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Fotoaktuality

Pohár Malé Hané proběhl na náměstí

Pietní akt letecké havárie

Nejúspěšnější družstvo na ZMN 2014

Pokračování na straně 7

Studenti Gymnázia Jevíčko v Anglii
Výuka cizích jazyků je na Gymnáziu v Jevíčku do-
plňována zahraničními zájezdy. Připravují je učitelé 
gymnázia ve spolupráci s cestovní kanceláří. Bylo 
tomu tak i letos. Zúčastnili jsme se zájezdu „10 
nej z Londýna a Velké Británie“. Lákavý program 
nabízel nejznámější skvosty Velké Británie. Volná 
místa v autobusu byla nabídnuta žákům Gymnázia 
v Židlochovicích. Už cestou jsme si s novými přáteli 
mohli popovídat.
19. duben, den našeho odjezdu, byl konečně tady! 
Byli jsme připraveni vyrazit na přibližně dvaceti-
hodinovou cestu do francouzského přístavu Calais. 
Plavba trajektem z přístavu je jedna z možností, jak 
se dostat ke křídovým břehům Anglie, je také nej-
atraktivnější. Cesta byla náročná, ale i přesto jsme 
všichni byli plni energie.
V nedělních ranních hodinách jsme se nalodili na 
trajekt „Pride of Canterbury“ a před námi byla jed-
na a půl hodinová cesta na druhý břeh kanálu La 
Manche. Do Londýna jsme přijeli skutečně brzy, 
což s sebou přineslo hned několik výhod. Nejpod-
statnější z nich byla ta, že jsme všude byli dříve než 
asijští turisté. První prohlídkový den byl celodenní 
výlet v Londýně, k vidění tu byl např. známý Big 
Ben, Westminster Abbey, Trafalgar square s pomní-
kem admirála Nelsona, sídlo královny Alžběty II. 
Buckingam Palace i National Gallery, která řadu 
z nás překvapila svým volným vstupem. Den byl za-
vršen romantickou vyhlídkou na světoznámém Lon-
don Eye. Zažili jsme i typický britský déšt, který 
na sebe nenechal dlouho čekat. Následovala už jen 
večerní cesta na tzv. „meeting point“, kde jsme byli 
rozděleni do anglických rodin. U nich jsme pobývali 
po celou dobu našeho zájezdu, atmosféra před při-
dělením byla skutečně napínavá. Nikdo z nás netu-
šil, jak asi bude naše „provizorní rodina“ vypadat.
V pondělí ráno a stejně tak i další dny jsme se opět 
scházeli na našem domluveném místě u autobusu, 

vyprávěli si zážitky z rodin a porovnávali velikost 
a složení obědového balíčku, připraveného od rodi-
ny. Anglická strava je však velmi jednotvárná a ten, 
kdo neměl toast, byl v podstatě výjimkou. Třetí den 
byl věnován návštěvě historického městečka Can-
terbury a zámku Leeds, bývalého sídla Jindřicha 
VIII. V jeho zámeckých parcích jsme narazili na 
bludiště z tújí, které bylo pro některé z nás sku-
tečným oříškem. I tento krásný výletní den uběhl 
rychle a my už se nemohli dočkat zítřejší návštěvy 
onoho tajemného místa jižní Anglie – Stonehenge.
Celodenní výlet k prehistorickému památníku Sto-
nehenge a návštěva katedrály Salisbury s nejvyšší 
věží v celé Anglii – tak vypadal náš úterní program. 
Stonehenge je kamenný útvar starý několik tisíc let 
a nikdo s určitostí neví, k čemu skutečně sloužil. 
Pravdou však je, že v posledních třiceti letech tu 
našli útočiště hlavně vandalové, a tak musel být 
památník oplocen. I přesto jeho návštěva rozhod-
ně stála zato, jen nebýt toho pochmurného počasí. 
Bez deště by to ale nebyla ta pravá Anglie. Kated-
rála Salisbury je známá Magnou Chartou, která je 
umístěna v expozici, většinu z nás však upoutala 
spíše obrovská výška věže. Rozchody využíval každý 
po svém, ale obchody se suvenýry byly téměř vždy 
brány útokem. 
Pátý den našeho studijně vzdělávacího pobytu byl 
pro nás velmi inspirativní. Dopoledne jsme se to-
tiž vydali navštívit univerzitní město Oxford a v od-
poledních hodinách královskou rezidenci Windsor. 
Cesta do Oxfordu byla sice jedna z nejdelších, ale 
o to více jsme si užili jeho prohlídku. Univerzita je 
místem, kde se mj. z velké části natáčel Harry Po-
tter. Prostředí posloužilo i jako kulisa pro Alenku 
v říši divů, dílo, které napsal jeden z tamějších pro-
fesorů. Oxford je skutečně rozlehlý, má na čtyřicet 
kolejí, dvacet tisíc studentů, svoji velkou knihovnu 
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Vzdělávací program DOODPADU spustil svůj 
web a zahajuje soutěž pro střední školy

Sdělení občanům – sociální práce na MěÚ Jevíčko

Obnova aleje v přírodním areálu Sokola Jevíčko

Neoprávněná těžba dřevin na „autostrádě“

Vzdělávací program „DOODPADU aneb Co do 
kanalizace nepatří“, který je zaměřený na osvětu 
a výchovu v oblasti odpadní vody, spustil v těch-
to dnech své webové stránky. Návštěvníci na 
www.doodpadu.cz najdou nejen podrobné infor-
mace o projektu a aktuality, ale i množství infor-
mací, tipů a rad. 
„Zájemci se seznámí například s jednotlivými 
druhy odpadu, které nepatří do toalety nebo 
kuchyňského dřezu, ale lidé 
to občas nedodržují. Zároveň 
jim také vysvětlujeme i proč to 
nedělat a kam tyto odpadky 
správně patří,“ přiblížila Lu-
bomíra Kamenická.
Web je stejně jako celý vzdělá-
vací program rozdělen do dvou 
částí. V sekci „pro základní 
školy“ si děti a učitelé mohou 
přečíst několik dobrých dů-
vodů, proč si do třídy pozvat 
kocoura AGIho, který je prů-
vodcem celého projektu, i jak 
si výukovou hodinu objednat.
V části určené středoškolákům 
byla v těchto dnech zahájena 
soutěž na téma „Co do kanalizace nepatří, aneb 
To fakt nevyčistíš“. Úkolem třídních kolektivů je 
seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co ne-
patří do kanalizace.  „Ztvárnění záleží jen na je-
jich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet reklam-
ní spoty, plakáty, krátká videa či cokoli jiného. 
Autoři nejúspěšnějších prací, které vyhlásíme na 
jaře příštího roku, získají finanční příspěvek na 
maturitní ples,“ řekl Ing. Jan Šimon.
Na www.doodpadu.cz se mohou třídní kolektivy 
do soutěže zaregistrovat, přečíst si její pravidla 

a získat i pár dobrých rad pro zpracování vybra-
ného tématu.
O projektu DOODPADU
Vzdělávací program „DOODPADU aneb Co do 
kanalizace nepatří“, zahájila v letošním roce 
společnost Energie AG Bohemia a její dceřiné 
společnosti ČEVAK a.s., VaK Beroun, VHOS 
Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim 
a AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou. 

Tyto společnosti se zaměřu-
jí na provozování vodohospo-
dářského majetku měst a obcí. 
Kromě dodávek pitné vody 
zajišťují i čištění odpadních 
vod. Bohužel, v odpadní vodě, 
a tedy i v kanalizaci, velmi 
často končí předměty a látky, 
které do ní nepatří. Nejenže 
poškozují kanalizační potrubí 
a další zařízení, ale také zvy-
šují náklady na čištění odpad-
ních vod. 
Toaleta není odpadkový koš! 
I to je jedno z klíčových témat, 
kterým se program DOODPA-
DU zabývá. Tím, že něco vy-

hodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, to-
tiž problém nemizí, ale začíná. „Zatímco odpad 
jsme se již naučili velice dobře třídit, stále zapo-
mínáme na to, že i zacházení s odpadní vodou 
má svá pravidla a právě ta chceme prostřednic-
tvím projektu DOODPADU vštípit nejen dětem, 
ale i široké veřejnosti,“ řekl vedoucí marketin-
gu a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA Ing. 
Ivan Kafka. 
Kontakt: Lubomíra Kamenická, e-mail: l.kame-
nicka@vhos.cz, tel.: 461 357 105

Občané, kteří se dostali do nepříznivé životní 
situace a nejsou schopni tuto situaci sami ře-
šit (např. dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se 
zdravotním postižením, bez přijatelného byd-
lení, v dluhové pasti, osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením) se mohou obrátit na pracov-
nici MěÚ Jevíčko paní Martinu Zikmundovou, 
která Vám poradí, popřípadě zprostředkuje 
pomoc – základní sociální poradenství, sjed-
nání splátkových kalendářů, pomoc s hledá-
ním náhradního bydlení, pomoc při komu-
nikaci s věřiteli, zvláštní příjemce důchodu, 
výkon funkce opatrovníka, poskytnutí infor-
mací o sociálních dávkách atd. 

Obrátit se na ni můžete telefonicky  
464 620 515, nebo osobně (kancelář mat-
riky).

Za sociální oddělení Martina Zikmundová

Pod tímto názvem byl Státním fondem životní-
ho prostředí (SFŽP) schválen projekt regenerace 
lip v areálu Sokola Jevíčko – areál Žlíbka, ak-
ceptační číslo 13146196. Projekt byl zpracován 
firmou Zahradní a krajinářská tvorba Brno. Ná-
klady na projekt dosahují částky 171.820 Kč, kdy 
cca 60 % bude hrazeno dotací ze SFŽP a zbytek 

bude hrazen Tělocvičnou jednotou Sokol Jevíč-
ko. Práce bude zajištovat firma Šarapatka Brno 
(www.kaceni.cz) v druhé polovině měsíce červ-
na 2014. Všichni návštěvníci areálu budou včas 
informováni o případných omezeních v areálu 
v době realizace ořezu stromů.

FB Sokol Jevíčko

Město Jevíčko prověřilo informaci ve věci neo-
právněné těžby na pozemku p. č. 5369 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí ve svém majetku (kolem ces-
ty pod vodní nádrží Gydle). Kontrolou, kterou 
provedl odborný lesní hospodář Ing. Král, bylo 
zjištěno, že došlo k vytěžení dřevní hmoty v od-
hadované částce cca 15.000 Kč bez DPH, zbylý 
klest byl ponechán na místě. Kromě toho byl 

těžbou na porostech dřevin rostoucích mimo les 
porušen zákon o ochraně dřevin č. 114/1992 
Sb. Ke kácení je nezbytné povolení příslušného 
orgánu ochrany přírody. Z důvodu výše uvede-
ných město věc postoupí k prošetření Policii ČR 
a současně varuje před obdobnou nezákonnou 
těžbou.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

MUDr. Jiří Hájek
DOVOLENÁ 2.–6. 6. 2014

zastupuje MUDr. Nádeníčková.

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje každý 1. pátek v měsíci –  

6. 6. 2014. 

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje každý 2. pátek v měsíci –  

13. 6. 2014. 

MUDr. Jana Trčková
DOVOLENÁ 16.–27. 6. 2014

akutní případy ošetří MUDr. Křížová 
a MUDr. Šedrlová ve svých ordinačních 

hodinách.

MUDr. Alena Blahová 
interna

DOVOLENÁ 19.–23. 6. 2014. 

MUDr. Tomáš Jagoš
DOVOLENÁ 19.–27. 6. 2014. 

Úhrada místních 
poplatků

Základní sazba místního poplatku stanovené-
ho OZV č. 4/2013, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů je pro rok 2014 ve výši 530 Kč za po-
platníka.  
Upozorňujeme občany, kteří doposud tento po-
platek neuhradili, že jeho splatnost je nejpoz-
ději do 30. 6. 2014.  Včas nezaplacený poplatek 
může být zvýšen až na trojnásobek. Případné 
osvobození a úlevy řeší  čl. 6 výše uvedené 
OZV. Poplatek lze uhradit hotově nebo bezho-
tovostně na účet č. 19-2526591/0100. Variabil-
ní symbol je možné získat u paní Václavkové. 
Místní poplatek za psa je taktéž splatný do 30. 
6. 2014.

Finanční odbor města

www.doodpadu.cz

Toaleta není
odpadkový koš

To fakt
nevyčistíš!

Co do 
kanalizace 
nepatří
aneb

facebook.com\group\doodpadu

www.vhos.cz

Cykloman 2014 v Jevíčku
Z důvodu konání cyklistických závodů seriálu 
Cykloman dojde dne 28. 6. 2014 v době od 
12:00 do 15:00 hodin k omezení provozu na ulici 
K. Čapka v Jevíčku. Po celou dobu závodu bude 
provoz řízen Policií ČR a vozidla nebudou pouš-
těna do protisměru závodu pouze v jeho směru 
tj. ve směru Smolenská přehrada - Bělá - Březina 
– Křenov. Za pochopení děkuje Sdružení cyklistů 
Svitavy MIRVA, Mgr. Stanislav Dobeš.
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka
INFORMACE  
o konání 43. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením 
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění, informu-
je o konání 43. zasedání Zastupitelstva města 
Jevíčka, svolaného starostou města Ing. Roma-
nem Müllerem v souladu s § 103 odst. 5 záko-
na o obcích.

Místo konání: 
zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, Palac-
kého nám. 1, Jevíčko
Doba konání: 
18. 06. 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 zastupitelstva
 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Zpráva komise kulturní, cestovního ruchu 

a regionálního rozvoje

 7) Zpráva kontrolního výboru za období 12. 
2013 – 5. 2014

 8) Zpráva místostarosty o činnostech v Zadním 
Arnoštově 

 9) Korespondence, různé
 10) Diskuse
 11) Usnesení

V Jevíčku dne 23. 05. 2014

Ing. Roman Müller 
starosta města Jevíčka

Usnesení ze 41. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 14. května 2014
41/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Ze-
zula, Mgr. Jiří Janeček, Bc. Jan Finsterle,
b) program zasedání,
c) celoroční hospodaření města a závěrečný účet 
obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření za rok 2013 Krajským 
úřadem Pk bez výhrad,
d) účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2013 dle 
předložených podkladů, 
e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 
č. 2,
f) cenovou nabídku a příkazní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 
57, 568 02 Svitavy na výkon kompletní investor-
ské inženýrské činnosti na akci „Snížení ener-
getické zátěže objektu ZŠ Jevíčko“ za částku ve 
výši 130.000 Kč bez DPH,
g) zařazení svého území do území působnos-
ti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. 
na období 2014 – 2020,
h) výsledek poptávkového řízení na akci: „Vstup-
ní chodba a schodiště – oprava vnitřních omítek 
v bytovém domě Třebovská 71, Jevíčko“, ve kte-
rém nejvýhodnější nabídku podala firma Franti-
šek Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko za 
nabídkovou cenu 114.236 Kč vč. DPH,
i) cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem byto-
vého hospodářství města Jevíčka a firmou Fran-
tišek Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko 
k provedení akce: „Vstupní chodba a schodiště 
– oprava vnitřních omítek v bytovém domě Tře-
bovská 71, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 114.236 
Kč vč. DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka,
j) výsledek výběrového řízení na akci: „Restau-

rování pomníku Napoleonských válek v Jevíč-
ku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podal ak. 
sochař Martin Pokorný, Jeseniova 67, 130 00 
Praha 3 za nabídkovou cenu 75.325 Kč vč. DPH,
k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíč-
ko a ak. sochařem Martinem Pokorným, Jesenio-
va 67, 130 00 Praha 3 k provedení akce: „Restau-
rování pomníku Napoleonských válek v Jevíčku“ 
za nabídkovou cenu 75.325 Kč vč. DPH,
l) opravu místních komunikací (obslužných 
polních cest) v rozsahu dle zápisu,
m) cenovou nabídku firmy František Hanzal, 
Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko na vícepráce 
(2 ks chodníků přiléhajících k bytovým domům) 
v rámci akce: „Obnova chodníků sídliště K. Čap-
ka, Jevíčko“ ve výši 52.883 Kč vč. DPH,

41/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Vojtěcha Hebelku,

41/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :
a) zprávu komise bytové a sociální,
b) zprávu o činnosti a hospodaření PBH města 
Jevíčka za rok 2013,
c) informaci místostarosty k návrhu územního 
plánu sídelního útvaru Jevíčko – varianty řešení 
návrhové plochy Z14, kdy dojde ke změně zatří-
dění na plochu smíšenou obytnou pro komerč-
ní obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti 
s možnou příměsí bydlení,
d) výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko za rok 
2013,
e) informaci místostarosty o otevírání obálek 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem „Snížení energetické náročnosti objek-
tu ZŠ Jevíčko“, které proběhlo dne 30. 4. 2014 
a doručených nabídkách,
f) informaci místostarosty o záměru koupě 60 
ks dřevěných polstrovaných židlí do synagogy 

v částce do 50.000 Kč vč. DPH (nebo 100.000 
Kč vč. DPH) dle nabídek,
g) informaci Ing. Jaroslava Zezuly o návrhu čle-
nů TJ Jevíčko a T. J. Sokol Jevíčko na převod 
nemovitého majetku Tělovýchovné jednoty (TJ) 
Jevíčko a Tělocvičné jednoty (T. J.) Sokol Jevíč-
ko do majetku města,
h) nabídku vlastníků nemovitosti na odkup bu-
dovy zdravotního střediska na ul. Kobližná 126 
v Jevíčku,
i) stanovisko Odborného lesního hospodáře na 
základě upozornění Ing. Jiráskové na neopráv-
něnou těžbu na autostrádě (cesta k obci Víska 
u Jevíčka směrem ke Gydli),
j) informaci o písemném odstoupení p. Bruna 
Redla, Podlesí 571, 757 01 Valašské Meziříčí od 
koupě osobního automobilu TATRA 613-4 T700 
z majetku města,
k) informaci místostarosty o možné grafické po-
době pomníku obětem I. světové války,
l) pozastavení záměru koupě vysokozdvižné plo-
šiny pro město,

41/4  Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e : 
a) radu města zpracováním připomínek k pro-
jektové dokumentaci předloženou Hanáckou ze-
mědělskou společností Jevíčko, a. s., Třebovská 
713, 569 43 Jevíčko pro vydání územního roz-
hodnutí na umístění stavby na akci: „Využití od-
padního tepla z kogenerační jednotky bioplynové 
stanice Jevíčko“,

41/5  Zastupitelstvo  r u š í : 
a) bod usnesení 40/1 písm. c) ze dne 16. 4. 
2014 – ZM schvaluje prodej osobního automo-
bilu TATRA 613-4 T700 z majetku města panu 
Bruno Redlovi, Podlesí 571, 757 01 Valašské Me-
ziříčí na základě nejvyšší podané nabídkové ceny 
ve výši 820.000 Kč.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Usnesení z 90. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 14. dubna 2014
1/90 Rada schvaluje užití veřejných prostor 
Palackého náměstí pro uskutečnění 24. ročníku 
soutěže hasičské mládeže „O pohár Malé Hané“ 
a 5. ročník běhu na 60 m jednotlivců o poháry 
hejtmanů Pardubického kraje a Jihomoravské-
ho kraje dne 8. 5. 2014, užití znaku města Jevíč-

ka na propagační materiály související s pořá-
dáním uvedené akce, bezplatné zapůjčení párty 
stanů, pivních setů, zábran, stolů a židlí,
2/90 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
posouzení nutnosti výměny oken na domě v ul. 
Křivánkova 98,
3/90 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru prověřením stavu stromu – ořešáku, 
který se nachází ve dvorním traktu domu na 
ul. Biskupická 364 a zajištěním stanoviska ko-
mise ŽP k vhodnosti pokácení, prořezání popř. 

