímacích zkoušek.

Studenti Gymnázia Jevíčko
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Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny 
11. 3. 2014, 8:30–15:30 hodin

JEVÍČKO ul. – Slunečná 816, 848, 849, 
851, 852, 855, 833

Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny 
11. 3. 2014, 7:30–15:30 hodin

ZADNÍ ARNOŠTOV, OSADA LÍPA,  
MAŘÍN

OSSZ Svitavy a Finanční úřad 
v Moravské Třebové 2014

Přehled o příjmech a výdajích 
OSVČ za rok 2013 
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 
2013 a pokyny k vyplnění přehledu o příjmech 
a výdajích OSVČ za rok 2013 je možné si vyzved-
nout na MěÚ v Jevíčku na podatelně. 
Formuláře je možné si stáhnout z internetu:
www.cssz.cz à OSVČ à Tiskopisy, formuláře, 
nebo zadat přímo odkaz  http://www.cssz.cz/cz/
tiskopisy/osvc.htm

Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je možné si vy-
zvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také přímo na 
Finančním úřadu pro Pardubický kraj, Územní 
pracoviště v Moravské Třebové nebo je stáhnout 
z internetu:

www.financnisprava.cz à Daňové tiskopisy 
(Databáze aktuálních daňových tiskopisů, Vstup 
do sekce), nebo www.mfcr.cz a do vyhledávače 
vpravo nahoře zadat à Daňové tiskopisy à prv-
ní odkaz nahoře à Vzory všech aktuálních da-
ňových tiskopisů – ROK 2014
nebo, zadat přímo odkaz http://www.financ-
nisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktu-
alnich-danovych-tiskopisu

Vybírání daňových přiznání 
k dani z příjmu FO
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmu FO, 
zaměstnanci Územního pracoviště v Moravské 
Třebové proběhne na Městském úřadu v Jevíčku 
v zasedací místnosti:
Po 17. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 19. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje každý 1. pátek v měsíci  
– 7. 3. 2014. 

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ 13.–14. 3. 2014.

MUDr. Jana Trčková
NEORDINUJE – školení 12.–13. 3. 2014
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsí-
ci – 21. 3. 2014. 

MUDr. Alena Blahová – 
interna

neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 
21. 3. 2014. 

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ 

7. 3. 2014, 14. 3. 2014, 21. 3. 2014 
a 28. 3. 2014.

MUDr. Alena Jagošová
od 1. 1. 2014 neordinuje v pátky.
Bolestivé případy ošetří MUDr. Tomáš 
Jagoš.
Aktuální informace jsou uvedeny na 
stránkách: www.zubnijevicko.cz.

Projekty z Operačního programu Životní prostředí v roce 2014
1) Dokončení projektu „Snížení 
imisní zátěže na území města Jevíč-
ko“, 38. výzva v rámci OPŽP, dotace 
schválena
Projekt byl ukončen v únoru 2014 ná-
kupem samosběrného zametacího stroje Nilfisk 
CITY RANGER 3500, který bude sloužit ke kro-
pení a zametání místních komunikací a chodní-
ků, aby došlo ke snížení prašnosti ve městě. Po 
5 letech udržitelnosti projektu bude stroj široce 
využitelný i v jiných oblastech údržby města.
Celkové výdaje dle kupní smlouvy SOME 
Jindřichův Hradec: 2 361.920 Kč
Předpokládaná výše dotace: 2 125.728 Kč
Dofinancování města: 236.192 Kč

2) Realizace projektu „Regenerace zeleně 
v místní části Zadní Arnoštov“, 42. výzva 
v rámci OPŽP, dotace schválena
V rámci projektu dojde ke komplexní regeneraci 
zeleně v Zadním Arnoštově (kácení 63 ks stro-

mů, 5 ks keřů a náletových dřevin, vý-
sadby 82 listnatých stromů a 47 listna-
tých keřů). Realizace začne v průběhu 
března 2014, plánované ukončení akce 
v červnu 2014. Realizací opatření bude 

vyřešen problémový stav přestárlých stromů na 
pozemcích v majetku města Jevíčko.
Projektant: Ing. Jana Janíková, Zahradní 
a krajinářská tvorba Brno
Celkové výdaje dle  
SOD Petr Vykrut: 894.082 Kč
Předpokládaná výše dotace: 616.917 Kč
Dofinancování města: 277.165 Kč

3) Příprava projektu „Snížení energetické 
náročnosti objektu Základní školy Jevíčko“, 
50. výzva v rámci OPŽP
Cílem stavebních úprav je dosažení úspor ve 
spotřebě energií a odstranění havarijního stavu 
otvorových prvků. V rámci projektu tedy dojde 
k novému architektonickému řešení otvorových 
prvků a výplní ze sklobetonu na schodištích. 
Budou osazena nová plastová okna, hliníkové 
dveře s izolačními trojskly a venkovní horizon-
tální žaluzie. V rámci stavebních úprav dojde 
dále k demontáži stávající izolace a provede-
ní nového zateplení fasády. Dalším opatřením 
je komplexní výměna střešního pláště na bytu 
školníka, ostatní ploché střechy na dalších čás-
tech objektu byly z důvodu havarijního stavu 
městem opraveny již na podzim 2013 za částku 
1.517.727 Kč. Aktuálně probíhá příprava zadá-
vacího řízení pro výběr zhotovitele. Předpoklá-

daná realizace v roce 2014 s termínem dokon-
čení do 31. 12. 2014. Snahou bude realizovat 
hlavní práce v letních měsících v období hlav-
ních prázdnin, všechno je ale odvislé na admi-
nistraci – tedy na rychlosti úředníků na SFŽP, 
kteří budou schvalovat potřebné kroky pro udě-
lení dotace.
Architektonické řešení: Ing. Ivo Junek, Ing. 
Jiří Janda a kol., Architektonický ateliér Svi-
tavy
Předpokládané celkové  
výdaje dle žádosti: 16.727.700 
Kč (předpoklad snížení celkových nákladů po 
výběrovém řízení)
Předpokládaná výše dotace: 5.854.070 Kč
Dofinancování města: 10.873.700 Kč (4,6 mil. 
rezerva rozpočet, zbytek úvěrový příslib České 
spořitelny)
Akceptace žádosti: 14. 1. 2014, nyní čekáme 
na finální schválení žádosti

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
Dalibor Šebek, investiční technik
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka
INFORMACE  
o konání 39. 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, in-
formuje o konání 39. zasedání Zastupitelstva 
města Jevíčka, svolaného místostarostou měs-
ta Mgr. Miroslavem Šafářem v souladu s § 103 
odst. 5 a § 104 odst. 1 zákona o obcích.

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

Doba konání: 
úterý 12. 03. 2014 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 zastupitel-

stva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Zpráva PČR M. Třebová o bezpeč. situaci za 

rok 2013 na Jevíčsku
 7) Korespondence, různé
 8) Diskuse
 9) Usnesení

V Jevíčku dne 21. 02. 2014

Mgr. Miroslav Šafář v. r. 
místostarosta města Jevíčka

Usnesení z 37. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 15. ledna 2014

37/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Vojtěch Hebel-
ka, Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Miloslav Parolek,
b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 
č. 9,
d) přílohu č. 8 ke Směrnici o cestovních náhra-
dách dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vy-
hlášky MPSV č. 435/2013 Sb.,
e) rozpočet sociálního fondu města Jevíčka na 
rok 2014 ve výši 378.000 Kč,
f) příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a společností GRANTIKA České spořitelny, a. s., 
Jánská 448/10, 602 00 Brno k realizaci projektu 
s názvem: „Snížení energetické náročnosti ob-
jektu ZŠ Jevíčko“ za částku 65.000 Kč bez DPH,
g) nabídku Ing. Jiřího Jandy, Větrná 860/18, 
568 02 Svitavy k vypracování projektové doku-
mentace na akci: „Snížení energetické náročnos-
ti objektu ZŠ Jevíčko“ za částku 240.000 Kč bez 
DPH (není plátce DPH),
h) prodej nemovitostí do spoluvlastnického po-
dílu pro každého z žadatelů o velikosti id. 1/2 
bytové jednotky č. 476/4, spoluvlastnického po-
dílu o velikosti id. 1/24 na společných částech 
domů č. p. 475 a č. p. 476 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 1/24 na pozemcích p. č. 

st. 470/3 a p. č. st. 470/4, oba zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí Lucii 
Němečkové, DiS., Pod Zahradami 693, 569 43 
Jevíčko a Volodymyrovi Leskivovi, 17. listopadu 
17, 680 01 Boskovice za celkovou cenu 780.000 
Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Lucií Němečkovou, DiS. a Vo-
lodymyrem Leskivem na prodej nemovitostí,
i) prodej bytové jednotky č. 476/5, spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 1/12 na společ-
ných částech domů č. p. 475 a č. p. 476 a spo-
luvlastnického 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. Jevíč-
ko-předměstí Ing. Tomáši Vybralovi, Jaroměřice 
424, 569 44 Jaroměřice za cenu 780.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Ing. Tomášem Vybralem na prodej 
nemovitostí,
j) bezúplatný převod nově zaměřených pozem-
ků p. č. 1751/70, p. č. 1751/71 a p. č. 1751/72, 
vše ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví 
města Jevíčka,
k) maximální náklady na organizaci a zajiš-
tění VIII. městského plesu, který se uskuteční 
dne 15. 2. 2014, ve výši 110.000 Kč vč. DPH,

37/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Martu Pocsaiovou a Bc. 
Jana Finsterleho,

37/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :
a) souhrnný přehled obdržených dotací a gran-
tů za rok 2013,
b) dopis hejtmana Pk JUDr. Martina Netolické-
ho, Ph.D. ve věci dalšího vývoje ohledně koncep-
ce středního školství v regionu,
c) analýzu budoucího vývoje počtu studentů 
Gymnázia Jevíčko s ohledem na demografický 
vývoj zpracovanou RNDr. Lukášem Müllerem, 
Ph.D.,
d) bilanční rozvahu neinvestičních výdajů a pří-
jmů Gymnázia Jevíčko na rok 2013,
e) možné náklady na úpravu obřadní síně dle 
cenových nabídek na výměnu koberce, malbu, 
výměnu topných těles dle zápisu v celkové výši 
105.608 Kč vč. DPH,
f) informaci o podepsané dohodě starostou 
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venko-
va ČR mezi Městem Jevíčko a Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 
801/33, 110 00 Praha – Nové Město k realizaci 
projektu „Turistická rozhledna Kumperk“ s část-
kou dotace 1.800.000 Kč ze dne 29. 11. 2013,
37/4  Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e: 
a) starostu zpracováním celkového přehledu 
předrealizačních, realizačních a provozních ná-
kladů souvisejících s možnou výstavbou a provo-
zem turistické rozhledny Kumperk,
b) radu města zadáním výběrového řízení na re-
alizaci zhotovitele turistické rozhledny Kumperk.
Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Usnesení ze 85. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 27. ledna 2014
1/85 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 2300/5 – lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
2/85 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 3093/1 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
3/85 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 24/1 – zahrada v k. ú. Zadní Arnoš-
tov,

4/85 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Regionálnímu sdružení sportů, Svi-
tavy na zajištění sportovních akcí v rámci okre-
su Svitavy ve výši 2.000 Kč,
5/85 Rada schvaluje poskytnutí propagač-
ních předmětů města na hasičský ples ve výši 
2.000 Kč,
6/85 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na adrese M. Miku-
láše 449 s rozšířením na nebytové prostory sklep-
ních prostor žadateli dle zápisu do 31. 12. 2014,
7/85 Rada schvaluje spoluúčast města na 
akci „Vlajka pro Tibet“ v termínu od 10. 3. 
2014 s finanční podporou max. 14.000 Kč,

8/85 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu kina Astra pro zkoušky dramatického 
kroužku, který pracuje při OS „Ze Zámečku do 
světa“ pro rok 2014,
9/85 Rada schvaluje zakoupení 1 ks lavice 
k umístění u dětského hřiště na sídlišti A. K. 
Vitáka – K. Čapka,
10/85 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 1744/2 – ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí,
11/85 Rada uděluje souhlas s umístěním 
elektroměru č. 2262183 na pozemku p. č. 
530/21 v k. ú. Jevíčko-předměstí žadateli dle 
zápisu,
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Usnesení ze 86. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 10. února 2014
1/86 Rada schvaluje CN firmy Petr Bombe-
ra, podlahářské práce, Jaroměřice 393 k opravě 
podlahy v bytě č. 3 na ul. Soudní 56 za částku 
12.982 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Je-
víčka,
2/86 Rada schvaluje bezplatný pronájem Sy-
nagogy pro RC Palouček k uspořádání akce: 
„Burza dětského oblečení a potřeb“ ve dnech 
19. – 21. 2. 2014,

3/86 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina Astra pro MK Jevíčko k uspořádání akce 
„Listování“ na den 24. 2. 2014,
4/86 Rada schvaluje odpisový plán majetku 
MŠ Jevíčko na rok 2014,
5/86 Rada schvaluje přijetí dotace pro město 
Jevíčko z MPSV na provoz a činnost pečovatel-
ské služby pro rok 2014 v částce 340.000 Kč,
6/86 Rada schvaluje přijetí dotace pro město 
Jevíčko z MK na regeneraci památek v MPZ pro 
rok 2014 v částce 400.000 Kč,
7/86 Rada schvaluje CN ČP, a. s., k uza-
vření havarijního pojištění pracovního stroje 

NILFISK CITY RANGER 3500, rz E01 0328 
za částku 11.022 Kč / rok se spoluúčastí 5 % 
z pojistného plnění,
8/86 Rada schvaluje vypovězení smlouvy 
o poskytování internetových služeb společností 
Fortech, spol. s r. o. pro město Jevíčko a pře-
chod k jinému poskytovateli internetových slu-
žeb firmě COMA, s. r. o.,
9/86 Rada schvaluje odpisový plán majetku 
PBH města Jevíčka na rok 2014.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Společnost REHAU se jako dlouhodobě nej-
větší zaměstnavatel na moravskotřebovsku 
cíleně zaměřuje na spolupráci se školstvím. 
Důraz je kladen na technické vzdělání 
a obory, uplatnitelné ve výrobních závodech 
firmy v Moravské Třebové a Jevíčku. Žáci 
středních a vyšších odborných škol mají 
možnost v REHAU absolvovat praxi, stu-
denti vysokých škol pak navíc spolupraco-
vat na bakalářských a diplomových pracích.
Zcela mimořádná je však spolupráce se 
Středním odborným učilištěm ve Svita-
vách, konkrétně podpora maturitního obo-
ru „Mechanik plastikářských strojů“ a jeho 
jednotlivých žáků. Tento unikátní obor je 
atraktivní především uplatnitelností jeho 
absolventů na trhu práce. Existuje mno-
ho firem zabývajících se zpracováním plas-

tů, avšak obor, kde by byli žáci komplexně 
připravováni na programování a seřizování 
těchto zařízení je v České republice právě 
pouze na svitavském učilišti.

