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Fotoaktuality

Restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého

Gymfest byl nejen pro studenty

Jevíčtí Frakaři bodovali s gulášem 
na Křetínce

Etien Band mistrem ČR
Žáci Základní umělecké školy Jevíčko 
sklízejí v letošním roce jeden soutěžní 
úspěch za druhým. Po 2. místě Maloha-
nácké muziky v celostátním kole decho-
vých orchestrů a postupu výtvarných pra-
cí žáků výtvarného oboru také 
do celostátního kola národ-
ní soutěže ZUŠ  uzavřel 
soutěžní rok historicky 
nejlepším úspěchem or-
chestr Etien band, který 
po vítězství v krajském 
kole soutěže 25. dubna 
v kulturním domě Fabri-
ka ve Svitavách postoupil do celostátní-
ho kola této soutěže. Jako jediný orches-
trální  zástupce bývalého okresu Svitavy 
jsme tedy s naším Etien bandem vyrazili 
v pátek 13.6. do Litvínova, kde již soutě-
žili ty nejlepší jazzové a taneční orches-
try z celé České republiky. Zde náš or-
chestr Etien band  v pěkném prostředí 
litvínovského divadla „Citadela“ předve-
dl vynikající hudební výkon, který při ve-
černím vyhlášení ohodnotila porota vel-
kým uznáním, výborným zvukem kapely, 

ale především 1. místem národní soutě-
že ZUŠ. Tímto se podařilo zástupci naší 
školy  poprvé v historii obsadit vítězné 
místo v celostátním kole soutěže, kte-
rou každoročně vyhlašuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy pro 
všechny základní umělec-
ké školy v České republi-
ce.
Velké poděkování pat-

ří všem členům Etien 
bandu za skvělou repre-

zentaci naší školy a města 
Jevíčka, ale především kapel-

níkovi orchestru panu Ing. Radku Kava-
novi a všem ostatním pedagogům naší 
zušky, kteří se na vedení orchestru podí-
lejí nebo se svými žáky orchestrální par-
ty nacvičují. Děkujeme také městu Je-
víčko za úhradu autobusu, který nás do 
Litvínova v pohodlí dopravil.
Záznam ze soutěžního vystoupení mů-
žete shlédnout na internetovém serveru 
„youtube“, kam je postupně přidává náš 
kameraman Jan Košťál.

Dušan Pávek, dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko
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Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny 
1. 7. 2014, 7:30–17:30 hodin
Okružní III – od ul. Brněnská po 

ul. Olomoucká levá strana

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Oznamovací povinnost pro pořádání ohňostrojů dle OZV 
k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností:

V rámci Programu regenerace památek Městské 
památkové zóny Jevíčko probíhá restaurování 
sochy sv. Jana Nepomuckého. Barokní sousoší 
z roku 1730 výtvarně umocňuje podobu Palacké-
ho náměstí, je vytvořeno z šedého až žlutého jem-
nozrnného pískovce z maletínské oblasti. Světec 
je oděn v kanovnickém rouchu s pěti hvězdami 
kolem hlavy jako připomenutím legendy o nale-
zení jeho mrtvého těla vltavskými rybáři, v levé 
ruce drží krucifix. Socha je osazena na čtyřbokém 
barokním podstavci, v jehož rozích jsou čtyři po-
stavy andílků.
V barokním podstavci byla při průzkumu nale-
zena zavoskovaná sklenice se čtyřicet let starou 
zprávou:
RENOVACE PAMÁTEK MĚSTA JEVÍČKA 
Prováděno v letech 1973-1974 celkovým nákla-
dem 304.000,- Kč.
Práce prováděl kolektiv vedený restaurátorem p. 
Josefem Godžou z Frenštátu pod Radhoštěm.
Provedeno za předsedy Měst. NV Jevíčko –  
s. Žižka Stanislav a tajemníka Měst. NV Jevíčko 
Kubáta Jaroslava. Dozor prováděl promovaný his-
torik s. Marin Dorrev z krajské památkové péče 

1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření smě-
řujících k ochraně před hlukem v době nočního 
klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, 
který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěv-
níků obce, vytváření příznivých podmínek pro ži-
vot v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
2) Předmětem této vyhlášky je regulace činnos-
tí, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
zdraví, a činnosti směřující k ochraně před ná-
slednými škodami a újmami působenými narušo-
váním veřejného pořádku na majetku, jako veřej-
ném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, 
v zájmu chráněném obcí jako územním samo-
správným celkem.
3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořá-
dek v obci, je:

a) rušení nočního klidu (Noční klid je dobou od 
22:00 hod. do 06:00 hod. V této době je každý 
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.),
b) používání hlučných strojů a zařízení v ne-
vhodnou denní dobu,
c) pořádání veřejnosti přístupných tanečních zá-
bav, diskoték a jiných kulturních podniků.
Podrobné podmínky dle této OZV včetně dalšího 
časového vymezení, oznamovací povinnosti pořa-
datelů a možnosti udělení výjimky při pořádání 
akcí jsou uvedeny na webu města.
Připomínáme: Pořadatelé ohňostrojů jsou po-
vinni splnit oznamovací povinnost na MěÚ 
Jevíčko, organizační odbor (tel.: 464 620 515, 
e-mail: zikmundova@jevicko.cz) ve lhůtě 10 dní 
před konáním.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

MUDr. Jana Nádeníčková
DOVOLENÁ

14.–18. 7. 2014
zastupuje MUDr. Hájek ve svých ordi-
načních hodinách (ordinace Palackého 

nám. 20, Jevíčko).
NEORDINUJE

25. 7. 2014
z důvodu odborného školení.

V pondělí odpoledne v červenci a srpnu 
neordinuje v Březině a v tuto dobu ordi-

nuje v Jevíčku.

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ

28. 7.–8. 8. 2014.
Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci 

– 4. 7. 2014. 

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

11. 7. 2014. 

MUDr. Jana Trčková
neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 

18. 7. 2014. 

MUDr. Alena Blahová – 
interna
DOVOLENÁ

21.–25. 7. 2014. 
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 18. 7. 2014. 

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ

27. 6.–4. 7. 2014 a 28. 7.–8. 8. 2014. 

MUDr. Karel Machánek
DOVOLENÁ

1.–4. 7. 2014 a 28. 7.–1. 8. 2014. 
Ostatní ordinační hodiny budou v červen-
ci v úterý i ve čtvrtek zkráceny do 14 h.

Poděkování
Chtěli bychom velmi srdečně poděkovat oběma 
pracovnicím Městské knihovny v Jevíčku, paní 
S. Kavanové a pí. P. Konečné za služby, kte-
ré pro nás, starší občany, nezištně vykonávají. 
Každý měsíc nám vyberou knihy ke čtení a do-
vezou nám až domů. Pro nás, kteří se už tak 
zdatně nepohybujeme, je to služba velmi zásluž-
ná a jistě nadstandardní. Děvčata, děkujeme!

Marie a František Sedláčkovi, Růžová 78, Jevíčko

Pozor na žluté čáry
V poslední době se v Jevíčku řidiči již setkávají 
se žlutými čarami vyznačenými na obrubnících 
chodníků přilehlých k vozovce místní komuni-
kace na ul. A. K. Vitáka. Jak se však ukazu-
je, většina řidičů neví, co takováto žlutá čára 
vlastně znamená. Někteří držitelé řidičského 
oprávnění ani netuší, že se jedná o vodorovné 
dopravní značení V12c Zákaz zastavení (žlutá 
čára souvislá). Tímto vodorovným dopravním 
značením se vyznačuje úsek pozemní komuni-
kace, kde je zakázáno zastavení či stání, při-
čemž ji lze užít samostatně nebo ve spojení se 
značkou svislou. 
V případě Jevíčka se s ní mohou řidiči setkat 
na uvedeném místě, kde je třeba zdůraznit 
zákaz stání a zastavení plynoucí již z obecné 
úpravy pravidel provozu.
Po zkušenostech se jeví užití tohoto znače-

Poděkování
Za krásné opravené chodníky, vybave-
ní dětského hřiště, novou zeleň, trvalé 
ošetřování zelených ploch a úklid sně-
hu děkujeme MěÚ v Jevíčku a EU.

Obyvatelé sídliště

Pardubice. Úhrada provedena sdružením finanč-
ních prostředků ONV Svitavy a Měst NV Jevíčko.
(Dole jsou připojeny tři podpisy.)
Restaurování v roce 2014 provádí akademický 
sochař Martin Pokorný z Prahy pod památko-
vým dozorem PhDr. Václava Paukrta z Národní-
ho památkového ústavu Pardubice. Z celkových 
nákladů 399.280 Kč bude cca 80 % hrazeno 
z dotace Ministerstva kultury ČR. V rámci re-
staurátorského zásahu dojde mimo jiné k lo-
kálnímu zpevnění narušených míst, k doplnění 
spárování, k odstranění uvolněných a nevyhovu-
jících vysprávek z minulosti a jejich obnovení. 
Ve spodní části podstavce budou vysprávky se-
jmuty téměř v celém rozsahu. Bude obnoveno 
zlacení sochy a proveden nátěr kovového zábra-
dlí. Hlavní práce by měly být dokončeny do ter-
mínu jevíčské pouti.
Kromě této kulturní památky projdou obnovou 
také socha sv. Josefa na ulici Olomoucké a po-
mník napoleonských válek pod Červeným kop-
cem. I tyto opravy jsou spolufinancovány z dotač-
ních prostředků.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

ní jako žádoucí a vhodné. Vzhledem k tomu 
je pravděpodobné, že se výskyt vodorovných 
značek bude ve městě zvyšovat. Doporučuje-
me proto řidičům, aby příkazy z vodorovných 
značek plynoucích respektovali neméně inten-
zivně, neboť před zákonem má v těchto přípa-
dech vodorovné i svislé značení stejnou váhu. 
Lze tudíž očekávat i stejný postih za nedodr-
žení příkazu, ať už se jedná o značku svislou 
nebo vodorovnou. Prozatím je najdete v ulici 
města - A. K. Vitáka (2x)

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka
INFORMACE  
o konání 44. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko v souladu s ustano-
vením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, informuje o konání 44. zasedání 

Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného 
starostou města Ing. Romanem Müllerem 
v souladu s § 103 odst. 5 zákona o ob-
cích.

Místo konání: 
zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, 
Palackého nám. 1, Jevíčko
Doba konání: 
23. 07. 2014 od 16:00 h

Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu
 3) Informace k návrhu územního plánu sí-

delního útvaru Jevíčko 
 4) Korespondence, různé
 5) Usnesení

V Jevíčku dne 20. 06. 2014
Ing. Roman Müller, starosta města Jevíčka

Usnesení ze 42. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 22. května 2014

42/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pávek, 
dipl. um., Pavla Konečná, Marta Pocsaiová,
b) program zasedání,
c) výsledek zadávacího řízení na akci: „Sníže-
ní energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma 
VAŠSTAV, s. r. o., se sídlem Staňkova 103/8, 
602 00 Brno za nabídkovou cenu 10.932.825 
Kč bez DPH (13.228.718 Kč vč. DPH),
d) výsledek výběrového řízení na akci: „Re-
staurování sochy sv. Josefa na ul. Olomoucká 
v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podal ak. sochař Martin Pokorný, Jesenio-
va 67, 130 00 Praha 3 za nabídkovou cenu 
71.800 Kč bez DPH (82.570 Kč vč. DPH),
e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a ak. sochařem Martinem Pokorným, 

Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 k provedení 
akce: „Restaurování sochy sv. Josefa na ul. 
Olomoucká v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 
71.800 Kč bez DPH (82.570 Kč vč. DPH),
f) dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko 
a SZIF, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Pra-
ha o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč 
na akci: „Výstavní systém města Jevíčko“ 
s předpokládanou spoluúčastí města ve výši 
17.223 Kč, 
g) cenovou nabídku na opravu místních ko-
munikací (obslužných polních cest) společnos-
tí Správa a údržba silnic Pk, cestmistrovství 
Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Mo-
ravská Třebová za částku 181.392 Kč vč. DPH,
h) vydání souhlasného stanoviska k projek-
tové dokumentaci pro vydání územního roz-
hodnutí na umístění stavby na akci: „Využití 
odpadního tepla z kogenerační jednotky bio-
plynové stanice Jevíčko“, investor Hanácká ze-
mědělská společnost Jevíčko, a. s., Třebovská 
713, 569 43 Jevíčko, s podmínkou zapracování 
připomínek Města Jevíčko dle přílohy zápisu,

42/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Buši-
nu a Mgr. Jiřího Janečka

42/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :
a) text připomínek ze strany Města Jevíčko 
k projektové dokumentaci pro vydání územ-
ního rozhodnutí na umístění stavby na akci: 
„Využití odpadního tepla z kogenerační jed-
notky bioplynové stanice Jevíčko, investor 
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, 
a. s., Třebovská 713, 569 43 Jevíčko,
b) dotazník Města Skuteč ve věci stanoviska 
ke vzniku obce s rozšířenou působností ve 
správním obvodu Města Jevíčko,
c) informaci o možné podpoře Gymnázia Je-
víčko pro dojíždějící žáky a možného zříze-
ní prospěchového stipendia hrazeného z roz-
počtu města.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Usnesení  
z mimořádného zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 11. června 2014

M/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Franti-
šek Bušina, Ing. Zdeňka Jirásková, Bc. Jan 
Finsterle,
b) program zasedání,

c) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou VAŠSTAV, s. r. o., se síd-
lem Staňkova 103/8, 602 00 Brno k prove-
dení akce: „Snížení energetické náročnos-
ti objektu ZŠ Jevíčko“ za nabídkovou cenu 
10.932.825 Kč bez DPH (13.228.718 Kč vč. 
DPH),
d) zrušení veřejné soutěže na koupi osobního 
automobilu TATRA T-700 ze dne 8. 4. 2014,
e) vypsání výzvy k podání nabídky na koupi 
osobního automobilu TATRA T-700 s pod-
mínkou kauce 100.000 Kč a termínem podá-

ní nabídek do konce měsíce července 2014,

M/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezu-
lu a Ing. Kamila Stopku,

M/3 Zastupitelstvo p  o  v  ě  ř  u  j  e :
a) radu města zjištěním informací týkajících 
se elektronické aukce na dodávku energií.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Usnesení ze 43. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 18. června 2014

43/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milo-
slav Parolek, Ing. Antonín Staněk, Vojtěch 
Hebelka,
b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 
2014 č. 3,
d) přidělení finančního daru místostarostovi 

města za činnosti vykonávané po dobu pra-
covní neschopnosti starosty dle zápisu,
e) výsledek poptávkového řízení na akci: 
„Výstavní systém města Jevíčko“ k dodání 
10 ks paravánových tabulí, ve kterém nej-
výhodnější nabídku podala firma VMS VI-
SION, s. r. o., Chrudichromská 13, 680 01 
Boskovice za nabídkovou cenu 75.487,67 Kč 
vč. DPH,
f) cenovou nabídku a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a firmou VMS VISION, 
s. r. o., Chrudichromská 13, 680 01 Bos-
kovice k dodání 10 ks paravánových tabu-
lí v rámci akce: „Výstavní systém města Je-

víčko“ za nabídkovou cenu 75.487,67 Kč vč. 
DPH,
g) zakoupení nového serveru pro Městskou 
knihovnu v Jevíčku od firmy OR-CZ, spol. 
s r. o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebo-
vá za celkovou částku 75.159 Kč vč. DPH (do-
tace Ministerstva kultury ČR 49.000 Kč vč. 
DPH, spoluúčast města 26.159 Kč vč. DPH),
h) cenovou nabídku SÚS Pardubického kra-
je, cestmistrovství Moravská Třebová, Ná-
dražní 15, 571 01 Moravská Třebová k pro-
vedení opravy příčných překopů na ulici Dr. 
Klimeše v Jevíčku v částce do 100.000 Kč 
vč. DPH,
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Usnesení z 92. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 12. května 2014
1/92 Rada schvaluje CN firmy Petr Bombera-
-kompletní podlahářské práce, Jaroměřice 393 
k renovaci parket sálu budovy Zámečku za část-
ku 48.999 Kč vč. DPH,
2/92 Rada schvaluje CN firmy Roman Dvo-
řák-malíř, natěrač, Městečko Trnávka 101 k vý-
malbě přízemních prostor budovy Zámečku za 
částku 26.936 Kč,
3/92 Rada schvaluje výměnu vytipovaných 7 
ks svítidel veřejného osvětlení dle CN firmy Jiří 
Popelka ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko za část-
ku 46.110 Kč vč. DPH,
4/92 Rada pověřuje IT dořešením a předá-
ním povinnosti obnovovat nástřik vodorovného 
dopravního značení SÚS Pk na komunikacích 
v jejich správě,
5/92 Rada schvaluje provedení opravy břehů 
a koryta Žlíbeckého potoka u domu č. p. 434 
na ul. Třebovská do částky 40.000 Kč bez DPH, 

6/92 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru prověřením umístění buňky žadate-
le dle zápisu a prověření právního stavu,

7/92 Rada schvaluje přihlášení osoby k trva-
lému pobytu na adrese Třebovská 71 v Jevíčku 
dle zápisu,

8/92 Rada schvaluje poskytnutí mimořád-
ného finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč 
na zajištění dětského dne komisi pro výchovu 
a vzdělávání, mládeže a sportu a úhradu za pro-
nájem skákacího hradu v částce 3.000 Kč,

9/92 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 
o. p. s. na poskytnutí finanční částky ve výši 
8.700 Kč na spolupodíl při realizaci projektu 
„Nezapomeňte (se) vrátit“,

10/92 Rada schvaluje záměr pronájmu p. č. 
112 a p. č. 117, oba ostatní plocha v k. ú. Jevíč-
ko-město,

11/92 Rada schvaluje ZŠ Jevíčko výjimku 
z nejvyššího počtu žáků ve skupině při výuce 
informatiky žáků skupinově integrovaných na 
školní rok 2013/2014,

12/92 Rada schvaluje změnu dodavatele ener-
gií pro město dle předložených CN a pověřu-
je místostarostu zajištěním přechodu k jinému 
dodavateli,
13/92 Rada schvaluje nákup reklamních před-
mětů pro TIC Jevíčko do částky 10.000 Kč ur-
čených na prodej,
14/92 Rada schvaluje podání žádosti o dota-
ci 60.000 Kč na restaurování sochy sv. Josefa 
v Programu podpory obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím ORP Moravská Třebová,
15/92 Rada schvaluje zakoupení přívěsného 
vozíku za automobil pro potřeby města do část-
ky 15.000 Kč vč. DPH,
16/92 Rada schvaluje úhradu faktury za do-
pravné do města Litvínov pro ZUŠ Jevíčko, kde 
proběhne celostátní soutěž orchestrů,
17/92 Rada schvaluje zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě řadových garáží na ul. 
K. Čapka na pozemcích p. č. 4217 a p. č. 5452 
v k. ú. Jevíčko-předměstí.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

i) nabídku České spořitelny, a. s., nám. Míru 
34, 568 15 Svitavy na střednědobý investič-
ní úvěr pro Město Jevíčko na akci: „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ 
ve výši 6.000.000 Kč s pevnou úrokovou saz-
bou do splatnosti 0,90 % p. a., 
j) cenovou nabídku firmy SUPERSEKTOR, 
s. r. o., Lesní 696, 679 63 Velké Opatovice 
k zakoupení 60 ks dřevěných polstrovaných 
židlí typ ELIOS do synagogy v částce do 
100.000 Kč vč. DPH,
k) prodej pozemku p. č. 136/6 (162 m2) – 
zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí panu Sta-
nislavu Dokoupilovi, Třebovská 809, 569 43 
Jevíčko za cenu 70 Kč/m2, celkem 11.340 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu vyhoto-
vení geometrického plánu v hodnotě 5.082 
Kč + Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Stanislavem Dokoupilem na prodej pozem-
ku p. č. 136/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
l) prodej pozemků p. č. 207/3 (149 m2) – tr-
valý travní porost a p. č. 1757/17 (125 m2) 
– vodní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí Pavlovi Skácelovi, Okružní III 210, 569 43 
Jevíčko za cenu 70 Kč/m2, celkem 19.180 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu vyhoto-
vení geometrického plánu v hodnotě 5.082 
Kč + úhradu částky rovnající se dani z na-
bytí nemovitých věcí ve výši 768 Kč + Kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pavlem Ská-
celem na prodej pozemků p. č. 207/3 a p. č. 
1757/17, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,
m) prodej pozemku p. č. st. 655 (21 m2) 
– zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-
-předměstí Ing. Tomáši Dvořákovi, U Cihelny 
660, 569 43 Jevíčko za cenu 300 Kč/m2, cel-
kem 6.300 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + 
Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. 
Tomášem Dvořákem na prodej pozemku p. č. 