zachování uvedeného stromu,
4/90 Rada schvaluje udělení licence na auto-
busovou linku 680 864 Vranová Lhota-Bezdečí 
u Trnávky-Městečko Trnávka-Přední Arnoštov-
-Křenov-Janůvky dopravci dle zápisu,
5/90 Rada schvaluje udělení licence na auto-
busovou linku Velké Opatovice-Jevíčko-Konice-
-Olomouc dopravci dle zápisu, 
6/90 Rada schvaluje udělení licence na auto-
busovou linku Velké Opatovice-Jevíčko-Litovel-
-Olomouc dopravci dle zápisu,
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Usnesení z 91. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 28. dubna 2014
1/91 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení prostor 
kina k hudebnímu vystoupení pro žáky ZŠ Jevíčko, 
které se uskuteční 23. 5. 2014,
2/91 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s Ing. Jurkou ve věci znečišťování komunikace Olo-
moucká a Pod Zahradami,
3/91 Rada schvaluje přebírání informací z webo-
vých stránek města pro redakci Regiony24.cz,
4/91 Rada schvaluje bezplatný pronájem Syna-
gogy pro MK v Jevíčku k uspořádání akce scénické-
ho čtení v rámci projektu Listování Stephen Clarke 
– Faktor Merde dne 27. 5. 2014,
5/91 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalé-
mu pobytu na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku 
dle zápisu,
6/91 Rada schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p. č. 550/12 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
7/91 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina 
Astra k rozloučení studentů 4. ročníků gymnázia 
dne 30. 4. 2014,
8/91 Rada schvaluje zhotovení 6 ks DVD s fil-
mem Konec dětských lásek za částku 10.000 Kč vč. 
DPH,
9/91 Rada pověřuje IT zajištěním CN na usazení 
obrubníků na ul. K. Čapka a A. K. Vitáka,
10/91 Rada schvaluje CN firmy Jiří Šnobl, výroba 
cement. zboží a umělého kamene, Na Salajce, Je-
víčko na opravu pomníku padlých letců za částku 
6.500 Kč vč. DPH,
11/91 Rada schvaluje CN firmy Jiří Šnobl, výro-
ba cement. zboží a umělého kamene, Na Salajce, 
Jevíčko na opravu sloupů vstupní brány místního 

hřbitova za částku 20.200 Kč vč. DPH,
12/91 Rada schvaluje CN firmy Jiří Šnobl, výroba 
cement. zboží a umělého kamene, Na Salajce, Jevíč-
ko na opravu kříže v Zadním Arnoštově za částku 
13.300 Kč vč. DPH,
13/91 Rada pověřuje IT zajištěním CN na opravu 
místních komunikací (polních cest), následným do-
zorem a pravidelnou kontrolou jejich stavu,
14/91 Rada pověřuje IT zajištěním úprav parkova-
cí plochy před ordinací MUDr. Melkové, dořešením 
odvlhčení venkovní zdi prostoru RTG, provedením 
šetření ve snímkovně a navržení řešení k odstraně-
ní této příčiny,
15/91 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany na dopravní automobil JSDH Je-
víčko vč. nezbytných úprav do výše 70 % skuteč-
ných celkových nákladů, maximálně však 100.000 
Kč z rozpočtu Pk,
16/91 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace v požární ochraně na vý-
daje JSDH Jevíčko pro rok 2014 – akceschopnost 
jednotek JPO II ve výši 120.000 Kč z rozpočtu Pk,
17/91 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace v požární ochraně za usku-
tečněné zásahy JSDH Jevíčko za období listopad až 
prosinec 2013 ve výši 3.689 Kč z prostředků Pk,
18/91 Rada pověřuje IT prověřením stavu břehů 
a koryta Žlíbeckého potoka u domu č. p. 434 na 
ul. Třebovská a zajištěním cenové nabídky na jejich 
zpevnění,
19/91 Rada schvaluje vnitřní směrnici „Systém 
náležité péče“ hospodářského subjektu Město Je-
víčko uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytě-
žené na pozemcích hospodářského subjektu,
20/91 Rada schvaluje smlouvu o nájmu hrobové-
ho místa podle nového občanského zákoníku,
21/91 Rada schvaluje náklady na uspořádání 

akce „Na lidovou notu“ ve výši do 10.000 Kč, která 
se uskuteční dne 30. 5. 2014 od 18:00 h v sále Ho-
telu Morava,
22/91 Rada schvaluje udělení čestného občanství 
Františkovi Plechovi za jeho práci pro město v ob-
lasti historie a vedení kroniky města,
23/91 Rada schvaluje bezplatný pronájem Syna-
gogy ZUŠ Jevíčko k uspořádání koncertu žáků ZUŠ 
Jevíčko dne 14. 5. 2014.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

7/90 Rada pověřuje IT ve spolupráci se společ-
ností ELPO navržením etapizace výměn vytipova-
ných svítidel v průběhu budoucích 3 let z důvodu 
úsporných opatření,
8/90 Rada schvaluje ukončení pronájmu na 
část pozemku p. č. 550/12 – ostatní plocha 
v k. ú. Jevíčko-předměstí na žádost nájemníka 
k 30. 4. 2014,
9/90 Rada pověřuje IT zajištěním CN na dodá-
ní a montáž oplocení zahrady MŠ Jevíčko,
10/90 Rada schvaluje poskytnutí propagačních 
předmětů města pro Šachový klub Jevíčko, které 
budou použity jako ceny na šachovém turnaji mlá-
deže dne 4. 5. 2014 do 2.000 Kč,
11/90 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalé-
mu pobytu na adrese K. H. Borovského 465 v Je-
víčku dle zápisu,
12/90 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 136/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-před-
městí,
13/90 Rada schvaluje aktualizované zně-
ní smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností 
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 
Praha 4 v souvislosti s platností nového občan-
ského zákoníku o zajištění zpětného odběru a vy-
užití odpadů z obalů,
14/90 Rada pověřuje místostarostu projednáním 
možného odprodeje pozemku, kde je umístěn po-
mník padlých letců,
15/90 Rada pověřuje IT zajištěním a projedná-
ním vhodnosti umístění zpomalovacího retardéru 
na ul. K. Čapka,
16/90 Rada uděluje souhlas společnosti MONT-
PROJEKT, a. s., Lidická 934, Litomyšl s přípra-

vou projektové dokumentace pro ČEZ Distribu-
ci, a. s. na opravu stávající zděné trafostanice 
TS 0380 v ul. A. K. Vitáka,
17/90 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
8.500 Kč vč. DPH pro JSDH Jevíčko na provedení 
opravy vozidla Tatra T 148 CAS 32 rz SYA 03-74 
dle zápisu,
18/90 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
16.000 Kč vč. DPH pro JSDH Jevíčko na prove-
dení opravy a servisu vozidla Renault CAS 20 rz  
2E0 1999 dle zápisu,
19/90 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
16.800 Kč vč. DPH na zakoupení ochranných po-
můcek – zásahových rukavic pro členy JSDH Je-
víčko,
20/90 Rada schvaluje pronájem nebytových pro-
stor v I. NP budovy Palackého náměstí 1, Jevíčko, 
vchod z Palackého náměstí o celkové velikosti 116 
m2 společnosti ERAC, s. r. o., Slunečná 314/1, 
568 02 Svitavy za cenu 10.000 Kč/měsíc na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 5. 2014,
21/90 Rada ruší usnesení RM č. 36/89 ze dne 
24. 3. 2014,
22/90 Rada schvaluje přidělení bytu na ul. Ko-
bližná 125 žadatelce dle zápisu na doporučení by-
tové a sociální komise,
23/90  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
cenových nabídek na výměnu 2 ks oken v byto-
vém domě Třebovská 71, Jevíčko,
24/90 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k výměně 
plynového kotle v bytě č. 1 na ul. Kobližná 128 za 
částku 29.153 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka,

25/90 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bi-
dmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k výměně 
plynového kotle v bytě č. 1 na ul. Svitavská 474 za 
částku 39.980 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka,
26/90 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bi-
dmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k výměně 
plynového kotle v bytě č. 8 na ul. K. Čapka 782 za 
částku 47.285 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka,
27/90 Rada schvaluje obeslání firem na prove-
dení akce: „Vstupní chodba a schodiště - oprava 
vnitřních omítek bytového domu Třebovská 71, 
Jevíčko“ a stanovuje komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek dle zápisu,
28/90 Rada schvaluje zakoupení servisního 
rámu pro zametací vůz Nilfisk City Ranger 3500 
od firmy SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., Jaro-
šovská 1267, 377 01 Jindřichův Hradec za částku 
ve výši 20.000 Kč bez DPH,
29/90 Rada schvaluje bezplatné využití Panské-
ho dvora pro OS Ze Zámečku do světa v termínu 
4.–8. 8. 2014 za účelem konání Múzického tábora,
30/90 Rada pověřuje IT zajištěním opravy šach-
ty na pozemku skládky města za mostem směrem 
na Sanatorium,
31/90 Rada pověřuje IT zajištěním osazení 8 
ks tabulek u mostů autostrády, kde bude uveden 
text „Vstup na vlastní nebezpečí“,
32/90 Rada pověřuje vedoucího organizačního 
odboru zajištěním informací o pronájmu pozem-
ků kolem Žlíbeckého potoka a o možnosti zrušení 
pronájmu HZS Jevíčko.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Zmizely tři úly se včelami 
i medem. Kdo za krádeží stojí?

Majitelka včelína před časem přišla o tři úly se 
včelstvem a zároveň tím přišla i o bezmála 60 
kilogramů medu. Způsobenou škodu, kterou jí 
krádeží způsobila neznámá osoba, odhaduje po-
škozená na víc jak 30 tisíc korun.
Ke krádeži mělo dojít v jednom z lesů na Po-
ličsku, přesněji v katastru obce Sebranice pa-
trně v době mezi 8. a 19. květnem. Prozatím je 
případ v šetření litomyšlských policistům, kde 
byla krádež oznámena, ale dle věcné a místní 
příslušnosti se případem budou zabývat kolego-
vé v Poličce. K popisu odcizených úlů uvádíme, 
že se jednalo o 3 kusy úlů složených ze čtyř ná-
stavků o rozměrech 50 x 50 x 145 cm se dnem, 
víkem a střechou v barvě modré, žluté a bílé.
Policie ČR uvítá jakoukoli informaci týkající se 
odcizených úlů, případně k pachateli samot-
nému. Je možné, že znáte někoho, kdo velmi 
rychle přišel k novým úlům, včelám a medu, 
případně svá původní včelstva neočekávaně 
rozšířil právě o zmíněné kusy. Pokud ano, uvě-
domte prosím policii na lince 158.

nprap. Anna Štegnerová
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Vystoupení dětí z tanečního kroužku MŠ Jevíčko

Den pro rodiče a děti

V neděli 11. 5. vystupovali naši malí tanečníci 
u příležitosti ZMN v Panském dvoře se dvěma 
novými skladbami. V první písni od Avicii jsme 
mohli shlédnout prvky country tance a v dru-
hé skladbě jsme dali prostor modernímu stylu. 
Obě skladby byly pro tak malé děti velice nároč-
né a o to větší máme radost, že je děti zvládly 

zatancovat a ještě si u toho stihly i prozpěvovat. 
Rády bychom poděkovaly rodičům, kteří si udě-
lali čas a přišli podpořit své ratolesti. Na závěr 
děkujeme panu Antonínu Dostálovi za finanční 
příspěvek na kostýmy v částce 2 400 Kč. 

Za MŠ Jevíčko 
Bc. M. Zatloukalová, L. Pazdírková.

Během školního roku se žáci základní školy mno-
ho naučí. Tyto znalosti pak využívají v běžném ži-
votě. Proto se dne 9. května 2014 učitelé, žáci a ro-
diče sešli za budovou Základní školy v Jevíčku, 
aby si společně užili Den pro rodiče a děti. Rodiče 
a jejich ratolesti společně soutěžili v běhu přes 
překážky, hráli tenis s overbalem, stavěli kostky, 
dávali si první pomoc, skákali do dálky, zkoušeli 
chemické pokusy, mohli si prohlédnout život ve 
vodě nebo obrázky, které pro ně děti namalovaly 
nebo nakreslily ve výtvarné výchově. Kdo chtěl, 
mohl si vyzkoušet i práci na hrnčířském kruhu. Za 
čtyři splněné činnosti si soutěžící odnesli rodin-
ný certifikát a malou odměnu. Po soutěžení ná-
sledovala vystoupení jednotlivých tříd nebo sou-
borů působících na základní škole. Zhlédli jsme 
sestavu aerobiku doprovázenou zpěvem školního 
sboru, představení dramatického kroužku, pohád-
ku O Honzovi v podání žáků praktické školy, tří-
da 4. A divákům zatancovala, 5. B zase zazpívala, 
třída 4. B zahrála a zazpívala operetku Budulínek, 

nechybělo ani přestavení našich druháčků, který-
mi si zasloužili býti pasováni na čtenáře. Přestáv-
ky mezi jednotlivými vystoupeními vyplnila svými 
skladbami Malohanácká muzika ZUŠ Jevíčko, kte-
rá na závěr doprovodila i vystoupení mažoretek. 
Věříme, že si spolu s námi tuto akci užili i zúčast-
nění a těšíme se na další společné setkání u příš-
tího ročníku Dne rodičů a dětí.

Vít Václavek a Zdeňka Mauerová, 
red. šk. časopisu OBJEV

Prvňáčci v akci
Dne 21. května 2014 se naši prvňáčci zúčastnili 
XVI. olympiády dětí konané na Základní škole ve 
Velkých Opatovicích. Naši školu reprezentovalo 5 
dívek a 7 chlapců - Kateřina Martincová, Lucie 
Kalousková, Františka Marika Bojanovská, Tereza 
Procházková, Anne Marie Kubínová, Radek Mar-
tinec, Ivo Machálek, Ondřej Nárožný, David Ma-
chálek, Adam Hampl, za praktickou školu bojovali 

Izmael Tomko a Patrik Juřica. Sportovci soutěžili 
ve čtyřech disciplínách - 400 metrů běh, 50 me-
trů běh, skok z místa a hod kriketovým míčkem. 
Olympiády se zúčastnilo celkem 240 prvňáčků 
z 26 škol. Ve velké konkurenci se naši sportovci 
neztratili, a i když si neodvezli žádnou medaili, 
přesto si zaslouží naše poděkování, protože jak zní 
heslo zakladatele olympijské tradice Pierra de Cou-
bertina: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

Mgr. Blanka Mauerová

Okénko 
mateřské školy

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu 
Petrovi Kadlecovi za výměnu písku v  pís-
kovištích na zahradě mateřské školy, kte-
rou nám nejen provedl, ale i zaplatil. Ješ-
tě jednou moc děkuji i když největším 
poděkováním je vidět spokojené hrající 
si děti.
Náš dík patří i městu Jevíčko, které nám 
zahradu nově oplotilo.

Za MŠ Dita Mlčochová
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Atleti Základní školy Jevíčko bojovali v Pardubicích

Soutěžíme pro radost  

Květen patří na základních školách už tra-
dičně atletice. Stejně jako v minulých letech, 
tak i letos připravila naše škola 4 družstva 
do Poháru rozhlasu. Obvodní kola této at-
letické soutěže se konala 6. května 2014 
v Moravské Třebové, kde družstvo starších 
žákyň obsadilo 4. místo, mladší žákyně 
skončily na 3. místě, starší žáci obsadili 2. 
místo a mladší žáci vybojovali 1. místo. Tě-
mito výsledky si vybojovala družstva chlap-
ců účast v okresním kole, které se kona-
lo 13. května 2014 na atletickém stadionu 
v Litomyšli. Starší žáci skončili na 6. místě, 
družstvo mladších žáků vybojovalo 2. místo, 
a tím si zajistilo účast v krajském kole. Nej-
lepší atleti Pardubického kraje změřili svoje 
síly 20. května 2014 v Pardubicích. Mladší 
žáci ze Základní školy Jevíčko se mezi nimi 
neztratili. Družstvo ve složení Denis Mr-
voljak, Matěj Müller, Jakub Mauer, Ondra 
Štindl, Aleš Přikryl, Tomáš Richtr a Martin 
Hrubý obsadilo v celkovém pořadí 7. místo. 
Připomenout musíme nejlepší individuální 
výkony, kterými jsou 8. místo Denise Mr-
voljaka ve skoku dalekém výkonem 458 cm, 
6. místo Tomáše Richtra v hodu kriketovým 
míčkem za výkon 54 metrů a nejhodnotněj-
šího výsledku dosáhl Martin Hrubý v běhu 
na 1000 m – časem 3:13,0 obsadil krásné 
4. místo mezi atletickou elitou. 
Všem našim žákům děkujeme za vzornou 

V naší základní škole jsou i žáci se zdravotním 
postižením, kteří jsou velmi snaživí a soutěži-
ví, přestože se s nimi život od malička nemaz-
lil. Většina z nich se zapojuje nejen do soutě-
ží, které pořádá základní škola nebo základní 
umělecká škola, ale i do přehlídek a soutěží 
organizovaných speciálně pro tyto žáky. Jed-
nou z nich je podzimní krajská přehlídka ma-
lých divadelních forem „Kukátko“ jehož jsme 
pravidelnými účastníky. Bývají to vždy setkání 
velmi milá a přátelská.
Každoročně se na jaře vracíme do Moravské 
Třebové na krajskou recitační soutěž praktic-
kých a speciálních škol. Letos naši školu repre-
zentovalo 9 žáků a podařilo se nám vybojovat 
3. místo v kategorii 1.-3. ročníků. Našim vítě-
zem byl žák 1. ročníku – Izmael Tomko
Další velmi oblíbenou soutěží je jarní zpívání 
“Karaoke“, které se koná v Poličce a žáci se 
na tuto soutěž vždy poctivě připravují a moc 
se na ni těší. Letos na desátém ročníku nás re-

prezentovali 4 žáci, přičemž pěkné 3. místo si 
vybojovala ve své kategorii Kristýna Vašková 
žákyně třetího ročníku a další 3. místo získa-
la Karolína Seidlová, žákyně osmého roční-
ku. Všichni čtyři zpěváci z naší školy si vedli 
výborně a ukázali, že hudba má v jejich životě 
důležité místo.
Mezi našimi žáky je i spousta těch, kteří milu-
jí sport a sportovní hry. Letos se tři žáci naší 
školy (Dominik Cveček, Dušan Kraváček a Ja-
kub Stehlík) zúčastnili sportovních her mláde-
že v Litomyšli a soutěžili v atletickém čtyř-
boji. Jako družstvo se umístili na krásném 2. 
místě a v jednotlivcích vybojoval Dušan Kra-
váček 4. místo a Jakub Stehlík 5. místo.
Všem našim soutěžícím gratulujeme a děkuje-
me za úspěchy, kterých dokázali. Všechny naše 
soutěže a přehlídky nejsou jen o úspěchu, ale 
hlavně o pochopení těch druhých a setkávání 
s novými, milými a upřímnými lidmi.