Studenti oboru Mechanik plastikářských 
strojů se mohou těšit nejen na budou-
cí uplatnění ve vystudovaném oboru, ale 
již během studia pobírat poskytovaná sti-
pendia, využívat zcela nové a moderně vy-
bavené školní dílny, účastnit se seminářů 
pořádaných odborníky REHAU přímo ve 
škole, absolvovat letní brigády a školní pra-
xe v REHAU, anebo se účastnit mnoha ex-
kurzí.
Zájemcům o uvedený obor nabízí společnost 
REHAU možnost individuálních návštěv 
v závodě v Moravské Třebové. Tyto je mož-
né si domluvit na telefonu 461 355 324. Zá-
jemci o obor mohou navštívit i SOU Svitavy, 
tel. 461 534 927.

Mgr. Tomáš Kroulík, 
vedoucí personálního oddělení

REHAU – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

12/85 Rada schvaluje propůjčení KD Zadní 
Arnoštov k umístění pinpongového a kuleční-
kového stolu za účelem kulturního vyžití obyva-
tel Zadního Arnoštova žadateli dle zápisu, kte-
rý bude za využívání těchto aktivit zodpovědný 
a bude mu předán provozní řád,
13/85 Rada schvaluje přihlášení osoby k trva-
lému pobytu na adrese M. Mikuláše 551 v Je-
víčku dle zápisu,

14/85 Rada schvaluje nabídku agentury FRAK, 
s. r. o., Zapova 939, Benešov na divadelní před-
stavení s názvem „Mědvěd(i) aneb všechno je ji-
nak“ od A. P. Čechova, které se uskuteční 28. 3. 
2014 v 19:00 h v sále Hotelu Morava za částku 
36.000 Kč vč. DPH,

15/85 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10.000 Kč a propagačních ma-
teriálů města k uspořádání 28. ročníku halového 
turnaje v kopané, který se uskuteční ve sportov-
ní hale na Žlíbkách ve dnech 8. – 9. 2. 2014,

16/85 Rada schvaluje podání žádosti na Stát-
ní pozemkový úřad Praha na převzetí (odkou-
pení) celého HOZ na p. č. 5359/1 a 5359/2 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

17/85 Rada schvaluje příkazní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a společností JUSTITIA 

TENDER PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, 
Praha 1 – Nové Město k veřejné zakázce 
„Turistická rozhledna Kumperk“ za částku 
22.000 Kč“,
18/85 Rada schvaluje seznam firem navrže-
ných pro obeslání v rámci veřejné zakázky „Tu-
ristická rozhledna Kumperk“, členy komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně 
náhradníků dle zápisu,
19/85 Rada schvaluje prezentaci města Jevíč-
ko v knize „Česká republika – města a obce“ za 
částku 10.000 Kč bez DPH,
20/85 Rada ruší bod usnesení RM č. 11/84 ze 
dne 6. 1. 2014,
21/85 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Advokátní kanceláří JUDr. Marcely 
Dobešové, náměstí 9. května 10, 680 01 Bosko-
vice o poskytování právních služeb pro Město 
Jevíčko na období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015 
za částku 12.000 Kč/měsíc,
22/85 Rada schvaluje Nařízení města Jevíčko 
č. 1/2014 – Tržní řád s účinností od 17. 2. 2014,
23/85 Rada ruší bod usnesení RM č. 22/83 ze 
dne 16. 12. 2013,
24/85 Rada schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě č. IV-12-2011004/VB/4 mezi Městem 

Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věc-
ného břemene na pozemku p. č. 5200 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a smlouvu o budoucí smlou-
vě č. IV-12-2011004/VB/3/A mezi Městem Je-
víčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene na pozemcích p. č. 5201 a p. č. 5211 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,
25/85 Rada schvaluje záměr bezúplatného 
převodu pozemků p. č. 96/32, p. č. 96/38, p. č. 
96/39, p. č. 96/40 v k. ú. Jevíčko-město,
26/85 Rada schvaluje odpisy majetku Města 
Jevíčko zařazeného v II. pololetí roku 2013 ve 
výši 71.037 Kč,
27/85 Rada schvaluje odpisový plán Města Je-
víčko na rok 2014 dle zápisu,
28/85 Rada pověřuje IT zajištěním osazení 
patníků na ul. Okružní II k zabránění průjezdu 
vozidel,
29/85 Rada pověřuje radního Stanislava Do-
koupila zajištěním informací o možnosti výku-
pu pozemkových parcel v lokalitě nad Žlíbkami 
a zpracováním zprávy do ZM.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta
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Poseroutka na jevišti
V letošním školním roce se literární kroužek při 
Základní škole Jevíčko zapojil do projektu Čtenář 
na jevišti. Jedná se o projekt kampaně na podpo-
ru četby knih Rosteme s knihou. Hlavním cílem 
projektu je motivovat děti a mladé lidi k četbě 
knih a přiblížit jim řadu možností práce s tex-
tem. Ústřední aktivitou projektu je čtení nahlas 
v podobě scénického čtení, vlastní interpretace, 
další využití textu, například k přepracování na 
scénář a dramatizaci. Výsledkem je zdokonalení 
dovedností spojených s porozuměním textu.
Se zapojením do projektu žáky čekala spousta 
práce. Měli za úkol zpracovat do podoby scénic-
kého čtení libovolnou pasáž některého z titu-
lů doporučených organizátorem, nebo si vybrat 
vlastní knihu. Žáci z literárního kroužku se roz-
hodli pro Deník malého poseroutky. Vybrali si 
ukázku, četli, předčítali, kreslili kulisy, vymysleli 
kostýmy, rozdělili si role a začali secvičovat, fotit 
a natáčet. Naším jediným nepřítelem byl čas. Na-
konec se dílo podařilo. Žáci z mediální výchovy 
vytvořili ze schůzek prezentaci, Monika Křiván-
ková sestříhala videa a vytvořila krátký film. Tuto 
dokumentaci jsme zaslali do Prahy, kde hodnoti-
la práce odborná porota.
A jak to dopadlo? Do projektu se zapojilo 48 
divadelních sborů, literárních či dramatických 
kroužků z celé České republiky.  Pět souborů bylo 
pozváno k předvánočnímu setkání do Prahy, kde 
vybrané soubory hrály svá vystoupení. Naše ško-
la vybrána sice nebyla, ale v zaslaném hodnocení 
poroty najdete slova uznání a chvály. „12 dětí lite-
rárního kroužku společně vybíralo knihu, povídali si 
o nich, „Čteme nahlas mladším spolužákům“, což je 
skvělé, velmi tuto aktivitu oceňujeme! Také se nám 
velmi líbilo video, proč si děti nakonec vybrali tuto 
knihu - velmi dobré. Děti čtou z materiálů, předčítají 
a přitom dohrávají, kulisy pěkné a aranžmá dobré. 
Skvěle připravená dokumentace - prezentace a vi-
deo.“ … „Výběr tématu knihy mi nepřišel úplně ade-

kvátní k věku dětem – myslím, že by zvládly ucho-
pit i složitější téma. Na všech čtenářích bylo znát, 
že vědí a rozumí tomu co čtou a že čtou s velkým 
nadšením. Líbil se mi přednes textu – bylo jim rozu-
mět.“ Pan ředitel dostal děkovný dopis a účinku-
jící drobný dárek.
V literárním kroužku jsme si užili spoustu zába-
vy, ale také na vlastní kůži vyzkoušeli pocit odpo-
vědnosti, ale nakonec i dobrého pocitu z práce. 
Třeba i vy budete mít možnost se setkat s Gre-
gem, paní Birkovou či neposedným Eugenem Elli-
sem a dalšími hrdiny z knihy Deník malého po-
seroutky.
Více na www.zsjevicko.cz a www.rosteme 
s knihou.cz

Za literární kroužek Finsterlová Jiřina

A co bude dál ???
Gerbrich Pinec Tour Jevíčko 2013-14, maraton tří 
turnajů skončil závěrerčným sportovním kláním, 
v sobotu 15. 2. 2014. 
Od listopadu  2013 
jsme připravova-
li a realizovali seriál 
turnajů ve stolním 
tenise pro mládež na 
území Jevíčka.
Turnaj odehrálo na 
čtyřicet mladých 
sportovců ve věku od 
pěti do sedmnácti let. Na turnaje  do Jevíčka jez-
dili chlapci a dívky nejen z regionu Svitavy, ale 
i Blanenska a Ústí nad Orlicí.

Sportovní zápolení mládeže za stoly bylo v mnoha 
případech velmi zajímavé. Mladí sportovci a ti, co  
se o zdárný průběh turnajů starali, dělali Jevíčku 
velmi dobrou propagaci. Hráči a hráčky SK Pinec 

Jevíčko ukázali nejen 
svoje  umění, ale jak 
širokou máme mlá-
dežnickou  základnu.  
Škoda jen, přestože 
byly termíny turnajů 
veřejně známy, ne-
přišel  do herny v ZŠ 
Jevíčko, nikdo ze zá-
stupců města, sokola 

či ČUS. 
Celková  umístění jen do čtvrtého místa, další po-
řadí na www.pinec.jevíčko.eu

Slovo zahrádkáře. 
Brambory rané

Spotřeba konzumních brambor klesá, přestože 
jsou potravinou velmi kvalitní. Jedním z důvodu 
může být rostoucí cena a zhoršující se kvalita 
brambor. S tím my zahrádkáři nic nenaděláme. 
Mohli bychom však na našich zahrádkách vy-
pěstovat ve větší míře rané brambory.
  Záhon pro jejich pěstování nemusí být velký. 
Na záhonu o rozměrech 3x3m vypěstujete ve 
sponu   50 x 30cm asi 40 trsů krásných chut-
ných brambor, které můžete na konci června 
sklízet.
  Brambory vyžadují vzdušnou, nezamokřenou, 
nezastíněnou půdu, hnojení organickými hnojivy 
a v době sucha závlahu. Na pozemku zaryjeme 
již na podzim kvalitní hnůj. Vím, těžko se shání. 
Musíme se tedy často spokojit se zeleným hno-
jením (zarýváme např. hořčici), či kompostem. 
Spolu s hnojem, hořčicí nebo kompostem se za-
rývá superfosfát a draselná sůl, obojí v dávce 
30g/m2. Pro lepší představu – 1/2 kg průmyslo-
vého hnojiva vám vystačí na záhon v rozměrech 
4 x 5m. Na jaře se hnojem nehnojí.
  Není dobré pěstovat brambory opakovaně na 
stejném záhonu. V půdě přibývá chorob a škůd-
ců brambor. K zajištění dobré sklizně pěkných 
hlíz nakupuji každý rok uznanou (certifikova-
nou) sadbu raných brambor v zahrádkářské pro-
dejně.
  S předkličováním hlíz začínáme začátkem břez-
na. V prvních 7 až 14 dnech hlízy probudíme při 
teplotě 8 až 18°C, pak při stejné teplotě předklí-
číme v místnosti s denním světlem. Předkličová-
ním na světle získáme tlusté a 1,5 až 3cm dlou-
hé klíčky. Hlízy, které se neprobudí, vyřadíme.
Týden před výsadbou předklíčené hlízy otu-
žujeme při teplotě asi 7°C. Vysazujeme až do 
půdy teplé v hloubce 7cm alespoň 8°C. Záleží 
na průběhu jara, na typu půdy, na sklonu po-
zemku atd. V našich podmínkách to bývá nej-
častěji v polovině dubna. Asi 20 předklíčených 
hlíz dáváme po jedné do kořenáčků s děrova-
ným dnem a zasypeme vlhkou zeminou. Hlízy 
v kořenáčku zakoření, což se následně projeví 
v dřívější sklizni.
  Před výsadbou půdu prokypříme rycími vidle-
mi do hloubky 15 až 20cm. Do půdy, do které 
jsme na podzim nezaryli hnůj, zarýváme nyní 
NPK, nebo Cererit v dávce 60g/m2. Následně 
vytváříme mělké brázdičky nebo jamky hluboké 
6 až 8cm od povrchu. Do nich sázíme předklíče-
né nebo zakořeněné hlízy a nahrnujeme na ně 
hlínu do výšky 13 až 15 cm. Během růstu 3 krát 
přihrnujeme hlínu do hrůbku – než se porost 
zapojí. V případě hrozících mrazíků lze záhon 
přikrýt netkanou textilií.
   I pozdější sadbu je dobré předkličovat. Špatně 
klíčící hlízy se vyřazují. V klíčící hlíze se vytváří 
jedovatá látka solanin, kterou zřejmě hlízy vyu-
žívají ke své ochraně před škůdci i chorobami.
Vypisoval jsem z knihovničky  „Zahrádkáře“ 
a rozpomínal se na vlastní nezdary.
Tak ať se nám urodí.