st. 655 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
n) prodej pozemku p. č. 24/7 (1470 m2) – 
zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov do spolu-
vlastnického podílu o velikosti id. 1/2 pro 
každého z žadatelů Milanu Hieslovi, Zad-
ní Arnoštov 68, 569 43 Jevíčko a Richardu 
Hieslovi, Pekařská 32, 602 00 Brno za cenu 
35 Kč/m2, celkem 51.450 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 1.000 Kč + úhradu vyhotovení geomet-
rického plánu v hodnotě 6.897 Kč + Kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a panem Mila-
nem Hieslem a Richarden Hieslem na prodej 
pozemku p. č. 24/7 v k. ú. Zadní Arnoštov,
o) prodloužení lhůty pro dokončení stavby 
RD do 1. 8. 2015 bez udělení smluvní pokuty 
ve výši 64.000 Kč za nedodržení stanoveného 
termínu 21. 7. 2014 Ing. Andree Jagošové, Pa-
lackého nám. 28, 569 43 Jevíčko formou do-
datku ke kupní smlouvě ze dne 3. 11. 2010,
p) záměr prodeje pozemků p. č. st. 815, p. 
č. st. 1347, p. č. st. 620 a části p. č. 530/21, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, části p. č. 112 
v k. ú. Jevíčko-město a jednotkovou kupní 
cenu ve výši 300 Kč/m2,
q) výsledek výběrového řízení na akci: „Kon-
trolní činnost, daňové poradenství, poraden-
ství v oblasti účetnictví pro Město Jevíčko“, 
ve kterém vítěznou nabídku podal Bc. Petr 
Moučka, Eduarda Ušela 304, 679 63 Velké 
Opatovice ve výši 64.400 Kč ročně (není plát-
ce DPH),
r) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a Bc. Petrem Moučkou, Eduarda Uše-
la 304, 679 63 Velké Opatovice na „Kontrol-
ní činnost, daňové poradenství, poradenství 
v oblasti účetnictví pro Město Jevíčko“ za na-
bídkovou cenu 64.400 Kč ročně (není plátce 
DPH),
s) konání koncertu skupiny Kamelot a hos-
tů: Ilony Csákové, Petra Bendeho a Petra Ko-
láře v rámci Jevíčské pouti, která se uskuteč-

ní 17. 8. 2014 za dohodnutou cenu 85.000 
Kč vč. DPH, částka ve výši 45.000 Kč bude 
zajištěna sponzorsky, 
t) záměr převodu majetku organizací Tělový-
chovná jednota Jevíčko a Tělocvičná jednota 
Sokol Jevíčko na Město Jevíčko,

43/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňku Jirásko-
vou a Bc. Jana Finsterleho,

43/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :
a) zprávu komise kulturní, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje,
b) zprávu kontrolního výboru za období 
12. 2013 – 5. 2014,
c) zprávu místostarosty o činnostech v Zad-
ním Arnoštově,
d) cenu budovy č. p. 126 na ul. Kobližná v Je-
víčku dle znaleckého posudku č. 3463/2014 
v částce 1.922.840 Kč,

43/4  Zastupitelstvo  r u š í : 
a) bod usnesení 40/1 písm. s) ze dne 16. 4. 
2014 – ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 
24/7 (1470 m2) – zahrada v k. ú. Zad-
ní Arnoštov panu Milanu Hieslovi za cenu 
35 Kč/m2, celkem 51.450 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hod-
notě 1.000 Kč + úhradu vyhotovení geome-
trického plánu v hodnotě 6.897 Kč + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a panem Mi-
lanem Hieslem na prodej pozemku p. č. 24/7 
v k. ú. Zadní Arnoštov,
b) bod usnesení 43/1 písm. i) ze dne 23. 1. 
2002 – ZM schvaluje prodej nemovitosti p. č. 
136/1 zahrada o výměře 252 m2 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí panu St. Dokoupilovi za cenu 
150,- Kč/m2.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta
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ŠKOLY A RŮZNÉ

V červnu jsme se v naší školce opravdu nenudili

V úterý 3. června se vydala třída Kapříků 
a Kosáčků na výlet. Navštívili jsme plane-
tárium v Brně. Pro děti to bylo něco nového, 
protože zde ještě nikdo z nich nebyl. Nejenže 
se dozvěděly o planetách a souhvězdích, ale 
zhlédly i pohádku v novém digitáriu a ten-
to zážitek můžeme všem doporučit. Při cestě 

domů jsme se stavili na zmrzlinu v Kunštátu 
a poté jsme si prohlédli jeskyni v Rudce a vy-
slechli si pověst o blanických rytířích. Počasí 
nám celou dobu přálo a domů jsme se vrátili 
sice unavení, ale se spoustou zážitků.

V pondělí 9. června jsme se všichni vystří-
dali na návštěvě v hasičárně. Tímto chceme 

poděkovat p. Skácelovi a p. Ducháčkovi, kteří 
se dětem jako vždy s plným nasazením vě-
novali. Připravili si pro ně poutavé povídání, 
zajímavé ukázky a děti od nich dostaly i slad-
kou odměnu.

Hned 10. června se na zahradě naší škol-
ky konalo rozloučení se školním rokem. Pro 
děti byl připraven program „Kouzelná školka“ 
s profesionálním kouzelníkem a moderátorem 
Jirkou Hadašem. Děti si zatančily, zasoutěži-
ly, zakouzlily, dostaly drobné dárky a na zá-
věr proběhlo pasování dětí na školáky. Děti 
odcházely spokojené a ještě další dny na toto 

odpoledne vzpomínaly. Jediné co nás potrápi-
lo bylo velké horko. Rádi bychom poděkovali 
městu Jevíčko za zapůjčení stanů, které nám 
pomohly vedro lépe snášet.

Ve čtvrtek 12. června se vydala třída Sluní-
ček na výlet do Kartografického centra ve Vel.
Opatovicích, aby si na vlastní oči, uši, ruce 
a nohy vyzkoušela, jak funguje lidské tělo. 
To vše jim umožnila interaktivní výstava 
„Lidské tělo“. Děti se nemusely bát na ex-
ponáty sáhnout a vyzkoušet si, jak to v těle 
člověka vypadá. Dokonce si prolezly obří aor-
tou, vyčistily smetákem-kartáčkem na zuby 
obří chrup, vytáhly několikametrové střevo 

z útrob makety člověka, nakoukly do lidského 
žaludku, vyzkoušely svůj postřeh, čich i zrak, 
zjistily, co společného mají ledviny a filtrace 
v akváriu. Potom se děti nasvačily, také pro-
běhly v příjemném prostředí zámeckého par-
ku a poté vyrazily na autobus zpět domů do 
Jevíčka. Nakonec jsme ještě stihli sladkou teč-
ku v podobě zmrzliny. Moc jsme si to užili.

Ve čtvrtek 19.června se děti z třídy Koťátek 
vydaly na dobrodružnou cestu za pokladem.
Velkým zážitkem bylo hledání šipek a fábor-
ků, které značily cestu. Dopisy s úkoly se 
s nadšením hledaly a plnily. Na konci cesty 
na nás čekal loupežnický poklad a sladkos-
ti od zajíčka schované na zahradě u p. uč. 

Marušky Suchomelové. To bylo radosti. Naše 
putování jsme zakončili společným opékáním 
párků.

Děkujeme všem, kteří se v letošním školním 
roce zapojili do sběru papíru a hliníku. Za zís-
kané finanční prostředky se dětem na zahra-
du dokoupily další dva díly prolézačky „Hou-
senka“ . Velké poděkování patří i p. Petru 
Hublíkovi, který se sběrem pomáhal.

Oznámení
Informativní schůzka pro rodiče 
dětí, které od září nově nastu-
pují do MŠ proběhne ve středu 
20. srpna v 15.00 hod. v mateř-
ské škole.
Přijďte prosím bez dětí!
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RŮZNÉ

Požární ochrana očima dětí 2014

Bláznivé proroctví

Žáci Základní školy v Jevíčku se každoročně účast-
ní řady soutěží, kde dosahují výrazných úspěchů. 
Tak tomu bylo i u letošního ročníku výtvarné soutě-
že Požární ochrana očima dětí. V hodinách výtvar-
né výchovy žáci malovali a kreslili práce zachycující 
činnost, odvahu a pomoc hasičů při nejrůznějších, 
někdy i nebezpečných událostech. Málokdo si uvě-
domuje, jak významnou úlohu v našich životech 
hasiči hrají - odstraňují následky záplav, snaží se 
jim předcházet, hasí požáry, pomáhají při doprav-
ních nehodách, sundávají ze stromů včelí roje či 
koťata, vyprošťují lidi ze zbořených budov. Výčet 
by jistě mohl pokračovat dál. Děti proto měly širo-
ké pole výběru, jak zpracovat téma, kde je hlavním 
motivem práce hasičů. Z naší školy bylo do soutěže 
vybráno velké množství obrázků a některé z nich 
natolik zaujaly porotu svým námětem a zjevem, že 
byly ohodnoceny nejen v okresním, ale i v krajském 
kole. Níže uvádíme umístění našich umělců.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 164 dětí ze 7 
mateřských škol, 8 základních škol, 1 střední ško-
ly a 2 SDH.
Umístění žáků ZŠ Jevíčko v okresním kole 
soutěže:
kategorie ZŠ 1
1. místo - Ondřej Gloc
2. místo - Anna Korbelová
kategorie ZŠ 2
2. místo - Marie Janíčková
3. místo - Barbora Staňková
kategorie ZŠ 3
1. místo - Matěj Krejčí
kategorie ZŠ 4
1. místo - Helena Hublíková, Tereza Spáčilová
2. místo - Zdeňka Mauerová, Diana Vedrová
3. místo - David Dvořák

Procházím se. Mířím na Václavské náměstí. Zastavuji 
se u stánku s novinami. 
Pobíhá okolo Národního divadla prokletí? Říká je-
den z titulků.

Opravdu mě vyděsila jedna vzpomínka. Byl rok 
1991, 13. května, pátek. Byl jsem v Národním diva-
dle, představení bylo naprosto skvělé, ale... ten stej-
ný den asi hodinu po skončení jsem se setkal se 
svými přáteli v restauraci, nedaleko od Národního, 
seděli jsme na zahrádce a pili pivo. Najednou… nej-
dřív vidím oheň, potom lidi, jak někteří křičí a běží 
co nejdál, co jim nohy stačí. Jiné zajímá: „Co se sta-
lo?“ My patříme k těm, co se zajímají. Běžíme smě-
rem k ohni, dobíháme… a vidíme ho. Zíráme na něj 
jako na zjevení. Před námi se promítá nejhorší scéna 
mého života. Nároďák je celý v plamenech.
Koupím si noviny a jdu domů. Sedám si na verandu 
a čtu si článek. Píše se tam jako běžně. Mimozemš-
ťani, neznámé síly, žháři, zloději, technická závada, 
prokletí? Ovšem, nejde mi to z hlavy. Že by vážně 
prokletí? I když jsou mimozemšťani pro mě naprostá 
smyšlenka, nedá mi článek spát. Když konečně usí-
nám, zdají se mi takové šílenosti. Ovšem jeden sen 
jsem si zapamatoval snad doslovně.
Jsem oblečený pán v takových lehkých látkách, jako 
se nosily ve středověku. Jsem součástí davu na jaké-
si hoře. Před davem stojí žena s nataženou rukou, 
zavřenýma očima a něco říká. V tu chvíli si to uvě-
domuji. Jako bych se najednou stal, byť jen malou, 
součástí starých pověstí českých. Hledím na skvost-
nou Libuši. Poslouchám to známé proroctví, ovšem 
… pokračuje a já slyším neznámá slova, tak děsivá, 
že mě z nich jde mráz po zádech. To proroctví neza-
pomenu: „Potřikráté v nejistém čase bude sežehnuta 
střecha města velikého a ukáže se síla, láska a víra 
lidu tohoto… 
Jsem kdesi ve tmě. Jediné co vidím, je něco, co není 
tak úplně lidské? Napadá mě. Stojí tam cosi tmavě 
hnědě zelené, co hrozně chce ven. Je to podivné, 
jako bych cítil jeho vztek, sílu. Najednou se to na mě 
dívá. Odněkud jde světlo a ukrutné teplo. Dostává se 
až ke mně. Dál? Nepamatuji se. 
Druhý den přemýšlím. Co tam je? Je to tam? Není? 
Je? Není? Snad výplod mé představivosti, což je nej-
pravděpodobnější. Každopádně pořád na to myslím, 
a tak udělám to, co je podle mě potřebné. Váhám. 
Zvažuji. Rozhoduji se. Nepůjdu přece a jen tak to 
neoznámím do novin nebo na policii. Ne. Ne. Ne-
jdu, dokud si neověřím, že je to pravda. Čekám před 
Národním divadlem do večera, nadupaný redbulem. 
Čekám, až bude po prvním dlouho očekáváném 
představení, hraje se po dlouhé opravě způsobené 
požárem. Jakmile vidím vycházet lidi, jdu dovnitř. 

Zastavují mě u vybírání lístků: „What hapenned?“
 „Co prosím?“ ptám se. 
„Promiňte, myslel jsem, že nejste místní,“ řekl sar-
kasticky pokladník. „Co se děje?“ přeložil otázku. 
„Zapomněl jsem si tam peněženku,“ odpovídám. 
Podezřele se na mě dívá: „Promiňte, ale nezdá se mi, 
že bych vás tu viděl?“ 
„ Asi jste si mě v takovém houfu nevšiml,“ odvětím 
klidně.
Doprovází mě k sedadlům. „Děkuji, porozhlédnu se.“ 
Peněženku mám samozřejmě v kapse, ale teď mě za-
jímá jen jedna věc: „zákulisí“. Jdu na scénu a před-
stavuji si, že hraju detektiva. Ovšem před prázdným 
hledištěm. Takže můj výkon a hra asi nic moc, no 
nevadí. Být tu jeden z mých kamarádů byla by to vět-
ší sranda. Postupně se vžívám do role a můj herec-
ký výkon se stupňuje. Narážím na stopu. Šlápnu na 
prkno. Je uvolněné.  Beru ho a odkládám stranou. 
Vytahuji připravenou baterku. Vyndávám ještě jed-
no a dívám se dolů. Je tam asi metr a půl hloubky, 
ale stejně lezu opatrně. Jsem dole a krčím se, vůbec 
nevím a nezajímá mě, kolik je času, postupuji v prů-
zkumu, dokud... nenajdu tělo. Zřejmě hledal co já, 
dávám si větší pozor. Jdu. Krčím se. Jdu a nalézám 
stopu. Stopa je obrovská, ne jako medvědí, ani jako 
sloní. Něco daleko většího. Začínám se bát. Utíkám 
ven. Rychle nasazuji prkna. Jsem u pokladny. Po-
kladník tam není. Což je divné, ale vůbec, je mi to 
jedno. Jsem před divadlem.  Zastavuji se. Něco není 
v pohodě. Přichází pokladník a s ním policista. Mají 
mou peněženku. Musela mi vážně vypadnout. 
 „Ale, ale, nehledal jste příliš dlouho?“ 
Policista mě odvádí.  Co ode mě čeká? Že jim podě-
kuju na stanici za.. za co vlastně? Ne, pokladník se 
musel vrátit, uvidět mě a říct to policii. Kdybych jim 
řekl, co jsem tam dělal, poslali by mě do blázince. 
A tak jsem se z toho snažil vylhat. Ale nakonec to ze 
mě dostali a já skončil v blázinci. 
Po měsíci mě navštívila matka, povídala něco o rodi-
ně a tak. Zmínila se ale i o tom nejdůležitějším. My-
slí si, že nejsem blázen a že mě beztak už brzy pustí. 
Další návštěva. Je to strejda, který pracuje jako de-
tektivní očko, ovšem ne soukromé.  „Zajímali jsme 
se o tvůj případ. Šel jsem tam teda se svou parťač-
kou nebo holkou, říkej si tomu, jak chceš. Ve tmě 
jsme našli skutečně mrtvolu. Stopy. Hromady pope-
la. Sežehlé zdi. Cítili jsme velké horko. Čekali jsme, 
že vyšlehnou plameny a zbyde z nás jen hrouda po-
pela. Hnali jsme zpátky. Já snad začnu věřit na dra-
ky.“  Je mi toho strejdy líto, už v tom lítá taky. Do-
stalo mě to natolik, že zůstávám v blázinci. Sepisuji 
pověst o Libušině neznámém proroctví a drakovi dří-
majícím ve zdech divadla. 

Petr Veselka, 8. A, 14 let, Základní škola Jevíčko

Vyhodnocení krajského kola soutěže Požární ochra-
na očima dětí proběhlo v prostorách THT Polička. 
Krajského kola se zúčastnilo 2254 dětí z 63 mateř-
ských škol, 65 základních škol, 41 středních škol 
a 82 SDH.
Umístění žáků ZŠ Jevíčko v krajském kole sou-
těže:
kategorie ZŠ 1
3. místo - Anna Korbelová
kategorie ZŠ 3
1. místo - Matěj Krejčí
kategorie ZŠ 4
1. místo - Helena Hublíková
2. místo - Tereza Spáčilová
3. místo - Zdeňka Mauerová

Na závěr uvádíme poděkování velitele JSDH Jevíč-
ko Stanislava Ducháčka:
„Jménem Sboru dobrovolných hasičů a Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů v Jevíčku 
bych chtěl poděkovat všem žákům, kteří přispěli ja-
koukoliv prací do této soutěže, a samozřejmě pogra-
tulovat všem výhercům v okresním a krajském kole. 
Těší nás, že si mládež uvědomuje nutnost prevence 
před požáry a jinými mimořádnými událostmi a vní-
mají práci hasičů jako důležitou, velmi potřebnou, ale 
také jako nesmírně namáhavou. Vaše výtvory jsou jis-
tým druhem poděkování za naši hasičskou práci.“

Za SDH Jevíčko a JSDH obce Jevíčko
Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko

Zdeňka Mauerová, 9. B

Taneční kroužek 
MŠ Jevíčko

se rozloučil s devíti tanečníky, kteří po prázdni-
nách nastupují do 1. třídy.
Těžko se s nimi loučíme, ale těší nás, že mno-
ho z těchto dětí pokračuje na ZUŠ Jevíčko v ta-
nečním oboru. Ve školním roce 2013/2014 bylo 
zapsáno 20 dětí ve věku 4 – 6 let. 
Děti absolvovaly čtyři veřejná vystoupení a to:
5. 10. 2013 –  BISKUPICKÝ KALÉŠEK
11. 5. 2014 – ZÁVODY MÍRU V JEVÍČKU
31. 5. 2014 – DEN DĚTÍ NA ŽLIBKÁCH
18. 6. 2014 – VYSTOUPENÍ PRO DĚTI A ZA-
MĚSTNANCE MŠ
Celoroční snažení jsme završili v cukrárně a dě-
tem byly předány krásné diplomy na rozlou-
čenou.
Přejeme všem slunné prázdniny a v září se bu-
deme těšit na nové děti a diváky. 
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Gymfest 2014
S blížícím se létem přichází i doba různých akcí 
a festivalů. Nemohli jsme zůstat pozadu, proto se 
naše gymnázium v Jevíčku rozhodlo uspořádat již 
druhý ročník Gymfestu 2014. Na chuť si přišli úpl-
ně všichni. Milovníci hudby, literatury, tance, vý-
tvarného umění, dokonce i jídla.  
Tuto netradiční neděli zahájily slavnostní fanfáry. 
Po proslovu našeho pana ředitele bylo předáno 
slovo paní Moučkové, absolventce našeho gymná-
zia, která nás provázela celým programem v aule. 
Prvního výstupu se ujali naši studenti ze skupiny  
4/4 JeVy.  Pokračovalo se hudebním vystoupením 
německých přátel z partnerské školy Mittelschule 
Böhlen. Program probíhající na nádvoří zahájila 
skupina God bless jazz. 
„Po pastvě pro uši přišla pastva pro oči“. Předved-
li se mažoretky, tanečníci ze ZUŠ Jevíčko a dokon-
ce jsme viděli i ukázky zumby. V průběhu celého 
dne studenti vystoupili před svými rodiči, praro-
diči a kamarády, ať už při recitaci, sportovních 
aktivitách či ve skupinách Etien band a Defekt. 
O zpestření se postaraly výtvarné dílny a KK Ja-
roměřice se svými agility. Pro nejmenší byl připra-
vený skákací hrad. Této zábavy ale nevyužili jen 
malí, nýbrž i někteří dospělí.
Hojná účast velice potěšila všechny organizátory, 
kterým bychom tímto chtěli poděkovat, hlavně 
paní profesorce Sedláčkové, bez jejíhož zapálení 
pro věc by tato akce byla jen pouhým snem. 
Je třeba poděkovat všem sponzorům a Městu Je-
víčku, kteří finanční částkou, a tím ne malou mě-
rou přispěli ke zdaru akce. Velká poklona patří 
ZUŠ Jevíčko za vynikající spolupráci nejen při or-
ganizaci Gymfestu 2014, ale za spolupráci v prů-
běhu celého školního roku. Nesmíme zapomenout 
i na restauraci Sport, díky níž jsme nezemřeli hla-
dy ani žízní. 
Pevně věříme, že si tuto akci všichni báječně užili 
a doufáme, že se v příštím roce, v roce 2015, opět 
uvidíme. Již teď se na Vás všechny moc těšíme.