Mgr. Lenka Horáková, Základní škola Jevíčko

reprezentaci školy a přejeme hodně dal-
ších sportovních úspěchů. Poděkování pa-
tří Městu Jevíčku a panu Františku Skáce-

Soutěžní úspěch 
výtvarníků ZUŠ 

Jevíčko
Výtvarný obor Základní umělecké ško-
ly Jevíčko se letos zúčastnil přehlídky 
tvorby výtvarných oborů v Moravské 
Třebové, kde proběhlo krajské kolo 
této soutěže. Porotu zaujal soubor 
kreseb tužkou - studie zvířat. Tento 
celek prací přesvědčil jednoduchostí 
zpracování, ve kterém vynikla technic-
ká zralost kreslířů. Práce žáků Natá-
lie Crhové, Adély Grohmanové, Adély 
Schmidtové, Kláry Vašíkové, Adama 
Dufka, Ondřeje Gloce a Jáchyma Se-
lingera postoupily do celostátního 
kola přehlídky, která se uskuteční 
v září ve Šternberku. Všem mladým 
umělcům gratuluji a přeji mnoho dal-
ších úspěchů.

MgA Renata Štindlová, 
vyučující výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko

lovi za zajištění dopravy na tuto sportovní 
soutěž. 

Mgr. Zdeněk Bombera

Naši zpěváci a naši atleti
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Malohanácká muzika je stříbrná!
Dechový orchestr Malohanácká muzika pů-
sobící pod ZUŠ Jevíčko a Konice se v březnu 
účastnil krajského kola celostátní soutěže de-
chových orchestrů základních uměleckých škol 
v Přelouči a získal první místo s postupem do 
ústředního kola, které se konalo 23. a 24. květ-
na v Letovicích. Kategorie, do které byla Ma-
lohanácká muzika zařazena, se odehrávala na 
letovickém zámku. V pátek 23. května v 9.00 
hodin byla soutěž zahájena a jako první vystu-
povala právě naše Malohanácká muzika. Byli 
jsme velmi rádi, že z Jevíčka a Konice přijelo 
tolik fanoušků nás povzbudit. Dlouhodobá ce-
loroční příprava byla zúročena! Ve tři hodiny 
odpoledne vyhlásil předseda poroty Aleš Poda-
řil, že Malohanácká muzika získává za svůj vý-
kon stříbrné místo!!! Je pro nás neuvěřitelné, 
že za námi hodnotila porota orchestry dlouho-
době lepší, jako například Bystřici a Humpolec. 
Ještě k tomu všemu si uvědomme, že v loň-
ském školním roce prošel orchestr nebývalou 
generační obměnou! Svou premiéru si M. mu-

zika odbyla v loni právě v Konici na 
Žváčkově festivalu a za dobu, která je 
kratší než rok od prvního vystoupení 
získává druhé místo na ústředním kole! 
Dovolte mi, abych touto cestou podě-
koval všem, kteří měli svůj poddíl na 
úspěchu a znovuobnovení orchestru: 
Dušanu Pávkovi a Daniele Mazáčové, 
ředitelům obou škol, Janu Kozelkovi, 
který se podílí na vedení orchestru, 
všem pedagogům, kteří připravují žáky 
a samozřejmě hráčům samotným! Tak 
teď jen neusnout na vavřínech a zvese-
la pokračovat dál!

Jiří Palán - vedoucí orchestru

Další úspěch studenta gymnázia
V úterý 8. dubna se konalo krajské kolo Ma-
tematické olympiády v Pardubicích. Jevíčské 
gymnázium reprezentoval vítěz školního kola 
PETR MOOZ, který znovu potvrdil skvělou 
formu i přípravu, když vyhrál stříbrnou me-
daili. V poměrně silné konkurenci ostatních 

středních škol Pardubického kraje se jedná 
o skvělý výsledek, jenž vedle důvtipu a analy-
tického myšlení soutěžícího potvrdil i kvalitu 
vzdělávání na Gymnáziu v Jevíčku. Vítězi gra-
tulujeme a přejeme další úspěchy na kompli-
kovaném poli matematiky.

a také vlastní nakladatelství. Zbytek krásného dne 
jsme strávili procházkou královským městečkem 
Windsor, jehož zámek slouží nyní jako hlavní sídlo 
královny Alžběty II. Tento večer byl už bohužel náš 
poslední v rodinách, protože zítřek byl dnem naše-
ho odjezdu domů.
Poslední objetí, loučení, obědové balíčky a byli jsme 
připraveni vyrazit! Závěrečný den jsme se stejně jako 
při našem příjezdu věnovali Londýnu, kde jsme si 
připomněli naši moravskou přírodu v Hyde Parku, 
projeli se nejstarším metrem na světě, poobědva-
li v bývalém nejobávanějším vězení světa The To-
weru a přeplavili se loďkou až k nultému poledníku 
v Greenwichi. Večer nás páni řidiči CK posilnili na 
zpáteční cestu párky a ještě ten samý večer jsme 
opouštěli přístav Dover směrem k francouzskému 
Calais, tentokrát na rychlejším novém trajektu „Spi-
rit of France“. 
Zájezd do Anglie nám přinesl mnoho nových vědo-
mostí a zkušeností, zažili jsme různé rozmary oce-
ánského podnebí, komunikovali v multikulturních 
rodinách Londýna, viděli spoustu zajímavých a his-
toricky vážených míst a někteří z nás se dokonce 
museli vypořádat s krátkou střevní chřipkou. Paní 
průvodkyně nám vždy prozradila o navštívených pa-
mátkách ta nejzajímavější fakta, o kterých bychom 
se jen těžko dočetli v literatuře. Páni řidiči nás zase 
dopravili bez jakékoliv úhony přes více než tři a půl 
tisíce kilometrů a spolužáci ze Židlochovic nám vy-
tvořili příjemnou přátelskou atmosféru po celou 
dobu cesty. A to hlavní, pánům profesorům patří 
velké poděkování za to, že pro nás tyto naučné a po-
znávací zájezdy organizují a snaží se nám tak předat 
znalosti i jinak než jen v hodinách anglického jazyka. 

Martin Geršl, 1.A

Dokončení ze strany 1

GP Matoušek - ZMN 2014 Jevíčko
38. ročník etapového závodu kadetů, juniorek a žen s mezinárodní účastí

Datum / Date:  9.-11.5.2014 Místo konání / Place: JevíčkoVýsledková listina / Result list
POŘ. ST.Č. PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLUB DRUŽSTVO BODY/ČAS KOLA +/- / ZTRÁTA BONIFIKACE

Rank Race no. Surname and name Name Group Points/Time Laps +/- / GAP Bonification

            1. etapa / 1st stage 

KADETI   / CADETS + JUNIORKY - ŽENY
Délka / Distance:  1650 m prům.rychlost etapy :  44,33 km/hod

1 27 CHARMIG Anthon Denmark West Denmark West 02:13,808 0:00:00

2 3 JERMAN Žiga Slovenija Slovinsko 02:13,926 0:00:00

3 15 BOKHOVEN  Ramon TWC Pijnenburg Holandsko 02:14,497 0:00:01

                     2. etapa / 2nd stage

Délka / Distance:  80,5 km prům.rychlost etapy :  39,26 km/hod

1 27 CHARMIG Anthon Denmark West Denmark West 2:03:02 0:00:00 0:00:12

2 4 PRIMOŽIČ Jaka Slovenija Slovinsko 2:03:02 0:00:00 0:00:06

3 28 PEDERSEN Rasmus Lund Denmark West Denmark West 2:03:02 0:00:00 0:00:04

                         3. etapa / 3rd stage

Délka / Distance:  22 km prům.rychlost etapy :  40,26 km/hod

1 28 PEDERSEN Rasmus Lund Denmark West Denmark West 0:32:47 0:00:00 0:00:08

2 37 EGHOLM Jakob Denmark East Denmark East 0:32:47 0:00:00 0:00:07

3 32 JOHANSEN Julius Denmark East Denmark East 0:33:12 0:00:25 0:00:02

                    4. etapa / 4rd stage

Délka / Distance:  75 km prům.rychlost etapy :  36,87 km/hod

1 27 CHARMIG Anthon Denmark West Denmark West 2:02:04 0:00:00 0:00:09

2 71 ANDERSSON Vincent CK FIX Helsingborg Švédsko 2:02:04 0:00:00 0:00:04

3 3 JERMAN Žiga Slovenija Slovinsko 2:02:04 0:00:00 0:00:02

                    5. etapa / 5rd stage

Délka / Distance:  15,5 km prům.rychlost etapy :  45,51 km/hod

1 27 CHARMIG Anthon Denmark West Denmark West 20:25,761 00:00,000

2 130 OTRUBA Jakub MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ         SCM Prostějov 20:40,615 00:14,854

3 28 PEDERSEN Rasmus Lund Denmark West Denmark West 21:10,410 00:44,649

Délka /Distance  194,65 km

1 27 CHARMIG Anthon Denmark West Denmark West 5:00:36 0:00:00

2 28 PEDERSEN Rasmus Lund Denmark West Denmark West 5:01:08 0:00:33

3 130 OTRUBA Jakub MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ         SCM Prostějov 5:01:16 0:00:41

4 37 EGHOLM Jakob Denmark East Denmark East 5:01:28 0:00:52

5 85 ŠTOČEK Matúš Slovensko Slovensko A 5:02:22 0:01:47

  Nositelé trikotů

27 CHARMIG Anthon Denmark West      Matoušek cz celkově žlutý

28 PEDERSEN Rasmus Lund Denmark West     Czech Blades vrchař puntíkatý

27 CHARMIG Anthon Denmark West      BAXI bodovací zelený

85 ŠTOČEK Matúš Slovensko             Techniserv IT rok nar.1999 bílý

187 NOSKOVÁ Nikola KC Kooperativa Jablonec n. Nisou IS Brno celkově růžový

   celkové  výsledky  - Juniorky a ženy

1 187 NOSKOVÁ Nikola KC Kooperativa Jablonec n. Nisou MIX ČECHY F 5:18:47 0:00:00

2 184 BARTOŠOVÁ Denisa CK FESO PETŘVALD              PETŘVALD F 5:27:53 0:09:06

3 183 ERIČ Jelena Serbia Srbsko F 5:32:12 0:13:25

Počet startujících  194 Kadetů   167 juniorek a žen 27

celkové  výsledky  - KADETI  prům.rychl.  38,85 km/hod
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Program kina Astra Jevíčko
111.6. STŘEDA 17:30 
hod., Česko – Sloven-
ský film
KANDIDÁT
Film ukazuje velkou 
moc médií, kte-
rá manipulováním 
s událostmi mohou 
ovlivnit celý svět.
Hrají: Marek Majeský, 
Monika Hilmerová, Michal Dlouhý, Pavel Slabý, Alice Bendová,
Lucia Molnárová, Lukáš Pelč a další.
Vstupné 70 Kč, 106 minut, mládeži přístupný

17.6. ÚTERÝ 17:30 hod., 
koprodukční film USA, 
Francie, Řecka a Ruska
3 DNY NA ZABITÍ
Celý život pracoval jako 
agent tajné služby a roz-
hodl se skončit. Jenže 
jeho bývalý zaměst-
navatel s ním má jiné 
plány….
Hrají: Kevin Costner, Amber Heard, Connie  Nielsen, Richard Sammel,-
Marc Andreoni a další
Vstupné 70 Kč, mládeži nepřístupný

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.

01.06.	 10:00	 Fotbal	Žáci,	SK	Jevíčko
04.06.	 14:30	 Hrátky	s	dětmi,	MŠ	Jevíčko
05.06.	 18:00	 Klavírní	koncert	dua	„BaS“,	Synagoga,	ZUŠ
06.06.	 16:30	 Jevíčkovění,	bližší	info	viz	plakáty
07.06.	 13:30	 Jevíčkovění,	bližší	info	viz	plakáty
07.06.	 09:30	 Valná	hromada	SK	Pinec	Jevíčko,	Vesmír
08.06.	 17:00	 Fotbal	Muži	A,	SK	Jevíčko
11.06.	 14:30	 Hrátky	s	dětmi,	MŠ	Jevíčko
11.06.	 17:00	 Koncert	klavírní	třídy	I.	Svojanovské,	Synagoga
14.06.	 17:00	 Fotbal	Muži	B,	SK	Jevíčko
15.06.	 09:00	 Gymfest,	Aula,	nádvoří	a	hřiště	Gymnázia
15.06.	 10:00	 Fotbal	Žáci,	SK	Jevíčko
16.06.	 18:00	 Koncert	klavírní	třídy	I.	Svojanovské,	Synagoga
17.06.	 16:00	 Závěrečné	taneční	vystoupení	ZUŠ,	Kino
17.06.	 17:00	 Koncert	klavírní	třídy	I.	Svojanovské,	Synagoga
17.06.	 18:30	 Závěrečné	taneční	vystoupení	ZUŠ,	Kino
18.06.	 14:30	 Hrátky	s	dětmi,	MŠ	Jevíčko
18.06.	 17:00	 Žákovský	koncert,	Synagoga
19.06.	 18:00	 Koncert	klávesové	tř.	J.	Nedomanské,	Synagoga
23.06.	 18:00	 Absolventský	koncert,	Synagoga
25.06.	 14:30	 Hrátky	s	dětmi,	MŠ	Jevíčko
25.06.	 18:00	 	Koncert	a	výstava	k	„Roku	české	hudby“	Aula	

Gymnázia	Jevíčko
26.06.	 16:00	 Koncert	žáků	na	příčnou	flétnu,	Zámeček
27.06.	 17:00	 Mejdan	na	Zámečku,	MěK + ZUŠ

Cena vstupného je včetně poplatku z kinematografického představení.

FILMY UVÁDÍME JAKO PREMIÉROVÉ VE VŠEDNÍ DNY,  
KTERÉ JSOU UVEDENY V PROGRAMU KINA.

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 
Červen  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

                 
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.

POZOR!!!  O prázdninách plánujeme omezený provoz na jeden den v týdnu. Bližší 

informace uveřejníme v přístím zpravodaji.
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Šachový turnaj mládeže 2014
V neděli 4. 5. 2014 se uskutečnil v malém sále 
Hotelu Morava šachový turnaj mládeže. Turna-
je se zúčastnilo 41 mladých hráčů z různých 
klubů a oddílů. Turnaj byl rozdělený do dvou 
kategorií ročník 1998 až 2002 a 2003 a mlad-
ší. Kategorii starších vyhrála Eliška Vavřínková 

a kategorii mladších vyhrál Tomáš Kocí oba 
z Šachového klubu Lokomotiva Brno.
Šachový klub Jevíčko by chtěl poděkovat za 
pomoc sponzorům, kteří turnaj podpořili cena-
mi a lidem, kteří pomohli s organizací turnaje.

ŠK Jevíčko

Šachový turnaj mládeže Jevíčko 2014
Konečné pořadí po 7 kolech – mladší žáci
Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Kocí Tomáš CZE 1414 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 6,5 23 30,5 27,75
2 2 Vavřínková Anna CZE 1284 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5,5 23 32,5 24,25
3 3 Kureš Michael CZE 1254 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5 22 29 17
4 4 Vémola Šimon CZE 1250 Sportovní klub Vyškov 5 21,5 31 19,5
5 9 Šišma Marek CZE 1100 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 4,5 22 29 14,75
6 8 Ďuriančík Michal CZE 1100 ŠK Svitavy 4,5 20,5 29 14,75
7 6 Proboštová Michaela CZE 1100 Makkabi Boskovice 4,5 17 24,5 14,5
8 25 Šišma Ondřej CZE 1000 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 4 20 28 15
9 5 Kudlička Robert CZE 1100 Sportovní klub Vyškov 4 19 27,5 14,5
10 7 Rozbořil Adam CZE 1100 Jevíčko 4 18,5 28 12
11 13 Dostál Matěj CZE 1000 Jevíčko 4 17,5 25,5 12
12 18 Just Vojtěch CZE 1000 Bystré 4 17 24 11
13 12 Bádal Vojtěch CZE 1000 Moravská Třebová 3,5 20 27 11,5
14 19 Kunc Václav CZE 1000 Makkabi Boskovice 3 19 25,5 9
15 24 Řehořek Filip CZE 1000 Jevíčko 3 18 22,5 6,5
16 17 Janda Albert CZE 1000 DDM Boskovice 3 17,5 23 6,5
17 11 Biháry Vladan CZE 1000 Jevíčko 3 17 24 8
18 26 Vykydal Vojtěch CZE 0 Jevíčko 3 17 23,5 8
19 15 Gloser Vojtěch CZE 1000 Jevíčko 3 15 21 5,5
20 20 Mládková Zdena CZE 1000 Bystré 3 15 19,5 6,5
21 10 Antošovský Erik CZE 1000 Jevíčko 3 14 19 5,5
22 23 Zelinka Ondřej CZE 1000 Moravská Třebová 3 12,5 17 4
23 21 Phuong Aneta CZE 1000 Moravská Třebová 2 15,5 20,5 2,5
24 14 Dostál Vít CZE 1000 Jevíčko 2 11,5 18,5 1
25 22 Vodičková Nikol CZE 1000 ŠK Svitavy 0,5 14 19 0,25
26 16 Hronek Ondřej CZE 1000 Kuřim 0,5 13 18,5 0,25

Konečné pořadí po 7 kolech – starší žáci
Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Vavřínková Eliška CZE 1505 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 6,5 20,5 29 26,25
2 1 Bureš Martin CZE 1581 2222 ŠK Polabiny 5,5 19,5 29 20,25
3 3 Kocí Tereza CZE 1495 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5,5 19 26 17,25
4 4 Probošt Jakub CZE 1250 Makkabi Boskovice 4,5 22,5 31,5 16,75
5 11 Fedra Jakub CZE 1000 Jedovnice 4 19 27,5 11
6 6 Kozelek Petr CZE 1100 Jevíčko 4 14,5 19,5 9
7 5 Borýsek Martin CZE 1100 Jevíčko 3,5 18,5 25,5 7,5
8 8 Štulpa Miroslav CZE 1100 ŠK Svitavy 3,5 17 25,5 9
9 9 Doležel Ondřej CZE 1000 ŠK Kunštát 3,5 16 23 7,25
10 7 Kunc Lukáš CZE 1100 Makkabi Boskovice 3,5 12,5 17 7
11 10 Fedra František CZE 1000 Jedovnice 3 19 26,5 8
12 12 Jurečka Jan CZE 1000 Bystré 3 15 20 5
13 13 Košťál Tadeáš CZE 1000 Jevíčko 2,5 15 21 7,5
14 14 Roche Benjamin CZE 1000 Moravská Třebová 2,5 14,5 22 5,5
15 15 Staňa Martin CZE 1000 Bystré 1 16,5 24,5 0,5

Poznámka
Pomocné hodnocení 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod  http://chess-results.com/tnr133150.aspx?lan=5