Josef Skácel, Jevíčko

Dívky:
1. Novotná Julie/Jev.
2. Semanová Bára/Jev.
3. Gerbrichová Hanka/Jev.
4. Vymětalová Magda/Jev.

Nejmladší žactvo:
1. Seman Vilda/Jev.

2. Novotná Julie/Jev.
3. Ulrich Ondřej/Bor.
4. Gerbrichová Hanka/Jev.

Mladší žactvo:
1. Novotná Julie/Jev.
2. Štindl Matěj/Jev.
3. Seman Vilda/Jev.

4. Ulrich Tadeáš/Bor.

Starší žactvo:
1. Vrbický Jakub/Jev.
2. Šťastný Ondřej/Pol.
3. Semanová Bára/Jev.
4. Kercl Aleš/Bor.

Dorost:
1. Vrbický Jakub/Jev.
2. Šťastný Ondřej / Pol.
3. Müller Matěj/Jev.
4. Semanová Bára/Jev.
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ŽIJÍ S NÁMI…..
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spous-
ta dalších……
Dnešní článek bude druhým ze série na téma 
otravy. Možných příčin otrav našich zvíře-
cích kamarádů je veliké množství. Jsou to 
jedy, různé cizorodé látky, části stromů, kvě-
tů, keřů, kyseliny, louhy, léky, ale i potraviny, 
do kterých bychom to ani neřekli. V dnešním 
článku si vyjmenujeme několik látek a léků, 
které mohou vyvolat intoxikaci.
Začneme veterinárními přípravky. Ne všech-
ny veterinární léky a přípravky je možné po-
užít u všech zvířat. Velice častým případem 
je, že si majitelé otráví vlastní kočku, pokud 
použijí přípravek na blechy a klíšťata s ob-
sahem pyretroidů. Bohužel jsou tyto pre-
paráty volně prodejné a upozornění o ne-
vhodnosti použití u koček je často popsáno 
malými písmeny, a majitel si ho nevšimne. 
Kočky neumí detoxikovat tento typ látky 
a po jeho použití se po několika minutách až 
hodinách projeví příznaky otravy, které zahr-
nují slinění, třes a záškuby uší, kůže a kon-
četin, brnění a svrbění s následným olizo-
váním, kousáním a válením, široký postoj 
zadních končetin, poruchy chůze. Ihned, jak 
zjistíte omyl, zvíře omyjte opakovaně teplou 
vodou a šamponem a zkontaktujte vašeho 
veterinárního lékaře. 
I ostatní přípravky používané k likvidaci pa-
razitů jsou vesměs toxickými látkami a opět 
bohužel některé z nich volně prodejné. Napří-
klad karcinogenní organofosfáty bývají často 
obsaženy ve volně dostupných  levných oboj-
cích. Nebudu zde vypisovat další  jednotlivé 
látky, jen napíšu hromadné doporučení...

Pokud vlastníte kočku, hlodavce, psa plemene 
kolie, šeltie, bearded kolie (nebo jiné ze sku-
piny kolií), greyhound, whipet, čivava, naháč, 
bílého psa nebo psa s menším obsahem pig-
mentu a křížence všech uvedených plemen - 
poraďte se. Také pro mláďata, psy nemocné, 
v rekonvalescenci, březí a kojící feny a pro psy 
s kožními chorobami nejsou některé prepará-
ty vhodné. V neposlední řadě musíte dávat 
pozor na malé děti, které by mohly být v kon-
taktu s ošetřeným zvířetem nebo přímo s lát-
kou, která je napuštěná například v obojku. 
I mezi veterinárními léky je  hodně tako-
vých, které jsou určené jen pro psy a kočkám 
či hlodavcům škodí, nebo jsou určené pro 
psy, ale  s výjimkou některých plemen. Jinak 
jsou na tom i mláďata. Tyto léky ale nejsou 
volně prodejné, jsou dostupné pouze u léka-
řů, kteří vás na eventuální nevhodnost upo-
zorní. Nikdy proto bez porady nepoužívejte 
žádné léky, které vám například zbyly z dří-
vější léčby nebo vám je dá soused s tím, že 
jeho psovi ohromně pomohly! Nebezpečí se 
skrývá i v různých internetových nabídkách 
léků. 
Toto doporučení stonásobně platí u lidských 
léků a přípravků. Řadu z nich používáme 
běžně, ať už proto, že je to pro nás levnější 
alternativa, anebo stejný veterinární lék nee-
xistuje. Používáme léky ověřené časem či stu-
diemi. Hodně léků je ale nebezpečných.
Nejčastěji lidé sahají po paracetamolu (Pa-
ralen, Panadol aj.), který je zcela nevhod-
ný pro psy a ještě více pro kočky, které jsou 
citlivější. Mezi příznaky otravy patří modravé 
zbarvení kůže a sliznic, zrychlená srdeční fre-
kvence a dech, svědění, snížená teplota, zvra-
cení, otok čelisti, tlapek a polštářků u koček, 

otok okolí očí u psů, močení krve, žloutenka, 
úhyn. 
Druhým nejčastějším nevhodným lékem po-
dávaným bez porady jsou tablety s obsahem 
ibuprofenu (Ibuprofen, Brufen aj.) Tyto 
léky mohou poškodit zažívací trakt, způsobit 
bolest břišní dutiny, zvracení (někdy s pří-
tomností krve), průjem (někdy s krví světlou 
či dehtovitě černou), perforaci žaludečního 
vředu, bušení srdce, můžou zhoršit skrytou 
ledvinnou nedostatečnost. Vysoké dávky mo-
hou způsobit až selhání ledvin.
Na závěr si zopakujeme, co dělat, pokud dojde 
k aplikaci nevhodného preparátu na kůži nebo 
nevhodného léku. Zkontaktujte veterinárního 
lékaře, spolu se domluvíte na dalším postupu. 
Při kontaminaci kůže provedeme nejprve 
oplach, poté použijeme šampon a několikrát 
opakujeme alespoň 15 minut. Toxickou látku 
v práškové formě nejdříve důkladně vyčešeme 
a vykartáčujeme. Nepokoušíme se látku neu-
tralizovat.
Došlo-li k pozření něčeho nevhodného bě-
hem posledních 30-60 min. a nejedná se o sil-
nou kyselinu, zásadu či ropný derivát, zvíře 
je při vědomí, může majitel vyvolat zvracení 
pomocí 3% peroxidu (1 polévková lžíce na 
10 kg) nebo mýdlové vody (3 lžíce saponátu 
do 250 ml vody). Mýdlovou vodu nepoužívat 
u koček! Pokud zvíře pozřelo kyselinu, zása-
du či ropný derivát, lze podat mléko, vejce či 
nejlépe Carbo adsorbens (tzv. černé uhlí), a to 
1 tabletu na 5 kg. 
Při zasažení oka začneme okamžitě masiv-
ně vyplachovat vodou nebo roztokem NaCl, 
který si připravíme smícháním 2 lžiček soli 
s 250 ml teplé vody.

MVDr. Eva Kouřilová

Z rodiny Trávníčků r. 1890
Rodina Trávníčků v Jaroměřicích. Silák 
František Trávníček sedlák, byl v lese pro 
dříví a naložil 1 sáh (3m3). Jeho syn najel 
s vozem na pařez, otec Trávníček vlezl pod 
zadek vozu, nadzvedl jej i s dřívím a posunul 
jej stranou mimo pařez. Týž se vsadil s An-
tonínem Crhou čp. 82, že mu vhodí koně do 
mlýnského náhonu. Vzal koně za nohy jako 

srnu a vhodil do vody – vyhrál. Jednou An-
ton vzal roury z plotny v lesní boudě – zavřeli 
ho proto ve Velkých Opatovicích na zámku. 
Vylomil mříže, více si pro něj do Jaroměřic 
nepřišli.
(Převzato z Moravskotřebovského kraje 7. 3. 
1947)

František Plech

Dodatek ke zpravodaji 
z ledna 2014

Seznam emigrantů z Jevíčka:
1948 Josef Pfeifer SRN
1948 Kamil Khun
 emigroval v 18 letech SRN, Venezuela
1968 Pavel Pospíšil SRN
 Rosita Pospíšilová SRN
 Josef Ritter Rakousko
 Jarmila Ritterová Rakousko

AKL

Memoriál  
Jana Jílka

Šachový turnaj mládeže pořádaný 
ŠK Kunštát, současně jako otevřený 

přebor mládeže okresu Blansko
8. ročník – 1. února 2014
Pořadatelé: Zdeněk Libiš mladší a starší
Rozhodčí: Jaroslav Hrbata, Jaroslav Probošt, 
Dušan Hloušek

Absolutní pořadí
Pořadí Jméno Ročník Klub celkem bodů MBch Buch
4 Filip Řehořek 2004 Jevíčko 5 22 31,5
5 Matěj Dostál 2004 Jevíčko 5 19 25
7 Petr Kozelek 2001 Jevíčko 4,5 20,5 29
13 Matěj Řehoř 2002 Jevíčko 3 21 29,5
14 Adam Rozbořil 2004 Jevíčko 3 19,5 27
16 Erik Antošovský 2003 Jevíčko 3 17,5 25
17 Vladan Biháry 2004 Jevíčko 3 16,5 22,5
18 Vít Dostál 2005 Jevíčko 3 13 19
20 Jan Klikar 2004 Jevíčko 2,5 14,5 20,5
23 Tomáš Blabolil 2004 Jevíčko 2 15,5 22
24 David Hlubinka 2002 Jevíčko 2 12 19,5
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Katčina finanční poradna (2. díl)
Dobrý den, moje dcera se rozvedla a nezvlá-
dá svoji finanční situaci. Již před rokem jsme 
ji s manželem z jednoho průšvihu pomáhali, 
ale ona si nedá říct. Žije od výplaty k výpla-
tě a často si půjčuje na blbosti, třeba jen pár 
tisícovek. Jenže jsou to hrozně draze půjčené 
peníze a my jí jako penzisté nemůžeme pomá-
hat donekonečna. Co s tím?      (Iveta G. – 
Jevíčko)
Vážená paní Iveto, životní styl vaší dcery je oprav-
du na pováženou a vaše starosti o ni jsou opráv-
něné. Mnohokrát jsem se s takovýmto podobným 
chováním setkala a téměř vždy vedlo do dluhové 
pasti končící exekucí nebo osobním bankrotem. 
Z toho, co mi píšete, soudím, že vaše dcera využí-
vá pravděpodobně nabídky z letáků a internetu, 
skrývající se pod názvem mikropůjčky, sms, fin-
ské či krátkodobé půjčky…Všechny tyto produkty 
mají jedno společné. Jsou nehorázně drahé a vět-
šinou trvají od několika dnů do několika měsíců. 
RPSN (tedy roční procentuální sazba nákladů na 
půjčku) se pohybují v řádu od desítek až do sto-
vek procent. Pokud si půjčíte například u jedné 
nejmenované společnosti 10 000 korun na jeden 
měsíc, bude vás to stát 2400 korun a RPSN se 
pohybuje na úrovni téměř 1300 procent. Jsou to 
tedy opravdu draze půjčené peníze. 
Doporučuji vám tedy, abyste se s dcerou obrátili 
na finančního poradce, který může pomoct hlav-
ně v oblasti finanční gramotnosti a plánování. Vy-
světlí dceři některé termíny a naučí ji dlouhodo-
bým finančním návykům tak, aby lépe zvládala 
svoji situaci. To vše samozřejmě pouze za předpo-
kladu, že ona sama bude chtít. Ani alkoholik se 
nevyléčí, pokud se sám nerozhodne. Pokud však 
stádium vaší dcery bude už tak špatné, že ani 
poradce nepomůže, určitě jí rád doporučí něja-
kou místní poradnu pro člověka ve finanční tísni. 
A čím dříve, tím lépe. Nebo do finančních problé-
mů strhne i vás.