Kristýna Valíčková, Eliška Veselková

Ze dne na den bojovníky o přežití

Benelux 2014

Pokud si myslíte, že jste někdy zažili opravdu fy-
zicky náročný týden, jste na omylu. Jako studenti 
třetího ročníku jevíčského gymnázia jsme si boj 
o přežití vyzkoušeli na vlastní kůži. Stejně jako 
všichni studenti v předešlých letech jsme se zú-
častnili Sportovně turistického kurzu. 
V sobotu 31. května jsme se shromáždili u gym-
názia a hned nás čekal první náročný úkol – do-
pravit se na kolech do 40 km vzdáleného kempu 
v Hamrech u Poličky. Po příjezdu jsme se ubytovali 
v chatkách a dozvěděli se, co všechno nás čeká. 
Na denním pořádku byl pohyb. Ať už jízda na 
kole, běhání po lese či jiné sportovní aktivity. Vy-
zkoušeli jsme si i poněkud nebezpečnější činnosti, 
jako například střelbu ze vzduchovky nebo slaňo-
vání. Také jsme absolvovali dva „celodeňáky“.

Gymnázium Jevíčko ve spolupráci s ostravskou ob-
chodní akademií a německými přáteli pořádá zájezd 
do zemí Beneluxu. Letos se zájezdu účastnilo 6 žáků 
našeho gymnázia pod vedením paní profesorky Dity 
Šponerové. 
V pondělí 21. dubna jsme společně absolvovali dlou-
hou noční cestu. V brzkých ranních hodinách jsme 
dorazili do města Lucemburk, hlavního města Lu-
cemburska, které jsme mohli blíže poznat. Navštívili 
jsme zde katedrálu Notre Dame včetně hrobu českého 
krále Jana Lucemburského, 
velkovévodský palác a ná-
městí Jana Palacha. Dále 
jsme se přesunuli do hlav-
ního města Belgie – Bruse-
lu. Nejdříve nás ohromila 
katedrála svatého Michae-
la, kterou jsme ale nemohli 
navštívit, kvůli právě pro-
bíhajícímu pohřbu. Dále 
jsme se obtížně dostali 
přes davy japonských turis-
tů až k symbolu Bruselu – k čůrajícímu chlapečko-
vi. Cestou na náměstí Grand-Place jsme se zastavili 
ochutnat typické vafle a ovocná piva. Poslední za-
stávkou v Belgii bylo Atomium – mnohokrát zvětše-
ná krystalová mřížka železa. Potom jsme pokračovali  
k našemu cíli, kterým bylo městečko Noordwijk na 
holandském pobřeží, kde jsme se ubytovali. Odtud 
jsme každý den vyráželi na zajímavé výlety po Ho-
landsku. 
První výlet se konal do Keukenhofu, největšího kvě-
tinového parku v Evropě. Tady jsme navštívili větrný 
mlýn, prošli mezi miliony tulipánů, nafotili kouzel-
né fotky a ztratili se v přírodním labyrintu. Zaanse 
Schans, malebná historická vesnička plná větrných 
mlýnů, byla naším dalším cílem. Mohli jsme zde na-
vštívit malé obchůdky se suvenýry, dřeváky a sýry. 
Zhlédli jsme také typický způsob výroby dřeváků. 
Dalším bodem programu byla návštěva Madurodamu 

Prvním byl cykloturistický vý-
let do Poličky. Zde jsme ne-
chali kola, kousek se svezli 
autobusem a pokračovali jsme 
pěšky chráněnou krajinnou ob-
lastí Žďárské vrchy. Druhý vý-
let – na Pernštejn – byl o něco 
náročnější, neboť nás čekalo 
celkem 75 km na kolech. 
Soutěží, kterou si užili nejen 
studenti, ale i profesoři, byl 
„Hon na predátora“.  Navlékli 
jsme na sebe maskáče, nahodi-
li válečné výrazy a mohli jsme 
vyrazit. Důležitou roli hrála 
vzájemná pomoc a podpora při 
plnění různých úkolů, například při přenosu ra-
něných, přeručkování potoka po vodorovném laně 
nebo při plížení se zabahněným kanálem. 
Jednou v noci jsme byli nemile překvapeni – pro-
budili nás ze sladkého snění a museli jsme se vy-
dat do tmy nevědíce, co se bude dít. 
Předposlední den nás čekal velký orientační běh. 
Když jsme zjistili, že trasa je dlouhá cca 3-4 km, 
mávli jsme nad tím rukou. To jsme ale ještě netu-
šili, že si naší nešikovnou prací s buzolou a mapou 
můžeme prodloužit cestu i o několik kilometrů. 
Někteří byli natolik ztraceni, že propadli totální-
mu zoufalství a museli využít GPS, jiní požádali 
o pomoc místní občany.

v Den Haagu. Tady jsme se cítili jako obři, protože 
jsme procházeli mezi zmenšeninami významných ho-
landských míst. V Den Haagu jsme se ještě zastavi-
li u sídla Mezinárodního soudního dvora. Poté jsme 
se přesunuli do nedalekého města Scheveningenu, 
kde jsme prozkoumávali podmořský svět ve vodním 
centru Sealife. V něm jsme mohli spatřit různé moř-
ské živočichy, např. karety obrovské a medúzy. Prošli 
jsme obřím tunelem uprostřed akvária a poznali vý-
vin mořského koníka. 

Další vzdělávající částí pro-
gramu bylo muzeum lidské-
ho těla Corpus. Prošli jsme 
si celé lidské tělo a na zá-
věr si zahráli interaktivní 
hry, ve kterých jsme mohli 
například rozpitvat tělo člo-
věka. Jako praví Holanďané 
jsme se cítili hlavně při cy-
klovýletu. Jeli jsme na pra-
vých holandských kolech 
z Noordwijku do Katwijku 

podél pobřeží. Byl to nezapomenutelný zážitek. Ne-
mohli jsme vynechat ani Rembrandtovu Noční hlídku 
a Van Goghův Autoportrét v Rijksmuseu. Poté jsme 
měli možnost na sýrové farmě ochutnat a zakoupit 
různé druhy sýrů.
Na závěr už nás čekal jen do oranžova zbarvený Am-
sterdam, kde jsme oslavili Den krále. V neděli večer 
už jsme se už vrátili domů a šli spát do svých po-
stelí s příjemným pocitem. Na všech těchto výletech 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí od pana Kami-
la Krčka z Ostravy a paní Šponerová všechny tyto in-
formace překládala i pro německé žáky. Poznali jsme 
spoustu nových přátel a zvyků. 
Za zprostředkování celého zájezdu děkujeme paní 
Šponerové a jejím kolegům z Ostravy a Německa. 
Získali jsme spoustu zážitků, na které nikdy neza-
pomeneme.

Tereza Švecová, Natálie Jirglová, 5.S

Ve volném čase jsme vysedávali v chatkách a ti, 
co toho ještě neměli dost, si mohli zahrát volejbal.  
Dva večery jsme strávili společně u ohně, zazpívali 
si a pochutnali si na makrelách a špekáčcích. 
Poslední síly, které nám zbyly, jsme vynaložili na 
cestu zpátky. Sice jsme byli úplně „K.O“, ale vidina 
domova, sprchy (s teplou vodou) a vlastní postele 
nás hnala kupředu. I přes totální vyčerpání, drob-
ná zranění a spoustu modřin, se na našich tvářích 
rýsovaly spokojené úsměvy. Kdybychom měli mož-
nost si tento týden plný nezapomenutelných zážit-
ků zopakovat, neváhali bychom ani minutu. 

Eliška Veselková, Kristýna Valíčková,  
Markéta Jenišová
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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 
Červenec 2014

Úterky
9:30 -12:00

VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

     O prázdninách bude omezený provoz. Děkujeme za pochopení. 
              

PROGRAMY

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.

23.07. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ
26.07. 09:00  O Jevíčskou věž, tenisový tur., areál Žlíbka
27.07. 09:00 O Jevíčskou věž, tenisový tur., areál Žlíbka

VOLÁNÍ a SMS za 1,- Kč 
+ TELEVIZE VE VAŠEM TABLETU, NOTEBOOKU nebo MOBILU 

Přípravy na mistrovství světa v požárním sportu vrcholí 

Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ 
s.r.o. má pro své zákazníky od konce 
května v nabídce speciální mobilní ta-
rif KT mobil TOP.
Chcete volat a posílat SMS zprávy do 
všech sítí za 1,- Kč a neplatit žádný 
měsíční paušál? Tak právě pro Vás 
máme do zlatova vypečenou SIM kar-
tu s tímto tarifem.
Výhody tarifu:
•	volání do všech sítí za 1,- Kč/min.
•	SMS do všech sítí za 1,- Kč
•	žádný měsíční paušál
•	přenos telefonního čísla ZDARMA
•	bez úvazků a jiných podmínek

V měsíci květnu jsme plně zprovozni-
li doplňkovou službu k internetovým 
tarifům „sledovanitv.cz“, která Vám 
nabízí možnost další televize do do-
mácnosti. Díky této službě můžete sle-
dovat více jak 35 televizních programů 
a poslouchat více než 25 rozhlasových 
stanic přímo ve Vašem počítači, table-
tu nebo chytrém mobilním telefonu.
Výhody služby: 
•	funkce Timeshift - možnost sledování 

všech pořadů na všech programech až 
30 hodin po jejich odvysílání

•	až 40 hodin nahrávek dostupných 
po dobu 3 měsíců s možností opako-
vaného přehrávání

•	funkce automatického nahrávání 
zvolených programů, např. všech 
dílů vybraného seriálu a jejich ná-
sledné přehrání

•	pauza – pozastavení si právě probí-
hajícího programu až na 60 minut

•	možnost přehrávání přímo na webo-
vém prohlížeči bez nutnosti instala-
ce dalších programů

•	EPG – elektronický programový prů-
vodce informující o probíhajících 
i následujících pořadech 

„sledovanitv.cz“  je součástí někte-
rých internetových tarifů v plné verzi 
včetně Timeshift 30 hodin + Nahrávky 
40 hodin. 

Máte-li zájem o tyto služby či máte ja-
kýkoli dotaz, neváhejte nás kontakto-
vat.

Obchodní tým již připravuje „Prázd-
ninovou akci“, která Vás jistě potěší 
a zpříjemní letní dny. 

Lucie Bucharová, obchodní ředitelka, 
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

Čeští mistři 
Týden před zahájením přijede také reprezentace 
České republiky na soustředění. Naši reprezentan-
ti si chtějí vyzkoušet stadion a dráhy. „Uděláme 
všechno pro to, abychom uspěli a obhájili titul 
mistrů světa z loňského roku,“ poznamenal Josef 
Bidmon. Na rozdíl od ostatních zemí český tým 
bude mít šedesát členů, to znamená, že vytvoří 
dvě družstva. 
Na mistrovství přijede do Svitav čtyři sta spor-
tovců zhruba ze třinácti zemí světa. Konečný 
počet účastníků pořadatelé ještě nevědí. Jedno 
je však jisté. „Na tomto mistrovství se poprvé 
představí také ženy a dívky,“ informovala Mo-
nika Němečková ze Sdružení hasičů Čech a Mo-

ravy. 
Poprvé v republice 
Mistrovství světa v požár-
ním sportu se v České re-
publice uskuteční poprvé. 
Proč právě ve Svitavách? 
O to se podle Moniky Ně-
mečkové postaral hejt-
man Pardubického kraje 
Martin Netolický. „Navr-

hl, že by se mistrovství mohlo konat v našem 
kraji a po dalších jednáních z toho vzešly Svi-
tavy,“ upřesnila Monika Němečková. Svitavský 
stadion by měl zátěž vydržet. 
Sportovci budou soutěžit v kategorii dorostu od 
13 do 18 let a juniorů ve věku 18 až 23 let. Čeka-
jí na ně čtyři disciplíny, běh na sto metrů s pře-
kážkami, štafeta na čtyřikrát sto metrů, požární 
útok a výstup na cvičnou věž. Kromě českých 
účastníků přijedou například týmy z Běloruska, 
Litvy, Lotyšska, Kazachstánu, Ukrajiny, Ázerbáj-
džánu, Jižní Koreje nebo Bulharska. 
Organizátoři odhadují, že o mistrovství bude 
z řad veřejnosti velký zájem. Očekávají tisíce di-
váků, hlavně rodinných příslušníků a členů ha-
sičských sdružení. „Ubytovací kapacity, penziony 
a školní internáty jsou v tuto chvíli obsazené jak 
ve Svitavách, tak i v okolních městech,“ sdělil 
svitavský starosta David Šimek. S tábořištěm ale 
ve městě lidé počítat nemají. Mistrovství se koná 
od 13. do 20. července pod záštitou prezidenta 
republiky Miloše Zemana, hejtmana Pardubic-
kého kraje Martina Netolického a starosty Svi-
tav Davida Šimka. 

ZDROJ: Svitavský Deník 

Svitavy – Do města se v červenci sjede na čtyři sta 
mladých sportovců z celého světa. Bude se zde 
konat mistrovství světa dorostu a juniorů v po-
žárním sportu. Přípravy vrcholí. Svitavský sta-
dion se pro mistrovství trochu změní. Nebudou 
zde chybět ani mobilní tribuny pro diváky. Pro 
jednu z disciplín musí pořadatelé postavit věž. 
Před pořadateli je ještě spousta úkolů, ale věří, že 
se všechno podaří. „Musíme se předem omluvit 
občanům Svitav, že jim na čtrnáct dní zablokuje-
me stadion. Bude téměř nepoužitelný pro ostatní 
sporty, protože tam postavíme věž a překážky na 
dráhy,“ informoval Josef Bidmon, starosta Kraj-
ského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Pardubického kraje. 
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RŮZNÉ

100 let od zahájení I. světové války
Dne 28. července uplyne 100 let od začátku l. 
světové války, která vypukla vyhlášením války 
Srbsku Rakouskem-Uherskem v r. 1914. Bez-
prostředním podnětem, záminkou byl sarajev-
ský atentát na následníka rakouského trůnu 
Františka Ferdinanda d´Este dne 28.6.2014. 
Postupně se vytvořily dva proti sobě stojící blo-
ky – blok Ústředních  mocností /původně Troj-
dohoda /  a blok Dohody.  Do války se postup-
ně zapojila na té či oné straně většina států. Byl 
to do té doby největší válečný střet v dějinách. 
Válka, která se původně jmenovala Velká vál-
ka, vyvolala nesmírná  strádání a utrpení jak 
vojska, tak i občanů a do té doby nesmírný 
počet oběti. Celkem bylo mobilizováno přes 60 
milionů vojáků. Ve válce pak zahynulo téměř 
10 milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Jako 

ní ví, kam byly odvezeny, kde byly uskladněny, 
případně kde byly zničeny, ať podá zprávu na 
městský úřad. Nelze předpokládat, že by byly 
někde zazděny, nebo zakopány jako socha pre-
zidenta T. G. Masaryka v pivovaře, nebo jako 
sochy z gymnázia, které byly uloženy v jevíčské 
cihelně.
Ve výročních dnech 100 let od zahájení 1. svět. 
války bychom si měli znovu připomenout 57 

obětí  1. svět. války z Jevíčka a zasadit se o ob-
novení důstojného památníku, který připomíná 
jejich oběti. 

Ing. Jaroslav Zezula st.

Milá Kačko
Já vím, že nemáš čas číst tyto řádky. Doba je už 
holt taková. Navíc „sonstna čim dál vic rumpluje 
vo prygl“, jak říkáte ve Vašem štatlu a Tvoje my-
šlenky patří jen a jen vytouženým prázdninám. 
Už zajisté máš sbalený pinkl a chystáš se odjet 
z rodného Brna na sever i s vysvědčením pre-
miantky. Musíš však vzít za vděk busem, neboť 
do královského města Jevíčka se už po glajzách 
nedostaneš.
Zajisté se těšíš na příměstský dětský tábor 
u Smolné, kde jsi loni nocovala spolu se se-
střenicí Milčou, taktéž s vyznamenáním. Při 
závěrečném nástupu jsi obdržela čestný titul: 
Brebentice. Holt Brňačka. So moc zvědavé, co si 
veslóžiš letos, gdež s tebó nebode osobni dozor. 
Špičková konzervatoristka Milča totiž letos míří 
do Bobrovecké doliny. Ještě že babičce zůstal 
v kocheni staré šporhélt, aby mohla upéci Tvo-
je oblíbené bramborové pekáče a také bílé pu-
sinky dle receptu známé jaroměřické cukrářky 
zvané paní Zofi. No a s dědou s tím je hlavně 
sranda. Jak sama doma vyprávíš, chodíš s ním 
do kavárny, ale ve skutečnosti je to stará hos-
poda „U kulatého“.
Něco velmi důležitého až zásadního Tě ale mu-
sím sdělit: Naše společná rázovitá tetička Mař-
ka je svérázná ignorantka! Nejenže se nezúčast-
nila květnové noci kostelů včetně noci muzejní, 
ba ani nevkročila do volební místnosti při vol-
bách do Evropského parlamentu. Zkrátka tetič-
ka je samozvaný samorost, která odmítá využít 
své hlasovací právo.