V Jevíčku před sto lety
Roku 1914 byl do Jevíčka zaveden elektrický proud 
dálkovým vedením z vodní elektrárny u mlýna 
p. Jaroše ze Zboňku. V Jevíčku byl transformován 
na napětí 120 voltů transformátorem ve zděné bu-
dově v Okružní ulici III. v blízkosti Jarošova mlýna.
Stavitelé o připravované elektrifikaci Jevíčka vědě-
li dříve, protože při stavbě domu roku 1913 dopo-
ručovali se stavbou zřídit elektrické rozvody pod 
omítkou k osvětlení a k vypínačům. Uvedený roz-
vod pod omítkou jsem objevil v Kostelní ulici čp. 
45 roku 1986, kdy jsem do jednoposchoďové bu-
dovy se zavedenou jednou fází, zaváděl třífázový 
proud. Rozvod pod omítkou byl na sádrovém zá-
kladě šířky cca 10 cm ze dvou měděných neizo-
lovaných silnějších vodičů, sádrou přichycených.
Po zavedení elektrického proudu do ulic byly ne-
izolované měděné vodiče na izolátorech na dře-
věných sloupech, nebo železných konzolách na 
domech. Domy byly zařízeny na elektrický proud 
jedné fáze, kdy hlavní pojistka byla hned na slou-
pě, či konzole a od pojistky bylo izolované vedení 
trubkou nejkratší cestou do budovy, kde elektro-
měr, mající dvě malé porcelánové pojistky byl vždy 
umístěn na nejvyšším místě chodby, či místnosti 
tak, aby byl nejblíže hlavní pojistce.
Od elektroměru byl rozvod prováděn měděný-
mi izolovanými vodiči na izolátorech po stěnách 
k osvětlovacím tělesům a vypínačům. 
Po zavedení radiopřijímačů na elektrický proud, 
byla ze světelného obvodu vyvedena přípojka stej-
ným způsobem do zásuvky v blízkosti radiopři-
jímače. Pamatuji si, že elektrickým proudem se 
šetřilo. Žárovky měly malý wattový příkon. Na pa-
mátku mám schovanou žárovku pro napětí 120 
voltů o 5 wattech. Radiopřijímač byl používán na 
poslech zpráv, k seřizování hodinového času a ně-
kdy k poslechu jiných programů na dobu nejvýš 
nutnou.
Rovněž žárovek na veřejném osvětlení nebylo 
mnoho. Na náměstí jich bylo do deseti. Na křižo-
vatkách a v ulicích měly funkci světelných bodů, 
které oznamovaly, že je tam křižovatka, či polovi-
na ulice.
Za druhé světové války byly měděné vodiče na 
sloupech, konzolách vyměňovány za železné. Kon-
cem války, či po válce bylo zavedeno napětí 220 
voltů a přišla modernizace přípojek i vnitřních roz-
vodů, do domů, bytů instalovány tři fáze proudu.
Akciový pivovar se sladovnou v Jevíčku byl zalo-
žen roku 1896 a měl provoz na elektrický proud 
z vlastní elektrárny expanzním ležatým parním 
strojem a potřebným alternátorem. Po elektrifikaci 
Jevíčka proudem o napětí 220 voltů, pozbyla vlast-
ní elektrárna význam.
Potřebnou elektrickou energii textilní továrně 
v Chornicích zabezpečovala též vlastní parní elek-
trárna závodu.
Skutečností zůstává, že v Jevíčku poznali elek-
trickou energii o šest let dříve, než v Chornicích 
a Biskupicích, kam byla zavedena od jiného do-
davatele roku 1920, s napětím 220 voltů. Pouze 
v Zálesí elektrické světlo poznali až roku 1927, 
protože roku 1920 důležitá osoba prohlásila, „že 
ta elektrika do Libšténa nevetlači.“

František Plech
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POZVÁNKA

Pátek 6.června
16:30 Městský úřad a Infocentrum
navrácení zapůjčeného obrazu
„Starý ženatý anděl"
slavnostní přípitek s bratislavským písničkářem 
a výtvarníkem Paľo Kovačikem
PADUANA HISPANICA historické muzicírování 
nejen s tematikou milostnou a pijáckou

17:30 Synagoga    

Vernisáž výstavy žáků jevíčských škol 
pod patronací Jiřího Válka, uvede Ruda B. Beran 
dokřístek knihy Pavla Svobody „Soví kámen" 

19:15 průvod ke kostelíku sv. Bartoloměje
v čele s drožkou a muzikanty Paduany Hispanicy

20:30 Kostelík sv. Bartoloměje
slovo u hrobu posledního jevíčského poustevníka 
Antona Giesla pronese prof. Milan Valenta – autor 
připravované knihy Muřinoch a Krchomilka (příběhů 
minulých, současných i budoucích z Jevíčka a okolí)
PADUANA HISPANICA (koncert)

Synagoga   13:30  Muzikoterapeutický sbor 

 žáků ZŠ Jevíčko, řídí Dr. Lubomír Holzer

14:30  Moravské balady a slovanské písně

 v podání Lubomíra Holzera a muzikoterapeutů,
 členů muzikoterapeutické asociace ‐ CZMTA,

zazní šamanské bubny, djembe, gongy, 
fujary, tibetské mísy, brumle,

ústní harfy, didgeridoo

15:30  4/4 JeVy vokální soubor z Jevíčka 

16:00  Klauniáda divadelní představení

studentů dramaterapie

17:30  Iva Stáncová Kevešová  s kapelou

Olomouc  (chanson, jazz) koncert

Panský dvůr  16:00       Výtvarná dílna pro děti s Renatou 

Štindlovou  Markéty Koliskové  Čajovna a zdravé dobrůtky

18:30 Dílna bubnování na africké bubny djembe  

20:00  Koncerty kapel BLUEMY Jevíčko, STŘEMKOŠ 

Střemeníčko (folkrock), K. R. BANDA Brno 
(blues‐rock´n´roll), SHAKER C Olomouc (bluesrock)

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO            pečené makrely, pivo, limo                              

Jevíčkovění Sobota 
7.června
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MEZINÁRODNÍ cyklIstIckÝ ZÁvOD GP MatOušEk 
Ve dnech 9.-11.května proběhl 38.ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu 
„GP Matoušek – ZMN 2014“, za účasti 194 cyklistů z dvanácti zemí.

Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 197 závodních 
kilometrů okolím Jevíčka. Do závodu se zapojily vedle Morav-
ské Třebové a Velkých Opatovic další obce: Úsobrno a Biskupice. 
Start 1.etapy –prolog, byl v Moravské Třebové na náměstí TGM. 
Trasa vedla ulicemi města zpět do cíle na náměstí TGM. Závod se 
těšil velkém zájmu diváků až 600. 2.etapa měla start v Biskupi-
cích a zavedla závodníky 2x na stoupání na Mařín a na závěrečný 
kopec – Maratov v Hartinkově. 3. Etapa odstartovala z Velkých 
Opatovic na tradiční triangl. 4.etapa, nesoucí název Královská, 
odstartovala z Úsobrna a zavedla cyklisty 2x na Šubířov, Skřípov 
a na závěrečné stoupání na Pohoru. Cíl v Jevíčku. Na závěr absol-
vovali časovku na 15,5 km do Březin a zpět.
Součástí závodu byla i jízda diváckého peletonu s Czech Blades  
k trase 3.etapy do Úsobrna. Zde nám úsobrnští připravili občers-
tvení a divácký peleton zde mohl “mexickou vlnou“, dvakrát po-
zdravit projíždějící cyklisty.
Pro žáky ZŠ byl uspořádán závod žáků ZŠ, ve kterém startovalo 
42 dětí za mohutného povzbuzování rodičů a širokého příbu-
zenstva.
Ve spolupráci s městem Jevíčko, proběhl v sobotu odpoledne 
doprovodný kulturní program v Panském dvoře, kde vystoupily 
kapely Kop Jam, Trní a Brouci band - The Beatles Revival.
Vyhlášení výsledků v neděli odpoledne zahájily svým pěkným vy-
stoupením děti z Mateřské školy Jevíčko s country tanečky, v pře-
stávce pak vystoupily mažoretky ze ZUŠ Jevíčko. Celým třídenním 
programem provázeli moderátoři Jan Adámek a Pavel Havránek. 
I jim patří poděkování za vytvoření pěkné atmosféry i za to, že si 
pro Jevíčko udělali čas a mezi nás přijeli.
Tato sportovní a společenská akce reprezentující Jevíčko a celý 
region by se nedala uskutečnit bez podpory sponzorů: Matou-
šek CZ a.s., Czech Blades s.r.o., Pardubického kraje, měst Jevíčka, 

Moravské Třebové, Velkých Opatovic, obcí Úsobrna a Biskupic. 
Našich sponzorů - Techniserv IT Brno, Inženýrské stavby Brno, 
BAXI Heating s.r.o, sklárny Moravia a.s. Úsobrno, ERES-erste 
energy services, a.s., region MTJ, českého svazu cyklistiky, pivo-
var Černá Hora, HB tisk a.s.Opava, Rustika s.r.o. a dalších sponzo-
rů podporujících naši sportovně společenskou akci. Všem srdeč-
ně děkujeme a věříme,že nás podpoří i při dalších ročnících GP 
Matoušek – Závod míru nejmladších.
Závod bez přispění Policie ČR a městské policie z Moravské. Tře-
bové, Konice, DI Svitavy, Boskovic by se nedal při dnešním silnič-
ním provozu vůbec uskutečnit. Svým dílem při opravách silnic po 
zimě přispěly i SÚS Moravská Třebová, Konice, Boskovice. I tito se 
zasloužili o úspěch celé třídenní akce. Poděkování patří i dobro-
volným pořadatelům, hasičům ze Starého Města, Šubířova, Skří-
pova, Úsobrna kteří zajišťovali bezpečnost cyklistů a silničního 
provozu. Děkujeme i občanům obcí kudy vedla trasa 38. ročníku 
závodu, že omezení nutná pro bezpečnost cyklistů dodržovali  
a tak i oni přispěli ke zdárnému průběhu závodu.
Příští, 38.ročník se uskuteční ve dnech 8.-10.května 2015.
               TJ Cykloklub Jevíčko

o. s. Ze Zámečku do světa Jevíčko pořádá

MÚZICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR

plný zábavných her, hudby 
a výtvarného tvoření 

pro děti ve věku od 6-ti do 15-ti let
na téma

  

AFRICKÉ POHÁDKY

pod vedením 
Zdeňky Selingerové, Renaty Štindlové 

a Katky Konečné

4. – 8. srpna 2014 vždy od 9:00 do 17:00 hodin
 v prostorách Panského dvora a Sýpky v Jevíčku 

       

     cena za pět dní je 800,- Kč
(V ceně je lektorné, materiál pro výtvarnou tvorbu,

 oběd a pití na celý den. Svačiny si děti nosí z domu.)

 

 Tábor bude zakončen vystoupením 
pro příbuzné a veřejnost.

Přihlášky a platby v kanceláři ZUŠ Jevíčko
do 30. června 2014
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Sto let sanatoria
Moravský zemský sněm roku 1908 rozhodl 
o výstavbě sanatoria pro ženy, nemocné TBC 
(tuberkulózou plic). Vhodné místo bylo naleze-
no 3 km jihozápadně od Jevíčka na úpatí zales-
něného kopce Kumperka se zdravým ovzduším 
v nadmořské výšce 410 - 441 m.
Základní kámen byl položen 27. 5. 1914. Stavby 
pavilonů a budov jsou pojaty v pozdní secesi, 
která volně využívá prvků ornamentu antiky, 

renesance či empiru, podle projektu architek-
ta J. Flory. Výstavba se zbrzdila vypuknutím I. 
světové války, ale i tak v první dostavěné hlav-
ní budově se v letech 1916–1918 léčili ranění 
a nemocní vojáci. Roku 1918 15. 10. do roze-
stavěného sanatoria byly přijaty první pacient-
ky. Výstavba pokračovala zhruba do roku 1926. 
Kromě léčebných budov měla sanatorka hospo-
dářské zázemí: ústřední kuchyni, prádelnu, ga-
ráže, kapli (r. 1922 se zvonem hmotnosti 42 kg), 
kotelnu, dva bytové domy pro zaměstnance, za-
hradnictví a vrátnici. Celý areál má charakter 
anglického parku s různobarevnými i vzácnými 
stromy a jinými dřevinami. Jižně staré t. j. prv-
ní a nové budovy je park francouzský, vhodný 
pro povinné vycházky pacientek. Mimo areál se 
nachází čisticí stanice, trafostanice a hospodář-
ský dvůr.
Prvním ředitelem byl MUDr. R. Lubojacký, kte-
rý si vychovával následníky. V sanatoriu půso-
bily v různých profesích řádové sestry a 1 kan-
didátka XIII. kongregace Sester milosrdných 
III. řádu sv. Františka. Poměrně dosti se jich 
v sanatoriu vystřídalo, protože 12 si našlo mís-
to odpočinku na hřbitově v Jevíčku. (r. 1998 
byly jejich pozůstatky na přání kláštera v Brně, 
exhumovány a převezeny do Brna.)
Roku 1929 16. 6. sanatorium navštívil náš prv-
ní prezident T. G. Masaryk, potom nesla léčeb-
na název Masarykova plicní léčebna pro ženy, 
mimo dobu okupace a let do roku 1948. Lé-
kařský program byl podporován Masarykovou 
ligou proti TBC ve spolupráci s Brněnskou uni-
versitou.
Během okupace protektorátu Čechy a Morava 
byl do ústavu dosazen německý správce a vrát-
ná. Roku 1940 byl v západní části areálu vy-
budován „lesní pavilón“. Do Dětského pavilonu 
přibyly děti z šumperské léčebny /v Sudetech/. 
10. 4. 1942 byl svěšen zvon v kapli pro válečné 
účely. Ředitele Dětského pavilónu MUDr. Ota-
kara Reisse 16.2. 1944 odvlekli nacisté do Tere-
zína, kde 2. 5. 1945 těsně před koncem války, 
ve věku 55 let zemřel.
Po osvobození byly již dostupné léky proti TBC 
a méně se na tuto nemoc umíralo. Ke staré bu-
dově byl přistavěn operační sál s podporou prof. 

V současnosti je v rekonstrukci Dětský pavi-
lón. Přičteme-li k možnému počtu 300 pacientů 
a nejméně 100 zaměstnanců, přibývá Jevíčku 
téměř půl tisíce občanů. Do ZŠ denně dojíždí 
11 dětí zaměstnanců, v areálu bydlících.
Pozorní sledovatelé televizních programů si všim-
li, že se v léčebně natáčely episody pořadů „Dob-
rý večer, p. Kohne“ a „Četnické humoresky“.

Ing. Jitka Farkasová- Skybová

Přečkali jsme teplou zimu
Podle Hellmannova kritéria k hodnocení zimních období v celé střední Evropě, byla teplá zima 
v Jevíčku od roku 1980 pouze v zimním období 2006-2007 a letošní 2013-2014. Nejchladnější 
zima byla 1986-1987.
Jak hodnocení zimy počítáme: sečteme záporné průměrné denní teploty v měsících listopadu, 
prosinci, lednu, únoru a březnu. Součet nám oznámí, jaká zima byla.

Zima XI. XII. I. II. III. Celkem Hodnocení
2006-2007 -4,1 -12,3 -25,6 0 0 42,0 TEPLÁ
2013-2014 -4,8 -11,4 -45,9 -3,5 0 65,6 TEPLÁ
1986-1987 -3,9 -60,4 -272,7 -79,0 -114,5 529,5 OSTRÁ

Tabulku k hodnocení najdete v Jevíčském zpravodaji 2011 – květen. Průměrnou denní teplotu 
vypočítáme následovně: sečteme teploty v 7 hod., 14 hod. a hodnotu 21 hod. 2x, součet dělíme 
4 = 3°C + 11°C + 9°C + 9°C = 32°C ÷ 4 = 8°C
Pro zajímavost, od roku 1980 jsme včetně letošní zimy přečkali následující:

Zima TEPLÁ MÍRNÁ CHLADNÁ STUDENÁ DRSNÁ OSTRÁ Celkem
Počet 2 9 11 7 3 2 34
v % 5,9 26,5 32,3 20,6 8,8 5,2 100

František Plech

Podlahy z Brna.
Po únoru 1948 byly 
zrušeny bohoslužby 
v kapli a kněz za-
vřen. R. 1955 skonči-
ly v ústavu veškerou 
službu řádové sestry 
a byly nahrazeny ci-
vilním personálem. 
S úbytkem plicní 
TBC narůstaly TBC 
kostní a nemoci re-
spirační. Přibývalo 
mužských pacientů 
a léčebna nese již 
název léčebny TRN 
(tuberkulózní a respirační nemoci). Některá od-
dělení sloužila co by LDN. V nové budově je 
nyní navíc rehabilitace se zázemím posilovny 
a nově vybudovaného podzemního bazénu za 
podpory Euro- fondu. Ústav byl dějištěm knížek 
Jaro v Jevíčku (M. Elpl) a Pro chlebovou kůrku 
(A. Kettnerová).
Sanatorium nyní nese název OLÚ odborný lé-
čebný ústav, udržuje si věhlas v zahraničí. 
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Hvězdy nad táborem

DOLINA, DOLINA …

F. Továrek
Honba na berana
Na táboře se stane někdy leccos nepředvídané-
ho, něco zvláštního, čeho však můžeme dobře 
využít k ověření našeho tělovýchovného a bran-
ného výcviku. Nelépe to vidíme na příběhu 
z jednoho pionýrského tábora na Slovensku:
Brzy po ránu přišel Božek ze samoty celý udý-
chaný a povídá: „Súdruhu vedúcí, ztratil sa nám 
baran. Keď u nás chlapci napchávali slamníky 
pre vašeho hosťa, nechali otvorené vrátka. Keď 
sme to videli, bol už baran preč. Nemohol byste 
sa s chlapcami pozreť do lesa pod Kičeru? Kde 
by inde bol?“
„To ho musíme najít“, řekl bez otálení soudruh 
vedoucí, „tím spíš, že ztrátu zavinili naši chlap-
ci“.
Za chvilku byl vyhlášen poplach. Vedoucí oddí-
lů přišli na poradu. První oddíl dostal za úkol 
obsadit okraj lesa podél silnice mezi sloupy 195 
a 210, druhý oddíl obsazoval hranici od sloupu 
195 podél bystřiny až po louku, třetí od slou-
pu 210 podél cesty také po louku. Když spojky 
podaly vedoucímu zprávu, že obsazení bylo do-
končeno, zazněl signál, povel k průzkumu lesa. 
Plán byl vcelku jednoduchý a byl dobře vykonán 
– postupovalo se zvolna, spojení nebylo přeruše-

no, kruh se stáhl na Kičeru. Beran však nikde.
„Kde by mohol byť“, říkal pořád Božek. „Ahá, 
On si zašiel na  Bužoru. Viete čo, súdruh vedúcí, 
pojdem na Bužoru. Veď ho akosi lapnem“.
Na Bužoru se šlo odpoledne. A sotva se začaly 
oddíly rozestavovat, najednou se tam ve strání 
ozvalo..bek..bek..bek. „To je náš baran!“ vykřikl 
Božek. „Súdruh vedoucí, chytro naň!“. Plán byl 
okamžitě změněn. Mladší pionýři byli rozesta-
veni „kolem hory“, 10 starších dostalo za úkol 
berana zachytit anebo hnát ven, 5 pionýrů bylo 
v záloze, aby vyrazili na pomoc, kdyby chtěl „ba-
ran“ uniknout z obklíčení. A pak začala honba. 
Pionýři zamířili tím směrem, kde se beran ozval, 
ale nechytili jej. Unikl a občas zabekal. A chlap-
ci zase za ním. Přišla na pomoc záloha. Bekání 
však najednou ustalo a pátrání bylo bezvýsled-
né. Kdo nezkusil, neřekl by, že beran je takový fi-
luta. Zalehl někam do houští a nedal se vyrušit.
„Viete čo?“ řekl zase Božek. „Súdruh vedúcí, 
nechme ho, však on vyjde večer na lúku! Bude 
sa chcieť napásť. Keď sme ho nechytili teraz, 
lapneme ho naozaj potom“.
A tak došlo ještě i ke třetí výpravě, už v podve-
čer. Hranice lesa a louky na Bužoře byly obsa-
zeny dojitou stráží (aby beran neunikl zpět do 
lesa), 10 silných pionýrů bylo v záloze, aby při-