Dobrý den, Kateřino, už několikrát se mi sta-
lo, že jsem se dostal do potíží, ale v bance 
mi nepůjčili. Vím, že nebankovní úvěry jsou 
drahé. Vždycky jsem ale všechno splatil v řád-
ném termínu. Můžete mi prosím poradit, jak 
lze poznat podezřelé půjčky, abych se někdy 
nespálil úplně? /Pavel P. – Chornice/
Dobrý den, Pavle. Velmi oceňuji tento dotaz. 
Upřímně není tak moc lidí, kteří by mohli říct to, 
co říkáte vy. Většina populace se jednou starto-
vací půjčkou dostane do dluhové spirály, ve které 
se už jen točí a vytloukají takzvaně klín klínem. 
Pokud už se jim i stalo, že zaplatili nějakou splát-
ku opožděně, pravděpodobně se i dostali do re-
gistru dlužníků a v takovém případě jim ze stra-
ny finančního poradce už bohužel není rady, ani 
pomoci. Dám vám tedy pět tipů, jak poznat po-
dezřelou půjčku.
1. Půjčku lze sjednat na internetu či po telefonu.
2. Peníze jsou půjčovány neúčelně s krátkou do-
bou splatnosti.
3. Není potřeba ručitele ani doložení příjmu.
4. Náklady na půjčku (RPSN) se pohybují v řádu 
stovek až tisíců procent (pro srovnání kreditky se 
pohybují mezi 30 až 45 %).

způsoby úvěrování velmi oblíbené. Mnohokrát 
jsem se v praxi setkala s rodinami, kde takových 
půjček měli hned několik. Pokud dobře spláceli, 
podařilo se nám refinancováním ušetřit i několik 
tisíc měsíčně a rozpočet rodiny se srovnal. Ne 
vždy tedy zdánlivě hrozivá finanční situace musí 
být neřešitelná. Proto na vás, moji milí čtenáři, 
apeluji. Řešte svoje problémy zavčas a plánujte do 
budoucna! Ráda vám pomůžu. ☺
Další dotazy mi prosím pište nebo volejte na:
Mgr. Kateřina Smékalová
Katerina.smekalova@partners.cz, 724 689 882

5. Na podmínky úvěru se nevztahuje Zákon 
o spotřebitelském úvěru, kdy je třeba mít sjed-
nánu písemnou smlouvu a je možné bez uvedení 
důvodu ve lhůtě 14 dnů odstoupit od jejího uza-
vření a půjčené peníze vrátit.

V dnešní finanční rubrice jsem vybrala dva dota-
zy na téma nebankovních půjček. Jsem si vědoma 
toho, že obzvláště na vesnicích a malých měs-
tech, kde lidi nemají takové možnosti, jsou tyto 
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Program kina Astra Jevíčko
8. 3. 2014, sobota 17.30 h
PŘÍBĚH KMOTRA
Skutečný příběh velké lásky, lás-
ky k penězům. Příběh kmotra je 
inspirován bestsellerem Jaroslava 
Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisu-
je vzestup a pád člověka, který se 
od kšeftů s digitálními hodinkami 
posunul až na pozici šedé eminence 
české politiky. Skupina lidí považo-
vala tempo posledních dvaceti let 
za pomalé, ale druhá skupina za 
překotné. Jediné, čeho tito lidé v za-
čátku litovali, že nejvyšší nominální 
hodnota bankovek byla 500 korun. 
Peníze byly zkrátka všude.
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, 
Jan Vondráček, Jiří Dvořák, Vica 
Kerekes, Pavel Nečas, Kryštof Há-
dek, Zuzana Čapková a další.
Vstupné 70 Kč, 100 minut, mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný.

15.03. 2014, sobota 17.30 h
MAFIÁNOVI
Pro někoho zločinci, pro ně rodina. 
Kdysi měl všechny a všecko pod pal-
cem. Ale časy se mění. Bývalý mafi-
ánský boss Giovanni Mauzoni, jeho 
rázná manželka Maggie a jejich dvě 
děti jsou za příkladnou spolupráci 
se zákonem umístěni do programu 
na ochranu svědků. Žít životem spo-
řádaných občanů se jim příliš nedaří 
a mafiánské klany zuřivě pátrají po 
špinavém udavači s jasným cílem...
Hrají: Robert De Niro, Michelle 
Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna 
Agron, David Belle, Vincent Pastore, 
Anthony Desio a další.
Vstupné 70 Kč, 112 minut, mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný.

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

06.03. 18:00 Hitlerovo Orlí hnízdo, přednáška, MěK
07.03. 18:00 Kavárnička v knihovně, MěK
08.03. 17:30 Příběh kmotra, kino Astra
08.03. 20:00 Tequila karneval, ukončení plesové sezóny, Hotel Morava
10.03.- 21.03. Tibetské dny, další info viz plakáty
10.03. 15:00 Trénink paměti, MěK
12.03. 16:00 Zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, zasedací místnost Měú
13.03. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku
15.03. 17:30 Mafiánovi, kino Astra
16.03. 10:00 Utkání Okresního přeboru v šachu, hotel Morava
16.03. 15:00 Koncert Malohanácké muziky, hotel Morava
16.03. 18:00 Václav Koubek, koncert s povídáním, Synagoga
18.03. 18:00 Literární večer s J. Těsnohlídkem ml.,MěK
19.03. 18:00 Setkání s novinářkou P. Jazairi, MěK

Cena vstupného je včetně poplatku 
z kinematografického představení.

Bazárek
Ve dnech 19.–21. února 2014 se v prostorách Synagogy v Jevíčku 
konal Bazar dětského oblečení a potřeb.Akce se setkala opět s po-
zitivním ohlasem. Maminkám se prodalo zboží za téměř 18 tisíc Kč. 
Chceme poděkovat městu Jevíčko za poskytnutí prostoru ke koná-
ní této akce a maminkám, které se podílely na organizaci bazárku.

Kolektiv maminek z Paloučku

 

 

 

 

Zveme všechny maminky, které mají chuť 
na změnu. Přijďte všechny bez omezení věku 
dítěte, s miminkem i se starším dítětem. Jste 

všechny srdečně vítány. 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI            
Březen  2014 

 
Pondělky 

Z A V Ř E N O 
 

Jednou za měsíc  POndělní TVOŘENÍ  
viz samostatný leták 

Úterky 

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI 

10:30 VOLNÁ 
HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtky Z A V Ř E N O 16:00 HRÁTKY S DĚTMI 
16:30  VOLNÁ HERNA 

Pátky 
9:00 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
10:00 VOLNÁ 

HERNA 

Z A V Ř E N O 

  

  

  PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa, 5.března MDŽ 

Středa,12.března Slovní kopaná 

Středa, 19.března 
Od 15:30 muzikoterapie  

s Katkou Konečnou 

Středa, 26.března Jóga 

                                    

Ve školním roce 2013/14 bude kromě cvičení s dětmi probíhat několik dalších 
pravidelných akcí: 

  

POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky. 

VÝTVARNÁ DOPOLEDNE – výtvarka pro nejmenší, pátky od listopadu 

BESEDY v rámci projektu Ambasadorky na různá témata, jako je bankovnictví, výživa, 
kosmetika. 

Na programu se průběžně pracuje. Místo a čas konání jednotlivých akcí upřesníme.  
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je porotcem literární soutěže pro mladé autory 
Ortenova Kutná Hora, členem Klubu pražských 
spisovatelů, kde figuruje jako vedoucí sekce po-
ezie a založil také nakladatelství JT‘s, které se 
zaměřuje na vydávání poezie a krátkých proza-
ických útvarů. Od roku 2012 je členem českého 
PEN klubu.

středa 19. března v 18.00 sál zámečku
Pavla Jazairi
setkání se skvělou 
novinářkou, spiso-
vatelkou a cestova-
telkou na téma „ 
Kalkata v době glo-
balizace“ - Přelidně-
né, mnohakulturní 
město - bída a bo-
hatství. oproti tomu 
„Indické nábožen-
ské poutě – Hima-
láj“ nebo takén: Gu-
wahati - hlavní město Assamu - město a jeho 
řeka Brahmaputra.
V knihovně najdete několik skvělých knih této 
zajímavé autorky.

Využijte naši půjčovní dobu. Jsme tu pro Vás.

Pondělí 12.30 - 19.00

Úterý 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00

Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00

Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.30 - 17.00

Pátek

Sobota 8.00 -11.00

Stanislava Kavanová
vedoucí Městské knihovny v Jevíčku

Městská knihovna Jevíčko
Březen - měsíc čtenářů
Národní týden trénování paměti je vyhlášen 
v ČR od 10. března do 16. března 2014, v rámci 
celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“. 
V tomto březnovém týdnu se veřejnost dozvídá 
o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou for-
mou. Cílem je oslovit občany ČR, že trénování 
paměti má velký smysl pro jejich další vývoj a ži-
vot. Proto Vás srdečně zveme 10. března do 
sálu zámečku, kde se budou konat na toto téma 
dvě přednášky v 15.00 hodin a 17.00 ho-
din. Nezůstane jen u přednášení , vyzkoušíme 
si i praktické cvičení a vedlejším tématem bude, 
jak pomoct dětem se učit. Za knihovnu se na Vás 
těší Pavla Konečná.
Vážení a milí, 
březen je měsíc čtenářů. Máme pro vás připra-
veny přednášky, kavárničku v knihovně, můžete 
zdarma využít databá-
zi Anopress, máme pro 
vás připraveny kvizy a literární hádanky a hlavně 
se těšíme na vaši návštěvu v knihovně.
Neznáte? Vyzkoušejte!!!
Chcete si prohlížet v elektronické podobě nejak-
tuálnější informace z politiky, ekonomiky, kultu-
ry nebo sportu?
Můžete zdarma využít měsíční přístup do medi-
ální databáze, která obsahuje české deníky, včet-
ně regionálních, přepisy rozhlasových a televiz-
ních pořadů, vybrané zpravodajské a informační 
servery a některé populárně naučné časopisy. Na 
všech počítačích v knihovně vám bude k dispo-
zici po celý měsíc březen.

Po celý měsíc březen je vyhlášena čtenářská am-
nestie. Nebudete platit pokuty za pozdě vrácené 
knihy. 
Pro všechny nové 
čtenáře, kteří se 
zapíší v březnu do 
knihovny máme 
dáreček a to je 
roční registrace zdarma. Platí pro děti i dospělé.
Těšíme se na Vás.

čtvrtek 6. března v 18.00 hodin – sál zámečku 
HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO
přednáška, která bude současně pozvánkou na 
plánovaný výlet s Honzou Valíčkem.
Hitlerovo Orlí hnízdo je neoficiální název pro 
horské útočiště Adolfa Hitlera a jeho nejbližších 
spolupracovníků kousek od městečka Berchtes-

gaden, poblíž rakousko-německých hranic.  
Jednalo se o uzavřený areál několika budov vzá-
jemně propojených podzemními tunely a štola-
mi v horské vesnici Obersalzberg. Hlavní budova 
Orlího hnízda pak ležela nedaleko na vrcholku 
místní hory Kehlstein v nadmořské výšce 1834 
m n. m. Z Obersalzbergu k ní byla vybudována 
unikátní horská silnice s několika tunely ve ská-
le, zakončená výtahem v nitru hory. Toto Orlí 
hnízdo se nazývá Kehlsteinhaus a je z něho nád-
herný výhled do celého kraje. Jako z opravdové-
ho orlího hnízda.

pátek 7. března od 18.00 hodin do 22.00 hodin
Kavárnička v knihovně. Tradiční posezení 
v knihovně s dobrým vínem a povídáním o kníž-
kách.

úterý 18. března v 18.00 hodin, restaurace Real
Literární večer s Janem Těsnohlídkem ml.
 Jan Těsnohlídek ml. (* 11. 4. 1987) pochází 
z Krucemburku, městyse poblíž Žďáru nad Sá-

zavou. Je držite-
lem Ceny Jiřího 
Ortena za rok 
2010. Byl oce-
něn v řadě lite-
rárních soutěží 
pro mladé autory 
(mimo jiné Orte-

nova Kutná Hora 2005–2008, Hořovice Václava 
Hraběte 2006, 2008). Jeho básně byly zařazeny 
v knize Nejlepší české básně 2009 a 2013 (Host 
2009, 2013). Za svou debutovou sbírku Násilí 
bez předsudků (Psí víno 2009, 2. vydání Petr 
Štengl 2009) získal Cenu Jiřího Ortena. V roce 
2011 vyšla druhá sbírka s názvem Rakovina v 
nakladatelství JT‘s, kde v roce 2012 vydal také 
svůj první prozaický debut, román ADA a v roce 
2013 třetí sbírku básní Ještě je co ztratit.
Jeho básně byly přelože-
ny do angličtiny, němčiny, 
italštiny, holandštiny, špa-
nělštiny, polštiny, finšti-
ny a slovinštiny a otištěny 
v českých i zahraničních 
časopisech a antologi-
ích.  Kapela Umakart zhu-
debnila v roce 2012 dvě 
jeho básně ze sbírky „Rako-
vina“ na albu „Vlci u dve-
ří“. Jan Těsnohlídek ml. 
se zúčastnil mezinárod-
ních literárních festivalů 
v Čechách, na Slovensku, 
ve Slovinsku a Holandsku. 
V roce 2010 získal stipen-
dijní měsíční pobyt v Jy-
väskylä ve Finsku, v roce 
2012 byl na tři měsíce na 
stipendiu v Krakově v Pol-
sku. V letech 2008 - 2011 
byl zástupcem šéfredaktora 
časopisu pro současnou po-
ezii Psí víno, od roku 2011 

PONDĚLNÍ  POTVOŘENÍ 
  VÝROBA 

JARNÍCH VĚNEČKŮ

                24.3.2014

kde : RC Palouček
kdy : v 16,00 hodin
sebou: malý polystyrénový korpus 
věněčku

LEKTORNÉ :  30,-Kč  za výrobu jednoho 
věnečku( v ceně je materiál)
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PŘÁNÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO 
 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA  

KONCERT  
 

DECHOVÉHO ORCHESTRU  
 MALOHANÁCKÁ MUZIKA  

 

 
 

v neděli 16. března 2014  
v 15:00 hodin  

v sále hotelu Morava 
v Jevíčku 

 
--- vstupné dobrovolné --- 

SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
ZO JEVÍČKO  

 

 
POŘÁDÁ V SOBOTU DNE 22. BŘEZNA 2014  

XI. JARNÍ PRODEJNÍ 
 

VÝSTAVU KRALÍKŮ 
V AREÁLU CHOVATELŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ 343 

 V JEVÍČKU 
 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA: 
8oo – 15 oo

 hod. 
 

