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Kácení na sídlišti Karla Čapka

Vzpomínka na paní Mackerlovou

Pochod Jarní Přírodou

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
Vážení pánové, 
již delší dobu sleduji politic-
ké hry kolem gymnázií v ČR. 
Je smutné, že v 21. stole-
tí se opět vracíme na začá-
tek vzniku středního škol-
ství v Čechách a na Moravě. 
Opět začínáme „kádrovat“, 
kterou školu zrušit, kterým 
kamarádům pomoci apod. Vaše 
stanoviska, resp. nekoncepčnost 
školství, ještě více poškozuje střední školy 
především na rozhraní Moravy a Čech. Ty-
pickým příkladem je i Gymnázium v Jevíčku, 
mimo jiné škola s více než 100 letou tradicí. 
Pane hejtmane Netolický, četl jste a sezná-
mil jste se krátce s historií a současností 
tohoto ústavu? Znáte onu historii za po-
sledních 50 let? Potom zajisté víte, že tento 
ústav i v podmínkách socializmu byl, a to 
i jako venkovská škola, jednou z nejlepších 
v ČSSR. 
Vážení pánové, potkáváte absolventy na vý-
znamných pozicích „východu a západu“. 
Prosím, zeptejte se i jich na názor, nejsou 
daleko v EU (Brusel, Štrasburk, Moskva, 
Kyjev, atd.).
Škola za svou historii prodělala řadu úskalí, 
ale pro všechny se našlo jasné řešení – ne 
likvidace, ale rozvoj ústavu.
Několik příkladů: 
1. Osobní statečnost občanů Jevíčska a ši-

rokého okolí v boji o vznik české školy 
v období let 1890–1920.

2. Otázka hledání prostředků na vybudo-
vání a provoz školy v době před rokem 
1918 a v 30. letech těžké hospodářské 
krize – heslo – Pomozme si sami.

3. Totalitní režim v 2. světové válce ruší 
gymnázium, ale využívá schopnosti, 
tradice ústavu pro německé školství až 
z Berlína.

4. Po roce 1945 je opět urychleně zahájen 
proces studia.

5. V 70. letech orgány státní správy zahájily 
politické hry o zrušení střední školy v Je-
víčku a posílení úlohy gymnázia v Morav-
ské Třebové.

6. Díky zdravému o odpovědnému přístu-
pu místních funkcionářů Jevíčska a okolí 
pod vedením dělnického ředitele Havlíč-

ka z národního podniku DIU 
Jevíčko, který získal pomoc 
a pochopení ministra školství 
ing. Havlína, byla škola podro-
bena auditu a stala se gymná-
ziem jak pro místní studen-
ty, tak pro úspěšné studenty 
z ČSSR pro budoucí studium 
na VŠ v zahraničí.
Sám jsem měl možnost setká-
ní z řadou bývalých studentů, 

a to jak v ČR, tak v zahraničí. Bohužel ve 
Vašich krocích a krocích Vašich týmů ne-
vidím vůli hledat cestu řešení, a to nejen 
v působnosti Pardubického kraje, ale rov-
něž Jihomoravského a Olomouckého kraje 
(Velké Opatovice, Letovicko, Prostějovsko 
– Konice, Ludmírov, Kladky, Bouzov, Horní 
Štěpánov, atd).
Věřím, že i Vy a další Vaši kolegové jako 
např. Radko Martínek z Moravské Třebové 
a Velkých Opatovic se začnou stavět k udr-
žení školství, a to ne pouze lokálně, strikt-
ně a byrokraticky dle krajů, ale především 
budou respektovat, co potřebují lidé, stu-
denti, a co jim Jevíčko – gymnázium může 
nabídnout.
Pro toto řešení je nezbytná celková koordi-
nační činnost Asociace krajů ČR a Minis-
terstva školství ČR. Proto vyzývám a žádám 
o pomoc i pana JUDr. Haška, předsedu 
Asociace a pana Chládka, ministra školství.
Myslím si, že pan Hašek i pan ministr, ale 
i pan předseda vlády mají bohaté zkuše-
nosti např. z Tišnovska, Slavkovska, Břec-
lavska, apod.
Situace v Jevíčku nemusela čekat až na stu-
denty gymnázia a na jejich protest. Proč se 
tak dlouho věci neřešily? Nevím, zda se spo-
léhalo na netečnost, nezájem lidí, apod. 
Vážení pánové, s pozdravem a s důvěrou ve 
Vaši práci Vám zasílám tento dopis včetně 
Jevíčského zpravodaje z března tohoto roku.
Pokud není ve Vašich týmech dostatek síly, 
jsem ochoten Vám být nápomocen.