…aká si ty dlhá, zpívá se v písni oblíbené vojáky, 
sportovci, pionýry, zaznívající do pochodu i do 
přítmí kolem táborových ohňů. A kdybychom se 
kohokoliv ze zpěváků zeptali, o kterou dolinu se 
jedná, sotvakdo by si vzpomněl. Pochopitelně, 
protože dnes už to taky nikdo neví a nevypátrá, 
nicméně pod pojmem „dlhá dolina“ už si mno-
hý zpěvák některou z konkrétních dolin dovede 
představit. Například Bobroveckou v Západních 
Tatrách.
Rozložíme-li před sebou mapu, anebo budete-li 
listovat v některém průvodci a srovnáte-li jeho 
údaje přímo v terénu, budete poněkud na rozpa-
cích. Věc se má totiž takto, že v každém případě 
se dostanete autobusem do Bobrovce, kde máte 
dvě možnosti. Pokračovat dál do Jalovce, anebo 
v letní sezóně až na Tokariny. A právě na To-
karinách najdete oznamovatele ve tvaru zvonič-
ky a na něm čtěte: Západné Tatry, Bobrovecká 

dolina. Dnes totiž podle místních zvyklostí se 
tím míní dolina začínající právě tady a končící až 
dost daleko pod sedlem Pálenicí, zatím co podle 
dosud „úředně“ platných pomístních názvů v Zá-
padních Tatrách jsme v dolině Jalovecké. Jdouce 
pak proti prúdu Jaloveckého potoka (Jalovčanky) 
došli bychom k rozcestí pod Jaloveckou horou. 
Teprve zde se zleva napojuje pravá Bobrovecká 
dolina s Bobroveckým plesem.
A pro úplnost: zprava máme Parichvost s odboč-
kou do doliny Hluboké. Zelený les, stříbřitá voda 
a věnčení hor od Babek přes Sivý vrch na Sala-
tín, od Salatína přes Pachola na Baníkov, od Ba-
níkova přes Príslop až na Roztoku… Zpěv země 
a láskyplné obětí květů a nebes od plaménku po 
hvězdnici, od hvězdnice po kropenáče, tučnice, 
netřesky, prvosenky, hořce…
Pravda, každá dolina je poněkud jiná, ale Bob-
rovecká je něčím přímo mimořádná. Do většiny 

spěchali k místu, kde se beran objeví. Bylo na-
řízeno zachovat klid a dát jenom znamení paží 
(dvakrát zatočit nad hlavou), když „oběť“ vyjde 
z lesa. Stmívalo se, když taková zpráva došla 
k záloze. Tiše jako stín se pohybovali pionýři 
okrajem lesa. Sevřeli berana do kruhu, plížili se 
a nakonec vyrazili..
Nad horami zazářily první hvězdy a z moře lesů 
vyplouval povolna měsíc. Božek si odváděl na 
provaze „barana“, ale pionýři ještě dlouho seděli 
na svahu Bužory, ukazovali si Velký a Malý vůz 
s Polárkou, Kasiopeju, Draka, Korunu. Hory se 
slévaly v jedinou tmavou hradbu. Teprve potom 
se vzali pionýři za ruce a sestupovali k táboru.

dolin vedou cesty, namnoze vyasfaltované. Bob-
roveckou dolinou, a tudíž i Parichvostem a doli-
nou Hlubokou, vede pouze chodník. Kdysi tu sice 
cesta taky bývala, chodník sleduje i některé její 
úseky, před lety však přišla bouře, průtrž mračen 
spojená s povodní a od té doby se může do doliny 
jenom pěšky. Otázka pouze zní, jak ještě dlouho? 
A odpověď: Dokud se tam nezahájí těžba a nebu-
de potřeba svážet dříví.
Ale i v tom případě jedno patrně zůstane zacho-
váno. V této dolině totiž není ani jeden rekreač-
ní objekt, ani jedna chata; to všecko zde sice je, 
ale před dolinou a v únosné míře, mimo chráně-
nou oblast TANAP-u. Není tu tudíž ani jedna la-
novka, sjezdovka, šlepr, turisté chodí vesměs po 
značkovaných chodnících, protože ty neznačko-
vané zná málokdo. Panuje na nich – ticho. Cho-
dívají po nich jeleni, medvěd, zlehka našlapuje 
rys i kňour, nízko i vysoko nad korunami smrků 
se vznáší orel.
A člověk, který sem vchází s pokorným a čis-
tým srdcem pije vodu studánek prýštících z hlu-
bin země, pohladí květ, dítko slunce… a když se 
vrátí, s novou chutí ukrajuje ze všeho co přináší 
všední den.

F. T.
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POZVÁNKA

Dětský divadelní soubor ZJEVíčka 
vás zve na představení pro malé i velké 

 
 

SVĚT Z PIXELŮ 
v neděli  8.6. 2014 sál kina od 17 hod. 

vstupné dobrovolné 

Srdečně vás zveme na  

KONCERT 
Klavírní duo „BaS“ 

 

Ludmila Barvíková a Ivana Svojanovská 
       ZUŠ Velké Opatovice     ZUŠ Jevíčko 

 
Dvořák, Schubert, Brahms… 

 
 

Jevíčko, Synagoga, 
čtvrtek 5. června 2014 v 18:00 hodin 

 
Velké Opatovice, zámecký sál ZUŠ, 
sobota 7. června 2014 v 16:00 hodin 
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XXVI

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek
K únosu Jitky Břetislavem. V kapitole o únosu 
Jitky (I, 40) skrývá Kosmas za Břetislavem Bo-
leslava I. Z nápisu na Boleslavových denárech 
se soudí, že Boleslav měl za manželku Biagotu. 
Kosmas v uvedené kapitole schoval Biagotu do 
věty: „...aby [Jitka] zůstala dlouho naživu, buď 
Bohu chvála stálá.“  Ze slov bios + Gott složíme 
slovo Biagota. (Stejně tak v II, 36: „...samu sebe 
stále umrtvovala [Jitka] obětujíc se v živou oběť 
Bohu.“ ) Na denárech Boleslava I. je nápis BIA-
GOTACOIIIIX / BIAGOTACOVIIX. O části BIA-
GOTA- se historikové domnívají, že jde o osobní 
jméno. O druhé části soudí, že jde o zkomoleni-
nu slova CONIUNX, manželka. V žádném jiném 
prameni se jméno Biagota nevyskytuje. Zname-
ná však -COIIIIX / -COVIIX opravdu slovo man-
želka? Ve větách, v nichž Kosmas skrývá Biago-
tu, se objevují ještě významem podobná slova 
stálá / stále. Nemůže slovo stálý (věčný, trvalý 
apod.) být obsaženo ve zkomolenině -COIIIIX 
/ COVIIX? A nemůže potom celý nápis zname-
nat věčný život v bohu a vztahovat se k světci 
Václavovi? U Kosmy Břetislav (ve skutečnosti 
Boleslav I.) unáší Jitku, za níž se skrývá Václav. 
Gallus rovněž nechal unést Václava (v kronice 
Zbyhněva) lidmi spjatými s Boleslavem I. (skry-
tým za Břetislavem). Jméno Biagota na Bole-
slavových denárech se podobá slovu Biatec na 
mincích Keltů z 1. st. n. l. Vzniklo slovo Biatec 
ze slov bios – život, deo – bůh? 
Že se v kapitole I, 40 schovávají za jmenova-
nými postavami postavy jiné, naznačil Kosmas 
oslepnutím těch Čechů, kteří nestačili s Břeti-
slavem utéci (nepřátelé... jedněm oči vyloupali). 
Obrazně je ve vylíčené příhodě možná naznače-
no, že Boleslav stojí za smrtí Václava: „ přihnav 
se k bráně [Břetislav, tj. Boleslav] shledá, že je 
napjat přes ni řetěz, tlustší než mlýnský provaz... 
vytasiv meč přeťal řetěz jako stéblo.“ Slova mlýn-
ský provaz mohou být totiž narážkou na slova z 
kapitoly I, 35: „Vacek [zřejmě Václav], narozený 
pod selským mlýnem...“ Provaz se latinsky řekne 
funis, pohřeb se řekne funus. Latinské catena 
(řetěz) připomíná slovo kat.
O únosu z kláštera píše i Gallus v kapitole II, 4: 
„Zbyhněv zplozený knížetem Vladislavem z kon-
kubíny, začal chodit do školy v Krakově až v do-
spělosti a jeho macecha jej poslala na výchovu do 
kláštera jeptišek v Sasku. V té době palatin Se-
těch... spáchal mnoho krutých... skutků. (…) Pro-
to mnozí... prchali... ale ti, kdo nejprve na různé 
strany utíkali, se na radu knížete Břetislava začali 
shromažďovat v Čechách. Tak díky chytrosti Če-
chů najali nějaké lidi, kteří tajně dostali Zbyhněva 
z kláštera jeptišek.“ Za Zbyhněva si dosaďme 
Václava (tak jako u Kosmy), za Vladislava Vra-
tislava a za Břetislava Boleslava I. Jméno Setěch 
se velice podobá jménu egyptského boha Sute-
cha (řecky Sethos). Ten zavraždil svého brat-
ra boha Usireva (řecky Osirise). Setěch je tedy 
opět Boleslav Ukrutný (Gallus má za jménem 
Setěch slovo krutých), podle legend vrah svého 
bratra Václava. 
Klášter je u Galla lokalizován do Saska (Kosmův 
Schweinfurt leží na severu Bavorska. Hájek píše 
o Svinibrodu ležícím na místě dnešního Nym-
burka, vzdáleného od Kouřimi asi 25 km.) Se 

Saskem byl těsně spjat Václav. Není vyloučeno, 
že byl předkem Slavníkovců. V jejich Libici stál 
kostel podobný kostelům saským.
 Přibík Pulkava napsal ve své kronice tuto zají-
mavou větu (1893, s. 215): „Potom pak Libušě 
udělala jest hrad blízko od Labe...  jemužto Libic 
řiekají. (…) Ten... hrad... po dlúhém času byl jest 
Slavníkóv... jenž byl otec sv. Vojtěcha...“ Věděl 
Pulkava, že Kosmas za Libuší schovával Vác-
lava? O libickém hradišti M. Lutovský napsal 
(2005, s. 66): „Nálezy... svědčí o velkém významu 
místa patrně již na konci 9., zcela jistě pak v první 
pol. 10. století.“  K rozmachu hradiště tedy došlo 
za Václavova života.
Opět citujme Kosmu (II, 36): „...zemřela Jitka, 
manželka Vladislava, knížete polského; byla to 
dcera Vratislava, knížete českého. Poněvadž byla 
neplodná, samu sebe stále umrtvovala, obětu-
jíc se v živou oběť Bohu...“ Protože se za Jit-
kou skrývá muž Václav, nemůže pochopitelně 
porodit, a proto Kosmas napsal, že Jitka byla 
neplodná. Samu sebe stále umrtvovala znamená, 
že Václav v bitvách riskoval život. Obětujíc se v 
živou oběť Bohu znamená, že „obětováním živo-
ta“ se z něho stal světec. V některých kapito-
lách je Václav skryt za Vladislavem (zde je Jitka 
jeho manželkou). Podle legend byl Václav (zde 
Jitka) synem Vratislava. 
Václav je u Kosmy pod jménem Libuše jednou 
z dcer Krokových a vede dívčí válku. Tím Kos-
mas Václava spojuje s hradištěm Dowina (v kro-
nice s Děvínem). V kapitole o únose Jitky (Vác-
lava) ho nechá unést Břetislavem (Boleslavem 
I.) ze saského kláštera ve Svinibrodu. U Galla je 
Václav (v kronice Zbyhněv) díky chytrosti Čechů 
unesen z nejmenovaného kláštera jeptišek v 
Sasku. Dowinu zde připomínají ženy (jeptišky). 
Proč Kosmas schovává Václava za Jitku? Za 
jméno z hebrejského Judith, tj. ženu z Judeje, 
židovku? Václav (u Galla i u Kosmy jako Zby-
hněv) měl být synem nevěstky (nebo jen další 
ženy jeho otce). Byla židovkou? Je-li u Kosmy 
Podiven (druh svatého Václava) ve skutečnosti 
Metoděj, je potom u něho Podiva Žid, později 
však křesťan, Václavem? U Galla v kap. I, 5 je 
za Měškem schován Václav. Doubravka bránila 
se provdat za něho... neslíbí-li, že se stane křes-
ťanem. Provdala se za něho, až když slíbil, že se 
vzdá onoho pohanského zvyku a přijme svátosti 
křesťanské víry. Byl Václav po otci pohan, po 
matce žid? Nebo je Podiva Žid otcem Václavo-
vy matky? Upozorňuje Kosmas jmény Podiven a 
Podiva na Podivínu blízké Mikulčice nebo Po-
hansko?
Bivoj zabíjí kance. Gallus v kapitole II, 11 na-
psal: „Boleslav jako chlapec zabil kance. (…) 
Když... mu chtěl probodnout šíji, přiběhl k němu... 
jeho družiník... a chtěl mu oštěp vzít. ...Bole-
slav... mu jednak odebral oštěp, jednak kance 
zabil.“ Co ve skutečnosti Gallus píše? Že Bole-
slav mohl přijít o oštěp, znamená, že mohl být 
zbaven titulu kníže. Kopí (kopí se oštěpu po-
dobá) je symbol knížecí moci. Boleslav naopak 
odebral oštěp tomu, kdo mu jej chtěl vzít (zba-
vil ho knížectví). Vzal oštěp svému družiníkovi, 
tj. Václavovi, svému podkráli.  
Zabitý kanec je zde spojen s Václavem. Slovo 
kanec však nemusilo být nadávka Václa-

vovi. Stejně jako slovo svině ve jméně Svinib-
rod nebo svině u Kosmy v  kapitole II, 23: „...
[Mutina] neostýchal se v noci zajíti do Polska do 
hradu Sviní.“ Hradem zřejmě míní Starou Kou-
řim (Dowinu). Jitku (Václava) nechá Kosmas 
unést ze Svinibrodu. Hájek nenechá jít Bivoje 
na Kančí horu, ale napíše na Kačí horu (dnes 
Kavčí Hory - část Prahy 4).
Roku 805 vpadlo do Čech vojsko Karla Veliké-
ho a oblehlo hrad Canburg. Historikové ho zto-
tožňují (aniž by mluvili o jistotě) s hradištěm 
Kanina. Za těchto bojů padl na straně „Čechů“ 
vévoda Lech (nebo nejmenovaný bojovník s ti-
tulem lech). V bezprostřední blízkosti hradiš-
tě Stará Kouřim vystupuje ze země skalka zva-
ná Lechův kámen. Mohla být Stará Kouřim 
Canburgem? První část slova Canburg je zřejmě 
nejasného původu. Připomíná však česká slo-
va kanec a kňour a latinské slovo canis (pes). 
Kosmas mohl slova kanec (svině) a pes (canis) 
spojovat s Canburgem. Když hradiště Canburg 
dobyl Rostislav, mohlo být přejmenováno na 
Dowinu. A Kristian je mohl přejmenouvat na 
Kouřim. (Korim od řeckého Koré – dívka). Sla-
bou stránkou návrhu, že Canburg z roku 805 je 
Stará Kouřim, je to, že tehdy ještě Stará Kouřim 
nebyla významným hradištěm.
O kanci se zmiňuje i Kosmas v kapitole I, 41: 
„..30. ledna Hyza, pátý biskup kostela pražské-
ho odešel z tohoto světa... (…) ...dostal příjmení 
,bílý...‘. Potom nastoupil Šebíř – byl biskupem 
v pořadí šestým. Ten za doby mládí... na dvoře 
knížecím... vždy býval knížeti nerozdílným druhem 
při lovech. Býval první při ruce při zabíjení di-
vokého kance...  kníže Oldřich mu často říká-
val: ,Šebíři... za tenhle lahodný kousek zasluhoval 
bys biskupství.‘“ Jsou lovy bitvami? (Má Kos-
mas na mysli bitvy i ve slovech lovecké místo, jež 
slove Veliz? Je Veliz přesmyčka ke slovu Levý 
Hradec?) Je slovo bílý narážkou na Otu Bílého, 
který měl být otcem Jitky, a je-li Jitka ve skuteč-
nosti Václavem, kdo se skrývá za Otou Bílým? 
Je Oldřich ve skutečnosti Vratislav? Je zde za 
kancem skryt kníže Václav? Je za biskupem Še-
bířem skryt kníže Boleslav? (V latinských stře-
dověkých opisech Kosmovy kroniky má jméno 
Šebíř podobu Severus. Latinské severus zname-
ná mj. krutý. Kosmas přiřazuje Boleslavovi I. 
přívlastek Ukrutný. O Strachvasovi zase píše, že 
ho postihl krutý ďábel. Zde z kontextu vyplývá, 
že jde spíše o Boleslava I.) Kosmas zřejmě scho-
val Boleslava I. za Šebíře i v kapitole II, 4, kde 
za účasti Šebíře kníže Břetislav vyhlašuje svá 
dekreta. U únosu Jitky víme, že za Břetislavem 
Kosmas skrýval Boleslava I. Boleslavovo autor-
ství dekret však musel Kosmas zamlčet; nemohl 
je přece vyhlašovat Václavův vrah. Když Kosmas 
píše, že byl Šebíř šestým biskupem, nechce tím 
říci, že byl Boleslav I. šestým českým knížetem? 
A mohl být Boleslav šestým? Asi ano. Kosmas 
totiž nemohl veřejně za českého knížete považo-
vat Rostislava, který zřejmě dobyl načas Dowi-
nu a stal se pánem Čech. Kosmas se o něm 
pouze zmínil jako o Křesomyslovi a Křesinovi. 
Česká knížata tedy podle Kosmy jsou: Rostislav, 
Bořivoj, Spytihněv, Vratislav, Václav, Boleslav 
Ukrutný. Přitom myslím byl Spytihněv původ-
ním vládcem Dowiny (Staré Kouřimi) a nebyl 
příbuzný s přemyslovskými knížaty. Je možné 
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censtvo bylo dochvilně na svých místech. 
Sotvaže zazněly první tóny ouvertury, nastalo 
hrobové ticho a svižná předehra byla sledo-
vána s živou pozorností obecenstva. Nadšený  
a dlouhotrvající potlesk, který po skončení 
ouvertury následoval, působil na nás tak 
mocným dojmem, že jsme o dalším úspě-
chu celého představení více nepochybova-
li. A nemýlili jsme se. V následujících dvou 
jednáních byly výkony účinkujících umělců 
i při otevřené scéně odměňovány srdečnými 

projevy a po skončení jednání následoval 
pak hlučný potlesk, který neustal 

ani po několikerém děkování 
účinkujících. 