! Během výstavy je možnost zakoupení chovných 
králíků 

 
! Občerstvení zajištěno 

 
Srdečně zvou pořadatelé  
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Co by nemělo vidět třetí oko XXIII

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Přečtěme si několik krátkých ukázek z kroni-
ky Galla Anonyma. 
Gallus (I, 3 a 4): „...chlapec Zeměvít, syn Piastův 
a vnuk Chvostiškův, vyrostl a... Král králů a Kní-
že knížat ustanovil [Zeměvíta]... knížetem Polska 
a vyhnal Popela i s jeho potomstvem. Ctihod-
ní starci... vypravují, že... Popel byl po vyhnání ze 
země.. pronásledován krysami... Před těmi ničem-
nými bestiemi...  se uchýlil do dřevěné věže a brá-
nil se uvnitř tak dlouho, dokud jej pro morový zá-
pach, vycházející z množství myších mršin, všichni 
neopustili a on sám pod zuby zbylých příšer ne-
dodýchal nejpotupnější smrtí. (...) ...Zeměvít... bo-
jovou zdatností si vydobyl zvučnou pověst... Když 
zemřel, nastoupil... Lešek... Po Leškově smrti jej 
vystřídal syn Zeměmysl... (…) Zeměmysl... zplo-
dil... Měška, který se dříve jmenoval jinak a od 
narození až do svých sedmi let byl slepý.“ Za 
polskými knížaty se skrývají tato česká knížata: 
Svatopluk za Chvostiškem (Svatopluk zřejmě za-
hynul, když se za tornáda, satana v podobě víru, 
zřítila zeď paláce, tornádo se podobá chvostu), 
Rostislav za Piastem (jestliže ve jménu PIAST 
připojíme písmeno I šikmo k písmenu P, do-
staneme RAST, počátek jména RASTic, RAS-
Tislav), Bořivoj za Zeměvítem, Spytihněv za Leš-
kem (znamená lstivý), Vratislav za Zeměmyslem, 
Václav za Měškem (to známe z Kosmy) a za ním 
následuje Boleslav. Popel (opět vymyšlené jmé-
no) je poslední vládce na Staré Kouřimi před 
Přemyslovci. Jméno Popel možná Gallovi symbo-
lizovalo vypálení hradiska a pokání. 
Slova věže, zápach, mršin připomínají způsob po-
hřbívání v Persii. Měl-li to opravdu Gallus na 
mysli, pak tím podporuje myšlenku Zd. Klanicy 
o tom, že v Persii měla původ velkomoravská 
vládnoucí vrstva.
Gallus jednak píše, že se Měšek jmenoval jinak, 
a údajem, že Měšek byl slepý, prozrazuje, že za 
ním skryl jinou osobu. Proč však byl Měšek sle-
pý jen do sedmi let? Český kníže Václav, které-
ho Gallus za Měškem skrývá, zemřel roku 929. 
Polský Měšek se měl narodit roku 922. Rozdíl 
je sedm let. Za Měškem se skrývá český Václav 
jen do té doby, než dosáhl polský Měšek sedmi 
let. Vidíme, že Václava skrývá za Měškem Gallus 
i Kosmas. Není Gallus a Kosmas stejná osoba?
I, 5, 6: „Měšek... se... zmítal v pohanském poblou-
znění, protože žil... se sedmi manželkami. Nako-
nec požádal o ruku jednu velmi dobrou křesťan-
ku z Čech jménem Doubravka. Ta se však bránila 
provdat za něho... neslíbí-li, že se stane křesťa-
nem. (…) A tak Měšek jako první z polských kní-
žat dosáhl zásluhou věřící manželky milosti křtu.“  
Jde v případě křtu jen o polského Měška nebo 
i o českého Měška Václava? Nemá Doubrav-
ka připomínat hradiště Doubravčany? Blízko 
Doubravčan a Kouřimi jsou Vršice. Nevytvořil 
Kosmas odtud jméno Vršovci?
II, 1: „Polský kníže Vladislav [český Vratislav?], 
spřízněný manželským poutem s římským císa-
řem...“
II, 4: „...přiblížil se kníže Vladislav s vojskem 
k Vratislavi.. (…) Když Zbyhněv viděl, že se od něj 
velmoži... odvrátili... s příchodem noci uprchl...“  

II, 5: „Jeho otec... pronásledoval prchajícího Zby-
hněva... (…) Byla to... válka horší než občanská, 
kde syn proti otci a bratr proti bratru pozvedl... 
zbraně.“ Syn proti otci je Václav proti Vratislavovi 
(u Galla Zbyhněv proti Vladislavovi). Bratr proti 
bratru je Václav proti Boleslavovi (Zbyhněv pro-
ti Boleslavovi ). Že Vladislav je ve skutečnosti 
Vratislav, prozradil Gallus tak, že za lží napsal 
pravdu (za Vladislavem Vratislav). Příbuzenské 
vztahy českých knížat (měl-li Gallus na mysli je) 
zde vycházejí z legend.
II, 5: „Jeho otec [Zbyhněvův = Václavův]... pro-
následoval prchajícího Zbyhněva...“
II, 10: „...kníže Vladislav [český Vratislav], sešlý 
stářím, svěřil své vojsko palatinu Setěchovi [Vác-
lavovi?] a vysílal jej... pustošit nepřátelské země. 
Když hodlal přepadnout Moravu, vydal se hošík 
[český Boleslav] na cestu spolu s ním maje v úmy-
slu bojovat jen svým jménem.“    
II, 16: „...velmož Vojslav, do jehož péče byl Bo-
leslav svěřen...“ A o dvě stránky dále: „...velmož 
Vojslav, pěstoun malého Boleslava...“  Gallus zde 
pro jednu osobu použil dvě jména (původní jmé-
no knížete Vojslav a jméno Boleslav dané stejné-
mu knížeti legendami). Pokud jméno Vojslav je 
jen podobné Boleslavovu původnímu jménu, pak 
jeho jméno nepozměněné jistě obsahovalo část 
Voj- (Kosmas uvedl podoby Vojen a Vok).
II, 17: „Zbyhněv [Václav]... musí... řídit církev 
a tomuto mladíčkovi [Boleslavovi]...  přísluší... bo-
jovat.“  
II, 21: „Kníže Vladislav zemřel ve vysokém věku 
sužován dlouhou nemocí. Arcibiskup Martin... ne-
odvážil se ho pochovat, neboť čekal na syny. (…) 
Když byl kníže Vladislav v plockém kostele... po-
chován, byly otcovy poklady rozděleny mezi syny … 
Každý z bratrů dostal (tu) část, která mu přísluše-
la z podílu, Boleslav však jako pravý syn obdržel 
dvě hlavní sídla říše [Prahu a Olomouc?]...“  Vla-
dislav je český Vratislav, bratři jsou Václav a Bo-
leslav. Plocký kostel je pražský kostel. Co zna-
menají slova Boleslav – pravý syn? Znamená to, 
že Václav byl nepravý, protože jeho matkou byla 
souložnice (konkubína), nebo to znamená, že sy-
nem nebyl, a jak vyplývá ze tří dcer Krokových, 
byl Václav (Libuše) bratrem Vratislava (Kazi)? 
A Spytihněv (Tetka) byl strýcem.
Poté, když byly napříč rozděleny Čechy a Morava 
mezi Boleslava a Václava, užívají Gallus i Kos-
mas pro jednu část jméno Čechy a pro druhou 
Polsko. Při zpětném pohledu pak byl Vratislav I. 
knížetem těchto Čech a tohoto Polska. Boleslav 
se stal podle Galla severním knížetem (zřejmě 
s posvátným Řípem). Václava bychom mohli na-
zvat jižním knížetem (s posvátným Boubínem). 
Tím se vysvětluje záhada, o které napsal M. Wi-
hoda (2010, s. 145, 146): „... Egilbert... korunoval 
Vratislava i jeho ženu Svatavu. Přítomné ducho-
venstvo, urozenci a dvořané pak provolali slávu 
králi českému i polskému... Na pražské koru-
novaci asi nejvíce překvapuje propojení českého 
a polského titulu, což Kosmas na jiném místě vy-
světluje jako vládu českého knížete nad Polskem.“ 
Za Svatavou se skrývá svatá Ludmila. Za Vrati-
slavem II. pak Vratislav I.
(III, 25): „...Zbyhněv [Václav]... nepamatoval na 
slib poddanství a pokory. Za Boleslavem přišel ni-

koliv s pokorou, ale se zpupností, nikoliv jako člo-
věk potrestaný tak dlouhým vyhnanstvím... nýbrž 
jako (údělný) pán... Ukazoval, že nehodlá sloužit, 
nýbrž vládnout, že nehodlá být bratrovým vazalem, 
ale chce bratrovi poroučet.“ Poté, když byl Václav 
vyhnán z Pražského hradu a stal se podkrálem, 
jako podkrál se nechoval.
II, 39: „Tehdy také Boleslav zakusil Zbyhněvovu 
[Václavovu] zradu, neboť ten se ve všem, co od-
přísáhl, ukázal jako zjevný krvepřísežník. (…) Kní-
že severu [český Boleslav I.]... se... svého záměru 
nevzdal... (...) Když tedy Boleslav přicházel k sídlu, 
které bylo považováno téměř za jakýsi střed země 
[Kouřim?], rozbil tábor a připravil stroje, pomocí 
nichž by ho dobyl lehčeji a s menším nebezpečím. 
Když je připravil, útočil... tak horlivě, že během ně-
kolika dní přinutil obyvatele k tomu, aby hrad vy-
dali. Po jeho dobytí tam umístil své bojovníky...“
II, 41: „Když... Boleslav viděl, že jeho bratr nesplnil 
nic z toho, co slíbil a odpřísáhl, a protože celé zemi 
se projevil jako škodlivý a zločinný člověk, vyhnal 
jej z celého polského království [z českého a mo-
ravského Polska] a ty, kteří se mu stavěli na odpor 
a bránili pevnost [Starou Kouřim?] na hranicích 
země, porazil... tak Zbyhněvovo panství skončilo... 
a celé polské [české] království se sjednotilo pod 
Boleslavovou vládou.“
III, 25: „...jako by sám Zbyhněv... pověřil kohosi... 
aby Boleslava... proklál nožem nebo jakýmkoliv ji-
ným železným předmětem...“ U Kosmy pošle Ko-
chan (již mrtvý Václav; krevní msta?) zabít Jaro-
míra (Boleslava I.).
Jestliže je Zbyhněv opravdu kníže Václav a pol-
ský Boleslav III. je český Boleslav I., pak podíl 
českých dějin v Gallově kronice je možná větší, 
než podíl dějin polských. Potom je také pravdě-
podobnější, že autor mohl být  „Čech“ či „Mo-
ravan“. Vlastní Gallově kronice předchází List. 
V jeho závěru je věta: „...rozhodl jsem se knížku 
nadepsat nikoliv svým, ale vašimi jmény. Slá-
vu a čest plynoucí z tohoto díla chceme připsat 
vládcům této vlasti. Milost Ducha svatého... ať 
vnukne Vaší mysli takové rozhodnutí, aby vlád-
ce dával důstojné dary tomu, kdo si je zaslouží, 
což Vám přinese čest a jemu slávu za jeho dary.“   
Po Listu následuje Začíná epilog a po něm Nej-
prve předmluva. Poslední věta obsahuje slova: 
„...připadla tomuto rodu knížecí pocta.“ Nejsou 
slova čest, sláva a pocta Kosmovým podpisem? 
Podle M. Knappové (2008, s. 193) znamená 
jméno Kosmas mj. pochvala, ozdoba. Tato slo-
va v uvedených citacích nemáme, ale od slov 
pochvala a ozdoba nejsou svým významem pří-
liš vzdálená.  Např. latinské slovo lans zname-
ná jak čest, tak chválu. A v Založení kláštera 
Sázavského je to, že za Božetěchem se skrývá 
Kosmas, prozrazeno takto: „...vybavil ono mís-
to chvalně všelikou ozdobou...“ A muž... toužící 
po slávě (charakteristika Božetěcha) tak možná 
neodolal a prozradil, že autorem „polské kroni-
ky“ je on. Je Gallova kronika tím dílem, které 
Kosmas v I, 15 nazývá Epilog téže země [morav-
ské] a Čech? A z Privigelia církve moravské  se 
stalo Založení kláštera Sázavského?
Kosmas napsal dvě dojemné kapitoly, v nichž 
se ženy snaží přesvědčit muže, aby neválčili. 
Domnívám se, že v první ukázce (III, 58) se 
za Svatavou skrývá Ludmila, za Vladislavem 
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se členem české Akademie věd. Požíval veli-
ké vážnosti i v kruzích vědeckých. Zemřel zde  
r. 1918. 
 Častěji dojížděl k nám dr. Kamil Otto, notář 
ve Svitavách, později v Jihlavě, syn dlouholeté-
ho měsťanosty Ferdinanda Otty, narozený v. č. 
127/28 na náměstí. Jak se vyprávělo, měla jeho 
častá návštěva za účel pouze obhlídku jeho ne-
movitého majetku, totiž domu, pole a zejména 
lesů. Zemřel v Jihlavě r. 1935, doživ se 80 let. 
 Také někteří zdejší rodáci zavítali k nám již 

na sklonku svého života, aby svůj zasloužený 
odpočinek trávili v kruhu svých pří-

buzných a přátel. 
 Vzpomínám P. Augustina 

Hegera, biskupského vikaře 
a děkana, jenž působil mno-
ho let v Počátkách. Byl to 
dobrosrdečný a společen-
ský milý kněz, jenž hleděl 
každého potěšiti vlídným 
slovem. Zachoval si až do 
svého vysokého věku 90 
let duševní a tělesnou svě-

žest. Zemřel roku 1901. 
 Druhým penzistou z té 

doby byl P. Jan Kraupner, kon-
zistorní rada, dlouholetý děkan  

a farář v Knínicích. Zemřel r. 1904 
ve věku 74 let. 