S pozdravem

Ing. Vladimír Jaroš, CSc., MBA
důchodce, absolvent ústavu, potomek  

největšího soukromého mecenáše ústavu
GSM: 725 793 017
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Úhrada místních poplatků
Základní sazba místního poplatku stanove-
ného OZV č. 4/2013, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je pro rok 2014 ve výši 
530 Kč za poplatníka.  
Upozorňujeme občany, kteří doposud ten-
to poplatek neuhradili, že jeho splatnost je 
nejpozději do 30. 6. 2014. Včas nezaplace-

ný poplatek může být zvýšen až na trojná-
sobek.
Případné osvobození a úlevy řeší  čl. 6 
výše uvedené OZV. Poplatek lze uhradit 
hotově nebo bezhotovostně na účet č. 19-
2526591/0100. Variabilní symbol je možné 
získat u paní Václavkové. Místní poplatek 
za psa je taktéž splatný do 30. 6. 2014.

Finanční odbor města 

MUDr. Jana Nádeníčková
NEORDINUJE – ODBORNÁ  

KONFERENCE
4. 4. 2014 a 16. 4. 2014 odpoledne

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

 4. 4. 2014. 

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ

9.–10. 4. 2014 a 5.–16. 5. 2014
zástup MUDr. Trčková, MUDr. Šedrlová.

Dále neordinuje každý 2. pátek  
v měsíci – 11. 4. 2014. 

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

18. 4. 2014. 

MUDr. Alena Blahová – 
interna

DOVOLENÁ 10.–11. 4. 2014
Dále neordinuje každý 3. pátek  

v měsíci – 18. 4. 2014. 

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ

4. 4. 2014, 11. 4. 2014, 18. 4. 2014  
a 25. 4. 2014.

Oslavte s námi Den Pardubického kraje v Pardubicích
16. dubna 2014, 10–18 hodin
Komenského náměstí 
Krajská knihovna
Zámek 

Krajský úřad občanům
•	 komentované prohlídky úřadu (v 9, 11, 14 

a v 16 hodin)
•	 ČAJ O PÁTÉ s radními Pardubického kraje 

v bývalé reálce (17 – 18 hodin)
•	 promítání v kraji natáčeného filmu OB-

CHODNÍCI v sále Jana Kašpara (10 a 12 
hodin)

Komenského náměstí
•	 ochutnávky potravin – MLSů Pardubického 

kraje
•	 BESIP: zdolání trati v „opilých brýlích“
•	 pokoření nejvyšší hory kraje a soutěž o nej-

vtipnější fotografii z výstupu 
•	 ukázky záchranářů
Krajská knihovna
•	 den otevřených dveří a komentované pro-

hlídky (10, 14, 16 hodin), 
•	 čtení pro děti a výtvarná dílna (15-17 hodin)
Východočeské muzeum
•	 kaple Tří králů a protiatomový kryt v zá-

meckých valech 

Východočeská galerie
•	 pocta Malichovi
Slavnostní předání ocenění kraje na Zám-
ku Pardubice
•	 předání tří cen Za zásluhy o Pardubický 

kraj
•	 předání Ceny Michala Rabase za záchranu
•	 předání medaile hejtmana
•	 předání Ceny médií

Vstup volný
Mediální partneři
Deník Východní Čechy, Východočeská televi-
ze V1, Český rozhlas Pardubice

Velikonoční svoz 
odpadů

Informace SITA CZ o změně svozu komunální-
ho odpadu pro Jevíčko a OLÚ na Velikonoční 
pondělí 2014.
Z důvodu toho, že na svozový den v pondě-
lí 21. 04. 2014 vychází Velikonoční pondělí, 
bude svoz komunálního odpadu v Jevíč-
ku a OLÚ proveden v náhradním termínu 
v sobotu 19. 04. 2014. Nezapomeňte pro-
sím v uvedený den přistavit svozové nádoby, 
děkujeme. 
Úterní svozy pro Zadní Arnoštov a Mařín 
22. 04. 2014 zůstávají beze změn.

operátor SITA CZ

Objednávky naturálií
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s.

a Chornická z. o. s., a. s.
Příjímá od 4. 3. 2014 objednávky naturálií:

Krmná řepa
250 Kč/ar (cca 5 q) max. množství na oso-
bu 2 ary.