 Nejpůsobivěji uplatnilo 
se snad zapění „Rozmysli 
se Mařenko“ v třetím jed-
nání, po němž následo-
val neutuchající nadšený 
potlesk obecenstva, jenž 
přiměl účinkující k opa-
kování. Z lóže pod námi 
slyšeli jsme pochvalná 

slova slzících dam: „Das 
ist herrlich, das ist gött-

lich.“ Zřejmý zájem obecen-
stva o hru se stále stupňoval, 

a když dozněly poslední tóny or-
chestru, odvděčilo se účinkujícím za 

jejich skvělé výkony nekonečným potleskem  
a sympatickými projevy. Bylo nesporné, že 
hra působila mocně na posluchače, a že Ná-
rodní divadlo svou první zkoušku obstálo 
znamenitě.
 Puzeni zvědavostí, jak se zachovává kriti-
ka, koupili jsme ihned ráno v nejbližší trafi-
ce několik vídeňských deníků, které již při-
nesly takřka jednomyslnou velmi příznivou 
kritiku, že Národní divadlo již svou první 
hrou ukázalo svou zdatnost a nad očekává-
ní skvělými výkony souboru si zajistilo plný 
úspěch na mezinárodní umělecké soutěži. 
 Také všechny ostatní hry, z nichž jsem 

si ještě poslechli Dalibora a Jana Výravu, 
jimž všem zřejmě byla věnována zvláštní 
pečlivá přípravná práce, se působivě uplat-
nily a výborné výkony herců sklidily všeo-
becného pochvalného uznání vídeňského 
obecenstva. Závěrečná kritika vyzněla pak 
v tom smyslu, že Národní divadlo dobylo 
při uměleckých závodech úspěchu největší-
ho, že stojí ve výši prvních divadel evrop-
ských, a že si svou výpravou do Vídně získa-
lo jméno světové. 
 S radostí, že snažení našich umělců bylo 
korunováno zaslouženým úspěchem, odjíž-
děli jsme domu a nestačili ve společnosti 
přátel vyprávěti o svých dojmech z nezapo-
menutelného triumfálního zájezdu nám teh-
dy tak drahého Národního divadla. 

Koncerty
 Krásné vzpomínky zachoval jsem si též 
na tři koncerty, jež se konaly za osobního 
řízení samého skladatele, mistra Antonína 
Dvořáka. Prvního, pořádaného dne 24. břez-
na 1890 zpěváckým spolkem Žerotín v Olo-
mouci, zúčastnil jsem se s několika přáteli. 
Slyšeli jsme tehdy jeho slavnou skladbu Sta-
bat mater. 
 Koncertu druhého, pořádaného v roku 
1892 zpěváckým spolkem v Kroměříži, zú-
častnil jsem se s lékárníkem Karlem Tillem 
na pozvání tamního katechety P. Metoděje 
Špačka, bývalého zdejšího kooperátora, vý-
borného zpěváka a hudebníka. Bylo tenkrá-
te provedeno Dvořákovo známé Rekviem. 
 Třetímu koncertu pořádanému Besedou 
brněnskou byl jsem dne 8. května 1897 se 
svou manželkou a učitelem Hubertem Sam-
kem přítomen. Účinkovala tehdy pražská 
Česká filharmonie. 
 O všechny tři koncerty byl veliký zájem, 
potkaly se se značným úspěchem a mistru 
Ant. Dvořákovi byly za povznesené nálady 
projevovány srdečné ovace. 

pokračování příště

pokračování příště

Hudební výstava ve Vídni
 Nezapomenutelnou zůstala mi také vzpo-
mínka na zájezd pražského Národního di-
vadla na mezinárodní hudební a divadelní 
výstavu ve Vídni r. 1892. V povolaných 
kruzích se dlouho o tom uvažova-
lo i v novinách psalo, obstojí-
-li Národní divadlo na tomto 
mezinárodním uměleckém 
fóru v konkurenci s nej-
proslavenějšími evropský-
mi divadly, které se ku 
soutěži přihlásily. Když 
bylo konečně rozhod-
nuto, aby Národní di-
vadlo tyto závody pod-
stoupilo, umluvil jsem se 
se svým dobrý přítelem 
Karlem Appelem, že se do 
Vídně vypravíme. Narychlo 
jsem požádal mou sestřenici 
(nynější mou manželku), která 
tehdy dlela ve Vídni, aby nám ob-
starala tři vstupenky na první hru opery 
Prodaná nevěsta. 
 Hrálo se v novém, k výstavním účelům 
zbudovaném divadle v Prátru. Dlouho před 
početím představení tísnilo se před diva-
dlem mnoho obecenstva, na něž se již nedo-
stalo vstupenek. Ale jako při každé podobné 
příležitosti našli se i zde vychytralí keťasové, 
kteří nakoupili vstupenky včas a prodávali je 
pak za přemrštěné ceny. 
 My jsme měli velice výhodná místa na je-
dinou širokou otevřenou lóži, která, jak jsme 
slyšeli, byla vyhrazena vídeňské smetánce 
z uměleckých a aristokratických kruhů. Obe-

spojit Spytihněva s Hněvsou? (Např.: je Hněv-
sův dvůr nějaké bývalé Spytihněvovo Hradiště?) 
A nazval Gallus Václava Zbyhněvem proto, že 
na „Hněvsově dvoře“ Václav sídlil?
Proč Kosmas píše Hyza, pátý biskup, Šebíř, šestý 
biskup, ale nenapíše Václav, čtvrtý (pátý?) kní-
že apod.?
Přečtěme si ještě, co píše V. Hájek z Libočan 
(2013, s. 48): „Bivoj svini lapil za uši. Muž je-
den velmi silný z rodu Strašova, jménem Bivoj, 
syn Sudivojův... na Kačí horu šel, a tu svini divo-
kou utkav, za uši ji lapil, a... na Libín hrad ji při-
nesl. To Libuše vidouci... velmi se divila... a sest-
ra její Káša... Bivoje sobě... za manžela pojala.“ 
Hájek zřejmě věděl, že ten, kdo u Galla zabil svi-
ni, nebyl polský Boleslav III., ale český Boleslav 
I. Věděl i to, že na jiných místech Gallus schová-
vá Boleslava I. za Vojslavem a že Kosmas použil 
pro Boleslava I. mj. jméno Vok, Vojen a zřejmě i 
Vojslav, správce hradu Hlohova (tj. Olomouce?). 
(Narážkou na Boleslava jsou v dívčí válce mož-
ná i slova: prázdné zdi dali napospas Lemňanu 
Vulkánovi. M. Knappová ke jménu Vlk píše, že 

variantou je Vok... obdobou je staročeský Vuk.) 
Hájek vytvořil jméno Bivoj tak, že z původního 
Boleslavova jména (Vladivoj?) použil -voj a B- 
vzal ze jména Boleslav. Víme již, že zabit nebyl 
kanec, ale kníže Václav. Toho Kosmas schovává 
mj. za Libuší. Proto i Hájek spojuje zabití kan-
ce s Libuší. Slovo uši vychází u Hájka možná z 
Kristiana. Kristian napsal, že vrazi uťali Václa-
vovi ucho, našla ho Přibyslava, ucho přiložila 
k Václavově hlavě a ucho zemřelému Václavovi 
opět přirostlo. Co Kristian tímto zázrakem říká? 
Uši se uřezávaly zločincům, když ale Václavovi 
po smrti přibyla sláva (měl se stát světcem), 
o jeho zlých činech se už nemohlo psát (ucho 
mu opět přirostlo). V popisu zázraku Kristian 
zmínil strom. Jde možná o narážku na Jidáše, 
ten se oběsil na stromě. Bivoj (Boleslav) není 
manžel Kaši (Vratislava), ale syn. Co znamená 
z rodu Strašova? Boleslav I. měl syna, kterého 
Kosmas pojmenoval Strachkvas. Bivoj (tj. Bole-
slav I.) patří tedy do rodu Strachkvase, do rodu 
Strašova. Nepravděpodobná je souvislost Stra-
šova rodu a Metoděje, o kterém se ve středově-

ku psalo jako o Strachotovi.
Bivoj je u Hájka syn Sudivojův. Je-li Bivojem 
Boleslav I., pak Sudivojem by měl být Vratislav. 
Považoval Hájek za Vratislava jednoho z Kosmo-
vy věty (I, 4): „...vznikl spor mezi dvěma obyva-
teli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli jaksi 
správci nad lidem, nemalý spor...“? A jak víme, 
správci přišli před Libušin soud. 
V. Hájek o dívčí válce. Domnívám se, že v čele 
„dívek“ stál Václav, původním jménem možná 
Vitislav, v mytických knížatech V/Unislav. Há-
jek převzal od Přibíka Pulkavy (+1380) jméno 
pro vůdkyní dívek Vlasta, což není jméno hlás-
kově příliš vzdálené od jmen Václav, Vitislav, 
V/Unislav. U Hájka se však objevuje zajímavá 
informace o Vlastině přilbě (2013, s. 78): „Ti 
[sedm mládenců] hned počali na Vlástu tak silně 
bíti, až jí ocelovou obruč na přilbici, kterouž na 
hlavě měla, rozbili a ji těžce v hlavu ranili.“ Vzpo-
meňme si na poškozenou přilbu připisovanou 
Václavovi. Věděl tedy Hájek, že vůdcem „dívek“ 
byl Václav?
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Obec Biskupice

Společenská rubrika  
květen 2014

Náš jubilant
Žofie Berková
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti.

POZVÁNKA  
POZOR!  BISKUPICE NARUBY  POZOR!
V sobotu 14. června 2014 v 16.00 hod pořá-
dá ČČK zábavnou akci „Biskupice naruby“.
To znamená, že holky se převléknou za kluky 
a kluci se obléknou za holky.
Pro všechny budou připravené soutěže, tom-
bola, občerstvení a hudba. 
Můžeme se také těšit na taneční vystoupení 
žáků ZUŠ Jevíčko pod vedením p.uč. Alenky 
Dosedlové.
Přijďte s námi prožít veselé, soutěživé od-
poledne.

Helena Neuerová, ČČK

Závod branné zdatnosti - Memoriál J. Sedlatého st.

9. slet čarodějů a čarodějnic – ohlédnutí

V sobotu 3. května se u nás v Biskupicích v pro-
storách areálu Střelnice uskutečnil závod branné 
zdatnosti – Memoriál J. Sedlatého st. a to již VI. 
ročník.  Počasí nás ze začátku malinko pozlobi-
lo a bylo chladno, ale branný závod 
je i o chladném počasí. Trať ale byla 
opět vzorně připravena, tak proč ji ne-
proběhnout rovnou do cíle?
Závodilo se opět v šesti věkových ka-
tegoriích, muži a ženy. Na trati dlou-
hé cca 2 km střední obtížnosti na 
závodníky čekal terénní běh, vědo-
mostní otázky, hod granátem na cíl, 
2x lanový most, hod šipkami, střelba 
ze vzduchové pistole a skok v pytli. 
Děti do 11ti let měli trať mírně zkrá-
cenou, ale se všemi disciplínami na trati. I přes 
chladnější počasí se zúčastnilo na pět desítek zá-
vodníků a k našemu potěšení i závodníci z Jevíčka 
a Křenova. 
Po dokončení závodu dostal každý účastník občer-
stvení a něco na zub, pak si mohli prohlédnout vý-
bavu členů airsoftového klubu Jevíčko s možností 
střelby z airsoftových zbraní. 
Po sečtení dosažených bodů závodníků vyhlásili 
organizátoři výsledky závodu, na památku dostal 
každý diplom, který předával syn J. Sedlatého st. 
Jarda, a medaili za účast a ti nejlepší byli dekorová-
ni první zlatou, druhý stříbrnou a třetí bronzovou 
medailí. Nechyběly věcné ceny a pro vítěze šam-

Ve středu v podvečer 30. dubna 2014 proběhl velký 
slet čarodějů a čarodějnic. Slétlo se asi 70 čarodě-
jů se svými doprovody. Následovala rozcvička, kdy 
jsme se všichni pořádně protáhli a rozhýbali svá „rok 
odpočívající“ tělíčka. Rozcvič-
ku jsme odcvičili s nadšením, 
protože jsme věděli, že nás 
čeká „dlouhá noc“. Také letos 
přiletěly na návštěvu „tančící 
čarodějnice“ a předvedly své 
taneční vystoupení – všem se 
líbily. Dále následovala zkouš-
ka dovednosti. Čarodějové do-
kazovali svoji dovednost a ne-
bojácnost. Přeskakovali hořící 
ohýnek, přenášeli kouzelnou 
kočku a sovu. Prolézali dračí 
tlamou plnou ostrých, krva-
vých zubů, jezdili v plechovém 
kočáře s jedním kolem. Každý 
čaroděj si také vykouzlil svůj 
originální, tajemný obrázek. 
Letošní hostinu tvořily tyto 
chody – zbloudilé duše, hadí 

paňské na oslavu. A kdo mohl, slavil déle, pokud 
ho nohy ještě nesly. 
Děkujeme všem organizátorům a sponzorům me-
moriálu – obec Biskupice, L. Sekanina S-Cart Jevíč-

ko, Mechanika Prostějov, a také děkujeme rodině 
J. Sedlatého st. 
Akci opět zajišťovala obec Biskupice, ČČK Biskupi-
ce a AVZO Biskupice, proto
bych chtěl všem jejím zástupcům poděkovat 
a všem dalším organizátorům, sponzorům a závod-
níkům také.

Filip Procházka, SPOZ Biskupice

oči v kyselém nálevu, černé tarantule, zelené žabky 
a duhoví červi – no prostě dobrůtky. Po podepsá-
ní „vlastní krví“ byl každému účastníkovi navléknut 
na ruku svítící, kouzelný náramek proti zabloudě-

ní. No a teď již nastala chvíle, 
kdy si všichni rozžali barevné 
lampiónky a za bujaré hudby 
vyrazili na noční prolet Bisku-
picemi, které byly ponořeny ve 
tmě. Po návratu z „procházky“ 
čekalo na všechny překvapení. 
Nejprve se objevila dlouhá oh-
nivá čára, která vzápětí zapá-
lila obrovskou vatru i se sta-
rou čarodějnicí. Takže letos 
jsme celé setkání prokouzlili 
a pročarovali. Samozřejmě, že 
nechyběly dobroty z udírny 
a kouzelné lektvary z „Hospo-
dy u netopýra“. 
Pozdě v noci se čarodějo-
vé a čarodějnice rozlétali do 
svých teplých pelíšků. 

Helena Neuerová, ČČK

Poděkování
Jsem studentkou SPgŠ Boskovice a chtěla bych 
touto cestou poděkovat MŠ v Biskupicích za mož-
nost vykonávat v jejich zařízení třítýdenní praxi 
pedagogického pracovníka.
Sama jsem tuto školku navštěvovala jako dítě 
a mám na ni krásné vzpomínky. Nyní jsem si to 
mohla vyzkoušet i z druhé strany, jak je těžké vy-
myslet pro děti zábavný program, motivovat je pro 
výtvarné práce a hlavně je naučit něčemu novému. 
S paní ředitelkou Žanetou Beserlovou a paní uči-
telkou Janou Václavkovou jsme dětem naplánovaly 
výlet na celé dopoledne spojený s opékáním pár-
ků a jeden den k nám dokonce zavítalo i divadlo.
Na praxi u dětí se mi líbilo, byla to velká zkuše-
nost. Největší odměnou pro mě však byly úsměvy 
dětí se slovy ,,Paní učitelko, my Vás máme rádi, Vy 
jste tak hodná.“

Zuzana Vykydalová
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Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji posled-
ní zainvestované stavební místo v nové 
lokalitě pro 15 RD – 
parcelu č. 199/27 o výměře 879 m2

parcelu č. 199/42 o výměře 826 m2 
(možno i s projektem zdarma)
CENA 50,-Kč/m²
Další informace na 
tel.: 461 326 521, www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•  písemně: Obec Biskupice,  

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

U S N E S E N Í
z 27. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 06. 05. 2014
27/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) žádost ze dne 23. dubna 2014  Českého rybářského 
svazu, MO Jevíčko, Barvířská 110, 569 43 Jevíčko, IČ: 
13586149 o finanční příspěvek na práci s dětmi v roce 
2014 ve výši 2 000,-Kč
d)  žádost ze dne 22. dubna 2014 ČČK Biskupice na 
poskytnutí finančního příspěvku na besedu s důchod-
ci, která se uskuteční dne 11.5.2014 do výše 3 500,- Kč 
e) žádost ze dne 30. dubna 2014 AVZO Biskupice o fi-
nanční příspěvek  na víkendový pobyt pro děti, který 
se uskuteční  od 31.7. do 3.8. 2014 ve výši 10 000,- Kč
f) žádost ze dne 27. dubna 2014 AVZO Biskupice o fi-
nanční příspěvek  na montáž přípojky elektrické ener-
gie NN areálu „Střelnice“ ve výši 14 700,- Kč
g) žádost ze dne 22. dubna 2014 MŠ Biskupice 
o schválení hospodářského výsledku za rok 2013 ve 
výši 13 189.18,-Kč a jeho převod do rezervního fondu 
MŠ Biskupice
h) žádost ze dne 5. května 2014 MŠ Biskupice o čer-
pání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Bis-
kupice ve výši 42 746.35,-Kč, které budou využity pro 
částečnou úhradu výdajů na akci „Modernizace MŠ 
Biskupice“, na kterou bude čerpána dotace z Programu 
rozvoje venkova prostřednictvím MAS Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko 
ch) žádost ze dne 5. května 2014 MŠ Biskupice o na-
výšení rozpočtu MŠ Biskupice na rok 2014 o částku ve 
výši 60 000,-Kč, která bude použita na předfinancování 
akce „Modernizace MŠ Biskupice“, na kterou bude čer-
pána dotace z Programu rozvoje venkova prostřednic-
tvím MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
i) žádost ze dne 24. dubna 2014 Ing. Tomáše Faltýnka, 
bytem Biskupice 127 o prodloužení termínů uvedených 
ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 
19.6.2009 a kupní smlouvy ze dne 19.6.2009 pro stav-
bu RD na parcele č. 199/47 v k.ú. Biskupice u Jevíčka 
11. 1. 2010 za podmínek dle zápisu
j) úpravu rozpočtu obce Biskupice pro rok 2014 - roz-
počtové opatření č. 2 a avízo pro změnu rozpočtu obce 
č. 9 Krajského úřadu Pardubice ve výši 100 000,-Kč
k) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 
za rok 2013 včetně zprávy Pardubického kraje o výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez vý-
hrad;  převod výsledku hospodaření v částce 670 817,51 