Pavel Kyselák

ZIMA 1- 2- 3- 4- 5-

XI. XII. I. II. III.

2004/2005 11/12 - 18 16 28 27 89 11/2 21 29/3

2005/06 24/11 3 6 23 28 27 87 2/2 21 29/3

2006/07 27/12 - 4 3 - - 7 27/1 6 29/1

2007/08 17/11 3 17 18 10 3 51 9/1 20 10/3

2008/09 26/12 - 6 24 14 - 44 8/1 20 25/2

2009/10 16/12 - 8 10 21 9 48 11/3 16 15/3

2010/11 3/12 - 27 19 22 17 85 10/3 37 18/3

2011/12 28/1 - - 4 24 4 32 14/2 55 11/3

2012/13 7/12 - 16 17 8 11 52 14/12 20 30/3

2013/14 23/1 - - 8 4 - 12 27/1 15 6/2

Počet dnů promrzlé 
půdy za 10 roků

6 102 142 159 98 507

Promrzání půdy je měřeno půdním mrazoměrem v pozemku, ze kterého se denně odstraňuje napadaný sníh.

konec 1.svět. války je udáván 11.listopad 1918, 
kdy byly Ústřední mocnosti donuceny podepsat 
příměří. Válka nakonec umožnila mocenské po-
suny v Evropě a vznik několika nových států 
včetně Československa.
Na paměť svým válečným obětem pak velké 
množství obcí vybudovalo památníky, které mají 
jejich oběť navždy připomínat. I Jevíčko přines-
lo svou daň válce. Domů se z války nevrátilo 
celkem 57 jevíčských 
občanů. Za přispění 
občanů nechalo měs-
to Jevíčko vybudovat 
velký památník s ně-
kolika sochami, který 
stál na hlavním ná-
městí, v místech kde 
dnes stojí socha prezi-
denta T. G. Masaryka. 
Pomník byl slavnostně 
odhalen dne 16.6.1927 
– viz obr.1. Autorem 
tohoto pomníku byl 
akademický sochař 
Martin Polák, profesor 
jevíčské reálky.
Pomník však nepřežil německou okupaci. Pro-
tože na pomníku byly sochy legionářů, které 
připomínaly Československo, musel být na pří-
kaz německé správy odstraněn. Demontáž po-
mníku dne 27.6.1940 zachytil na fotografii Ing.
Arch. J. Mackerle – viz obr.2. Obecně se uvádí, 
že pomník byl zničen. Z fotografie je však zřej-
mé, že sochy nebyly ničeny, byly demontovány 
a odváženy. Co se s nimi dále dělo není zná-
mo. Pokud snad některý občan z ústního podá-

Promrzání půdy v cm- Jevíčko město

1- Počátek promrzání půdy
2- Počet dnů promrzlé půdy v měsících
3- Počet dnů promrzlé půdy celkem.

4- Den s nejvíce promrzlou půdou, cm
5- Konec promrzlé půdy dne.

Zimy 2006/07 a 2013/14 byly podle Hellmannova kritéria teplé. 
V zimě 1985/86 od 5. do 10. března promrzlá půda 61 cm.
Víme, proč klademe vodovodní potrubí nejméně 140 cm hluboko do země.

František Plech
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HASIČSKÉ SLAVNOSTI V LITOMĚŘICÍCH 2014
VI. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou hasičské techniky 6. a 7. června 2014

Proběhly pod záštitou
- prezidenta České republiky Miloše Zemana
- ministra vnitra Milana Chovance
- hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
- starosty SH ČMS Karla Richtra
- brigádního generála Ing. Drahoslava Ryby
- starosty Města Litoměřice Ladislava Chlupáče

Pořadatelem akce bylo 
Sdružení pro obnovu a zachování historických 
hasičských tradic ve spolupráci s městem Lito-
měřice, GŘ HZS ČR a SH ČMS.

Partnery byly 
MV ČR, PČR, AHZSP

V Litoměřicích proběhl již šestý celorepubliko-
vý sraz hasičstva spojený s výstavou hasičské 
techniky Hasičské slavnosti Litoměřice 2014. 
Vzhledem k faktu, že dvoudenní oslavy navští-
vilo 17.000 návštěvníků, do Litoměřic se sjelo 
celkem 250 sborů a vystavujících hasičů bylo 
2.500, jedná se o největší setkání tohoto dru-
hu nejen u nás, ale i v Evropě. Mezi vystavova-
teli se opakovaně objevily také hasičské sbory 
z okolních států Slovenska, Maďarska, Němec-
ka. Na slavnostech nechyběl ani náš sbor SDH 
Jevíčko, který se zúčastnil všech pěti předcho-
zích setkání.
Letošní slavnosti byly pořádány v náhradním 
termínu za zrušené Hasičské slavnosti v roce 
2013, kdy většinu území Ústeckého kraje zasáh-
ly povodně, a vyhlášený nouzový stav nedovo-
lil Hasičské slavnosti uspořádat. Proto v pátek 
proběhla velice emotivní vernisáž fotografické 
výstavy o povodních v roce 2013 od autora fo-
tografa Karla Pecha. Knihu společně s autorem 
pokřtil i starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč 
a předseda Sdružení pro obnovu a zachování 
historických hasičských tradic Jindřich Hejduk. 
Spolu s touto knihou byla křtěna i kniha věno-
vaná hasičským praporům.

Pátečnímu večeru dodala krásnou atmosféru 
Floriánská mše v katedrále sv. Štěpána, vede-
ná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxan-
tem.
V rámci tohoto celorepublikového srazu ha-
sičstva s výstavou hasičské historické techniky 
měly samozřejmě největší zastoupení sbory dob-
rovolných hasičů obcí, mnoho ze své techniky 
ale předvedli i profesionální hasiči. K vidění byl 
tzv. Bobr, tedy obojživelné pásové vozidlo Zá-
chranného útvaru nebo letištní speciál Panter. 
Nesnažila se ale jen moderní technika. Diváci 
byli pokropeni i vodou z proudnice z roku 1910 
v rámci unikátní ukázky zásahu s ruční zápřaho-
vou stříkačkou, kterou si připravili členové sdru-
žení Naše hasičská minulost z Expozice požární 
ochrany ve Zbirohu. Jednalo se o cvičení, které 
je přesně secvičeno podle metodiky vydané Zem-
skou ústřední hasičskou jednotou v roce 1899.
Nejmodernější hasičská technika letos netradič-
ně zahajovala i průvod techniky, který proběhl 
na náměstí v sobotu dopoledne. Poté průvodem 
projela koňská spřežení s historickými stříkač-
kami, kde bylo možné shlédnout i naši čtyřkolo-
vou ruční stříkačku taženou koňmi pana Dráb-
ka. Dále projeli historické automobily a poté 
následovalo dlouhé defilé zúčastněných hasič-
ských sborů. Hasičům přede všemi požehnal 
kardinál Dominik Duka, spolu s ním pak prů-
vodu přihlížel a hasiče z tribuny pozdravil mís-
topředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, 
ministr vnitra Milan Chovanec, generální ředitel 
HZS ČR brig. gen. Drahoslav Ryba, hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta Lito-
měřic Ladislav Chlupáč. Na závěr všech řečníků 
vystoupil starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Karel Richter. 
Moderní i historická technika byla rozmístěna 
nejen volně na plochách výstaviště, ale i uvnitř 
samotných pavilonů.
Nejstarší stříkačkou na výstavišti byla koňská 
dřevěná stříkačka z r. 1807, v majetku SDH Dra-
henice. V pavilonu S byl stánek našeho sboru, 
kde bylo možné shlédnout náš historický prapor, 
dvoukolovou motorovou stříkačku Walter a také 
již zmíněnou  čtyřkolovou ruční stříkačku. Dal-
ší krásné exponáty, které by byly ozdobou této 

výstavy zůstaly doma, protože není v našich si-
lách je všechny do Litoměřic dopravit. Jeden 
z dalších pavilonů byl věnován GŘ HZS - nejmo-
dernější techniku reprezentoval například potá-
pěčský automobil, pásový záchranný automobil 
Hägglunds, nakladač Bobcat, vyprošťovací tank 
nebo traktorbagr Huddig . Mnohá z této techni-
ky byla nasazena i loni při červnových povod-
ních. 
Již čtvrtý ročník soutěže o nejzajímavější webové 
stránky SDH byl vyhlášen v sobotu odpoledne. 
Vítězem se stalo SDH Nové Město na Moravě. 
Ocenění si převzali z rukou generálního ředitele 
HZS ČR brigádního generála Drahoslava Ryby, 
který zde zastupoval ministra vnitra, patrona 
celé soutěže. 
Na hasičské stanici, která je hned naproti vý-
stavišti, čekala po oba dny na návštěvníky ko-
mentovaná prohlídka všech prostor stanice, tedy 
i těch, které není normálně možné navštívit. 
Dále byl k prohlédnutí vrtulník, technika, se 
kterou litoměřičtí hasiči dnes a denně vyjíždě-
jí k zásahům. Během dvou dnů prošlo prostory 
stanice neuvěřitelných 7000 návštěvníků.
Na sobotní večer si příslušníci Záchranného 
útvaru HZS ČR připravili ukázky speciální tech-
niky sloužící hasičům pro zásahy na vodě. Pre-
zentovala se i Asociace hasičských záchranných 
složek podniků. Na Lodním náměstí probíhaly 
ukázky záchrany osob z vody, plavba soulodí 
obojživelných pásových transportérů PTS nebo 
hašení pomocí „bambi“ vaku s nabíráním i sho-
zem do Labe. Slavnostní tečkou celých slavnos-
tí byla hasičská hudební fontána, kdy po vzoru 
Křižíkovy fontány stříkalo více než 60 proudnic 
vodu podle předem pečlivě připravené choreo-
grafie od SDH okresu Česká Lípa. Po fontáně vše 
ukončil krásný ohňostroj.
V neděli proběhlo slavnostní rozloučení zúčast-
něných sborů, kde náš sbor obdržel knihu o po-
vodních na Litoměřicku 2013, pamětní plaketu 
a pamětní list. Jindřich Hejduk jménem organi-
zátorů slavností v Litoměřicích poděkoval všem, 
kteří naši historickou techniku opravili a udržují 
ji v provozuschopném stavu. Bez těchto nadšen-
ců by zanikla část našeho kulturního dědictví 
a takovéto slavnosti by nebyly, protože by nebylo 

co vystavovat.
Poděkování za pomoc při zajištění do-
pravy naší techniky na slavnosti do Li-
toměřic patří firmě Ados a Městu Jevíč-
ko. Dále chci poděkovat našim řidičům 
Pavlovi Ambrozovi a Jakubovi Prokšovi, 
kteří nás i naši techniku dovezli v pořád-
ku do Litoměřic i zpět domů do Jevíčka. 
Poděkování také patří Bohumíru Schmi-
dtovi, Bohumilu Tylšarovi, Romanu 
Schmidtovi, Haně Ambrozové, Vladimíře 
Schmidtové, Ondřeji Ambrozovi, Kamile 
Ambrozové a Kristýně Schmidtové, kteří 
se slavností zúčastnili a zajistili zdárnou 
reprezentaci našeho sboru.

Za SDH Jevíčko Roman Schmidt.
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VYJÁDŘENÍ KE VZPOMÍNKÁM ING. ZEZULY NA HAVÁRII 
DVOU LETADEL U JEVÍČKA A JAROMĚŘIC

Letos tomu bylo již 65 let , kdy v noci z 26.5. 
na 27.5.1949 havarovaly dvě letadla s tragic-
kými následky – zahynulo 14 příslušníků LE-
TECKÉ SPOJOVACÍ ŠKOLY z Chrudimi.
Co se přesně té osudné noci událo, je opře-
deno nejen tajemstvím, ale i dohady, smyš-
lenkami a rozpornými názory. Později se k té 
události začaly nabalovat závěry poplatné 
společenským změnám které následovaly, až 
po politické názory jednotlivých vykladačů.
Občané Jaroměřic dokázali ve velice krátké 
době projevit své lidské cítění a bolestnou 
spoluúčast nad ztrátou tolika mladých životů 
– již v září 1949 byl odhalen pomník na mís-
tě tragédie. Pozůstalí po zemřelých v Jevíčku 
taktéž vystavěli důstojný pomník. Dodnes se 
obyvatelé obou lokalit s pietou a úctou o ně 
starají.
Velikou zásluhu na tom, že se hledají počát-
ky a pravdivé vysvětlení této tragedie mají p. 
Petr Loubal, p. Pavel Vykydal a ing. Jaroslav 
Zezula. Hledali se očitý svědkové, pamětní-
ci, z archivu a matrik potřebné a pravdivé 
podklady a z Armádních historických ústa-
vů v Čechách a na Slovensku, dokumentace 
vyšetřovacích komisí, taktéž rozhodnutí veli-
telů, knihy letů, záznamy počasí, rozhodnutí 
o trati letu. A zde dochází k odhalení a odtaj-
nění osudových chyb, kroků a jednání, kte-
ré zapříčinilo havárii 2 letounů. K dokumen-
tům vyšetřování bylo možné nahlédnout až 
po roce 2004 a k některým až později, proto-
že při povodni 2002 byly ve Vojenském his-
torickém ústavu zasaženy a až po rozmrazení 
nastala možnost přístupu k nim.
Jako první podklad k pravdivosti nebo za-
mlžování je zpráva vyšetřovací komise. První 
komise ze dne 27.5.1949, od v.ú. 8931 (mjr. 
Pala) byla 28.5.1949 vyměněna komisí 8930 
(pplk. Motyčka). 28.5. v 11,00hod. se dosta-
vil vel. letectva gen. Vicherek. Ani od jed-
né komise nejsou uvedeny rozhodující údaje. 
Start a nařízená výška letu ze Stichovic. Kdo 
dal rozkaz a povolení ke vzletu, když se vě-
dělo o pohybu frontální bouřky i rozhodnutí, 
že se poletí jinou, než původně naplánova-
nou tratí? Zaměřené směrové údaje letounů 
od goniostanice ve Stichovicích mají jen smě-
rový údaj, ale není uveden čas zaměření, tak-
že je nelze využít pro určení vzájemné polohy 
letounů. Plány dopadu letounů na zem jsou 
vyhodnoceny jen pro variantu nepříznivých 
povětrnostních podmínek, ale schází zá-
věr – KDO POVOLIL NEBO NAŘÍDIL LET 
PŘI TAK NEBEZPEČNÝCH POVĚTRNOST-
NÍCH PODMÍNKÁCH. 
Vina se hledá u pilotů(malé zkušenosti létání 

v noci), ale to se mělo vyhodnotit při rozka-
zu k letu návratu ze Stichovic do Chrudimi 
a start nepovolit. 
Rozhodnutí komise, že nemohlo dojít ke sráž-
ce letadel za letu a vzdálenosti rozptylu tro-
sek, je nepodložené. Přece museli brát v úva-
hu, že před frontální bouřkou se bude spodní 
základna mraků snižovat. Ale stačilo jen vzít 
v úvahu, že při výšce letu 1350 nebo 1250 m, 
(uvedené ve zprávě komise) a výšky kopců 
v daném prostoru letěli letadla jen 400 m až 
500m nad terénem a rozptyl trosek a jednot-
livých letadel od sebe je v mezích vzdálenosti 
centra trosek jednotlivých letounů při srážce 
za letu. 
Tvrzení vyšetřovací komise, že došlo k de-
strukci letadel při vlétnutí do bouřkového 
mraku není podloženo. Naopak, vícero svěd-
ků tvrdí, že zaznamenali pády letadel i slu-
chové vjemy(hluk, taktéž vysoké otáčky mo-
torů, nebo pád trosek) když ještě nepršelo.
Situační náčrty havarovaných letadel více od-
povídají srážce za letu, než k destrukci letou-
nů v bouřkových mracích. Letoun pilotovaný 
Tučkem (S 11) přídí narazil do letadla Koláře 
(S15), do levé části od směrového kormidla 
úlomky 5, 6, 7, 8, 9 až po levé křídlo (okrajo-
vý oblouk) Zákres směru dopadu podle ulá-
maných stromů je nesprávně stanoven, směr 
pádu letadla měl být určen dle pádu jednotli-
vých trosek a úlomků až po ohnisko. Přední 
část Tučkova letadla byla úplně zdeformova-
ná nárazem ještě za letu, při doteku se zemí 

byla roztroušena ve směru pravého křídla. 
Jako pilot při vyhodnocení všech dostup-
ných protokolů komisí, tvrdím i po letech, že 
došlo ke srážce letadel za letu, ale ne vinou 
pilotů. Za dobu létání a velitelských funkcí, 
jsem taktéž byl v komisích při vyšetřování 
leteckých nehod a pečlivě se vyhodnocova-
ly a hledaly příčiny, které musely být podlo-
ženy rozhodujícími fakty. V těchto zápisech 
množství faktů schází a příčiny se nehledaly 
v rozhodnutích.
Do nezvládatelné situace se dostali vinou roz-
hodujících velitelů a orgánů. Takový byl tra-
gický závěr letové akce započaté 26.5.1949. 
Počátek začal již při předletové přípravě po-
sádek na plánované lety. Na letovou akci se 
nedostavil pro nemoc rtg. Serbus a navigá-
tor na jehož jméno si nevzpomínám. Začali 
přesuny v posádkách, Pro zrušení létání byl 
rtg. Hofman (u dorostenců vyučoval i meteo-
rologii) taktéž pilot Pavlík navrhoval zrušení 
letové akce.
Pro noční létaní byla plánovací tabulka ur-
čena následovně.: Provést 6 letů ve složení 
Pilot Pavlík, navigátor Syřiště, rtg Margetin, 
let. dor. Exner, Hnitka, Chromec, Chlebaňa
Pilot Tuček, ? rtg. Gubariev, let. dor. Beneš, 
Daněk, Durčo, Drgoň
Pilot Kolář, navig. Pavlíček, rtg.Hofman, let. 
dor. Jurec, Koláček, Král, Machálek,
Druhá směna:
Pilot Viglašský, ? rtg. Gubariev, let.dor.Mi-
keska,Souček, Škarda, Zeman.
Pavlík, posádka jako při prvním letu
Kolář, navigátor a rtg, jako v první směně, 
let. dorostenci dle abecedy.
Na letiště se dostavil velitel Spojovacího uči-
liště, rozhodl se s Margetinem o zahájení lé-
tání první směny, (před postupem frontální 
bouřky vyhovovalo počasí jak v Chrudimi, 
tak i ve Stichovicích). Jako nejzkušenější po-
sádka měla odstartovat jako první s pilotem 
Pavlíkem. Já jsem odešel do služby dozorčí-
ho letiště,( neměl jsem navigátora). Po návra-
tu první směny ze Stichovic mne vystřídá ve 
službě Tuček a já jsem měl letět v druhé smě-
ně s posádkou z letounu Tučka, žáci byli roz-
děleny dle abecedního seznamu. 
Rozpor je taktéž v tom, že já mám (měl jsem) 
zafixovanou jinou trať letu, než je uvedeno 
v dodatečné zprávě vyšetřovacích komisí 
a kdy došlo ke změně nevím. Uvedené otočné 
body by vedly k narušení zakázaného pro-
storu Chotěboř kde byl a je snad i doposud 
armádní muniční sklad. Let na Bruntál je 
taktéž pro noční létání nevyhovující, zname-
ná to letět přímo proti Jesenickému Pradě-
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du. Uvedení jiné trati letu nemá vypovídající 
hodnotu, protože ke katastrofě došlo až při 
letu zpět na mateřské letiště. Je pravděpo-
dobně nepravdivé tvrdit, že o tom nevěděl 
mjr. Mareš, když telefonem, nebo po rádiu 
mluvil s Margetinem o nutnosti návratu. Vě-
děl o tom i Pavlík, protože na radiostanici 
letové kontroly odposlouchali korespondenci 
domů letících letadel. Dochází k rozporu i ve 
zprávě vyšetřovací komise a skutečném prů-
běhu létání. 
Pavlík neodstartoval, - nepravdivý je údaj že 
se vracel pro poruchu rádia, nebo nevhodné-
ho počasí. (Svědectví l.d. Chlebani jako pří-
loha.) Pavlík se s posádkou vrátil ze stoján-
ky na učebnu a letovou kontrolu, kde již byl 
velitel školy mjr.Mareš a Margetin nastoupil 
do letounu s pilotem Tučkem jako navigátor. 
Bez problému a za vyhovujícího počasí při-
stáli ve Stichovicích, taktéž i další posádka 
s pilotem Kolářem. Bohužel ve zprávě vyšet-
řovací komise velitele letectva gen Vicherka 
tento důležitý údaj není uveden. (není uve-
den ani čas startu z Chrudimi ani čas přistá-
ní ve Stichovicích, ani čas startu obou letou-
nů ze Stichovic do Chrudimi.) Údaj uvedený 
ve zprávách, že startovaly v intervalech není 
podložen údajem z knihy letů ani v Chrudi-
mi ani ve Stichovicích. Nejblíže pravdě je to, 
že zpět letěly ve volné skupině a v jednom 
čase byly obě letadla i v prostoru Jevíčka
Původní rozhodnutí bylo, že pro nevyhovující 
počasí v Chrudimi zůstanou letadla a posád-
ky na letišti Stichovice a návrat do Chrudimi 
bude stanoven na ráno 27.5.1949 po vyhodno-
cení počasí pro plánovanou trať.
Jak uvádím v úvodu - rozhodnutí k návratu 
letadel a posádek do Chrudimi ještě v noci je 
příčinou  letecké katastrofy a vyšetřovací ko-
mise měla uvést zodpovědnost za vinu.
K dokumentům vyšetřovacích komisí, je i zprá-
va č. 800 ze dne 27. 5. 1949 (5. oddělení MNO). 
Uvádí, že od DOZ (Důstojník obranného zpra-
vodajství) v.ú. 8902 Chrudim přijaly zprávu že 