Brambory tříděné – platba až při odběru 
Platí pouze pro zaměstnance a pronajímate-
le půdy.
Objednávky krmné řepy do konce dubna.
Objednávky přijímá: Veronika Haderová

Základní škola 
Jevíčko

Ve dnech 22. a 23. dubna 2014 opět 
proběhne sběr papíru organizovaný Zá-
kladní školou Jevíčko.

Kdy:
22. dubna 2014 od 7:00 do 16:00 hodin
23. dubna 2014 od 7:00 do 16:00 hodin

Kde:
Sběrný dvůr města Jevíčka

Tentokráte se bude nakládat zvlášť 
karton a zvlášť ostatní papír. Z toho-
to důvodu je vhodné, aby byl papír 
roztříděný na karton a ostatní papír 
(noviny, časopisy, letáky...).
Pokud budete vytvořené balíčky s pa-
pírem svazovat, je nutno použít do-
statečně pevný provázek (není vhodné 
jej balit do lepicí fólie např. izolepou. 
Jedná se o sběr papíru a nikoliv plas-
tu).

Abychom dokázali zajistit výkup za 
nejvyšší možnou cenu, musíte být dů-
slednější ve třídění – v některých ode-
vzdaných balících, krabicích a pytlích 
jsou zbytky plastových obalů, u kní-
žek nejsou odstraněny desky. Některé 
časopisy a letáky nemají odstraněny 
plastové obaly,  ve kterých jsou doru-
čovány do schránek apod.
Tyto nedostatky nám dělají výrazné 
problémy při zajišťování výkupu pa-
píru.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Základní škola Jevíčko – František Skácel
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka
INFORMACE  
o konání 40. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanove-
ním § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, in-
formuje o konání 40. zasedání Zastupitelstva 
města Jevíčka, svolaného místostarostou měs-
ta Mgr. Miroslavem Šafářem v souladu s § 103 
odst. 5 a § 104 odst. 1 zákona o obcích.

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

Doba konání: 
16. 04. 2014 od 16:00 h.

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

stva

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

mládeže a sportu
 7) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka 

č. 1 na rok 2014
 8) Korespondence, různé
 9) Diskuse
 10) Usnesení

V Jevíčku dne 14. 03. 2014

Mgr. Miroslav Šafář v. r. 
místostarosta města Jevíčka

Usnesení z 38. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 18. února 2014

38/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Zdeňka 
Jirásková, Dušan Pávek, dipl. um., Ing. Kamil 
Stopka,
b) program zasedání,
c) výsledek výběrového řízení na akci: „Turistic-
ká rozhledna Kumperk“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma COMMODUM, spol. s r. o., 
Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice 
za nabídkovou cenu 2.758.341,79 Kč vč. DPH,
d) náklady na úpravu obřadní síně dle cenových 
nabídek na výměnu koberce a malbu dle zápisu 
v celkové výši 80.715 Kč vč. DPH,
e) cenovou nabídku společnosti ELVIRA, spol. 
s r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 k za-
koupení multifunkčního zařízení zn. „ineo+ 

224e“ za částku 49.900 Kč bez DPH pro potřeby 
MěÚ Jevíčko,
f) bezúplatný převod pozemků p. č. 96/32, 
p. č. 96/38, p. č. 96/39 a p. č. 96/40, vše ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-město z vlastnictví města 
Jevíčka do vlastnictví Pardubického kraje,
g) bezúplatný převod pozemků p. č. 107/5, 
p. č. 107/6, p. č. 107/7, p. č. 107/8, p. č. 107/9, 
p. č. 107/10, p. č. 108/3, p. č. 108/4, p. č. 108/5 
a p.č. 108/6, vše ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-město z vlastnictví Pardubického kraje do vlast-
nictví města Jevíčka,

h) podání žádosti na Státní pozemkový úřad 
Praha na odkoupení celého HOZ na p. č. 5359/1 
a 5359/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
i) zástavní smlouvu č. ZS 102315/1 mezi Měs-
tem Jevíčko a Sberbank CZ, a. s., Na Pankráci 
1724/129, 140 00 Praha 4 Nusle na zastavova-
nou nemovitost byt 476/5 na ul. K. H. Borovské-
ho v souvislosti se schváleným prodejem bytu 
Ing. Tomáši Vybralovi, Jaroměřice 424, 569 44 
Jaroměřice,
j) prodej pozemku p. č. 1267/45 (2065 m2) 
– ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí společnosti HZS Jevíčko, a. s., za cenu 
100 Kč/m2, celkem 206.500 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč,