Přátelské setkání s důchodci 2014 – ohlédnutí

Kč (účet 431) na účet 432 (nerozdělený zisk)
l) účetní závěrku obce Biskupice za rok 2013 dle před-
ložených dokladů  včetně protokolu o schvalování účet-
ní závěrky za rok 2013 a inventarizační zápis obce za 
rok 2013
m) účetní závěrku  příspěvkové organizace MŠ Bisku-
pice za rok 2013 dle předložených dokladů 
n) smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměn-
ného fondu pro knihovny v regionu Pardubice ve výši 
1 000,-Kč mezi obcí Biskupice a Městskou knihovnou 
ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, IČ: 
75003171
o) smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů mezi obcí Biskupice a firmou EKO-
-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 
25134701 a dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětné-
ho odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Biskupi-
ce a firmou EKO-KOM, a.s. , Na Pankráci 1685/17, 140 
21 Praha 4, IČ: 25134701
p) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2012 na 
úpravu územního plánu obce (rozšíření návrhové plo-
chy pro bydlení v lokalitě Flintour) mezi obcí Biskupice 
a Ing. Arch. Tomášem Slavíkem, Komenského nám.17, 
561 12 Brandýs nad Orlicí, IČ: 73773085 za částku ve 
výši 15 000,-Kč
q) kupní smlouvu na prodej pozemku č. 202/3 (zahra-
da) o výměře  280 m2 v obci Biskupice  a k.ú. Biskupi-
ce u Jevíčka dle geometrického plánu č. 238-139/2014 
ze dne  18.3.2014 vyhotoveného Geodézií Svitavy paní 
Regině Parolkové, bytem Biskupice 140, za cenu 50,-
Kč/m2+úhradu kupní smlouvy a správních poplatků 
ve výši dle zápisu
r) smlouvu o podílu na projektu knihoven „Nezapo-
meňte (se) vrátit“ ve výši 8 700,-Kč mezi obcí Biskupi-
ce a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Palac-
kého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 27505189
s) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 
2014 ve výši 25,- Kč na 1 obyvatele obce mezi obcí Bis-
kupice a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, se 
sídlem nám. T. G. Masaryka č. 29, Moravská Třebová 
IČ: 69834458, celková výše 10 975,-Kč
t) zařazení svého území do územní působnosti MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na období 2014 
– 2020
u) výsledek výběrového řízení na akci „Technické záze-
mí obce Biskupice“, kdy nejvýhodnější nabídku v cel-
kové výši 4 606 611,-Kč vč. 21 % DPH podala firma  
AKVAMONT, společnost s ručením omezeným, Hlavní 
426/4, 568 02 Svitavy, IČ: 15035221
ů) provedení opravy kanalizace na Zálesí od čp. 18 po 
čp. 26 v délce 161 m za částku 149 868,-Kč vč. 21 % 
DPH firmou VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská 
Třebová, pracoviště Jevíčko, IČ: 48172901

V neděli 11. května 2014 odpoledne uspořádal 
ČČK, za finančního přispění obce Biskupice, přá-
telské posezení s důchodci. Jako první se před-
stavily děti z naší mateřské školky pod vedením 
p.učitelky Jany Václavkové. „Školkáčci“ – Barun-
ka, Anička, Amálka, Gituška, Jonášek a Jiříček za 
pásmo písniček a básniček sklidili velký potlesk. 
Přednášející MVDr. Jana Kubínová svým příjem-
ným vystoupením a zajímavou přednáškou o do-

mácích zvířátkách posluchače zcela získala. Na 
konci přednášky proběhl i obrázkový test, který 
naši spoluobčané lehce zvládli. Poté každá žena 
obdržela malou pozornost ke „Dni matek“. 
Také letos členky ČČK připravily občerstvení 
a snažily se vytvořit příjemnou náladu. 
Věříme, že se našim spoluobčanům takto prožité 
nedělní odpoledne líbilo. 

Helena Neuerová, ČČK

v) cenovou nabídku firmy ARS Litomyšl, Smetanovo 
nám. 95, 570 01 Litomyšl, IČ: 11098929  na úpravu 
zahrady MŠ Biskupice za částku 106 305,-Kč vč. 21% 
DPH 
w) výsledek hospodaření kanalizace obce Biskupice za 
rok 2013
x) provedení výměny podlahové krytiny v kancelá-
řích OÚ za částku 20 140,-Kč vč. 21 % DPH firmou 
Petr Bombera, Jaroměřice 393, 569 44 Jaroměřice, IČ: 
64264840
y) cenovou nabídku firmy Malované Mapy, s.r.o., So-
kolská 416, 760 01 Zlín, IČ: 24804584 na provede-
ní leteckých snímků obce za částku 5 263,-Kč vč. 
21% DPH
z) úpravu odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) dle novely  naří-
zení vlády č. 37/2003, v platném znění  ze dne 18. pro-
since 2013 ve výši dle zápisu s účinností od 1.4.2014 
a doporučení Ministerstva vnitra ČR ze dne 5.5.2014

27/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 7. dubna 2014 pana Miroslava Raka, 
bytem Pustiměř 186, PSČ 683 21 Pustiměř o vrácení 
parcely č. 199/42 v k.ú. Biskupice u Jevíčka určenou 
pro stavbu RD 
b) žádost ze dne 8. dubna 2014 pana Tomáše Maca-
lu, , bytem Tyršova 29, PSČ 682 01 Vyškov o vrácení 
parcely č. 199/28 v k.ú. Biskupice u Jevíčka určenou 
pro stavbu RD
c) žádost ze dne 30. dubna 2014 paní Venduly Va-
šíčkové, bytem Biskupice 153 o finanční příspěvek na 
dechovou kapelu Holoubci, která by vystoupila na le-
tošním ročníku Biskupického kaléšku v areálu bývalé-
ho družstva
d) žádost ze dne 16.dubna 2014 pana Jana Bidmona, 
bytem Biskupice 11 o koupi části parcely č. 199/48 
a 202/2 v k.ú. Biskupice u Jevíčka 
e) informaci starosty o místním šetření provedeného 
MěÚ Moravská Třebová-odbor ŽP ve věci uložené zemi-
ny na parcele č. 199/48 v k.ú. Biskupice u Jevíčka pro-
vedeného na základě oznámení Ing. Tomáše Faltýnka
f) informaci starosty o provedené kontrole obce Okres-
ní správou sociálního zabezpečení Svitavy bez závad 
g) informaci starosty o zahájené kontrole Finančním 
úřadem pro Pardubický kraj na čerpání dotace na akci 
„15 TI Biskupice“

27/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě 
27/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v červnu
Čeněk Bubák
Lubomír Vykydal
Jaroslav Pokorný
Gratulujeme a přejeme  
spokojenost a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Marie Slabá
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Chornický vandr 

Loutkové divadlo v mateřské škole

Projektový den – Veselé zoubky

Dne 8. května 2014 se v Chornicích uskutečnil 2. 
ročník pěšího a cyklistického pochodu CHOR-
NICKÝ VANDR. 
Účastníci pochodu si mohli vybrat ze tří tras ve-
doucích kolem Chornic. Trasa Toulavý kočárek 
měřila 8 km, delší 16 km, nejdelší trasa měřila 
25 km. Po trase Toulavý kočárek byly rozmístěny 
jednoduché úkoly, kterými jsme se snažili účastní-
kům pochod zpestřit. 
Na cestě byla i občerstvovací stanice, kde si ka-
ždý mohl opéct párek a doplnit tekutiny. V cíli si 
pak „turisté“ zkontrolovali, zda mají správně vy-
luštěnou tajenku. Za své snažení si každý odnesl 
pamětní list a medaili, kterou nám vyrobily Petra 
Trčková a Darina Kőnigová.
Děkujeme všem, kteří nelenili a vydali se na 2. roč-

V měsíci dubnu přijelo do naší mateřské školy děti 
pobavit loutkové divadlo. Představení se skládalo 
ze tří pohádek – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTRO-
ZRAKÝ, TŘI PRASÁTKA a pohádka O KOBLÍŽ-
KOVI. Pohádky se líbily jak dětem, tak dospělým. 
Divadelníci zapojili děti do rozhovorů, děti si moh-

ník CHORNICKÉHO VANDRU. Fotografie si 
můžete prohlédnout na www.tjsokolchornice.cz.
Chornický vandr v číslech:
celkem účastníků: 91 (38 žen, 23 mužů, 30 dětí), 
nejstarší účastnice: 79 let, nejstarší účastník: 81 
let, nejmladší účastník: 5 let, počet psů: 2
Výběr tras:
Toulavý kočárek - 25 účastníků, trasa16 km - 43 
účastníků, trasa 25 km - 23 z toho 17 cyklistů a 6 
pěších
účastníci z Chornic: 40
účastníci přespolní: 51 (Jevíčko - 20, Městečko 
Trnávka - 9, Velké Opatovice - 6, Jaroměřice - 4, 
Biskupice - 4, Vranová Lhota - 2, Vrážné - 1, Bělá 
u Jevíčka - 1, Borotín - 1, Česká Třebová - 1, Roz-
stání - 1, Lázy - 1)

Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová

ly zazpívat písničku, prohlédnout loutky a maňás-
ky. Pohádkové dopoledne nás potěšilo, děti získa-
ly autogramy od divadelníků a rozloučili jsme se 
bouřlivým potleskem.

V tomto školním roce se opět prvňáčci společně 
s paní učitelkou základní školy v Chornicích zapoji-

li do preventivního programu Veselé zoubky, který 
připravila společnost dm drogerie markt s.r.o.
Po zaslání materiálů pro výuku prevence zubního 
kazu proběhly 14. 5.- 15. 5. projektové dny na toto 
téma. Děti se seznámily jak fungují zoubky, k čemu 
je máme, jak rostou a mění se, co je to zubní kaz. 
Po zhlédnutí filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zou-
bek jsme probrali zásady správné péče o zuby, jak si 
čistit zoubky, aby byly bez kazu, a proč navštěvovat 
zubního lékaře. Výběr zubního kartáčku, správné 
stravování, to byla další témata, na která byl kladen 
velký důraz. Po správném vyplnění pracovního listu 
prvňáčci obdrželi samolepky a dm preventivní ba-
líčky ,,Veselé zoubky“, obsahující produkty k péči 
o zoubky, včetně zubního kartáčku a pasty.

Mgr. Iveta Špičková

Domácí zvířata 
a jejich mláďata

To je oblíbené téma všech dětí. Ne jinak tomu 
bylo i u našich nejmenších v mateřské škole. Rádi 
jsme přijali nabídku paní Knollové a navštívili je-
jich hospodářství s právě narozenými kůzlátky. 
Po vzájemném okukování si děti dodaly odvahu 
a skotačící kozičky si mohly pohladit a nakrmit 
je čerstvou trávou. Paní Knollová připravila dětem 
překvapení - napekla sváteční koláčky, kterými 
nás pohostila. Všichni jsme si pochutnali a tímto 
bychom jí rádi poděkovali.

Gymnasté v akci…
Mladí sportovci z TJ Sokol Chornice vyjeli 7. 4. 
2014 do Svitav na okresní kolo ve sportovní gym-
nastice. Tento závod je velmi náročný a obtížný, 
a tak bez pečlivé přípravy by „sokolíci“ nemoh-
li soupeřit se sportovci z velkých měst. Našich 8 
gymnastů předvedlo velmi hodnotné sestavy a jen 
díky velké dřině a vytrvalosti z tréninků se jich 7 
probojovalo dál do krajské soutěže. Velice dobře si 
vedla a pěkné známky měla naše nejmladší „ben-
jamínek´´ Markéta Vykydalová, ale hrazda na ni 
byla přece jen moc vysoká…
Do krajského kola, které pořádaly 13. 4. 2014 také 
Svitavy, postoupili: Pavlína Kopková, Aneta Elne-
rová, Hana Kopková, Eva Vyroubalová, Lucie Slad-
ká, Tadeáš Hofman a Jiří Goš. Konkurence byla 
vysoká, ale i tak se ve svých kategoriích prosadili 
naši 3 cvičenci:
3. místo Pavlína Kopková
1. místo Tadeáš Hofman
1. místo Jiří Goš 
Všichni gymnasté pokračovali a zdokonalovali se 
ve svých sestavách, ale medailisté, ti dřeli na „Re-
publikovou soutěž ve sportovní gymnastice“, ko-
nanou pod záštitou ČASPV, která vyvrcholila 17. 
a 18. května 2014 v Doubí u Třeboně. Ve velké 
konkurenci (333 soutěžících) a za nepříznivých 
sportovních podmínek nakonec dopadli takto: Pav-
lína Kopková obsadila 26. místo, Jiří Goš obsadil 
4. místo a Tadeáš Hofman byl na krásném 14. mís-
tě. Cvičenci načerpali mnoho inspirace a doufáme, 
že ji zúročí ve svém dalším sportování. Děkujeme 
za skvělou reprezentaci naší obce i našeho spolku 
TJ Sokol Chornice.
Velké poděkování patří také panu Ing. Pavlu Kop-
kovi za odvoz na soutěž a podporu soutěžícím. 

Za TJ Sokol Chornice 
Alena Fiebichová a Ilona Vašíčková



17Červen 2014Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

ZPRÁVY Z CHORNIC

Natáčecí den s Českou televizí pro pořad Šikulové
Již několik let bývá pravidelně vysílán Českou te-
levizí Ostrava zábavný pořad pro zručné děti s ná-
zvem Šikulové.
Získal si velkou oblibu, protože moderátoři Jana 
Zajacová a Ivo Marták s dětmi živě vytvářejí před 
kamerami rozličné výrobky,zkoušejí pokusy i zají-
mavé výtvarné techniky. Aktéři tohoto pořadu vy-
zývají děti různých škol, aby je pozvali k takovým 
tvůrčím aktivitám přímo k nim do školy, popřípadě 
do zájmových kroužků. A právě holky a kluky naší 
4. a 5. třídy tato nabídka oslovila. Nejprve bylo ale 
potřeba vytvořit videopozvánku s krátkou charakte-
ristikou školy a dětí, které ji navštěvují.
Náš bývalý žák, dnes již dospělý student, Ondřej 
Smékal, nám celou pozvánku profesionálně natočil, 
sestříhal a připravil k odeslání do televize. Výsledek 
můžete posoudit sami na YouTube, kde je dána ke 
zhlédnutí. Stačí zadat: pozvánka Šikulové Chorni-
ce. Ani jsme nedoufali, že z tak velkého množství 
ostatních škol z celé naší republiky by nás mohli 
vybrat k natáčení. A přesto se to podařilo!!!
V pondělí 5. května nás navštívila dramaturgyně 
pořadu, učinila obhlídku školy a dohodnula termín 
natáčení.
Den D tedy připadne na 18. června, kdy do Chornic 
zavítá natáčecí štáb a naše děti budou reprezento-
vat svoji školu i svůj tvůrčí kolektiv.

V televizi by tento díl měl být podle paní dramatur-
gyně k vidění někdy na podzim, takže  budeme ne-
trpělivě vyčkávat a těšit se, až jej uvidíme a s námi 
i všichni ostatní u televizních obrazovek.

Mgr. Milena Truhlářová

Logo pro náš Sokol
V měsíci březnu vyhlásil TJ So-
kol Chornice výtvarnou soutěž 
Logo pro náš sokol. Do sou-
těže se zapojily děti ze Základní 

školy v Chornicích. Jejich návrhy si mohli prohléd-
nout účastníci Chornického vandru. 
Z velkého počtu návrhů nakonec členové výboru 
TJ Sokol Chornice vybrali 5 nejzdařilejších. Mezi 
finalisty byly: Pavla Pokorná, Pavla Továrková, 
Aneta Eliášová a Adéla Danihelová, které obdržely 
cenu útěchy - sportovní láhev.
Vítězné logo navrhla Jiřina Znojilová. Za své vítěz-
ství obdržela dárkovou poukázku v hodnotě 500,- 
na nákup ve Sportisimu. 
Všechna loga budou vystavena na Dětském dni 
v Chornicích, který se uskuteční 7. června 2014 
od 13.30 hod. na fotbalovém hřišti a na www.tj-
sokolchornice.cz.

Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová

Mladí zdravotníci
14. května 2014 proběhlo okresní kolo soutěže mla-
dých zdravotníků ve Svitavách, které se zúčastnili 
žáci prvního i druhého stupně naší základní školy. 
Ošetřovali raněné, předváděli správné obvazování, 
odnášeli raněné a odpovídali na otázky ze zdravo-
vědy, ze znalostí o ČK a dopravě. 
Družstvo žáků II. stupně obsadilo druhé místo 
v okrese a žáci I. stupně ZŠ se umístili na prv-
ním místě a postupují do krajského kola soutěže.
Naši mladí zdravotníci si mohli ověřit, že znalos-
ti získané ve zdravotnickém kroužku jsou schopni 
v praxi dobře použít při ošetřování různých zranění 
a nehod. I když pracovala nervozita a namaskovaná 
zranění vypadala jako skutečná, děti si s tím doká-
zaly bez větších zaváhání poradit. 

Marie Appelová a Jana Vyroubalová
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Obec Jaroměřice

Výstava prací výtvarného oboru a koncert žáků 
Základní umělecké školy Jevíčko v Jaroměřicích

Pan ředitel ZUŠ Jevíčko nabídl uskutečnit koncert 
s výstavou i v Jaroměřicích ve výstavní síni CŽP. Obec-
ní knihovna návrh s radostí přijala, neboť ne každý se 
dostane na koncerty do Jevíčka.
Týden před koncertem nainstalovala učitelka výtvar-
ného oboru MgA.Renata Štindlová práce svých mlad-
ších  žáků i účastníků oblíbených večerních kurzů 
kreslení. Zajímavá výtvarná díla zdobila výstavní síň 
ve dnech 29.4.- 14.5. 2014. 
Uskutečnění koncertu bylo zvoleno na středu 7.5.2014. 
Po úvodu pana ředitele MgA. Dušana Pávka vystou-
pila skupina tanečního oboru učitelky Aleny Dosed-
lové. Soubor zvolil „úspornou“ choreografii vzhledem 
k menším prostorám výstavní síně. Kvalita tanečního 
vystoupení rozhodně ochuzena nebyla, ba naopak děv-
čata a jeden chlapec sklidili zasloužený potlesk.
Další pedagogové ZUŠ připravili své žáky na koncert 
ve hře na flétny, klarinet, akordeon, trubku. Tak se 
mohli místnímu obecenstvu představit především žáci 

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červnu se významného životního 
jubilea dožívají:
Kudlík Oldřich
Langerová Anna
Opletalová Zdena
Pudíková Anna
Réda Jaroslav
Souralová Ludmila
Vystavěl Karel
Všem jmenovaným přejeme radost z každého 
dne, prožitého ve zdraví a spokojenosti.

Ve dnech 80. narozenin nás opustila
paní Anna Mlčochová
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé rodině.

jaroměřické školy.
O zvučný a líbivý závěr se postaral žesťový soubor 
Mgr. Petra Pávka.
Koncert měl velký úspěch a zajisté budeme v Jaromě-
řicích v započaté tradici pokračovat i příští rok. Všech-
ny děti věnovaly své vystoupení maminkám k nad-
cházejícímu Svátku matek, jako poděkování za péči 
a dlouholeté vytváření příznivého rodinného zázemí. 
Děkujeme pedagogům ZUŠ za nezištnou přípravu, dě-
tem za kvalitní projev a obecenstvu za podporu svých 
ratolestí.

www.jaromerice.cz

Jaro s písničkou
S radostí přivítali senioři v penzionu na Kalvárii drobo-
tinu zdejší školy. Dětem už po několikeré návštěvě není 
prostředí cizí a vědí, že písničkami, recitací i četbou 
tamní obecenstvo velmi potěší.
Početný pěvecký sbor, vedený ředitelem školy Mgr. 
Frant. Václavkem a vychovatelkou Soňou Valentovou, 
si připravil na odpoledne 13.5.2014 pásmo lidových pís-
niček, které si mohli spolu s dětmi zanotovat i míst-
ní klienti penzionu. Básničkami popřáli malí recitátoři 
maminkám k svátku. Nejlepší čtenářky probíhající kni-
hovnické soutěže „Lovci perel“ přečetly ukázky z oblí-
bených knih. V družině vytvořily děti spolu s vychova-
telkami pro všechny milá přáníčka, která obecenstvu 
děti rozdaly.
Všichni společně byli pohoštěni dobrým zákuskem a ča-
jem. Bohužel, za vydatného deště musely děti penzion 
opustit. Až přijdou příště s koledou, snad už nezmoknou.