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  

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.

od 23,15 hod jsou letouny C-3 S 11 a S15 jsou 
nezvěstné. Byl dán požadavek pro všechny KV 
STB, pohraniční stanice STB, i bezpečnostní 
letectvo, aby bylo zahájeno pátraní. Dle hláše-
ní byly slyšeny přelety letounů mezi 23,30 až 
24,00 hod nad letištěm Vysoké Mýto. Jeden 
letoun střílel červené a zelené rakety. 
K tomu mohu uvést, že když se ztratilo spo-
jení s vracejícími letadly bylo rozhodnuto 
mjr. Marešem, že por.Pavlík odstartuje, byla 
možnost poškození radiostanic při průletu 
bouřkou, spojené ze ztrátou orientace a tím 
poskytnou pomoc k návratu letadel. Nás lé-
tají personál včetně leteckých dorostenců 
na letišti Chrudim shromáždili na učebně 
a DOZ, až do doby nálezů trosek havarova-
ných letounů 27. 5. 1949 v 11,15 hod. chtěl 
vyjádření k možnému úletu. Po dlouhých le-
tech se našlo vysvětlení – v dubnu 1949 do-
šlo k úletu do Anglie letounem C – 3 od Le-
tecké akademie Hradec Králové i s rodinami 
bývalých pilotů RAF. (Nyč a Muzika) V polo-
vině května 1949 bylo zatčeno přes 150 dů-
stojníků ze zahraničního odboje. Až v roce 
2000 byla uveřejněna informace gen. Peři-
ny (pilot RAF), že se mu podařilo ulétnout 
cvičným letadlem v květnu 1949 do Rakous-
ka i s manželkou. Byla to doba, kdy začalo 
propouštění bývalých pilotů RAF z armády, 
od ČSA, případně je věznit za vykonstruo-
vané trestné činy. Seriál (Zdivočelá země) je 
skutečný příběh, taktéž příběh gen Faitla je 
taktéž znám. 
Ještě poznámka  ze zprávy č.800, že očitý svě-

dek vypověděl, že došlo pravděpodobně k ex-
plozi ve vzduchu. Vysvětlení je, že nešlo o ex-
plozi, ale hluk od srážky letounů ve vzduchu. 
Vyšetřovací komise tento fakt neuvádí.
Ještě údaj který vedl k dohadům o havárii 
letadel, byla manipulace se zápisy do mat-
rik. Konkrétně v Jaroměřicích jsou zapsá-
ny Gubariev, Daněk, Drgoň, Ďurčo a Beneš 
není zapsán. Jevíčko: je zapsán Pavlíček, Ju-
rec, Koláček, Machálek. Knínice zapsán Ko-
lář. Moravská Třebová zapsán Král, Hofman, 
Tuček, Margetin.
Pozůstalý dlouho a pracně získávaly úmrtní 
listy. Taktéž schází jakákoliv fotodokumenta-
ce, detailní zákresy polohy jednotlivých osob 
vzhledem k troskám letadla, údaje o konkrét-
ním času havárie (dle palubních hodin, nebo 
hodinek posádky, údaje z jednotlivých palub-
ních přístrojů. Podle tvaru úlomků z trupu 
letadel se dal vyhodnotit zlom, nebo náraz 
(bouřka, nebo srážka).
Dnes z odstupem 65 let od události je možné 
jen udržet památku a stálou vzpomínku. Po-
děkování těm, co obětavě a i finančně nároč-
ně udržují pomníky, jejich odvedená práce je 
velice lidská, vrátili zahynulé mezi nás živé, 
vžíváme se do bolesti a žalu jejích pozůsta-
lých. Víme o nich, že měli své lásky, své sny 
a plány, které nemohli uskutečnit

ZAHYNULI, PROTOŽE SPLNĚNÍ ROZKA-
ZU BYLO SPOJENO S JEJÍCH VOJENSKOU 
CTÍ.. Stálá čest jejích památce.!!!

plk v. v. Ing. Ambrož Viglašský
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Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací
„�Je�to�jednoduché,�
přijedu�k�Vám,�
zaměřím�objekt,�
navrhnu�optimální�
řešení,�spočítám�cenu�
a�když�se�Vám�to�bude�
líbit,�rád�vše�dodám.“

Výrobky těchto 
partnerů u nás  

nakoupíte výhodněji

www.coleman.cz��� prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Martin Prokop,
mobil: 725 675 627
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY, 
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740 

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou 33 let!

Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm, 
impregnované za nejlepší cenu na trhu. 
Exkluzivní cena 16 Kč/bm 
vč. DPH. Ihned k odběru! 
Dále v nabídce: 
prkna, hranoly, 
OSB desky, palubky

Odvaděč vody do sudu
Cena od 134 Kč/ks vč. DPH 
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.
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Jevíčští skauti na Lobinově závodě 2014
V podhůří Adršpašských skal nedaleko obce 
Závrchy u Hronova proběhl ve dnech 13. až 

15. června 2014 osmý ročník Lobinova závodu 
Svazu skautů a skautek České republiky. 
Čtyřiadvacetihodinového závodu se zúčast-
nilo cca 120 účastníků, kteří uprostřed lesů 
v okolí skautské základny „Kamzík“ soutěžili 
v nejrůznějších skautských disciplínách. Z je-
víčských oddílů se závodu zúčastnilo celkem 
5 družin.
Již v pátek byla louka u základny poseta stany 
a přístřešky. První disciplína se uskutečnila již 
během pátečního večera, když účastníci u tá-
borového ohně předvedli dramatiku – scénky 

převážně se skautskou tématikou. Zvítězila 
v ní jevíčská družina Veverek před našimi Po-

mněnkami.
Po ranním sobotním slavnostním 
zahájení se družiny skautů a skau-
tek vydaly s veškerou výbavou do 
přírody plnit jednotlivé disciplí-
ny. Každá družina obdržela mapu 
a zašifrované pokyny a vyrazila 
po jedné z mnoha naplánovaných 
tras. Během celého 24 hodinového 
závodu byli doprovázeni rozhodčí-
mi, kteří průběžně vyhodnocovali 
plnění jednotlivých úkolů, sledova-
li chování v družině a vzájemnou 
spolupráci. Ověřovali, zda si skauti 
navzájem pomáhají, snaží se napl-
ňovat skautský slib a zákon. 

Na své pouti krajinou soutěžící nejen plni-
li úkoly, ale také svými činy pomáhali lidem. 
Jedním z úkolů bylo i vyčištění části přírody 
od odpadků. Velkým prožitkem pro všechny 
účastníky byly bezpochyby opakující se pře-
háňky, při nichž skauti museli zvládnout utá-
bořit se, uvařit 2 teplá jídla na ohni, přenoco-
vat v přírodě pod stanem nebo přístřeškem. 
Všichni závodili v těchto disciplínách: skaut-
ský kroj, skautská stezka, výbava jednotlivce 
i družiny, první pomoc, odlití stopy zvířete, 
střelba, uzlování, vaření na ohni, stavba pří-

střešku a přenocování v přírodě, dramatika – 
divadlo, topografie v terénu, lanová dráha, šif-
ry, pomoc přírodě, chování družiny, skauting, 
poznávání  živočichů, turistických a mapových 
značek, státní symboly - státnost, dobrý sku-
tek - velký čin.
Závodníci se vraceli zpět na skautskou základ-
nu v neděli ráno. Po slavnostním vyhlášení vý-
sledků a předání cen čekal na účastníky chut-
ný oběd. 
Pořadatelé rovněž zajistili účastníkům mož-
nost zúčastnit se polní mše přímo v areálu 
skautské základny. 
Zástupci z jevíčských oddílů slavili na závo-
dech veliký úspěch, když se jim v 6 kategoriích 
podařilo obsadit 3 x první, 1 x druhé a 1 x tře-
tí místo. Družina Veverek z Jevíčka se zároveň 
stala absolutním vítězem celého 8. ročníku Lo-
binova závodu 2014.
Mgr. Alena Votroubková, 18. dívčí oddíl Jevíčko

Místo zpětného odběru 
světelných zdrojů

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

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

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. 

Místo zpětného odběru 
světelných zdrojů

• PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČ-
NOSTI BUDOVY a ENERGETICKÝ 
AUDIT

• ENERGETICKO-EKONOMICKÉ VY-
HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 
VAŠÍ BUDOVY A NÁVRH ENERGE-
TICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

• DOKUMENTACI PRO NOVOU 
   ZELENOU ÚSPORÁM

Chcete

ušetřit 
na vytápění 

Vašeho domu?

Chcete získat 

dotaci 
z programu 
nová zelená 
úsporám?

SPOLEČNOST MATOUŠEK CZ 
ROZŠIŘUJE NABÍDKU PROJEKČNÍCH 
PRACÍ O KOMPLETNÍ SLUŽBY 
V OBLASTI STAVEBNÍ FYZIKY:

TEPELNÁ TECHNIKA   
SVĚTELNÁ TECHNIKA
AKUSTIKA

Zpracujeme pro Vás:

Navrhneme Vám optimální řešení 
energetického hospodářství 
Vašeho objektu s využitím 
alternativních zdrojů energie:

• Kotle na palivové dřevo, 
   dřevní štěpku či pelety
• Tepelná čerpadla
• Solární termické 
   a fotovoltaické systémy

Přijďte se s námi poradit. Naše rady Vás nic nestojí.

tel: 775 760 079, 777 760 082, e-mail: projekce@matousek.cz

MATOUŠEK CZ a.s., Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko

•
•
•

V Jevíčku lze světelné zdroje odevzdat ve Sběrném dvoře města 
Jevíčko a na MěÚ Jevíčko – sběrná nádoba v 1. patře
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Stanmont,
to bude asi nejaká betálná stavebni firma, divé na ty borce. 
Ti dva stó vampnó to budó šéfici. Hošani, co valite stavět? 
Tak tenhle minirozhovor proběhl na brněnském vlakovém ná-
draží počátkem prázdnin léta páně 1997. Tazatel nebyl daleko 
od pravdy. Jedná se opravdu o stavební „firmu“, ale trochu 
jiného ražení. Recese není nikdy dost a tak vzniklo seskupení  
STANMONT,  společnost s vrčením omezeným. Parta, která 
jezdi rok co rok stavět letní tábor na Slovensko do Bobrovec-
ké doliny kam pak přijedó jevičti piškóti. 
Za tři dny ufachčit zázemí pro celé regiment děcek v pro-
středí, ktery si s loňskym pobytem prďósů vyrovnalo k ne-
poznání. Po ose Olomóc, Valmez, Bytča, Liptovské Mikuláš, 
vždycky s přestávkó na Prostředni Bečvě u Zavadilky. Nějaká 
ta papačka no a neřidiči kósnó radka. Při fernetu nostalgicky 
vzpomeneme na Miráča , které bohužel už není mezi nama. 
 Noční páteční příjezd, přeložení spósty masa do mrazáku 
a pak si teprve můžeme u tá-
boráku pořádně zabékat. Ráno 
žádné veget, pořádná bóchač-
ka. Hópnem do Jalovčanky, 
kosa jak sviňa, ale umévá to. 
Všechen matroš  do tepléch 
a vališ na lóku. Železa do sebe 
a běda jak uděláš kiks. Vod 
kuchyně zas voni nějaká pa-
pačka, ten Pavlin si stim vaře-
nim nedá pokoj. Každé pneuš-
ky a rupó gatě.
Á nějaci známi borci, to só ka-
moši. Só betálni bez nich bys-
me tady zakalili. Čau Paľo, čau 
Miro. Hoši dáte si s nama ško-
pek – jasnačka. Večer hodime 
nějaky masisko na gril tak se 
stavte.
Čas leti a piškoti už startujó. 
Zase se nám to podařilo dat 
do kupy. Ti budó kókat , novy 
chudy, vojenská sprcha, dvoji-
ček a hlavně táborové web. Je 
to OK

MLÉNO
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Co by nemělo vidět třetí oko XXVII

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek
Hájkova pověst o Křesomyslovi a Horymíro-
vi. Prvním velkomoravským knížetem, který se 
zmocnil vlády v Čechách, byl soudím Rostislav. 
Jméno Křesomysl převzal Hájek z Kosmových 
mytických knížat. Kosmas si ho mohl odvodit 
ze jména Krescencius (latinské obdoby jména 
Rostislav), i když jméno Křesomysl se podle M. 
Knappové vykládá jako „ten, který křeše, podně-
cuje mysl“, tedy nikoliv ze jména Krescencius. 
V Hájkově pověsti došlo ke konfliktu mezi Kře-
somyslem a Horymírem. Podle Kristiana bránil 
Čechy Strojmír, který u Němců byl ve vyhnan-
ství. Mohl Hájek pozměnit Strojmíra na Hory-
míra? Hory bývají strmé. A část -mír je v obou 
jménech. Horymíra zachraňuje „německý“ Še-
mík. Podle D. Moldanové (1983, s. 227) jmé-
no Šemík vychází z germánského Skemming, 
Schemig. Strojmíra mohl zachraňovat roku 864 
franský („německý“) panovník Ludvík Němec. 
Horymír žil ve vsi Neumětely. Je jméno Neu-
mětely narážkou na Kosmova Nezamysla (či 
Mnatu; [Neumňetely])? Ve 2. pol. 9. století 
by však kníže neutíkal na tvrz v Neumětelích, 
nýbrž na nějaké hradiště. Ve střední a mladší 
době hradištní fungovala v blízkosti Neumětel 
hradiště v Lochovicích a v Otmíči. V Gallovi je 
vyhnán ze země Popel. U Hájka je popela dost. 
Horymír kovkopům jejich boudy i domy spálil. 
U Hájka Křesomysl baží po stříbře. Byly stříbr-
né rudy důvodem Rostislavova (u Hájka Křeso-
myslova) výboje do Čech? A souvisel jeho výboj 
s příchodem Konstantina a Metoděje na Mora-
vu? Neprosazovali myšlenku, že k povznesení 
moravské církve na vyšší úroveň je třeba také 
zavést peněžní hospodaření? 
Boleslav přemohl podle Galla nejen kance, ale 
i medvěda (II, 12). Gallus (= Kosmas) v jinota-
ji píše o tom, že Boleslav zvítězil nad  saským 
Jindřichem Ptáčníkem, což byl spojenec kníže-
te Václava. Ke konci Kosmova života (zemřel, 
domnívám se, ve 40. letech 12. stol., ne 1125) 
vlastnil severní Sasko Albrecht Medvěd. Slouží 
přemožení medvěda Gallovi k tomu, aby ukázal 
na Sasko?
Hájek a pověst o Oldřichovi a Boženě. Kos-
mas napsal (I, 26), že Oldřich uviděl Boženu, 
jak pere roucha u studánky. Hájek možná věděl, 
že v této větě je zašifrováno místo, kam Kosmas 
událost lokalizoval. Protože to však Hájek ne-
chtěl prozradit, vybral úmyslně slovo jiné, slo-
vo pere, a událost lokalizoval do Peruce. Místo 
je však možná zašifrováno ve slově studánky. 
Je možná narážkou na strus. slovo stod7, což 
znamenalo kůl, rovněž sln. stodor má být kůl 
(V. Machek: 1868, s. 578). A kůl možná uka-
zuje na „vodní hrad“ Valy u Mikulčic, odkud 
mohl přijít Rostislav a po něm Bořivoj na Sta-
rou Kouřim. Dalimil kladl seznámení Oldřicha 
s Boženou k Postoloprtům. Jméno Postoloprty 
použil v souvislosti se založením hradu Drahúš 
i Kosmas. Nemínil jím však Olomouc?
Je autorem Kroniky Čechů opravdu Kos-
mas? Kosmas věnoval první knihu své kroni-
ky panu Šebířovi, proboštu kostela mělnického. 
Ve skutečnosti ji věnoval zemřelému biskupovi 
Šebířovi (byl biskupem 1030-1067), který na-
psal rovněž kroniku, a to pod jménem Dětmar 

z Merseburku. Mělník Kosmas snad vybral pro-
to, že začíná stejnými písmeny jako Merseburk. 
V tomto věnování Kosmas napsal i tato slova: 
s láskou se podřizuji vašemu otcovství. Těmito 
slovy vyjádřil Kosmas to, že Šebíř (Dětmar) mu 
byl jako kronikář vzorem kvalitou své kroniky. 
Byl mu však vzorem i tím, jak dokázal do své 
kroniky zašifrovat závažné historické údaje. 
Kosmas převzal od Šebíře některé druhy jeho 
šifer a převzal i toto: Šebířovo dílo odporova-
lo tehdejší „státní a církevní ideologii“, a proto 
Šebíř raději učinil autorem své kroniky již mrt-
vého Dětmara. A totéž učinil Kosmas. Ve třetí 
knize zdánlivě píše, co se stalo roku 1111 a ka-
ždého roku následujícího. Tento způsob psaní 
kroniky dovedl do roku 1142. Tehdy mu bylo 
asi 80 let. Kroniku Čechů však neukončil rokem 
1142, ale rokem 1125. Roky 1126 až 1142 do 
své kroniky nezařadil. K nim se zdánlivě ne-
hlásil, takže dnes je za jejich autora považován 
anonymní Kanovník vyšehradský. (Vyšehradem 
se pochopitelně míní Vyšehrad v Praze. Kos-
mas však Vyšehrad situoval i do Olomouce.) 
Proč ukončil Kosmas kroniku rokem 1125 a ne 
1142, když ji do toho roku dopsal? On se ji to-
tiž po vzoru Šebíře rozhodl rovněž „připsat“ již 
mrtvému Kosmovi. To postrádá logiku: Kosmas 
napsání svede na Kosmu. Jenomže autorem 
Kroniky Čechů není Kosmas, nýbrž olomo-
ucký biskup Jan II. Břichatý. Podívejme se, 
jak Kosmova kronika končí. „Neboť, hle! Za-
tímco kněz z trestu zevně hořel, z milosti Boží 
uhasil, co nekázaného v něm hořelo uvnitř: pře-
mohl hřích, protože zaměnil oheň. Vězte všichni 
v Kristu věřící, že skladatel této kroniky Kosmas, 
ctihodný děkan kostela pražského, zemřel dne 21. 
října téhož roku, v němž byl, jak známo, kníže 
Soběslav povýšen na stolec.“ Soběslav se stal 
knížetem roku 1125. Z toho historikové soudí, 
že toho roku zemřel autor kroniky Kosmas. Je-
nomže za Soběslavem skrývá autor kroniky Bo-
leslava I. Ten nastoupil po Václavovi roku 929 
nebo 935. Z uvedených číselných údajů počítej-
me: (21 . 10) + 929 nebo + 935 = 1139 nebo 
1145. Autor kroniky se podepsal slovy z milosti 
Boží, což je význam jména Jan. A poté násle-
dovalo zametání stop. Autorství kroniky bylo 
hozeno na člověka, který se nemohl bránit, ale 
(a to především) ani se nemusel bát důsledků 
svého psaní, protože již nežil. Autorství je sve-
deno na mrtvého Kosmu. A že došlo k záměně 
jmen, to Jan II. přímo prozrazuje slovy, že za-
měnil oheň. Oheň se latinsky řekne mimo jiné 
flamma. Flamma ale zároveň znamená korou-
hev. Pod jinou korouhví jsou jiní lidé. Vlastní 
kronice ještě předchází Druhá předmluva k ná-
sledujícímu dílu, psaná mistru Gervaisovi. A Jan 
II. (známý jako Kosmas) v předposlední větě 
Letopisu tzv. Kanovníka vyšehradského připo-
mněl jistě úmyslně jméno Gervais (1974, s. 74): 
„...vyložil kancléři Gervaisovi, svému příbuzné-
mu, co se stalo.“ A poslední věta zní: „Ve jménu 
Pána našeho Ježíše Krista, jemuž je čest a slá-
va na věky věkův. Amen.“ A nyní si přečtěme 
M. Knappovou (2008, s. 193): „Kosmas, j. snad 
řeckého původu... vykládá se jako ,svět, řád, věč-
nost‘, popřípadě také ,ozdoba, pochvala...“ Jan 
II. slovy na věky věkův prozradil, že „Kanovník 