38/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu a Pav-
lu Konečnou,

38/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :
a) zprávu komise stavební,
b) zprávu komise životního prostředí,
c) akceptování žádosti o podporu ze SFŽP 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 
na projekt Snížení energetické náročnosti objek-
tu ZŠ Jevíčko,
d) stanovisko Ministerstva vnitra ČR k proble-
matice poskytování dotací obdrženého dne 4. 2. 
2014 pod č. j. MV-10363-2/ODK-2014,
e) stanovisko Ministerstva vnitra ČR k proble-
matice výkonu funkce starosty v době jeho do-

časné pracovní neschopnosti č. j. MV-14751-2/
ODK-2014,
f) informaci o společném prohlášení Pardubic-
kého kraje, zástupců samospráv Moravské Tře-
bové, Jevíčka, představitelů škol a Regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska,
g) informaci radního pana Stanislava Dokoupila 
týkající se možnosti budoucí výstavby rodinných 
domů v lokalitě nad Žlíbkami,
h) informaci o možnosti a předpokládané fi-
nanční náročnosti nových výsadeb zeleně před 
hřbitovem,
i) informaci o smlouvě o podmínkách provedení 
stavby uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Miro-
slavem Kupsou ze dne 17. 5. 2013,
j) informaci o cenové nabídce firmy Nilfisk-
-Advance, s. r. o., Do Čertous 1/2658, 193 00 
Praha 9 na zakoupení kartáče na sníh k novému 
komunálnímu vozu City Ranger 3500 za částku 
58.280 Kč bez DPH, 
k) informaci Mgr. Jiřího Janečka o první schůz-
ce pracovní skupiny zabývající se problematikou 
gymnaziálního vzdělávání v Jevíčku a Moravské 
Třebové, která se uskuteční dne 24. 2. 2014,
l) informaci o neschválení výstavby Turistické 
rozhledny Kumperk,
38/4  Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e: 
a) radu města posouzením výhodnosti jednotli-
vých lokalit pro výstavbu rodinných domů v Je-
víčku.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Usnesení z 39. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 12. března 2014

39/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Konečná, 
Marta Pocsaiová, Ing. Antonín Staněk,
b) program zasedání,
c) rozdělení částky 578.000 Kč v rámci granto-
vého systému Města Jevíčka v roce 2014, 
d) dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Jevíč-
ko a společností ARAGON Security, s. r. o., Moj-

mírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno o poskyto-
vání bezpečnostních služeb pro město Jevíčko 
s účinností od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014,

e) cenovou nabídku firmy BaTR spol. s r. o., Po-
děbradova 909/41, 702 00 Ostrava 1 na výměnu 
2 ks protipožárních dveří v budově ZŠ Jevíčko za 
částku max. 145.000 Kč vč. DPH,

f) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ha-
náckou zemědělskou společností Jevíčko, a. s. 
na prodej pozemku p. č. 1267/45 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

g) prodej pozemku p. č. 3096/1 (201 m2) – 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí Janu 

Štindlovi, Pionýrská 571, 569 43 Jevíčko za cenu 
80 Kč/m2, celkem 16.080 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Janem Štindlem na prodej pozemku p. č. 
3096/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
h) prodej pozemku p. č. 2300/5 (5 m2) – lesní 
pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí Františku 
Svobodovi a Jarmile Svobodové, Palackého ná-
městí 16, 569 43 Jevíčko za cenu 70 Kč/m2, 
celkem 350 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Fran-
tiškem Svobodou a Jarmilou Svobodovou na 
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Usnesení z 87. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 24. února 2014
1/87 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p. č. 4712 (2049 m2) trvalý travní porost v k. ú. Je-
víčko-předměstí,
2/87 Rada schvaluje úhradu faktury v částce 
14.772 Kč vč. DPH firmě LANius, s. r. o., Jiráskova 
1775, Tábor za UPDATE – nové verze pro moduly 
programu Clavius pro Městskou knihovnu v Jevíč-
ku,
3/87 Rada schvaluje úhradu faktury za provede-
ní výmalby prostor Městské knihovny v Jevíčku fir-
mou Roman Dvořák, Městečko Trnávka 101 za část-
ku 18.256 Kč (není plátce DPH),