 Svůj zasloužený odpočinek prožíval u nás 
též mecenáš Augustin Křivánek, bývalý ředi-
tel továrny v Mochbernu v Německu, jenž tak 
štědře obdaroval obec při zřízení reálky, jak 
jsem se již dříve zmínil. Byl to klidný málo-
mluvný, ale hloubavý a nanejvýš šetrný starý 
mládenec. Byl zvolen městským radou, zajímal 
se živě o obecní záležitosti po stránce finanční 
a jako předseda Okrášlovacího spolku podporo-
val všemožně jeho činnost. Zemřel náhle v pa-
mátný den 28. června 1914 ve věku 68 roků. 
 Již po několik desetiletí navštěvoval naše 
město prof. Ludvik Jadrníček s rodinou, jehož 
choť je neteří zemřelého mecenáše Aug. Kři-

vánka. Ač není zdejším rodákem, zdomácněl 
u nás a stal se váženým naším spoluobčanem. 
Letos se dožil věku 80 let. 
 Před několika lety volil si také P. Antonín 
Kraupner, arcibiskupský rada své rodiště za 
místo odpočinku, ač působil po celý život v Ra-
kousích. Žije zde spokojeně v kruhu svých pří-
buzných a přátel. 
 Z mladší generace navštěvovali nás již po 
mnoho let Josef Sedláček, vrchní ředitel Akc. 
továrny na šicí stroje dříve v Opatově, nyní 
v Boskovicích a Antonín Stříž, majitel stroj-
nického dílny v Budapešti. Oba tito nerozluč-
ní přátelé odešli po vyučení zámečnickému ře-
meslu do ciziny, působili ve Vídni, Rakousích, 
Švýcarsku a Budapešti. Svým sebevzděláním, 
odbornou zdatností a přičiněním domohli se 
oba dobrého postavení. Na své rodiště byli vždy 
hrdi a projevovali vždy opravdový zájem o jeho 
rozvoj. Ředitel Sedláček vždy žehral na nedosta-
tek průmyslového podnikání u nás, a dal proto 
před 15 lety podnět k založení továrny na šicí 
stroje, hodlaje v tomto podniku uplatniti své 
mnohaleté zkušenosti a známosti v obchodním 
světě. Postavil se sám v čelo akčního výboru, 
jenž řídil přípravné práce, a staral se o získá-
ní potřebného kapitálu. Přestože on sám a ně-
kolik jednotlivců subskribovali značné obnosy, 
byla upsaná jistina přece jen nedostatečnou, 
aby prosperita závodu byla předem zabezpe-
čena. Pracovati ihned v počátcích se značným 
úvěrem bylo přece jen riskantním podnikáním. 
Také při vyhledávání vhodného staveniště ne-
potkal se inspirátor s ochotou a porozuměním 
majitelů pozemků. Škoda, že kvůli tomu bylo 
od započaté akce upuštěno. 
 Za dobu mého života zapadlo tak mnoho 
významnějších událostí do minulosti, že při 
nejlepší vůli není možno všechny zazname-
nati, neboť se přece jen tak mnohá během 
let vytratila z paměti. Ale snad během psaní 
těchto řádků ještě některá vzpomínka v mé 
hlavě oživí. 

 

pokračování příště

pokračování příště

 Své rodiště zřídkakdy navštěvoval, ale nikdy 
na ně nezapomínal jeho bratranec Ferdinand 
Nárožný, vrchní soudní rada, uznávaný dobrý 
právník, jenž působil u krajského soudu v Olo-
mouci, kde také dlel na odpočinku. Narodil 
se r. 1856 v č. 80 v Brněnské ulici. 
Ještě v lednu r 1942 psal svému 
příteli, lékárníku Karlu Tillovi 
dopis, plný vzpomínek na svá 
mladá léta, kdy hrával se 
zdejšími ochotníky divadlo, 
které tehdy řídil otec Kar-
la Tilla. Zemřel v Olomou-
ci 3. května 1943. 
 Nejčastějším, takřka 
stálým hostem byl u nás 
MUDr. Arnold Spina, 
profesor české univerzity 
v Praze, jenž u nás prožíval 
každou volnou chvíli, přijíždě-
je několikrát do roka. Narodil 
se r. 1850 v č. 5 ve Svitavské ulici. 
Vzpomíná na něj ve svých pamětech 
bývalý jeho učitel Ant. Konst. Víták, že jej 
připravoval k přijímací zkoušce pro II. gymna-
zijní třídu. Po absolvování studií stal se asis-
tentem na vídeňské univerzitě, kde upozornil 
na své neobyčejné nadání několika vydanými 
významnými vědeckými spisy a byl pak při zří-
zení české univerzity v Praze jmenován řádným 
profesorem medicínské fakulty. Za svou vyni-
kající badatelskou činnost byl vyznamenán ti-
tulem dvorního a zdravotního rady a stal se 
členem české univerzity v Praze jmenován řád-
ným profesorem medicínské fakulty. Za svou 
vynikající badatelskou činnost byl vyzname-
nán titulem dvorního a zdravotního rady a stal 

Vratislav a za Soběslavem Boleslav. „Nemoc 
knížete [Vladislava, tj. Vratislava]... velmi ze-
slabovala jeho tělo. ...královna Svatava [svatá 
Ludmila], matka knížete, poučena od přátel So-
běslavových [Boleslavových] a z jejich návodu 
přišla navštíviti svého syna [Boleslava] a mlu-
vila k němu takto: ,Já, ač jsem tvá matka a krá-
lovna, přicházím pokorně a v bázni k tvým ko-
lenům a padám před tebou kvůli tvému bratru 
[Václavovi] na svá již se třesoucí kolena, na nichž 
jsem tě maličkého hýčkala. (…) Ať smím já, sta-
řičká matka, u svého syna dosíci toho, zač prosí 
a žádá na kolenou klečící celý národ český, nechť 
mohu já... viděti usmířené, vidouc vás, kteří jste 
se... z mého lůna narodili... Budiž dopřáno mně 
stařence... abych neumřela dříve, než mi Bůh po-
skytne útěchy v tomto mém zármutku, jemuž rov-
ného není. Právem věru se rmoutím, že divoká lí-
tice v této zemi vládne a vás bratry, kdysi svorné, 
k boji rozněcuje. Kdopak by nevěděl, že košile je 
tělu bližší než kabát? Vždyť příroda působí, že 
ten, koho učinila příbuznějším podle narození, 
bývá též příznivější k svým i ve všem jednání. Ten 

však, ten, jejž sobě bratrem činíš a jemuž právě 
péči o své dítky a drahou choť [Drahomíru?] 
ukládáš a v ochranu je svěřuješ, věř mně, matce, 
sám první jim bude osidlem a jámou a hanbou. 
Onen však, jejž od sebe vzdaluješ a jako za cizího 
pokládáš, ač je to tvůj vlastní bratr, bude k tvé 
rodině mnohem milostivější než tvého strýce syn, 
jemuž chceš po sobě odkázati stolec otcovského 
knížectví.“ Znamenají obraty příbuznějším podle 
narození a sobě bratrem činíš, že až legendy uči-
nily Václava Boleslava bratry? Košilí je zřejmě 
Boleslav I. a kabátem Václav. (Václav nebyl pří-
buznější proto, že nebyl Vratislavovým synem, 
ale bratrem? Nebo proto, že byl Václav synem 
konkubíny?)
Druhá ukázka z Kosmy (II, 45): „Zatím choť 
Konrádova, jež Virpirk jménem svým slula... 
přišla bez vědomí svého chotě do tábora králo-
va... (…) ...vzlykání dusilo v ní slova, až koneč-
ně nabravši síly takto promluvila: ,Já tvou, mile-
ný králi, už nehodná švagrovou slouti, ke tvým 
kolenům s prosbou jsem nijak nepřišla maně‘ 
a padla na tvář a klaněla se králi. (…) ,Pane můj 

a králi... žádné vítězství z bitvy odsud neodneseš: 
vedeš válku více než občanskou. (…) Pakli však 
brousíš své blesky jen a jen na hrdlo svého brat-
ra, kéž jsi dalek toho, abys byl pokládán za dru-
hého Kaina.(...) Ano, přijmi raději, co ti posílá 
již ne bratr, ale jaksi otrok tvůj.‘ A vyňala z klí-
nu šatu kleště a proutěnou metlu.“ Schovává se 
za Konrádem („smělým v radě“) kníže Václav, 
za Virpirk Václavova žena Drahomíra a za mi-
leným král a druhým Kainem kníže Vratislav 
nebo Boleslav I.? Ludmila by pak byla Václavo-
vou švagrovou. Lze potom slovo kleště dát do 
souvislosti s následující větou z II. staroslověn-
ské legendy vztahující se k Václavovi? Věta zní: 
„...byl přinucen jednou od svého bratra a svých 
vladyků, pro zrození synů obcovati se ženou 
a zrodit z ní syna jménem Zbraslav.“  Nebo se za 
Konrádem schovává Jaromír (Strachkvas), kte-
rý byl podle Dětmara z Merseburku vykleštěn, 
a jeho bratrem je Boleslav II.? Obrat vedeš válku 
více než občanskou použil i Gallus o válce Zby-
hněva (Václava) s Boleslavem.
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Obec Biskupice

Společenská 
rubrika  

únor 2014
Naši jubilanti

Marie Sedlatá
Věra Vykydalová
Františka Žouželková
Jiřina Laštůvková
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Anežka Anna Vašíčková
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě..

Informace k projektu: technické zázemí obce

Turnaj P+P – 4. ročník – ohlédnutí

nosných stěn, ŽB věnců a stopní konstrukce, 
rozpočtové náklady 440 tis.Kč.
2. etapa - demontáž stávající a provedení nové 
střešní konstrukce vč. krytiny, rozpočtové ná-
klady 1 420 tis.Kč.
3. etapa - vybourání vnitřních a vnějších otvo-
rových prvků, vybourání nových a úprava stá-
vajících otvorů, otlučení omítek, podřezání a 
dodatečné odizolování zdiva, vyzdění dělících
příček a komínů, provedení nových vnitřních 
rozvodů (voda, kanalizace, elektro, ústřední 
vytápění), vnitřních a vnějších omítek, pod-
lah, osazení otvorových prvků, osazení za-

Biskupice, parc. č. st. 3/12, k.ú. Biskupice u 
Jevíčka - změna užívání stávajícího zeměděl-
ského objektu
Představujeme Vám návrh na úpravu jedné z 
budovy v bývalém areálu JZD, kde by měly 
vzniknout nové prostory pro obec a samozřej-
mě především pro Vás, občany. Protože celko-
vé  rozpočtované náklady jsou odhadnuty na 
částku cca 5,87 mil.Kč. předpokládá se vlast-
ní výstavba realizovat po etapách  v následu-
jícím členění:
1. etapa - odbourání havarijní části objektu 
včetně střešní konstrukce, provedení nových 

V neděli 9. března 2014 se v zasedací 
místnosti obecního úřadu sešlo 30 hrá-
čů, kteří se utkali v turnaji P+P (sklá-
dání puzzle a hře pexeso). Jelikož hrá-
či plně obsadili všechny 4 kategorie, 
mohlo se začít soutěžit.
Vítězové byli odměněni hezkými cena-
mi. Pro všechny soutěžící bylo připra-
veno pohoštění. 
I letos byli děti rychlejší ve skládání 
puzzle i ve hře pexeso, než dospělí. 

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

řizovacích předmětů a konečná kompletace, 
provedení nových přípojek vody a splaškové 
kanalizace, rozpočtové náklady 4 010 tis.Kč.
Samozřejmě bude naší snahou, aby tyto nákla-
dy byly pro obecní rozpočet sníženy jak výběro-
vými řízeními na dodavatele stavby, tak i mož-
ností získat nějaké finanční dotace. V případě 
zájmu se můžou občané seznámit s celou pro-
jektovou dokumentací na OÚ. 
Přejme si proto, aby se nám dílo co nejdříve 
podařilo zhotovit a mohlo Vám začít v brzké 
době sloužit.