vyšehradský“ je pokračováním „Kosmovy Kroni-
ky Čechů“. 
Zřejmě tak i olomoucký biskup Petr (1096-
1104) učinil autorem svých děl Bruna z Quer-
furtu.
O Dětmarovi z Merseburku a jeho kronice. 
Co míní Dětmar Merseburkem? (2008, s. 34, 
35): „...já Dětmar, biskup... chci představit ději-
ny města Merseburku, kdysi známé široko daleko, 
dnes však temnotou zapomnění téměř zahale-
né... Ač mě v tuto chvíli sužují obavy, abych svojí 
neznalostí nestvořil místo blesku jen dým... pře-
ce... začínám. (…) ...založení města a první stavby 
v něm mají původ v lidu z Romulova rodu, který 
sem kdysi následoval Julia Caesara... A protože 
město tehdy dovedlo válčit a nade všemi vítězilo, 
bylo po starobylém způsobu nazváno Martovým 
jménem. Později mu však říkali Mese, tedy ,upro-
střed kraje‘, nebo snad dostalo jméno podle ně-
jaké panny, co se tak nazývala. Jména... zdejších 
vládců před vtělením Krista či po něm zcela pomí-
jím, neboť nejsem schopen dopátrat se v pamě-
ti starců ničeho spolehlivého a v psané podobě 
to nenacházím.“ Již jsem napsal, že se domní-
vám, že hradiště Stará Kouřim se dříve nazý-
valo Canburg, potom Dowina, Děvín, a proto-
že se nehodilo tato jména připomínat, vymyslel 
Kristián jméno Korim, což připomínalo slovo 
kouř, dým (proto dým v citaci). Kristian měl 
však na mysli řecké slovo koré (dívka). Staré 
Kouřimi (Dowiny) se nejprve zmocnil nakrátko 
Rostislav a po něm Bořivoj. Odtud odešli Pře-
myslovci na Pražský hrad. Předpokládejme, že 
Merseburk je Stará Kouřim a hledejme pro to 
u Dětmara indicie. (Za Dětmarem se skrývá bis-
kup Šebíř, 1030-1067 - viz níže.) Slovo temnota 
naznačuje (stejně jako oslepnutí), že za daným 
jménem máme hledat jméno jiné. (Když Gallus 
psal naoko o Polsku a přitom chtěl prozradit, že 
o Polsko nejde, také ho oslepil. V kap. I. 4 na-
psal: „...Polsko bylo předtím jakoby slepé...“) Za 
Šebíře byla již Stará Kouřim zničena (zahalena 
téměř zapomněním). Stará Kouřim měla myslím 
postupně tři jména: Canburg, Děvín, Korim. 
I Dětmar píše o třech možnostech. Jeho Mer-
seburk se jmenoval za prvé podle boha Marta, 
protože město tehdy dovedlo válčit (nakonec 
tento Canburg, tohoto kance, dobyl Boleslav, 
Bivoj); zadruhé podle toho, že ležel uprostřed 
kraje (a Stará Kouřim ležela uprostřed Čech); 
zatřetí podle panny, což je narážka na jméno 
Dowina, to je Děvín. Zajímavě píše o přestě-
hování Přemyslovců na Pražský hrad Kosmas 
v kap. I, 9. Když píše o jeho založení,  cha-
rakterizuje nedaleký Petřín takto: „...hora vel-
mi skalnatá... se zakrucuje na způsob delfína...“ 
Latinsky se delfín řekne neophocaena. Byl tedy 
Pražský hrad neo caen, to je Nový Can(burg)? 
Šebíř (vydávající se za Dětmara) spravoval ne-
jen biskupství pražské, ale zřejmě i olomoucké. 
Možná proto připomenul Julia Caesara. V Olo-
mouci přežila pověst o tom, že ji právě Caesar 
založil. Nedávný objev římského vojenského tá-
bora v nedalekém Neředíně tuto pověst o spo-
jení Caesarových vojsk s olomouckou lokalitou 
činí pravděpodobnější. Ve slově R-omulo-va se 
skrývá Olomu-c. Dětmarovo (Šebířovo) použi-
tí pojmu město (vedle slova stod7) pro Starou 
Kouřim mohlo inspirovat Kosmu k tomu, že 
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hromadných výprav. Ale my jsme jeli sami, ne-
chtějíce se vázat na program hromadných vý-
prav. Mohli jsme alespoň podle libosti konati 
zastávky. 
 Zdrželi jsme se v Norimberku a Stuttgartu, 
kde jsme vyhledali střediska tamních Čechů, 
abychom aspoň poněkud poznali jejich spo-
lečenský život. Do Norimberka přijali jsme již 
pozdě večer a ráno neměli jsme již dosti vol-
ného času, abychom českou „Besedu“ vyhle-
dali. Do Stuttgartu přijeli jsme právě v poled-

ne. Když jsme u nádraží mluvili o tom, že 
se optáme nějakého strážníka na uli-

ci, kde měl a tehdy svou místnost 
„Beseda“, překvapil nás český 

pozdrav kolemjdoucího pána, 
jenž se ochotně nabídl, že 
nás tam doprovodí. Byl to 
jistý pan Bilý, bývalý zdej-
ší obchodník, jenž již žil 
na soukromí. Měl dostatek 
volného času, a tak dochá-
zel denně na nádraží, aby 
našim přibylým krajanům 
posloužil jako průvodce. 

Ukázal nám dům, kde měla 
„Beseda“ svou místnost a slí-

bil, že ihned po obědě se pro nás 
staví. Vkročili jsme do prostranné 

restaurační místnosti, ale zdálo se nám 
že nejsme na pravém místě. 

 V jednom rohu bylo poprsí „Turnvatera Jah-
na“, v druhém emblémy nějakého „Fiakervere-
inu“, až teprve ve třetím rohu místnosti jsme 
uviděli poprsí Palackého a vyvěšeny Národní 
listy. Sotvaže jsem do nich nahlédl, přisedl 
k nám jistý pán, jimž nás česky uvítal  a do-
věděli jsme se od něj, že ve městě není tolik 
Čechů, aby si mohli sami vydržovat vlastní ná-
kladnou spolkovou místnost. Užívají tedy s tře-
mi menšími německými spolky, s nimiž se dob-
ře snášejí, tuto společnou místnost. Pořádá-li 
některý spolek zábavu, pak má celou místnost 
k dispozici, tak jako dnes večer Češi na uví-

tanou ohlášené výpravy Obchodnické besedy 
z Prahy. Sotvaže jsme poobědvali, porce jídla 
sice vydatné, ale ne po naší chuti připravené, 
byl tu již ochotný pan Bilý a věnoval se nám 
celé odpoledne, prováděje nás městem. Večer 
spěchal na nádraží k uvítání pražských hostů. 
Když je přivedl do „Besedy“, místními kraja-
ny již hojně navštívené, zapěli všichni přítom-
ní nadšeně „Kde domov můj“. Při otevřených 
oknech nesl se zpěv daleko do sousedních ulic 
a přivábil před dům hned mnoho zvědavců, 
kteří přednesenou píseň přijali s hlučným po-
tleskem. Účastníci výpravy, většinou to mladí 
a veselí lidé plní života, měli dobře secvičený 
pěvecký kroužek  a po krátkém občerstvení 
dali se pak s chutí do zpěvu. Silně hlaholily 
pak naše známé národní písně secvičený pě-
vecký kroužek a po krátkém občerstvení dali se 
pak s chutí do zpěvu. Silně hlaholily pak naše 
známé národní písně (i bouřlivácké) a po kaž-
dé následoval hlučný potlesk posluchačů, jichž 
stále více přibývalo. Teprve o půlnoci opouštěli 
jsme za veselé nálady spolkovou místnost. 
 Dnes mi to připadá jako přelud nebo sen, 
jako něco. Co za dnešních poměrů je naprosto 
nemyslitelné. 
 Druhý den nato zastavili jsme se v Nancy 
asi na půl dne a za tu poměrně krátkou dobu 
měli jsme příležitost aspoň povrchním pozoro-
váním poznati, jak ve mnohém se podstatě liší 
zvyky, obyčeje a povšechný život jednotlivých 
národů.
 Do Paříže jsme přijeli právě o půlnoci. Jak 
nádraží, tak ulice a námětí tonuly v tak oslňují-
cí záři světel a panovala všude tak čilá frekven-
ce, že to na nás působilo tak mocným dojmem, 
jako bychom se v tomto ohromném lidském 
mraveništi byli octnuli v pravé poledne. Mno-
ho zajímavého dalo by se napsati o krásách 
města,jeho nádherných náměstích s význačný-
mi pomníky, o architektonicky pěkných stav-
bách paláců, kostelů, divadel, o širokých ná-
břežích a romantických sadech. 

pokračování příště

pokračování příště

Výstavy v Praze
 V živé paměti uchoval jsem si též krás-
né vzpomínky na zemskou Jubilejní výstavbu 
v Praze z r. 1891, pak na Národopisnou výsta-
vu pořádanou roku 1895. Byly na ně vypra-
vovány nejen hromadné návštěvy, ale 
i výstavní vlaky též z našeho kra-
je. Obě setkaly se s nebývalým 
nadšením českého lidu a do-
cházelo na nich, zejména 
večer u Křižíkovy fontány 
k manifestačním proje-
vům. Každý návštěvník 
vracel se domů spokojen 
a nadšen. 
 Z věhlasných, o čes-
ký kulturní život zaslouži-
lých mužů poznal jsem též 
proslulého cestovatele dr. 
Emila Holuba, na jehož před-
nášce v Mor. Třebové jsem byl 
v těch letech s poštmistrem Kar-
lem Appelem. 
Výstava v Paříži
 Často se mi také vybavují vzpomínky na ná-
vštěvu Světové výstavy v Paříži roku 1900, na 
níž jsme se vypravili s manželkou na pozvání 
strýce z její strany Otty Bayera, rozeného Ví-
deňáka, jenž žil v Paříži již asi 30 roků, maje 
tam dobře zavedenou výrobu konfekčního zbo-
ží. K této velkolepé výstavě byly konány po dva 
roky rozsáhlé přípravy a není divu, že se stala 
vábivou světovou atrakcí. 
 Byly na ní zastoupeny takřka všechny kul-
turní státy světa. Také z českých zemí byla 
účast návštěvníků velice hojná, byloť po celou 
dobu trvání výstavy pořádáno z Prahy mnoho 

napsal, že Přemyslovci přišli ze Stadic (e Stadt 
= město). 
Kdo byl Dětmar z Merseburku? V dodatku 
Kosmovy kroniky nazvaném O Děthartovi, opa-
tu kláštera Sázavského čteme: „Roku... 1097. 
...Břetislav udělil... titul opatství sázavského 
dne 3. ledna [1] Děthartovi... (...) Muž... váž-
ný v mysli… Byl... 8. března [3]... vysvěcen na 
opata. …by nebyl mohl ze zásob, jež tam našel, 
žíti s bratřími ani [jeden] měsíc [1]... (…) Poně-
vadž tento opat nenalezl na místě jemu svěřeném 
knihy kromě slovanských, sám je, pracuje neúnav-
ně dnem i nocí [1], napsal… (…) Potom... se-
slal Bůh na jeho údy muka nemoci... tak se trápil 
ve svých útrobách dnem i nocí [1], až nastoupil 
cestu veškerého těla smrtelného... 18. prosince 
[12]. Spravoval toto místo třicet sedm let, devět 
měsíců a jedenáct dní. 
Třicet sedm let byl biskupem Šebíř, lat. Se-
verus (1030-1067). Do roku 1063 bylo snad 
pražské a olomoucké biskupství sloučeno v jed-
no. A moravské biskupy skryl autor (zřejmě Jan 
II.) v Založení kláštera Sázavského jako opaty 

do tohoto českého kláštera.  Z časových údajů 
v této ukázce lze snad vypočítat, kdy přestal 
být Šebíř biskupem. 1097 –  (3 . 1) – (8 . 3) – 
1 – 1 – 1 = 1067.  Druhý výpočet: 18 + 12 = 
30.  Poslední dvě čísla z letopočtu, kdy se stal 
Šebíř biskupem, jsou rovněž 30. Latinské slovo 
severus znamená krutý, přísný, svědomitý, váž-
ný. V citovaném úryvku autor zřejmě záměrně 
použil slovo vážný. Slovo svědomitý opsal takto: 
„neměl rád takového bratra, který se měl k ulo-
ženému dílu... z lenosti liknavě.“ A slovo krutý 
zřejmě opsal takto: „...se trápil velikou bolestí 
v svých útrobách.“  Děthart ( = Šebíř) dnem 
i nocí psal, tedy napsal řadu knih. Jaké? 
Předpokládejme, že to byl Šebíř, kdo napsal 
Kroniku Dětmara z Merseburku, v níž projevil 
značné znalosti nejen dějin saských, ale i dějin 
českých a polských. Žil v letech 975-1018. Za 
tuto autoritu se Šebíř schoval proto, aby mohl 
prozradit z českých dějin více, než co by mohl 
prozradit jako Šebíř.
Že bychom i v místním jménu Merseburk 
měli hledat osobní jméno Šebíř? Na stranách 

254 a 255 Dětmar napsal: „Předchozího roku 
Dětmar... biskup... osnabrűckého kostela, služeb-
ník sv. Mořice v Magdeburku a předtím svědo-
mitý probošt v Mohuči a Cáchách [Čechách?], 
byl zahalen jakousi temnotou a ztratil zrak.“ 
Skutečně Dětmar oslepl, nebo je ztráta zraku 
jako u Kosmy nápovědou, že za Dětmarem se 
skrývá někdo jiný? Je náhoda, že v charakteris-
tice Dětmara je užit jeden význam slova seve-
rus, a to slovo svědomitý? Nemáme si za slovy 
Mořic a Cáchy představovat Moravu a Čechy? 
Magdeburk prožíval za Ottonů dobu své vel-
ké slávy, roku 905 se stal císařskou reziden-
cí. Magdeburk v citaci má být možná chápán 
jako „hlavní město“ Moravy. Nebo je u Dětma-
ra Magdeburk, jehož jméno znamená dívčí hrad, 
novou Dowinou, tedy Prahou? Je to náhoda, že 
autor dodatku O Děthartovi, opatu kláštera Sá-
zavského pojmenoval Šebíře jménem Děthart, 
tedy jménem tak blízkým jménu Dětmar? Scho-
vává také Kosmas za Mohučí a Magdeburkem 
jiná města?
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Obec Biskupice

Společenská rubrika  
červen 2014

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

Z našich řad odešli
Hedvika Trávníčková
Upřímnou soustrast.

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

BISKUPICE  NARUBY – ohlédnutí
V sobotu odpoled-
ne proběla zábavná 
akce Biskupice naru-
by. Ze začátku nám 
počasí vůbec nepřá-
lo, spustil se prud-
ký liják. Ale po ta-
nečním vystoupení 
jaroměřických a bis-
kupických taneční-
ků pod vedením p. 
učitelky Alenky Dosedlové se počasí umoud-
řilo a dokonce vysvitlo sluníčko. Na nic jsme 
už nečekali a akci rozjeli naplno. Soutěžilo se 
v hodu šipkami, nasávání lentilek, přelézání 

štaflí, stříhání lízá-
tek uvázaných na 
šňůrce se zavázaný-
ma očima, dávání 
hřebíku uvázaného 
na provázku do lah-
ví. Proběhla i tolik 
očekávaná tombola. 
Cen bylo opět hod-
ně, takže nikdo ne-
odcházel s prázd-

nou. Chutnaly i dobrůtky z udírny. 
Hudba hrála, tančilo se, povídalo se. I přes po-
čáteční nepřízeň počasí se nám akce vydařila.

Helena Neuerová, ČČK

OZNÁMENÍ KNIHOVNA 
Oznamuji čtenářům, že knihovna  bude 
4., 11. a 18. července 2014 uzavřená. 
Přeji všem krásné slunečné léto. 

Helena Neuerová, ČČK
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Přijďte podpořit svůj tým ! Srdečně zvou pořadatelé. 




U S N E S E N Í
z 28. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 03. 06. 2014

28/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) smlouvu o dílo s firmou AKVAMONT, spo-
lečnost s ručením omezeným, Hlavní 426/4, 
568 02 Svitavy, IČ: 15035221 na akci „Technic-
ké zázemí obce Biskupice“  I. a II. etapa ve výši  
1 324 521,- Kč vč. DPH
d) smlouvu evidenční číslo OŽPZ/14/21286 
o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ:70892822 na 
akci „Oprava části veřejného osvětlení“ ve výši 
100 000,- Kč
e) dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy kupní uzavřené dne 19.06.2009 s Ing. 
Tomášem Faltýnkem, bytem Biskupice 127, 569 
43 Jevíčko
f) cenovou nabídku a smlouvu o dílo č. 
2014/05/015 s firmou ARS Litomyšl, Smetanovo 
nám. 95, 570 01 Litomyšl, IČ: 11098929 na akci 
„Výsadba aleje ke střelnici“ ve výši 65 256,- Kč 
vč. DPH  
g) cenovou nabídku a smlouvu o dílo se Zdeň-
kem Schreiberem – Elektro Plošiny, U Hřiště 277, 
569 42 Chornice, IČ: 88620387 na akci „Opra-
va veřejného osvětlení Biskupice v roce 2014“ ve 
výši 242 499,- Kč vč. DPH
h) úpravu rozpočtu obce Biskupice  pro rok 2014 
- rozpočtové opatření  č. 3 a avízo pro změnu roz-
počtu obce č. 14-19 Krajského úřadu Pardubice 
ve výši 18 000,- Kč
ch) žádost ze dne 19.5.2014 manželů Luďka 
a Jitky Štindlových, bytem Palackého nám. 3, 
569 43 Jevíčko o souhlas s převodem pozemku 
p.č. 199/28 v k. ú. Biskupice u Jevíčka za účelem 
výstavby RD za podmínek dle zápisu
i) dle §67 a §68 zákona o obcích č. 128/2000 
Sb. v platném znění, počet zastupitelů v obci Bis-
kupice na další volební období v počtu 7 členů
j) nákup projektoru a projekčního plátna pro po-
třeby obce do max. částky 15 000,- Kč vč. DPH
k) bezpečnostní prořez třech kusů lip u auto-
busové zastávky Biskupice firmou Ing. Štěpán 
Kriegler, Sokolská 1418/28, 789 01 Zábřeh, IČ: 
87984008 ve výši 6 000,-Kč vč. DPH 

28/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 19.5.2014 Ing. Rudolfa Korbe-
la, bytem Březinky – Nectava 1, 569 43 Jevíčko 
o koupi pozemku par. č. 841/2 o výměře 78 m2 
v k.ú. Biskupice u Jevíčka
b) protokol a zprávu o daňové kontrole provedené 
Finančním úřadem pro Pardubický kraj na čer-
pání dotace na akci „15 TI Biskupice“ bez závad 

28/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě 
28/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce
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130 let Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Biskupicích
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Přijďte podpořit svůj tým ! 
Srdečně zvou pořadatelé. 