4/87 Rada schvaluje poskytnutí zálohy na provoz 
pro MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. 
v částce 20.000 Kč s tím, že záloha bude k 20. 4. 
2014 vyúčtována,
5/87 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, 
o. s. na vydání čtvrtletníku „Vlastivědný věstník 
moravský“ ve výši 2.000 Kč,
6/87 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka v přílo-
ze Svitavského deníku za částku 3.500 Kč bez DPH,
7/87 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení 
na akci „Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíč-
ko III. etapa“, seznam firem pro obeslání a stanovu-
je komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
dle zápisu,
8/87 Rada ruší bod usnesení RM č. 7/86 ze dne 
10. 2. 2014, 

9/87 Rada schvaluje CN ČP, a. s., k uzavření ha-
varijního pojištění pracovního stroje NILFISK CITY 
RANGER 3500, rz E01 0328 za částku 8.716 Kč / 
rok se spoluúčastí 5 % z pojistného plnění,
10/87 Rada schvaluje zastupování MěÚ Jevíčko 
v žalovaném řízení na ochranu před nezákonným 
zásahem správního orgánu Advokátní kanceláří 
Mgr. Živany Petrlové, Jakubské náměstí 1, Brno 
a této uděluje plnou moc k vykonávání veškerých 
úkonů v této věci související,
11/87 Rada schvaluje zakoupení AKU vrtačky 
pro potřeby pracovníků údržby města za částku do 
5.000 Kč bez DPH,
12/87 Rada schvaluje prodejní cenu DVD Malo-
hanácký harmonikář na 100 Kč vč. DPH.
Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Sprejerství po Jevíčku

prodej pozemku p. č. 2300/5 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
i) kupní cenu za pozemek p. č. 1744/2 – ostatní 
komunikace v k. ú. Jevíčko-předměstí pro RWE 
GasNet, s. r. o. ve výši 300 Kč/m2,
j) znění zadávací dokumentace pro zadání pod-
limitní veřejné zakázky na stavební práce s ná-
zvem „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
Jevíčko“ včetně smlouvy o dílo a ostatních pří-
loh, které jsou její nedílnou součástí,

k) složení komise pro otevírání obálek vč. ná-
hradníků a složení komise pro hodnocení nabí-
dek vč. náhradníků v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Je-
víčko“ dle zápisu,

l) výsledek výběrového řízení na veřejnou za-
kázku: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka 
Jevíčko III. etapa“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma František Hanzal, Dr. Kli-
meše 682, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 
746.715 Kč vč. DPH,

m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíč-
ko a firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 
569 43 Jevíčko k provedení akce: „Obnova chod-
níků sídliště K. Čapka Jevíčko III. etapa“ za na-

bídkovou cenu 746.715 Kč vč. DPH,
n) záměr přípravy pozemků pro výstavbu 26 řa-
dových garáží na ul. K. Čapka,
o) cenu 70 Kč/m2 za výkup pozemků k výstav-
bě řadových garáží na ul. K. Čapka,

39/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila 
a Mgr. Miloslava Parolka,

39/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :
a) zprávu Policie ČR Moravská Třebová o bez-
pečnostní situaci za rok 2013 na Jevíčsku,
b) zápis z jednání pracovní skupiny pro regene-
raci MPZ Jevíčko ze dne 26. 2. 2014 konaného 
za účelem projednání rozpisu přidělené kvóty ve 
výši 400.000 Kč na obnovu památek v rámci Pro-
gramu regenerace MPZ Jevíčko na rok 2014 od 
Ministerstva kultury ČR,
c) cenový marketing na výkon bezpečnostních 
služeb ve městě Jevíčko,
d) informaci o žádosti Okresního soudu ve Svi-
tavách k zajištění volby přísedících okresního 
soudu, kteří mají v obvodu města Jevíčka trvalý 
pobyt nebo v obvodu města pracují, vzhledem ke 
končícímu volebnímu období stávajících přísedí-