Dalibor Šebek, starosta obce

Skládání puzzle:
I. kategorie – do 6-ti let: II. kategorie – 7-10 let:
1. Barunka Podlezlová 1. Daniel Slouka
2. Libuška Procházková 2. Jakub Neimeistr
3. Emička Bálková 3. Rostík Parolek

III. kategorie – 11-15 let: IV. kategorie – 16 a více let:
1. Kristýna Živná 1. Klára Macková
2. Pavla Procházková 2. Lucie Bálková
3. Diana Macková 3. Jana Neubauerová

Hra pexeso dopadla následovně:
I. kategorie – do 6-ti let: II. kategorie – 7-10 let:
1. Barunka Podlezlová 1. Vojta Pudík
2. Natálka Neubauerová 2. Daniel Slouka
3. Emička Bálková 3. Karolínka Zechová

III. kategorie – 11-15 let: IV. kategorie – 16 a více let:
1. Adéla Parolková 1. Petra Pulcová 
2. Pavla Procházková 2. Lucie Bálková 
3. Diana Macková 3. Jarka Vašíčková
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Nabízíme prodej dřevěných 
hranatých briket 

JARNÍ SLEVA! CENA ZA PALETU 4.500 Kč
Biskupice 147

Tel.: +420 724 570 554, +420 724 121 507
email: peletkybiskupice@seznam.cz

Olympijské zpravodajství ze školky
Tak jako mnoho vrcholových sportovců v po-
sledních dnech soutěžilo na olympijských 
hrách, tak i v naší školce proběhlo olympijské 
klání. Před čtyřmi lety jsme pořádali olympiá-
du ve výborných sněhových podmínkách. Le-
tos jsme takové štěstí neměli, přesto jsme se 
do zimní olympiády-bez sněhu, pustili s vel-
kým elánem.
Soutěžili jsme v individuálních závodech (bi-
atlon, běžecké lyžování, rychlobruslení a sko-
ky na lyžích) a nemohli jsem také vynechat 
lední hokej. Sporty jsme realizovali na hřišti, 
na zahrádce nebo v budově školky. Nezapo-
mněli jsme ani na olympijský oheň, medaile, 
českou vlajku a hymnu. Děti se nejvíce těšily 
na ocenění a každý den se ptali po medailích. 
Z rozhovorů bylo znát, že olympiádu v televi-
zí sledují a některé děti dokonce znaly jména 

českých sportovců a počet získa-
ných medailí. 
Všechny děti daly do soutěžení 

všechny své síly a kaž-
dý den závodily jak nej-
lépe uměly. Jsme rádi, 
že jsme u dětí utuži-
li kamarádství, smysl 
pro spravedlnost a fair 
play, že si děti udrže-
ly zdravé sebevědomí 
a dokázaly sportov-
ně přijmout porážky 
a prohry.

MŠ Biskupice

roky stav k 1.1. stav k 31.12. narození přihlášení odhlášení zemřeli 
1993 447 462 6 19 5 5
1994 462 460 7 5 10 4
1995 460 454 5 11 13 9
1996 454 452 6 9 11 6
1997 452 443 4 11 16 8
1998 443 446 8 7 9 3
1999 446 437 3 5 10 7
2000 437 438 4 26 19 10
2001 438 442 5 18 18 1
2002 442 441 3 13 15 2
2003 441 444 7 5 5 4
2004 444 452 4 13 8 1
2005 452 453 7 8 6 8
2006 453 456 5 5 5 2
2007 456 451 3 2 5 5
2008 451 446 3 6 10 4
2009 446 444 8 11 17 4
2010 444 444 8 7 6 9
2011 444 435 2 5 11 5
2012 435 439 7 11 10 4
2013 439 439 5 9 10 4

vývoj počtu obyvatel v letech 1993 - 2013 v obci Biskupice
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci březnu

Helena Jandová
Jarmila Nečasová
Berta Soukupová
Zdenka Vašíčková
Jaroslav Lexa

Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci 
Chornice

Tereza Trávníčková
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Rekonstrukce bývalé vrátnice Chornické 
zemědělské obchodní společnosti a.s.

Dětský karneval v Chornicích

Koncertní vystoupení Štěpán Rak & Alfred Strejček

Při vjezdu do Chornic od Moravské Třebové 
si mnozí všimli stavebního ruchu na objek-
tu bývalé vrátnice a váhy. Objekt, který byl 
dlouhá léta nevyužitý, dozná 
zásadních změn, a to nejen 
po stránce stavební, ale pře-
devším po stránce dalšího vy-
užití.  Podle vyjádření ředite-
le Chornické ZOS a.s.  Ing. 
Jurky, bude bývalá vrátnice 
přestavěna na prodejnu za-
hrádkářských a chovatelských 
potřeb. Celková adaptace pře-
sáhne částku tři miliony ko-
run a když to dobře půjde, tak 
první nákupy bychom v nové 
prodejně mohli uskutečnit 
v průběhu měsíce dubna. Ne-

Obec Chornice připravila na sobotu 
22.února, tradiční dětský karneval. Naše 
nejmenší tentokrát zabavili malíř Jan Lu-
šovský a DJ Filip Novotný. Připraveny byly 
kreslené hádanky a soutěže, diskotéka pro 
děti i s rodiči a skákací hrad. O ten byl 
u dětí  největší zájem a vydržely v něm 
„řádit“ i po skončení programu.  Přítomní 
hodnotili karneval úspěšně, což nás těší, 
a tak už přemýšlíme, čím uděláme dětem 
radost příště.

Už po třetí přijali pozvání do Chornic známí 
umělci Štěpán Rak a Alfred Strejček. Tento-
krát přítomné publikum  mohlo shlédnout 

zbývá než si přát, aby vynaložené úsilí a pro-
středky přinesly svoje ovoce v podobě spoko-
jenosti investora i budoucích kupujících.

i vyslechnout moc hezky připravený po-
řad, který nás provedl životem a dílem na-
šeho největšího panovníka, krále Karla IV. 

Svůj typický pro-
jev prokládal Al-
fred Strejček hrou 
na zobcové flétny 
a tamburínu za 
skvělého kytaro-
vého doprovodu 
a občas i mručivé-
ho zpěvu Štěpána 
Raka. Účinkující 
vytvořili  sváteč-
ní atmosféru a za 
svůj výkon prá-
vem sklidili dlou-
hý a opakovaný 
potlesk. Došlo 

Místní poplatky 
2014

Obecní úřad v Chornicích oznamuje obča-
nům, že místní poplatky budou vybírány od 
17. do 21. března 2014 v kanceláři obecní-
ho úřadu. Výše poplatků zůstává stejná jako 
v roce 2013, také podmínky pro slevy a osvo-
bození se nemění:
•  svoz komunálního odpadu: 480 Kč základ-

ní výše
•   poplatek ze psů: 90 Kč za prvního psa 

v rodinném domku
• 200 Kč za prvního psa v bytě
• nájemné z pozemků jako v roce 2013

i na přídavky a nakonec i autogramiádu. Potě-
šilo nás, že i přes to, že jsme se tímto vystou-
pením potkali s právě probíhající olympiádou, 
vystoupení našich hostů proběhlo před sluš-
ně  zaplněným sálem. To nám dodává optimi-
zmus pro pořádání dalších podobných kultur-
ních počinů i nadále.
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Jak nám to letos svištělo na Bukové hoře
aneb Lyžařský výcvik 2014

Jako každý rok, i letos jsme se vydali 
za zimními radovánkami do námi oblí-
beného Skiareálu Buková hora v Čen-
kovicích. Vyjížděli jsme se smíšenými 
pocity, protože teploměr ukazoval jen 
několik stupňů nad nulou, a poslední 
zbytky sněhu se rychle ztrácely. 
S napětím jsme vyhlíželi svahy, kde 
jsme měli sjezdovat. Budou bílé? Ale 
i tentokrát nám Orlické hory přichys-
taly milé překvapení v podobě ojíně-
ných stromů, slunečného počasí a bí-
lých, zasněžených svahů. 
Dvě nejdelší sjezdovky Orlických hor 
ve Skiparku Červená Voda byly doko-
nale upraveny. Díky jejich vynikající 
kvalitě jsme si na lyžích a snowboar-
dech užívali tu pravou horskou poho-
du. Při jízdě nahoru nás rozmazlovala 
vyhřívaná sedačka, při chůzi do scho-
dů zase pohyblivý pás. Novinkou byl 
skibus, který nás vozil od chaty až ke 
sjezdovce. Dětem tak odpadly nepopu-
lární pěší přesuny.
Program lyžařského výcviku doplnila 
přednáška o carvingu, snowboardingu 
a o bezpečném návratu z hor. K dobré 

náladě všech přispěly i tradiční večery plné 
her. 
Letošní lyžařsko-snowboardový kurz splnil, 
a v mnohém i překonal očekávání účastníků, 
kteří na horách strávili velice pestrý a zají-
mavý týden.  

Vašíčková Zdenka 
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Obec Jaroměřice

Českoslovenští letci na křídlech RAF

Čtenářská soutěž pro děti „ Lovci perel“

V pátek 21.února 2014 navští-
vil výstavní síň v Jaroměřicích 
pan Marek Paulík, člen občan-
ského sdružení Czech Spitfire 
club. Přijal pozvání při příle-
žitosti znovuodhalení pamětní 
desky jaroměřickému Janu Pa-
rolkovi, příslušníku čs. letectva 
v jednotkách britské Royal Air 
Force, který zahynul 15.11.1941 
v Irském moři při útoku na Kiel.
Občanské sdružení Czech Spitfiere club důstojně 
vzpomíná na zahynulé letce a spolupracuje s přeživ-
šími příslušníky R.A.F.
Přítomní posluchači byli právem hrdi, že sdružení 
nezapomíná ani na Jana Parolka. Pan Marek Paulík 

získala v jaroměřické knihovně velkou oblibu. Projekt 
zahájila Knihovna města Hradec Králové před dvěma 
lety. Děti z jaroměřické školy se do soutěže zapojily 
prostřednictvím knihovny od letošního roku. Smyslem 
projektu je motivace dětí k pozorné četbě vybraných 
knih- perlorodek. Spolu s vypůjčením označeného ti-
tulu dostanou pracovní list se 3-5ti otázkami z obsa-
hu knihy. Pokud po přečtení správně písemně odpoví, 
„vyloví si perlu“ a navlečou si ji na jménem označenou 
šňůrku. Pokud samostatně odpoví na i na dobrovol-
né otázky, získají bankovky – moriony, které si střádají 
a na konci roku si je budou moci vyměnit za dárečky, 

Svozy odpadů
Svoz drobného nebezpečného odpadu z do-
mácností (23. 4.),
kam patří vše, co není směsný komunální odpad, na-
příklad již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve, ple-
chovky a jiné obaly se zbytky nebo od motorových 
a jiných ropných olejů, maziv, barev, laků, lepidel, 
brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebez-
pečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel 
a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a ru-
kavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jaké-
koliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, 
filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a texti-
lie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agroche-
mické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseli-
ny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo 
sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. 
Všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny 
buďto v igelitových pytlech nebo v jiném pevnějším 
přebalu kvůli možné nebezpečné sprašnosti. Volně lo-
žený azbest je zakázáno jakkoliv přepravovat.
Do nebezpečných odpadů patří i vybourané okenní 
rámy. Sklo se dá dát do nádob nebo do kontejnerů 
na sklo.
Svoz elektrozařízení a pneumatik  (23. 4.)
Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elektrické 
pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, televizo-
ry, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části 
elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, vysa-
vače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní te-
lefony, tedy vše, co je na elektriku jakéhokoliv napětí.
Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a mono-
článků.
Odevzdávané elektrozařízení a elektrospotřebiče musí 
být kompletní nerozebrané a tedy v úplném stavu.  
Sbírají se i veškeré pneumatiky, ale bez disků, kovové 
disky patří do železa.

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci březnu se významných narozenin 
dožívají:
Dosedlová Eliška
Knollová Marie
Mackerlová Marie, PhMr.
Medříková Ludmila
Slunský Josef
Václavková Ludmila
Vymětal Josef
Všem jubilantům přejeme 
pevné zdraví, optimismus a rodinnou pohodu.

v poddůstojnické uniformě, při-
pomněl osudy i dalších přísluš-
níků R.A.F., pocházejících z Bo-
skovicka.
Z tohoto kraje sloužilo v RAF 13 
mužů u pozemního personálu, 
15 v posádkách letadel, tři piloti 
bombardérů a pět stihačů. Šest 
z nich ve válce padlo.
Informoval o myšlence vybudová-

ní pomníku leteckým hrdinům v Boskovicích, který 
by měl připomínat jejich válečné osudy. 
Po přednášce následovala příjemná beseda, v níž pa-
mětníci sdělili osobní vzpomínky a mladší přítomní 
se zajímali o další informace, na něž trpělivě pan 
Paulík odpovídal.

které knihovna, jak doufá a věří, získá od sponzorů.
Díky výrazné pomoci učitelek českého jazyka se poda-
řilo děti dostatečně podnítit a teď už je na čtenářích, 
kolik perliček navlečou. Knihovna je už nyní ozdobena 
60ti šňůrami na nichž je někde teprve 1, někde dokon-
ce již 20 perel. Soutěž přivedla mnohé děti pro kni-
hu poprvé, zdatní čtenáři návštěvnost ještě znásobují. 
Doufejme, že jim zájem a soutěživost vydrží po celý rok.
Touto cestou vyslovuji poděkování dospělým čtenářům 
za trpělivost, když musí někdy odpoledne chvíli po-
čkat, než se dostanou k zaznamenání jejich výpůjčky.