Okresní soutěž „Mladý 
zahrádkář“ ve Svitavách, 

dne 15.5.2014
Letošní rok reprezentovali jaroměřickou ZO ČZS dva 
žáci ZŠ Jaroměřice, a to Josef Soural v mladší kategorii 
a Anna Souralová soutěžila ve skupině starších. 
Přesto, že příprava nebyla soustavná, oba získali mezi 
svými vrstevníky třetí místo.
Budou- li mít děti o teorii zahrádkářství i o poznávání 
rostlin zájem i v příštím školním roce, starší zahrád-
káři jim rádi předají zkušenosti. Přihlaste se už nyní 
u předsedkyně ZO ČZS paní Vaškové nebo jednatele 
ing. Vykydala.

 ZŠ Jaroměřice na olympiádě 
ve Velkých Opatovicích

Ve středu, 21. 5. 2014, se první třída ZŠ Jaroměřice zú-
častnila 16. ročníku olympiády ve Velkých Opatovicích. 
Sportovat se vydalo 8. prvňáčků. Žáci druhé třídy jeli 
tyto sportovce podpořit. Všichni naši sportovci vynalo-
žili maximální úsilí, aby se ve své disciplíně co nejlépe 
umístili. Celá výprava byla po dni stráveném na sluníč-
ku velmi vyčerpaná. Jako odměnou pro všechny byly 
sladkosti, které si děti koupily a opečený párek. Přesto-
že jsme neobsadili přední místa, jsme s našimi výsledky 
spokojeni. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Mgr. Kateřina Továrková

Rod Thurn-Taxis na 
Malé Hané

Posledním šlechtickým rodem, který vlastnil velkosta-
tek Biskupice a Jaroměřice na Malé Hané, byli Thurn-
-Taxisové. Rod je v českých zemích známý hlavně díky 
dostihovému prostředí - podle jednoho z členů byl totiž 
pojmenován slavný pardubický Taxisův příkop. Thurn-
-Taxisové (neboli von Thurn und Taxis) jsou němec-
ký knížecí rod, který pochází ze severní Itálie. Svůj 
původ spojovali s rodinou Torriani, užívající jméno de-
lla Torre (z Věže, odtud německy Thurn). Znak Thurnů 
tvoří čtvrcený erb, v němž jsou ve dvou stříbrných po-
lích červené věže a ve dvou zlatých polích červení lvi. 
Knížecí rod Thurn-Taxisů užívá ve středu erbu štítek 
s bílým jezevcem (italské slovo tasso, z něhož je odvo-
zeno rodinné jméno Taxis, znamená jezevec). Thurn-
-Taxisové se v průběhu staletí rozdělili do mnoha vět-
ví, přičemž z české pocházel princ Lamoral Fridrich 
Thurn-Taxis (18032-1903), jenž se stal díky sňatku 
s biskupickou hraběnkou Antonií von Schaffgotsche 
majitelem panství Biskupice a později též Jaroměři-
ce. Jejich prvorozený potomek Fridrich Lamoral (nar. 
1871) se spolu se svými syny Jiřím Lamoralem (nar. 
1910) a Hugem (nar. 1916) ve 30. a 40. letech přiklo-

nil k nacistické ideologii, což jej těsně po kon-
ci druhé světové války stálo život, když byl 10. 
dubna 1945 v Biskupicích zastřelen. Jeho syno-
vé uprchli z obav před potrestáním do zahraničí 
a rozsáhlý majetek Thurn-Taxisů na Malé Hané 
byl zkonfiskován. 

Michal Schuster

Poslední z regionálně - historických přednášek 
o šlechtických panovnících Jaroměřic Mgr. Mi-
chala Schustera se uskutečnila za velkého počtu 
zájemců v nedělní odpoledne 4.5.2014 ve výstav-
ní síni CŽP. Zajímavých témat z historie obce 
zůstává nekonečně mnoho, proto jsme se s mla-
dým historikem neviděli zajisté naposledy.
Již ve středu 6. srpna v 16.30h nás provede od 
jaroměřického zámku na Kalvárii s výkladem 
o jaroměřických památkách a v pátek 22.srpna 
od 21.30h se s ním setkáme při tajemném noč-
ním putování za oživlými pověstmi Jaroměřic.

Výlet žáků ZŠ Jaroměřice 
na Terezínskou tryznu 

v neděli 18. května 2014
Jako učitelka základní školy jsem se rozhodla opět 
uskutečnit s žáky naší školy výlet do Terezína. Stejně 
jako loni, tak i letos, jsem se na základě doporučení 
Anny Trefilové, členky Českého svazu bojovníků,  ob-
rátila na paní Marii Bínovou, která naši školu pozva-
la na Terezínskou tryznu s tím, že výlet bude svazem 
uhrazen.  Po čtyřech hodinách cesty jsme konečně do-
jeli na místo. Hemžilo se tu mnoho lidí, potkávali jsme 
významné osobnosti našeho i jiných států. Přes nepří-
znivé počasí jsme s napětím očekávali začátek pietního 
aktu. Po slavnostním uvítání a programu jsme dostali 
přidělenenou průvodkyni, která nás bravurně a s ex-
celentním výkladem provedla celým bývalým ghettem 
a koncentračním táborem. Žáky celý výklad velmi zají-
mal a s radostí se dotazovali na různé 
informace. Ochotně si vše fotili a na-
táčeli. Musím konstatovat, že tento 
výlet byl pro mne, pro pedagoga, stej-
ným přínosem jako pro všechny žáky. 
Tímto děkuji Českému svazu bojovní-
ků za finanční podporu, bez které by-
chom se na toto místo nedostali. Už 
se všichni těšíme na příští rok, kdy 
chceme zase jet. Děkujeme.
Zároveň chci poděkovat paní Anně 
Trefilové za veškeré informace, které 
nám poskytla. Tímto jí také chceme 
popřát k jejím 91. narozeninám, které 
tato aktivní členka Českého svazu bo-
jovníků oslaví v červenci 2014. Děku-
jeme Vám za Vaše zásluhy, které jste 
pro náš stát vykonala.

Mgr. Kateřina Továrková 
(vnučka paní Trefilové) ZŠ Jaroměřice

Blahopřání
V měsíci červnu se dožívá vý-
znamného životního jubilea
pan JAROSLAV RÉDA.
Přejeme hodně štěstí, zdra-
ví a životního optimismu do 
dalších let.

Manželka a děti s rodinami

Poděkování
Diakonie Broumov děkuje všem za věcné dary, 
které jste věnovali sociálně slabším. Příští Huma-
nitární sbírka bude opět uskutečněna na podzim 
v Centru života a podnikání.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červen 2014
30.5.- 27.6., výstavní síň CŽP, v době provozu knihov-
ny
(8.6., v pouťovou neděli otevřeno 9.00-16.00 h)
Výstava patchworku Renaty Edlmanové a jaroměřic-
kých patchworkářek
1.6. neděle, obřadní síň jaroměřického zámku, 10.00 
h a 11.00 h
Vítání občánků
1.6. neděle,  9.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
7.6. sobota a 8.6. neděle
První pouť – slavnost Seslání Ducha Svatého, cele-
bruje P.Leoš Ryška, ředitel TV NOE
7.6., 17.00 h Křížová cesta od dolního kostela na Kalvá-
rii, 18.00 h Mše sv.
 8.6.,  8.30 h Mše sv., 10.30 h Slavnostní Mše sv., 14.00 
h Slavnostní požehnání
14.6. sobota, 9.00 h, VS
Šitíčko patchworku - volná dílna i pro nové začínající 
zájemce
21.6. sobota, 13.30 – 15.30 h, prezentace v Pohádko-
vém království (CŽP)
POHÁDKOVÝ LES, hledání ztracených pohádek 
a princezny v jaroměřickém lese,
na hřišti TJ Jaroměřice bohatý doprovodný program, ob-
čerstvení
24.6. úterý, odjezd autobusu od ZŠ v 8.00 h, předpoklá-
daný návrat ve 14.30h
Zájezd pro Všudybyly a Všechnoznaly na Sv.Kopeček 
u Olomouce, ZOO a na Fort Radíkov
slíbený výlet ve spolupráci s představiteli Hanácké Re-
publiky, doprovod dospělých možný po dohodě ve druži-
ně ZŠ nebo v knihovně, cena pro dospělé 100,- Kč
25.6.středa, 18.00 h, VS
Jak bylo ve Finsku, zhodnocení tříměsíčního studijní-
ho pobytu Renaty Štaffové, studentky Gymnázia Mor. 
Třebová, vzpomínky s bohatou fotodokumentací
27.6. pátek, ZŠ a obřadní síň jaroměřického zámku
Slavnostní ukončení školního roku

1144/11, 615 00 Brno – Židenice
17. smlouvu (č. OS201420005803) o zajištění zpětného od-

běru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM  a.s., 
Praha včetně dodatku č. 1 ke smlouvě

18. zařazení území obce Jaroměřice do území působnosti 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na období 
2014 – 2020

19. směrnici o stravování ve školní jídelně při Základní 
škole a mateřské škole, Jaroměřice, okres Svitavy včetně 
provozního řádu školní jídelny

20. částku 30 000 Kč na úpravu kontejnerů pro Sběrný 
dvůr v Jaroměřicích

21. opravu místní komunikace od zámku k lokalitě Za Tvrzí 
dle zápisu

22. záměr směny pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) 
p.č. 999, p.č. 1001, p.č. 2051 a p.č. 2491/1 dle zápisu

23. záměr pronájmu bytových prostor na č.p. 200 
24. odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s Janem a Ire-

nou Markovými na stavební parcelu 166/31 dle zápisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
25. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ja-

roměřice za rok 2013 Krajským úřadem Pardubického 
kraje

26. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit pro-
vedený na OÚ Jaroměřice

27. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní 
škole a mateřské škole, Jaroměřice, okres Svitavy

28. Protokol o jednání hodnotící komise č. 2 ze dne 30. 4. 
2014 k veřejné zakázce na akci „Obnova oken na zámku 
v Jaroměřicích“

29. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 ze dne 30. 4. 2014 
k veřejné zakázce na akci „Obnova oken na zámku v 
Jaroměřicích“ 

30. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 
4.2014 k veřejné na akci „Obnova oken na zámku v Ja-
roměřicích“

31. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 
23.04.2014 k veřejné na akci „Stavební a dispoziční 
úpravy mateřské školy Jaroměřice“

32. Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 30.04.2014 k 
veřejné zakázce na akci „Stavební a dispoziční úpravy 
mateřské školy Jaroměřice“

33. Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 30.04.2014 

45. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 14. 5. 2014 
k veřejné zakázce na akci „Stavební a dispoziční úpravy 
mateřské školy Jaroměřice“

34. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
30.04.2014 k veřejné zakázce na akci „Stavební a dispo-
ziční úpravy mateřské školy Jaroměřice“

35. žádost majitelů chat ve věci účelové komunikace  v cha-
tové oblasti za Monarcem

36. žádost pana Ivo Mašina o odkoupení parcely za hřbito-
vem

37. žádost pana Jindřicha Kuby o pronájem bytu na č.p. 200
38. informace starosty obce z pracovního jednání Rady a 

členů samosprávy Pardubického kraje se starosty obcí
Zastupitelstvo obce ukládá:
39. místostarostce připravit nájemní smlouvu na parcely 

507/31 díl j), 207/26 díl h) a 507/25 díl g) s panem 
Miroslavem Hlouškem

40. starostovi obce  podepsat „Rozhodnutí o vyloučení z 
účasti ve výběrovém řízení“ k veřejné zakázce „Obnova 
oken na zámku v Jaroměřicích

41. starostovi obce  podepsat „Rozhodnutí o výběru nej-
vhodnější nabídky“ k veřejné zakázce „Obnova oken na 
zámku v Jaroměřicích

42. starostovi obce  podepsat Smlouvu o dílo mezi Obcí Ja-
roměřice a panem Romanem Langerem (celková nabíd-
ková cena vč. DPH 749 129,87 Kč) po marném uplynutí 
lhůty pro podání námitek proti Rozhodnutí o vyloučení 
z účasti ve výběrovém řízení a Rozhodnutí o výběru nej-
vhodnější nabídky

43. starostovi obce  podepsat „Rozhodnutí o výběru nej-
vhodnější nabídky“ k veřejné zakázce „Stavební a dispo-
ziční úpravy mateřské školy Jaroměřice

44. starostovi obce  podepsat Smlouvu o dílo mezi Obcí 
Jaroměřice a obchodní společností REISTAV CZ s.r.o., 
se sídlem Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno – Židenice 
(celková nabídková cena vč. DPH 1 439 069,00 Kč) po 
marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti Roz-
hodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

45. starostovi obce podepsat smlouvu se společností EKO-
-KOM včetně dodatku č. 1 ke smlouvě dle zápisu

46. místostarostce zaslat majitelům chat v chatové oblasti 
za Monarcem písemné stanovisko k jejich žádosti

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
2. záměr pronájmu pozemků p.č. 507/31 díl j) o výměře 

700 m2 , p.č. 507/26 díl h) o výměře 11 m2 a p.č. 
507/25 díl g) o výměře 24 m2

3. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního za-
sedání 

4. hospodaření obce za leden až duben 2014
5. Rozpočtové opatření č. 3 – příjmy i výdaje se navyšují o 

5 557 800,50 Kč
6. Závěrečný účet  obce Jaroměřice za rok 2013 a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením obce Jaroměřice za 
rok 2013 bez výhrad

7. převod výsledku hospodaření za rok 2013 v částce 2 
564 113,07 Kč na účet 432 (nerozdělený zisk)

8. Účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2013
9. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy
10. inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventariza-

ce k 31. 12. 2013
11. rozdělení výsledku hospodaření Základní školy a ma-

teřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy za rok 2013 dle 
návrhu

12. v souladu s doporučením hodnotící komise vyloučení 
uchazeče JS Moravská Třebová s.r.o., se sídlem Sušice 
105, 571 01 Moravská Třebová z účasti ve výběrovém ří-
zení k veřejné „Obnova oken na zámku v Jaroměřicích“

13. v souladu s doporučením hodnotící komise, že nejvhod-
nější nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou na akci 
„Obnova oken na zámku v Jaroměřicích“ je nabídka, 
kterou podal pan Roman Langer, trvale bytem Jižní 
1499, 562 06 Ústí nad Orlicí (celková nabídková cena 
vč. DPH 749 129,87 Kč)

14. smlouvu o dílo mezi Obcí Jaroměřice a panem Roma-
nem Langerem

15. v souladu s doporučením hodnotící komise, že nejvhod-
nější nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou na akci „Sta-
vební a dispoziční úpravy mateřské školy Jaroměřice“, 
je nabídka, kterou podal uchazeč REISTAV CZ s.r.o., se 
sídlem Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno – Židenice 
(celková nabídková cena vč. DPH 1 439 069,00 Kč).

16. smlouvu o dílo mezi Obcí Jaroměřice a obchodní 
společností REISTAV CZ s.r.o., se sídlem Skopalíkova 

Připravujeme:
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti do 15ti let 
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ Registrace od 
27.6.2014, ukončení soutěže 31.8.2014
Podmínky soutěže:
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem návštěvy 
kulturní památky,  různého navštíveného  místa –infor-
mační centrum, OÚ,  kulturního představení, kina, diva-
dla, koncertu, knihovny - 
i jaroměřické, aj.(1 záznam ve vlastním deníčku-1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10ti otázka-
mi z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninového vý-
robku, obrázku ( max. 10 bodů )
4. Záznam o přečtené knize ( 10 bodů) , čtenářská soutěž 
„Lovci perel“ POKRAČUJE

6.7. neděle, 15.00 h, prostory CŽP
Vernisáž výstavy výtvarné tvorby Jany Francové
Módní přehlídka modelů výtvarnice Ivany Kolmač-
kové 
Výtvarná dílna pro děti, vedená výtvarnicí Janou 
Francovou 
Letní odpoledne se skupinou SLZA, občerstvení zajiště-
no, langoše aj.
vstupné 30,- Kč, děti do 10ti let zdarma
po módní přehlídce možnost výběru a koupi výtvarných 
doplňků i předvedených modelů
7.7. - 29.8. v době provozu knihovny, VS
Výstava volné tvorby výtvarnice Jany Francové, výsta-
va zpřístupněna 
PO,ST  9-11, 13-16;  PÁ  13-18 hodin, jinak po dohodě 
s knihovnicí 776 552 246
Vstupné dobrovolné
11.7. pátek, 15.00 h, VS 
Výtvarná dílna pro děti, vedená paní Marií Bednářovou
14.7.- 26.7.
Dovolená v knihovně

28.7. - 1.8., VS, 1. termín, 4.8. - 8.8. VS, 2. termín
LETNÍ  ŠKOLA  PALIČKOVÁNÍ  s lektorkou ing. 
Ivou Vanžurovou 
Zájemci, i začátečníci se mohou přihlásit v knihovně
9.-10.8. sobota-neděle
Dvoudenní zájezd za památkami UNESCO, tentokrát 
do Českého Krumlova, Holašovic
a na Zelenou Horu s návštěvou Jindřichova Hradce 
a noclehem ve Veselí nad Lužnicí 
s průvodcem Janem Valíčkem, cena a odjezdy autobusu 
budou zveřejněny co nejdříve.
13.8. středa, 10.30 h, VS
PEXESOVÝ TURNAJ, oblíbená soutěž pro děti i dospělé
20.8. středa, 15.00 h, VS
Výtvarná dílna s Helenou Podlezlovou „Výroba lucer-
niček“ příprava na noční putování za pověstmi Jaroměřic
22.8. pátek, 21.30 h, sraz dětí i dospělých před kni-
hovnou
„OŽIVLÉ  POVĚSTI JAROMĚŘIC“ tajemné noční pu-
tování s vypravěčem Mgr. Schusterem po místech pověstí 
naší obce. Malé děti pouze v doprovodu dospělých
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 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. Slavíč-
kovou ve VS 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
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

Prodám levně 2.500 ks pálených děrovaných 
nepoužitých cihel. Tel.: 776 775 322.

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

Pronajmu komfortní byt v Jevíčku, 3 + 1 po celkové GO, 
100 m2, k nastěhování ihned. Tel.: 775 760 080.

Pronajmu nebytový prostor v  přízemí 
(120 m2 + sklad 20 m2) a v 1 . patře (30 m2 – vhod-
né jako provozovna služeb, kosmetika, kadeř-
nictví, kancelář) budovy na ulici Kostelní č . 39 
v Jevíčku . Nebytové prostory se nachází na rohu 
náměstí . Cena dohodou . Mobil: 728 128 036.

Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslímeekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.