   

    
Termín :Termín :Termín :Termín : 31.7. 2014  31.7. 2014  31.7. 2014  31.7. 2014 –––– 3.8. 2014  3.8. 2014  3.8. 2014  3.8. 2014     
Kde :Kde :Kde :Kde : areál Střelnice v areál Střelnice v areál Střelnice v areál Střelnice v    BiskupicíchBiskupicíchBiskupicíchBiskupicích    
Kontaktní osoba:Kontaktní osoba:Kontaktní osoba:Kontaktní osoba: Eda Jeniš, tel. 731 Eda Jeniš, tel. 731 Eda Jeniš, tel. 731 Eda Jeniš, tel. 731    352 239352 239352 239352 239    
SSSS    sebou :sebou :sebou :sebou : sportovní oblečení a obuv, hygienické potřeby,  sportovní oblečení a obuv, hygienické potřeby,  sportovní oblečení a obuv, hygienické potřeby,  sportovní oblečení a obuv, hygienické potřeby, 

hrníček na pití, stan, spacák, karnevalovou hrníček na pití, stan, spacák, karnevalovou hrníček na pití, stan, spacák, karnevalovou hrníček na pití, stan, spacák, karnevalovou 
masku, bílé tričkomasku, bílé tričkomasku, bílé tričkomasku, bílé tričko    

    
Začátek pobytu je ve čtvrtek 31.7. 2014 vZačátek pobytu je ve čtvrtek 31.7. 2014 vZačátek pobytu je ve čtvrtek 31.7. 2014 vZačátek pobytu je ve čtvrtek 31.7. 2014 v    16:00. Předpokládané 16:00. Předpokládané 16:00. Předpokládané 16:00. Předpokládané 
ukončení vukončení vukončení vukončení v    neděli 3.8. 2014 vneděli 3.8. 2014 vneděli 3.8. 2014 vneděli 3.8. 2014 v    16:00. Cena pobytu 16:00. Cena pobytu 16:00. Cena pobytu 16:00. Cena pobytu je je je je pro místní pro místní pro místní pro místní 
300,300,300,300, Kč, pro přespolní 450, Kč, pro přespolní 450, Kč, pro přespolní 450, Kč, pro přespolní 450, Kč (v ceně pobytu strava, ubytování  Kč (v ceně pobytu strava, ubytování  Kč (v ceně pobytu strava, ubytování  Kč (v ceně pobytu strava, ubytování 
a celodenní výlet do Javoříčka).a celodenní výlet do Javoříčka).a celodenní výlet do Javoříčka).a celodenní výlet do Javoříčka).    
Schůzka rodičů proběhne vSchůzka rodičů proběhne vSchůzka rodičů proběhne vSchůzka rodičů proběhne v    areálareálareálareálu Střelnice vu Střelnice vu Střelnice vu Střelnice v    neděli 27.7. 2014 neděli 27.7. 2014 neděli 27.7. 2014 neděli 27.7. 2014 
vvvv    17:00.17:00.17:00.17:00.    
Přihlášky na pobyt budou kPřihlášky na pobyt budou kPřihlášky na pobyt budou kPřihlášky na pobyt budou k    vyzvednutí vvyzvednutí vvyzvednutí vvyzvednutí v    místní samoobsluze od místní samoobsluze od místní samoobsluze od místní samoobsluze od 
7.77.77.77.7.... 2014, uzávěrka přihlášek do 27.7. 2014  2014, uzávěrka přihlášek do 27.7. 2014  2014, uzávěrka přihlášek do 27.7. 2014  2014, uzávěrka přihlášek do 27.7. 2014 nebo do naplnnebo do naplnnebo do naplnnebo do naplnění ění ění ění 
maximálního počtu dětí (60) maximálního počtu dětí (60) maximálního počtu dětí (60) maximálního počtu dětí (60) opět vopět vopět vopět v    místní samoobsmístní samoobsmístní samoobsmístní samoobsluze.luze.luze.luze.    
    

Srdečně zvou pořadatelé.Srdečně zvou pořadatelé.Srdečně zvou pořadatelé.Srdečně zvou pořadatelé.    

V minulosti často oheň ničil lidem příbytky a hos-
podářské stavení, tak tomu bylo i v Biskupicích. 
Větší požár v Biskupicích byl roku 1848 7. 11., kdy 
v jednom dni vyhořela čp. 12 Zachar, 10 Koutník, 
9 Vykydal a 8 Kosík.
První úřední opatření proti ohni bylo v Biskupicích 
uskutečněno podle zákona  „O zřizování dobrovol-
ných sborů hasičských ze dne 5. 4. 1873“ následu-
jícím vybavením domů hasičskou technikou: I. = 
vozová stříkačka, II. = ruční stříkačka, III. = bečka 
na vodu, IV. = káď na vodu, V. = putna na vodu, 
VI. = žebřík, VII. = hák, VIII. = svítilna.

Hrávali ochotnická divadla, pořádali hasičské 
plesy, hasičská cvičení se zábavami.
1937 v Biskupicích 3x hořelo.
1938 24. 11. byly Biskupice „zabrány“ do 
Sudet a nastalo mnoho změn k horšímu. Veš-
kerá kulturní činnost nuceně utichla. Česká ha-
sičská cedule na zbrojnici musela být nahraze-
na německou.
1940 byl SDH zařazen do Sboru německé 
požární policie (Deutsche Feuerwehrlöschpe-
lizei), velitelem „okruhu“ byl Adolf Petsch 
v Chornicích. Uvedené velení skončilo, až byl 
velitelem hasičů jmenován Bohuslav Kolář čp. 
111.
1941 9. 1. na samotě vyhořela Krausova stodo-
la čp. 50.
1952 19. 10. vyhořela stodola čp. 15, ve které 
si dělal malý Jára ohníček.
1956 byla hasičská zbrojnice přestavěna na 
jednopatrovou budovu,
1959 byla dělána poslední stavební úprava ha-
sičské zbrojnice.
1966 20. 7. vznikl požár samovznícením sena 
v seníku vedle nového kravína. Byl uhašen, ale 
ještě druhý den v 19 hodin pohořelé seno ne-
bezpečně doutnalo.
1970 7. 2. v poledne vypukl požár v jižní části 
zámku, právě den po hasičském plese, který se 
tam konal. Hasiči před plesem vytápěli několik 
dní sál a nad sálem v kabinetě školy praskl ko-
mín. Požár byl uhašen, dále se v objektu neroz-
šířil.

Pro zajímavost personální vedení SDH v Bis-
kupicích:

Velitelé SDH v Biskupicích: čp.:
Bedřich Fatka 1883 – 1884 64
Jan Stejskal 1884 – 1913
Hynek Berka 1913 – 1922 14
Alois Koutný 1922 – 1932 27
Bedřich Přichystal 1932 – 1942 42
 1946 – 1952
Bohuslav Kolář 1942 – 1945 111
Hynek Václavek 1945 – 1946 115
 1952 – 1964
František Šnobl 1964 – 1967 2
Jan Dvořák 1967 – 1969 5
Jiří Somol 1969 – 1970 62
Petr Neubauer 1970 –   

Předsedové-starostové SDH čp.:
Do roku 1904 to byli obecní starostové.
František Zachar 1884 – 1890 18
Ignác Berka 1886 – 1895 – 1904
Jan Stejskal 1904 – 1908 – 1915
Alois Koutník  1915 – 1932 94
Alois Koutný 1932 – 1948 27
Rudolf Přichystal 1948 – 1959 19
Václav Škrabal 1959 – 1964 45
František Šnobl 1964 – 1965,
 1967 – 1970 2
 1976 – 1978
Hynek Václavek 1965 – 1967 115
 1970 – 1973
František Dvořák 1973 – 1975 5
Josef Kořenovský 1979 – 1982 126
František Kalita 1982 –

SDH v Biskupicích za 130 let své existence si za-
slouží malou vzpomínku.

František Plech

Majitel: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
dvůr 1 10 2 6 20 5 4 2
škola 2 1 1 4 1 1 1
palírna 2 1 1 4 1 1 1
pivovar 2 1 1 3 1 1 1
rolník 1 1 2 1 1 1
chalupník 1 1 2 1 1 1
domkář 1 1 1 1 1 1

Skutečný Sbor dobrovolných hasičů v Biskupi-
cích byl založen usnesením obecního výboru dne 

14. 3. 1883. Na zakoupení hasičského 
nářadí obec věnovala 1200 zl. Nářadí 
dodala fa. Smékal v Čechách u Pros-
tějova 21. 10. 1883. Sbor měl 41 čin-
ných členů.
V krátké době bylo jeho první použi-
tí při hašení požáru palírny v Necta-
vě, kde uhořela pí. Brűllová, několik 
týdnů po svatbě. Vyhořelá palírna již 
znovu stavěna nebyla.
R. 1898 postavili na nářadí první „ha-
sičskou kůlnu“.
R. 1907 vybudovali uprostřed vesnice 
přízemní požární zbrojnici za 1800 K, 
kterou r. 1923 rozšířili o sušárnu ha-
dic s bleskosvodem za 1673 Kč.
Nápadný sled měly požáry v „jedné 
ulici“, kdy lidé nevěděli, kdy u nich 
začne hořet a kde bude ohnisko požá-
ru; později v noci hlídali.
r.  1907 12. 2. čp. 40 Fr. Frbatová
 1907 7. 7. čp. 43 Fr. Zachar
 1907 17. 10. čp. 36 Fr. Dofka
 1907 25. 11. čp. 41 Vil. Foret
 1908 17. 1. čp. 42 Fr. Přichystal
 1908 17. 5. čp. 2 J. Šnobl
 1909 30. 7. čp. 39
 1924 28. 10. čp. 9 L. Pospíšil
 1924 28. 10. čp. 15 Fr. Hrazdira
V letech 1907 a 1908 si lidé přesta-
li věřit, měli podezření na jednoho 
občana, ale nemohli mu nic doká-
zat. Proto, když přišel do hospody 
na pivo, všichni tam u piva sedící, 
odešli. Požáry ustaly po odstěhování 
„X“ občana do Jaroměřic.
R. 1900 5. 10. v Zálesí vyhořelo 
čp. 4 Stopkovo, postaveno nebylo. 
24. 10. v Biskupicích vyhořelo čp. 
39, patřící p. Macháčkovi z Vrážné-
ho a oheň zničil i čp. 37, patřící p. 
Zoubkovi. Původem měl založením 
ve stodole čp. 39.
R. 1902 13. 12. v Biskupicích čp.16 
požár zničil hospodářské stavení, 
bylo obnoveno Fr. Kornitzerem, mly-
nářem v Nectavě.
R. 1935 v březnu v Zálesí čp. 5 Vác-
lava Přichystala vyhořelo, obnoveno, 
v září tamtéž vyhořela vdova Fran-
tiška Písková, mnoho sousedů jí po-
máhalo a také z kabátu jejího syna 
ukradl někdo peníze, které měl na 
svatbu. V Biskupicích čp. 45 Pod-
lezlovo, kde navíc 6. 5. t. r. vyhořela 
stodola. T. r. si SDH v Biskupicích 
pořídil novou motorovou stříkačku, 
kterou za velké slávy světili. Mimo 
hašení byli hasiči nositeli kultury. 
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v červenci
Anna Trefilová
Helena Pokorná
Jaroslav Vašíček
Jiří Slabý
František Kraus
Miloslav Soukup
Gratulujeme a přejeme  
spokojenost a pevné zdraví  
v dalších letech.

Pohledy do nebe

Projektový den ,,Zdravý životní styl“

Na čtvrtek 12. června přijali pozvání k účin-
kování v Chornicích dva mimořádní hosté. 
Prvním z nich byl nám už známý prof. Štěpán 
Rak a druhým byl známý a uznávaný astrofy-
zik Dr. Jiří Grygar, CSc. 
Stalo se, že ten den se nedařilo nic podle oče-
kávání. K nesnesitelnému vedru a dusnu se 
přidala dlouho nekončící odstávka pitné vody. 
Aby toho nebylo málo, tak asi minutu před 
zahájením kulturní akce,  se pan Grygar začal 
ohlížet po projektoru, ze kterého chtěl promí-

V pátek 23. května proběhl na prvním stupni 
Základní školy v Chornicích druhý projektový 
den na téma Zdravý životní styl. Cílem bylo 
pochopit problematiku zdravého životního 
stylu, získání nových dovedností a znalostí 
v této oblasti.
Žáci ve skupinkách popisovali režim dne 
s důrazem na činnosti, které každodenně 
provádějí pro své zdraví. Podle obalů či 
obrázků třídili potraviny na zdravé a nez-
dravé. Nechyběla kontrola, jak dobře žáci 
znají telefonní čísla policie, záchranné služby 
a hasičů. Popisovali bezpečná a nebezpečná 
místa, která se nachází v okolí jejich bydliště. 

Vysvětlovali, kam mohou či nemohou chodit, 
a proč. Úkolem také bylo vypsat základní vy-
bavení lékárničky, která by neměla chybět 
v každé domácnosti. A tak nechybělo ošetření 
raněných. Dětem se líbilo, když mohly ošetřit 
zraněné oko, loket, koleno, kotník či hlavu. 
S velkým nadšením se děti pustily do sk-
ládání obrázků z puzzlí. Výsledkem byla po-
hádka Otesánek. Proto bylo dalším úkolem 
zamyslet se a zapsat, v čem je nebezpečí obez-
ity a co ji způsobuje. Vyvrcholením tohoto 
dne byla výroba plakátu k podpoře zdravého 
životního stylu. 

Mgr. Iveta Špičková

tat obrázky. Protože jej ale předem nepoža-
doval a obec toto zařízení nevlastní,  museli 
jsme narychlo vyhledat pomoc v sousedním 
Jevíčku.  Tam jsme naštěstí s tímto požadav-
kem uspěli u mistra zvuku p. Miroslava Hor-
kého a p. Zdeňka Ambroze. Za jejich rychlou 
a nezištnou pomoc, jim patří veliké poděko-
vání. I přes nutnou improvizaci můžeme snad 
akci zhodnotit jako vydařenou,  protože jen 
samotné setkání s našimi hosty bylo velikým 
zážitkem.

 Chorničtí atleti 
v akci

Mladí atleti z TJ Sokol Chornice se 24. 5. 
2014 zúčastnili krajské soutěže v atletickém 
víceboji v Pardubicích. Na sportovní klání se 
vydalo 9 borců, měřili síly ve čtyřech disciplí-
nách: sprint, skok daleký, hod a vytrvalostní 
běh:
Za mladší žákyně
Lucie Sladká (9. místo)
Markéta Vakydalová (13. místo)
Za starší žákyně
Aneta Elnerová (2. místo)
Hana Kopková (16. místo)
Za mladší žáky
Martin Elner (5. místo)
Za starší žáky
Filip Tylšar (5. místo)  
Adam Machálek (7. místo)
Kristian Sekeréš (10. místo)
Za dorostence
Jiří Goš (4. místo)

,,Sokolíci“ si vedli dobře a svými výkony kon-
kurovali i atletickým oddílům z měst. 
Do ,,Republikové soutěže v atletice“, kterou 
pod záštitou ČASPV pořádala 7. 6. 2014 Stará 
Boleslav, postoupila Aneta Elnerová.
Děkujeme všem mladým sportovcům za repre-
zentaci naší obce a TJ Sokolu Chornice.
Velké poděkování patří rodičům dětí, panu 
Karlu Sladkému a paní Marcele Vykydalové, 
za pomoc a doprovod na soutěž.
Letošní sportovní sezóna byla pro naše cvi-
čence úspěšná. Přejeme všem, aby nové zkuše-
nosti zúročili, a našim cvičitelkám, paní Marii 
Appelové, slečnám Iloně Vašíčkové a Pavlíně 
Jarkovské, hodně sportovních nápadů a poho-
du v dalším školním roce. 

Za TJ Sokol Chornice Alena Fiebichová
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Hlavní cena 

- POBYT 

V CHORVATSKU 

pro dvě osoby, televizor, 

sekačka atd.

MS JEZEVEC CHORNICE pořádá

20. SPORTOVNĚ DĚTSKÝ DEN

& PYTLÁCKOU NOC
dne 18. - 19. 7. 2014

v areálu hřiště a okolí v CHORNICÍCH 
(koná se za každého počasí - velkokapacitní stany)

zvěřinové klobásy, kančí guláš, kančí řízek, 
grilované kuřecí steaky, prase na rožni

Pátek 18. 7.     5. PYTLÁCKÉ ROCKOVÁNÍ
20.00  Taneční zábava - kapela KROUNEX
21.30  Koncert 
    skupiny

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu. Děkují všem sponzorům, jejichž seznam bude prezentován na akci.

Obec Chornice

Dvouhodinová show jedné z nejlepších revivalových 
kapel v ČR. Profesionální podium a světla.            

Celodenní 

soutěže o ceny

prodej 

od 12 hod.

Sobota 19. 7.   VSTUP PO CELÝ DEN ZDARMA

k nerozeznání 

od originálu
VSTUP 50 Kč

ELEKTRO
PLOŠINY

Zdeněk Schreiber

 12.00 Skákací hrad, skluzavka, dětský kolotoč, trampolína, 
  od 16.00 hod. -  projížď ky na koních, projížď ky s Batmanem v Batmobilu
 12.00 Fotbalový turnaj starších pánů 

od 13.00 do 15.00  Dětský den - dětské soutěže o ceny
 od 13.30    Firma JET ARROWS - modeláři
  Vystoupení a přehlídka 5 ks vrtulníků, předvedení turbínového vrtul. 
  pouze 2 ks v ČR, ukázky video záznamu z akce, předvedení autíček 
  s možností zapůjčení dětem, jízdy na čtyřkolce
 14.00 Malování na obličej a tetování pro děti
     14.00 Ukázka hasičské techniky, pro děti pěna
 14.15 Vystoupení rytíře  Vraždy ze Sudic
  Ukázka práce s dřevcem, použití kopí, ukázky ovládání koně

 15.15 Vystoupení motocyklového kaskadéra 
  Lukáše Petráčka z teamu Crazy day  
  (8x mistr ČR v trialu, 3. místo z ME a účastník světové kask. show v Praze)

 15.45 Vystoupení profes. motocyklových kaskadérů z teamu Crazy day 
  Kaskadérské jízdy na čtyřkolkách a silničních motorkách

 16.00 Tanková bitva o město Bastogne s použitím pyrotechniky
  Ojedinělé vystoupení v Evropě obřích modelů tanků a automobilů v měřítku 1:6.
  Modely měří 1,5 m a váží až 65 kg. Vystoupení komentuje Vlado Randa ze Slovenska.

     16.45 Ukázka výcviku služebních psů Policie ČR Svitavy
 17.30 Vystoupení motocyklového kaskadéra Lukáše Petráčka   
 17.45 Vystoupení prof. motocyklových kaskadérů - show v jízdě na skútrech

     18.30 Vystoupení rytíře  Vraždy ze Sudic ukázka použití meče, projetí ohněm na koni atd.

    19.00  Pytlácká zábava s kapelou DEFEKT a KROUNEX VSTUP ZDARMA

Rosteme s knihou
V polovině měsíce května, se bývalá žákyně naší 
školy Lucie Tlustošová,  zúčastnila jako soutěží-
cí, mezinárodního knižního veletrhu a literárního 
festivalu Svět knihy Praha 2014.  Do soutěže s ná-
zvem „3001: příběh planety, se přihlásila s povíd-
kou „Dar od kmotra“, se kterou v konkurenci dal-
ších 1400 soutěžních prací, obsadila velmi pěkné 
třetí místo.  K medailovému umístění nadějné au-
torce gratulujeme a s jejím souhlasem otiskujeme 
oceněnou povídku. 