Helena Vykydalová, knihovnice

Nový Dvůr – autobusová zastávka…  16:00 hod.
Jaroměřice – náves …………………  16:45 hod.

Svoz směsného odpadu 
velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pátek 
dne 25. dubna 2014 a odvezeny budou v pondělí 
28. dubna 2014.
Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým ob-
jemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy o veške-
rý nábytek z domácnosti, sedací soupravy, matrace, 
koberce, běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými 
látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné 
plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie napřiklad 
od jídla nebo od stavebních materiálů, velké plastové 
věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové 
zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plas-
tové části automobilů, dále veškeré podlahové krytiny, 
textilie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, sa-
nitární zařízení a keramiku z WC a koupelen, zbytky 
stavebních materiálů, ale pozor, ne na bázi sádry nebo 
azbestu, obaly stavebních materiálů, dále veškerou do-
mácí a zahradní keramiku, také pálené nebo keramic-
ké tašky ze střech, starou a zvětralou asfaltovou střeš-
ní krytinu, luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby.
V podstatě všechny nepotřebné věci z domácnosti, ale 
ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány 
v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou lát-
kou znečištěné.
Rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy 
a podobný velkoobjemový odpad dle svých možnos-
tí,prosím, rozložte. Je to proto, že pokud je nábytek 
v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je neskladný. 
Dle svých možností, prosím, odstraňte z nábytku kovo-
vé součásti i drátěnky, (kovový odpad včetně sporáků, 
praček bez elektromotorů atd. patří do kovového tzv. 
šrotu, dá se tedy prodat). Skleněné výplně vysklít do 
určených separačních kontejnerů na sklo.

www.jaromerice.cz

Poplatky
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
pro rok 2014 činí: 500 Kč na 1 občana za rok.
Od poplatku jsou osvobozeni:
• čtvrté a každé další nezaopatřené dítě ve společné 

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

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

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

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

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

určenou k individuální
• rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu 

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

doložit potvrzením o ubytování)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 
května 2014
• je možno jej uhradit  na účet č. 3123591/0100 - do 

variabilního symbolu uvést číslo popisné,
• nebo uhradit v hotovosti na Obecním úřadě Jaro-

měřice  (úřední dny: pondělí, středa).
Poplatek ze psa pro rok 2014 činí 100 Kč.

Naše škola třídí odpad 
– přidejte se!

Kdo nemá rád nepořádek kolem sebe a má rád hez-
kou přírodu, měl by třídit odpad. 
K tomu vedeme i děti v naší škole. Pokud se chcete 
přidat a podpořit tak děti ve škole, můžete nosit od-
pad do připravených kontejnerů na papír a nápojo-
vé kartóny k obchodu, jak už většina občanů takto 
vzorně třídí. 
V Centru života a podnikání- před vchodem do 
knihovny- je umístněn E-box na drobný elektroodpad, 
nově je zde připraveno místo na sběr víček od PET 
lahví a hliníkové obaly, kam např. patří: víčka od za-
vařovacích sklenic, plechovky od piva, limonád, deo-
dorantů, holících pěn, svrchní ALU fólie od jogurtů, 
sýrů, pomazánek, hliníkové fólie od čokolád, oplatků, 
šroubovací víčka od nápojů, hliníkové nádobí.
Děkujeme za podporu!
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc březen 2014
Březen – měsíc čtenářů
Výstava „Život v přírodě“ práce dětí ZŠ ve výstavní 
síni (VS) CŽP
Čtenářská soutěž “Lovci perel“ v plném proudu
1.3., sobota, 9.00 h, VS
Volná dílna patchworku, setkání a tvorba stálých ale 
i nových členek klubu patchworku
1.3. sobota, 20.00 h, Kulturní sál v Chornicích
Hasičský ples SDH Jaroměřice, hraje Slza, doprava 
tam i zpět zajištěna
4.3. úterý, 13.30 h, VS
Vyhodnocení výtvarné soutěže „Život v přírodě“ , 
vyhodnocení „Nejlepšího dětského čtenáře“,
„Čtení sluší každému“ společné čtení z knih Ondře-
je Sekory
5.3. středa, 18.00 h, VS
Trek kolem Annapuren, zážitky, film, fotky z treku 
kolem mohutného masivu Annapurny v Nepálu, jedné 
z nejkrásnějších tras světa, s jevíčským Mgr.Zdeňkem 
Bomberou
7.3. pátek, 15.00 h, VS
„Tvoříme ozdoby z textilních dutinek“ s Marií Bed-
nářovou, výtvarná dílna pro děti i dospělé,
s sebou bavlnky nebo mulinky, tvořivou náladu 
a 20,- Kč
7.3.pátek, 17.00 hodin, ordinace CŽP
Poradna Energy
8.3. sobota, 19.30 hodin, pohostinství „U Trojanů“
BABSKÉ BÁL, pořádá Vjechétek s novým progra-
mem, hraje Stofka Dušana Pávka, dipl.um.
10.3. pondělí, 14.30 hodin, zadní místnost ve dvoře 
CŽP, pokračování vždy za 14 dnů
KERAMIKA s Petrou Zezulovou, znovuzahájení oblí-
bené tvorby s keramickou hlínou pro děti 
i dospělé, pracovní oděv a 30,- Kč s sebou, + cena vý-
palného 10,- Kč
14.3. pátek, 13.30 h, VS nebo školní družina
Spisovatelka Kamila Skopová čte dětem pohádky 
z její nově vydané knihy 
Včelař Jiří Zamazal vypráví o včelařství a jeho vý-
znamu 
14.3. pátek, 17.00 h., VS, KNIHOVNA BUDE OTE-

8. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy 
a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy - 
účtování  účetní jednotky ve zjednodušeném 
rozsahu 

9. výměnu vodovodního řadu Nový Dvůr
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
10. žádost manželů Lucie a Pavla Staňkových z Je-

víčka pro odkoupení části parcely 3709/1
11. žádost paní Heleny Kordové z Kuřimi o odkou-

pení části parcely 3709/1
12. termín sčítání zvěře v honitbě
13. společné prohlášení Pardubického kraje 

a představitelů regionu MTJ ve věci středního 
školství – gymnázií v regionu

ními informacemi z budování stavby, s technickou 
nadčasovostí i se samotným provozem Orlího hnízda 
za II.světové války.
Velmi působivé bylo seznámení s okolní krajinou na 
samé hranici mezi Rakouskem a Německem.
Téma přednášky nebylo zvoleno náhodně. Obecní 
knihovna spolu s panem Valíčkem plánuje uskuteč-
nit zájezd do Berchtesgadenska v sobotu 24.května 
2014. Jelikož zájem je značný, je plánován ještě 2. 
termín, a to 31.5.2014. Oba zájezdy jsou již dnes ob-
sazeny, ale náhradníků není nikdy po předchozích 
zkušenostech dost, proto, máte -li zájem, zařaďte se 
v knihovně do pořadí.

41. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 12. 2. 2014
14. obyvatel ve věci problematické dopravní ob-

služnosti  obce
15. žádost paní Lenky Geclové o přidělení obecní-

ho bytu
Zastupitelstvo obce ukládá:
16. starostovi obce upozornit vlastníka pozemku 

p.č. 3705 na nutnost odstranění černé stavby 
v zátopovém území

17. starostovi obce upozornit nájemníky bytu na 
č.p. 200 na termín ukončení nájemní smlouvy

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

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

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

sledního zasedání
3. Seznam limitovaných příslibů na rok 2014 
4. finanční příspěvek Kynologickému klubu Jaro-

měřice ve výši 20 tis. Kč  dle zápisu
5. finanční příspěvek Českému rybářskému svazu 

Jevíčko ve výši 2 tis. Kč  dle zápisu
6. finanční příspěvek Svazu postižených civilizač-

ními chorobami Jevíčko  2 tis. Kč dle zápisu
7. záměr prodeje pozemku p.č. 3709/1 o celkové 

výměře  3 185 m2

První cestopisnou přednáškou v tomto roce upoutal 
pozornost ve středu 12. února 2014 pan Jan Valí-
ček. Ač probíhal v tuto dobu rozhodující olympij-
ský hokejový zápas, přednášku o jihobavorské ob-
lasti Berchtesgadenska v SRN  navštívilo 55 hostů. 
Krajina mezi německým Mnichovem a rakouským 
Salzburgem je nejen lákavá svou kouzelnou přírod-
ní scenérií, ale i „Orlím hnízdem“, které se vypíná 
nad vzácně čistým jezerem. Bohužel, je úzce spjato 
s válečnou historií, neboť toto sídlo bylo darováno 
nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi k jeho 50. na-
rozeninám. 
Pan Valíček seznámil přítomné s mnohými detail-

VŘENÁ POUZE DO 17ti hodin
Vaříme s Kamilou Skopovou podle lidových recep-
tur s ochutnávkou uvařených pochutin
možnost koupi autorčiných knih, autogramiáda, vyhod-
nocení nejlepší „Čtenářské rodiny“
15.3. sobota, start 7.00 – 10.00 h, cíl do 17ti hodin, 
hřiště na Čtvrtničkách
38. ročník Dálkového pochodu JARNÍ PŘÍRODOU, 
pořadatel KČT TJ Jaroměřice
pěší trasy : 7, 16, 23, 38 km, cyklotrasy : 10, 30, 65 km.   
16. 3. neděle, 9.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
21. 3. pátek, 18.00 hodin, VS
„Tajúplná Afrika“ s manželi Márovými a jejich sy-
nem Jirkou,  
cestopisná přednáška z poslední cesty r.2013, možnost 
koupi knih a CD, autogramiáda
 
25.3. úterý, dopoledne pro I. a II. stupeň, ZŠ
Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou o lite-
rární tvorbě pro děti
30.3. neděle, 15.00 hodin, VS, vstupné 40,- Kč
VÍTÁNÍ JARA, koncert pěveckého sboru CANTILO 
pod vedením sbormistra Mgr.L.Klimeše
Zahájení výstavy obrazů Rosti Knápka a Josefa 
Macka
Připravujeme:
1.- 23.4., v době provozu knihovny, VS
Výstava obrazů Rosti Knápka a Josefa Macka
4.4. pátek, od 16.00 h do rána 5.4., zahájení v OK, 
pokračování v ZŠ
NOC S ANDERSENEM, plná zábavy, soutěží a dobro-
družství pro žáky 3., 4. a 5. třídy
7.4. pondělí -11.4.pátek dopoledne, Volnočasový areál
Týdenní bezplatný Kurz práce na počítači pro začá-
tečníky a pokročilé,  
z  programu Úřadu vlády ČR, školitel PRO DEEP, o.s., 
potřebný počet min. 10 zájemců
přihlášky v knihovně do 17.3.2014
11.4., pátek, odjezd autobusu  Biskupice 16.50 h, Je-
víčko 17.00 h, Jaroměřice 17.10 h
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci  na svě-

tově známou činohru
Carlo Goldoni „Sluha dvou pánů“, začátek předsta-
vení v 19.00 h, 
cena vstupenky 210,- Kč,st. 105,- Kč, jízdné 80,- Kč, 
cena celkem 290,- Kč,studenti 185,- Kč, 
platba do 14.3. v knihovně, místa v autobuse již obsa-
zena, přijímáme místa náhradníků
13.4. neděle, 9.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
19.4. sobota, 16.00 h, VS
Meditace s Broňou Rotherem, karimatky a deky s sebou
26.4. sobota, 9.00 – 13.00 h, prostory Centra života 
a podnikání
JARNÍ TRHY aneb Malá Flóra na Malé Hané, tra-
diční nabídka rostlinných přísad, sazenic, potřeb pro 
domácnost i pro potěšení
24. a 31. 5. soboty, odjezd autobusu 01.00 Jaroměřice, 
bližší rozpis bude uveden
Zájezd do Berchtesgadenu a na „Orlí hnízdo“ s prů-
vodcem Janem Valíčkem
oba termíny jsou obsazeny, přijímají se místa náhradní-
ků, cena zájezdu 880,- Kč + 20,- Kč pojistné
kapesné min. 27 euro na vstupy, výběr zálohy od 14. 
do 30.4. v knihovně
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP - Pondělky  16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou - Pondělky od 17.30 
hodin
Jóga, tchi-chi s 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

„Berchtesgadensko a Hitlerovo Orlí hnízdo“ přednáška Jana Valíčka
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Pronajmu 3 nebytové prostory na náměstí v Jevíčku. 
Dva jsou v přízemí, vhodné pro obchod či kancelář, třetí je sklepní, 

vhodný např. pro vinotéku. Více informací na tel.: 777 340 143. PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách umístěných 
na Palackého náměstí. Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc.
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na autobusové zastávce 
na ulici K. H. Borovského v Jevíčku. Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc.

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře budovy
Třebovská 809, Jevíčko (Hruška). Prostory 20 m2 – 60 m2, 
možno i spojit. Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, 

výrobní činnost, ordinace, … Telefon 602 751 543.

NOVĚ KOMISNÍ PRODEJ V JEVÍČKU
Bazar nejen nábytku Jevíčko

v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)
Otevírací doba: 

Jevíčko St-Čt-Pá 10:00–16:30, So 8:30–11:00
Jaroměrice Út-St-Čt-Pá 12:30–18:00, So 9:00–12:00

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