Dar od kmotra
Zvonění příjemné jako křeč v noze se ozývalo stále 
hlasitěji. Probralo ho ze spánku a již ze zvyku si po-
myslel zvednout telefon. Když otevřel oči, zalilo ho 
světlo a před sebou uviděl vznášející se hlavu svého 
bratra, který s euforií v očích prohlásil: „Moje žena 
už rodí, přijeď!“. Rychle si pomyslel položit telefon. 
Uvědomil si, že bude kmotrem a musí být u poro-
du. Musí maličké přinést dárek, tak jak v roce 3001 
káže zákon. Výtahem sjel z 20. patra za 2 vteřiny, 
taxíkem přes město za 3 minuty. 
V porodnici přiložil svůj čip voperovaný v hřbetu 
ruky k terminálu. Před očima se mu mžiklo jeho 
identifikační číslo a účel návštěvy: Kmotr přiná-
ší dar novorozené. Rychle vstoupil do miniaturní 
místnosti. Podobné se před 1000 lety používaly 
jako přístěnky na smetáky. Zavřel za sebou těžké 
dveře a pomyslel si porodní sál číslo 8. Za kratší 
dobu než je vteřina stál před sálem. Dveře se ote-
vřely a ruce jeho bratra ho vtáhly dovnitř. Na po-
rodním lůžku ležela bratrova žena a rodila jejich 

Dětský den v Chornicích
Dne 7. června 2014 se v Chornicích uskutečnil 
Dětský den. Pro děti bylo připraveno celkem 14 
stanovišť, při kterých musely zapojit všechny 
své síly. Zasoutěžit si přišlo celkem 73 dětí, 
nejmladším účastníkům byli 3 roky.
Během soutěžního odpoledne mohly děti zdar-
ma využít skákací hrad, zajezdit si na koních 
nebo vyzkoušet chůzi po slackline.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě Dětského dne, byli 
to: obec Chornice, TJ Sokol Chornice, Český 
červený kříž, MS Jezevec Chornice - věnoval 
částku 3000,-, Klub přátel rybolovu Chornice 
- připravil pro děti popcorn, Iva Brožová - za-
jistila jízdu na koních, Marie Šumberová - pro-
najala skákací hrad, a David Ševčík - zapůjčil 
slackline. 
Dále děkujeme všem dobrovolníkům z řad 
našich spoluobčanů, kteří nám pomohli 
zabezpečit soutěže pro děti. 

Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová

první dítě, dceru. Rodila a usmívala se. 
S použitím dnešních léků není porod 
nijak zvlášť bolestný, jak tomu bývalo 
v minulosti. Jeden doktor se otočil pří-
mo na kmotra, podal mu robotickou 
ruku a zeptal se: „Vy jste kmotr?“. Od-
pověděl nezřetelně, že ano a s obavou 
stiskl nabízený robotický pahýl. Měl 
sucho v ústech a jeho tělem prostu-
povala nervozita. Ale v brožurkách pro 
budoucí kmotry četl, že je to normální. 
Doktor se na něj chápavě a konejšivě 
podíval. 
Pomalu si sednul na volnou židli, která 
se pod jeho vahou okamžitě zformovala do vyho-
vujícího tvaru. Bratr se na něj s pyšným výrazem 
plným vděčnosti podíval. Přemýšlel o daru, který 
přinesl. Mohl by přísahat, že ho cítí plazit se ve 
vlastních žilách, ale to přece není možné. Zhluboka 
se nadechl, jakmile uslyšel první pláč malinké sleč-
ny. Holčička byla pokrytá krví a dalšími nevábný-
mi tekutinami, ale bylo to nejkrásnější, co v životě 
viděl. Byla naprosto nádherná. Jeho čip ve hřebu 
ruky dvakrát dlouze zapípal a slabé světélko pro-
stupující skrz kůži zhaslo. Před očima se mu mžikl 

poslední nápis: Děkujeme za udrže-
ní populace v rovnováze. Jeho mrtvé 
tělo se těžce sesunulo směrem dolů.
Bratr se odvrátil od dcery a pohlédl 
na mrtvé tělo, které právě darovalo 
to nejcennější. Vlastní život a právo 
žít pro nového člověka. „Rovnováha 
populace nezná nezaměstnanost ani 
nedostatek pracovních sil. Nákazy se 
šíří pomaleji. Neexistuje ani chudo-
ba. Kdyby neuvolnil místo na zemi, 
vaše dcera by nemohla žít,“ prohlá-
sil tiše doktor, když spatřil, kam se 
oči bratra upřely. „Ale za jakou cenu? 

Kam jsme to dospěli? Proč jsem musel volit mezi 
bratrem a dcerou?“ zakřičel otázky bratr hlasem pl-
ným žalu a opovržení, ale odpovědí mu bylo pouze 
soucitné mlčení. 
Den ustupoval pryč a v ulicích města začínal pa-
novat večer. Nad porodnicí zapadalo slunce. V po-
sledních paprscích se nad vchodem do porodnice 
leskl nápis: 
„Dar kmotrův, ač zvrhlý, zachránil náš svět. Dar 
kmotrův, ač zvrhlý, posílil náš rozkvět.“ 

Lucie Tlustošová
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Obec Jaroměřice

Jaroměřice ožily v sobotu 21. června 
2014 pohádkami již po sedmé

Děti májí pohád-
ky přirozeně rády, 
ale dospělí je musí 
mít ještě raději, 
protože velká rodi-
na z knižních i te-
levizních příběhů 
se na třetí sobotu 
v červnu těší vždy 
stejně jako děti.
Opráší své kostýmy, mnozí si je neustále rok 
od roku vylepšují, někteří se „vtělí“ do úplně 
jiných postav nebo se z různých důvodů musí 
nechat zastoupit. S nesmírnou chutí připraví 
pro děti různé úkoly, překážky a překvapení, 
aby hledání ztracené princezny Jarmilky bylo 
co nejpestřejší. Ale 24 zastavení z Pohádkové-
ho království krále Jaromíra (z knihovny) přes 
jaroměřickou Kalvárii až do cíle k Pánovi lesa 
se zatoulanou princeznou (na hřiště TJ) jsou 
prostě vždy obsazena bezmála 70ti nadšenými 
postavičkami.

Rubrika Sboru pro 
občanské záležitosti pro 

měsíc červenec
V tomto letním měsíci své významné naro-
zeniny oslaví:
Gloc František
Glocová Hedvika
Hegerová Ludmila
Klíčová Antonie
Kvapilová Božena
Pospíšilová Eliška
Slunská Zdeňka
Srncová Anna
Všem jmenovaným přejeme slavnostní i všed-
ní dny, prožívané v klidu, v pohodě a přede-
vším ve zdraví.

V neděli 1. června 2014, v den svátku dětí, 
bylo v obřadní síni jaroměřického zámku 
přivítáno 7 dětí, z toho 6 jaroměřických 
občánků:
Jiří Jedlička
Ondřej Sedlák
Denis Mauser
Marek Lebeda
Ellen Sedláčková
Viktorie a Valerie Kubovy
Tobiáš Marek z Nového Dvora se pro 
nemoc nezúčastnil.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme, aby se 
všechna vyslovená přání splnila. 

Nabídka stavebních 
míst v obci Jaroměřice
Obec Jaroměřice nabízí k prodeji zain-
vestovaná stavební místa v lokalitě „Za 
Tvrzí“ ještě pro 6 rodinných domů:
- p. č. 166/26 o výměře 722 m²
- p. č. 166/28 o výměře 874 m²
- p. č. 166/30 o výměře 884 m²
- p. č. 166/32 o výměře 1087 m²
- p. č. 166/35 o výměře 818 m²
- p. č. 166/37 o výměře 1091 m²
Cena 150,- Kč/m2
Další informace na tel. 461 325 720, 
461 327 813, www.jaromerice.cz
Doručení písemných žádostí:
Obec Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1,  
email: obecjaromerice@cmail.cz

Že svou úlohu za-
stupují přesvěd-
čivě a s chutí do-
kazují neustále 
stoupající čísla 
přihlášených hle-
dačů princezny. 
Letos i přes ne-
jisté počasí se re-
gistrovalo 328 

dětí. Rádi do Jaroměřic vracejí se svými rodiči 
a mnohými příbuznými.
Ti, kdo jsou organizátory podobných velkých 
akcí, vědí, že nejvíce sil je potřeba na přípravu, 
k zajištění bezproblémového průběhu, k občer-
stvení, k pobavení dětí pro dlouhou chvíli než 
přijde průvod pohádkových postav, k úklidu, 
atd. Bezpočet...
Jedině vzájemnou spoluprácí a společným nad-
šením lze vytvořit krásný pohádkový příběh, 
o němž si, doufejme, všechny zúčastnělé děti 
nechaly zdát krásný sen.

www.jaromerice.cz

Vzpomínka
Dne 19. července 2014 by 
se dožil náš tatínek, děde-
ček a pradědeček 90 roků.
A lesy šumí, které jsi měl 
rád. Tvůj hlas se ztratil, 
úsměv vítr vzal.
Stromy rostou a kytky stále voní. Jen ten, 
kdo Tě zažil – porozumí.

Vzpomínají dcery Zdenka a Mirka, 
vnoučata a pravnoučata

Slavnostní rozloučení s předškoláky

Zájezd do Berchtesgadenu

Vzhledem k výměně oken a rekonstrukce pro-
stor MŠ v době letních prázdnin, proběhlo slav-
nostní rozloučení s předškoláky již 20.6.2014. 
Do základní školy odchází 9 děvčat a 1 chlapec 
s osobní asistentkou. Slavnostní přípitek, dáreč-
ky, květiny, gratulace a skrytá slza v oku – to 
všechno patří k tomuto dni.
Milí „školáčci“: Doufáme, že jste ve školce na-
šli dobré kamarády a rádi budete vzpomínat na 
vše, co jste tu hezkého prožili.

V měsíci květnu byl jaroměřickou knihovnou pořá-
dán zahraniční zájezd do německého Berchtesga-
denska na hranici s Rakouskem. Po předcházející 
únorové přednášce Jana Valíčka v CŽP byl o před-
pokládaný zájezd značný zájem. Rázem byly obsa-
zeny dva autobusy a navíc ještě jeden, organizova-
ný jevíčskou knihovnou. Ten měl odcestovat jako 
první 17. 5.2014, ale pro mrazivou nepřízeň počasí 
byl odložen na 31. 5., souběžně s 2. jaroměřickým 
zájezdem.
Sluníčko zářilo nejlépe účastníkům v prvním ter-
mínu - 24. 5. Dopoledne jsme strávili na hoře Kehl-
stein, kde se nachází slavná Hitlerova horská chata 
a odkud se nabízejí krásné pohledy na rakouskou 

Přejeme vám krásné prázdniny a úspěšný vstup 
do „školního“ života.

Zdenka ILLEOVÁ, učitelka MŠ

i německou stranu Alp. V poledne jsme se přesu-
nuli k jednomu z nejhlubších a nejčistších jezer 
v Evropě, k jezeru Königsee. Elektroloď nás do-
pravila na poloostrov s kostelíkem sv. Bartoloměje, 
kde jsme strávili několik příjemných hodin poseze-
ním na břehu jezera a ochutnáním místních rybích 
specialit. 
O půl paté jsme vyrazili zpět do republiky. Díky 
spolehlivému dopravci fa. Matocha a důslednému 
průvodci panu Janu Valíčkovi jsme mohli zhléd-
nout vše podle plánu. Navštívili jsme oblast, kam 
se člověk až tak často nedostane, takže i přes re-
lativně větší vzdálenost a poněkud delší cestování 
můžeme výlet považovat za velice vydařený. 
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červenec 2014
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  mís-
ta –informační centrum, OÚ, kulturního představení, 
kina, divadla, koncertu, knihovny - i jaroměřické, aj. 
(1 záznam ve vlastním deníčku-1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10ti 
otázkami z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninového 
výrobku, 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
Taneční vystoupení ZUŠ a ZUMBY 
Letní odpoledne se skupinou SLZA, občerstvení za-
jištěno, 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, vý-
stava zpřístupněna 
PO,ST  9-11, 13-16;  PÁ  13-18 hodin, jinak po dohodě 
s knihovnicí 776 552 246

9. dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 
22. 1. 2010 s paní Lenkou Hrbatovou na 
nebytové prostory na č.p. 200 (kosmetika)

10. nájemní smlouvu č. 1/2014 s panem Jose-
fem Lagronem na pronájem části pozemko-
vé parcely č. 2807/1 pro umístění pouťo-
vých atrakcí a obslužných zařízení v době 
konání jarní a podzimní pouti

11. udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků Zá-
kladní školy a mateřské školy, Jaroměřice, 
okres Svitavy pro školní rok 2014/2015

12. finanční částku 18 000 Kč určenou na od-
měny sportovním trenérům mládeže

13. záměr prodeje parcely p.č. 507/38 o výmě-
ře  95 m²  a p. č. 507/37 o výměře 119 m² 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
14. žádost Ing. Romana Christa na odkoupení 

části pozemku p.č. 166/2 a 444/1
15. Závěrečný účet Svazku obcí skupinového 

46. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 11. 6. 2014 
vodovodu Malá Haná za rok 2013

16. návrh nájemní smlouvy s panem Mirosla-
vem Hlouškem na parcelu p.č. 507/31 – za-
hrada u hřbitova

17. pozvánku na řádnou valnou hromadu 
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.

18. žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR o.s., Klub RADOST 
Prostějov o finanční příspěvek na činnost

19. žádost manželů Sedláčkových a paní Jany Hic-
klové o odkoupení části pozemku p.č. 172/1

20. žádost pana Pavla Dostála o pronájem 
obecního bytu na č.p. 200

Zastupitelstvo obce ukládá:
21. starostovi obce projednat návrh nájemní 

smlouvy s panem Miroslavem Hlouškem na 
parcelu p.č. 507/31 – zahrada u hřbitova

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

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

řovatele zápisu
2. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od 

posledního zasedání 
3. hospodaření obce za leden až květen 2014
4. Rozpočtové opatření č. 4 – příjmy i výdaje 

se navyšují o 21 000 Kč
5. žádost určenou předsedovi Poslanecké sně-

movny ČR ve věci schválení symboliky obce
6. dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 22. 

6. 2009 s paní Danou Šedinovou na bytové 
prostory na č.p. 200

7. dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 15. 
6. 2007 s paní Lenkou Navrátilovou na ne-
bytové prostory na č.p. 200 (kadeřnictví)

8. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 
4. 2011 s paní Lenkou Navrátilovou na ne-
bytové prostory na č.p. 200 (sklad)

Vstupné dobrovolné
11.7. pátek, 15.00 h, VS 
Výtvarná prázdninová dílna pro děti, vedená paní 
Marií Bednářovou, příspěvek 20,- Kč
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
6.8. středa 16:30 hod. Začátek u zámku
Procházka Jaroměřicemi s historikem Mgr. Michalem 
Schusterem po památkách obce. Součást dne  Svátku 
Proměnění Páně v 18:00 hod. na Kalvárii Mše u oltáře 
Milostivého Salvátora. V 18:30 hod. setkání s PhDr. 
Vl. Smékalem, emeritním profesorem psychologie na 
téma „Je víra v Boha pouhou berličkou?“ Areál Kalvá-
rie – Nádvoří národů.
9.-10.8. sobota-neděle
Dvoudenní zájezd za památkami UNESCO, tento-
krát do Českého Krumlova, Holašovic a na Zelenou 
Horu s návštěvou Jindřichova Hradce a noclehem ve 
Veselí nad Lužnicí s průvodcem Janem Valíčkem, cena 
1 150 Kč, závazné přihlášky se přijímají v knihovně do 
11.7., odjezdy autobusu ze stanovišť ČSAD: Biskupice 
4.50 h, Jaroměřice 5.00 h, Jevíčko 5. 10 h
13.8. středa, 10.00 h, VS
PEXESOVÝ TURNAJ, oblíbená soutěž pro děti i dospělé
19.8. sobota, 16.00 hodin, místnost družiny ZŠ
Meditace s Broňou Rotherem
20.8. středa, 15.00 h, VS
Výtvarná dílna s Helenou Podlezlovou „Výroba lu-
cerniček“

příprava na noční putování za pověstmi Jaroměřic 
v rámci projektu „Nazapomeňte (se)vrátit“
Zavařovací sklenici s sebou, jinak vše zdarma.
22.8. pátek, 21.00 – 21.30 h, registrace dětí i do-
spělých ve výstavní síni CŽP
„OŽIVLÉ  POVĚSTI JAROMĚŘIC“ tajemné noční 
putování s vypravěčem Mgr. Schusterem 
po místech pověstí naší obce v rámci projektu „Naza-
pomeňte (se)vrátit“.
Putování provází EQUES TEMPUS skupina histo-
rických aktivit 
Malé děti pouze v doprovodu dospělých. Zhotovené 
lampičky s sebou!
31.8. neděle, 9.00 – 18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP  - Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
(od 28.7. do 8.8 v době Letní školy paličkování se ne-
cvičí)
Od září mohou vždy v pondělí cvičit maminky ( popř. 
tatínkové) s dětmi pod vedením Mgr. Jany Kamené, 
která předcvičuje již delší dobu v Jaroměřicích pilátes. 
Váš zájem potvrďte v knihovně.

Případné změny budou oznámeny, kontakty Obecní 
knihovna 546 604 183, 461 325 300, 776 552 246
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

Jaroměřické děti 
v Moravském krasu
Dne 3. 6. 2014, se žáci ze Základní školy Jaroměřice 
vydali na školní výlet do Moravského krasu.
Nejvíce se děti první, druhé a čtvrté třídy těšily na 
jízdu vláčkem, lodí a lanovkou. První kroky nás ved-
ly do Punkevní jeskyně. Ta patří mezi nejnavštěvo-
vanější lokality v České republice. Součástí podzem-
ní prohlídky byla návštěva dna Macochy a dlouhá 
plavby motorovým člunem řekou Punkvou.  Celou 
prohlídku jsme zavrcholili jízdou na lanovce, kte-
rá nás dovedla k samému vrcholu Macochy. Žáci 
si nakoupili spoustu suvenýrů a malých památek, 
které jim budou tento krásný školní výlet připomí-
nat. Všichni jsme byli spokojeni a unaveni jsme se 
vrátili společně domů. Jestli někdo neví, kam zajet 
na výlet, tak Moravský kras všichni doporučujeme !

Mgr. Kateřina Továrková, ZŠ Jaroměřice

Vernisáž a výstava patchworku Renaty 
Edlmanové a jaroměřických patchworkářek
Výtvarné dílny soustavně obohacují 
tvořivý i společenský život v Jaromě-
řicích. Souběžně již od roku 2008 
jsou uváděny na měsíčních progra-
mech mj. patchwork a paličkování. 
Renata Edlmanová z Litomyšle na-
instalovala první úspěšnou výstavu 
v naší výstavní síni již v roce 2007. 
V zápětí následoval první kurz pod 
vedením litomyšlské výtvarnice 
a získával si postupem času stále 
více příznivkyň. Děvčata pronikala 
do neustále složitějších patchworko-
vých „technologií“ a dnes vystavují společně se 
svou lektorkou v jedné výstavní síni, jejíž různoro-
dé deky expozici dominují.

Příjemnou vernisáží v pátek 
30.května 2014 byla výstava za-
hájena. Vhodně bylo zvoleno vy-
stoupení studentské skupiny 4/4 
JeVy z jevíčského Gymnázia. Smy-
sl pro humor je blízký jak čtyřem 
hudebně nadaným studentům, tak 
i paní Renatě. Úsměvy se zračily 
i na tvářích mnoha spokojených 
hostů. Výtvarnice poděkovala ko-
lektivu patchworkářek za dlouho-
letou spolupráci a všem místním 
za přízeň. Naopak děvčata proje-

vila vděčnost své učitelce za vše, co je naučila. 
Velké i malé textilní  dekorace obdivují hosté po 
celý měsíc červen.
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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

Prodej bytu – Prodáme cihlový, prostorný byt 2 + 1, 65 
m² ve Velkých Opatovicích, koupelna, samostatné WC, chodba, 
balkon. Součástí bytu jsou v suterénu 2 místnosti na uhlí a ovo-
ce, možnost předzahrádky. Dům je umístěn v klidném, hezkém 
prostředí, blízko les, nákupní zóna, nedaleko je mateřská a zá-
kladní škola, autobusové a vlakové spojení, zdravotní středisko. 
Byt je vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci. Možnost prona-
jmutí zděné garáže. Navrhovaná cena 680.000 Kč. Zn. DĚDIC-
TVÍ. Tel.: 608 666 795. E-mail: Jos.simunek@seznam.cz.