cích Okresního soudu ve Svitavách,
39/4  Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e : 
a) radu města zpracováním konkrétního řešení 
zástavby řadových garáží na ul. K. Čapka,
b) radu města jednáním s vlastníky ve věci vy-
koupení pozemků k výstavbě řadových garáží 
na ul. K. Čapka,
c) radu města zadáním zpracování výtvarného 
návrhu pamětní desky obětem I. světové války, 
která by mohla být umístěna na podestě součas-
né sochy T. G. Masaryka,
d) radu města zpracováním cenového marketin-
gu a popsáním technických parametrů na koupi 
vysokozdvižné plošiny pro potřeby města,
39/5  Zastupitelstvo  r u š í : 
a) bod usnesení 21/1 písm. f) ze dne 22. 8. 
2012 – ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 5366 
(150 m2) – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-
-předměstí za cenu 7.340 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč od České republiky, právo hospodaření s ma-
jetkem státu Silnice, státní podnik, Hradec Krá-
lové v likvidaci, Škroupova 631/6, 501 93 Hra-
dec Králové.
Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

V uplynulých víkendech měsíců únor a bře-
zen 2014 došlo v našem městě k posprejování 
fasád a příslušenství budov neznámým pacha-
telem. Tímto Vás žádáme, aby jste byli k těm-
to nevhodným jevům všímaví a pokud by byly 

známy informace o pachateli prosím o předá-
ní informací na městský úřad popř. přímo na 
policii ČR, která věc vyšetřuje, shromažďuje 
poznatky a po pachateli intenzivně pátrá.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko
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Poděkování
Milá paní učitelko Svojanovská, děkuji Vám za 
trpělivost a čas, který jsme spolu strávili při pří-
pravě do okresního a krajského kola soutěže ve 
hře na klavír. Vím, že mi pokaždé všechno ne-
šlo a museli jsme hodně cvičit, ale díky Vám se 
nám vše podařilo, tak, jak jsme si přáli. Moc mě 
povzbudilo, když jste mi před soutěží pohladila 
ruky nebo jsme si spolu zacvičili jógu, abych ne-
měla trému. Těším se na každou hodinu s Vámi, 
vždyť v zušce mě ještě čeká spousta práce. 

Eliška Lexmaulová

Olympiáda v německém jazyce

Masopust
Masopustní veselice veselá je převelice a to 
také byla ve třídě Kosáčků. Děti v převleče-
ní nevěsty, zajíčka, jahůdky, rytíře, kouzelníka 
a ve spoustě jiných masek si tancem, zpěvem 
a soutěžemi zpestřily dopoledne. Mamin-
ky opět nezklamaly a napekly dětem linecké 
a slané pečivo, ovocný dort a přichystaly ze-
leninové a ovocné mísy. Všem děkujeme. Ra-
dost dětí nám byla velikou odměnou. 

Za III. oddělení MŠ Jevíčko Pazdírková

Mimořádný úspěch v soutěži Angličtinář roku 2014

Končí osmá sezona pince...

V lednu se vybraní žáci Gymnázia Jevíčko 
zúčastnili celostátní soutěže pro talentované 
a nadané studenty anglického jazyka Anglič-
tinář roku 2014. Výrazného úspěchu dosáhl 
student sexty Michal Tulek, který v soutě-
ži porazil více než 3 800 středoškoláků z celé 
České republiky a obsadil vynikající 2. místo. 
Dařilo se i ostatním zástupcům našeho gym-
názia, kteří v celkovém pořadí 187 středních 
škol, převážně gymnázií, skončili na 38. místě. 
10. 3. 2014 navštívili gymnázium zástupci po-
řádající agentury a hlavního sponzora soutě-
že, aby Michalovi předali certifikát a hodnot-
né ceny. Studenty gymnázia nejvíce zajímalo, 

proč je Michal v angličtině tak dobrý a zda 
využije získané stipendium na bakalářský 
program University of New York in Prague. 

„O studiu po maturitě ještě příliš ve 2. ročníku 
nepřemýšlím, tuto nabídku samozřejmě zvážím. 
Dobrou znalost angličtiny připisuji hudbě, kte-
rou poslouchám, snažím se jí porozumět a pra-
cuji s texty. Hudba mě hodně baví, hraju na kyta-
ru, zpívám, ale také si rád zasportuju,“ prozradil 
Michal Tulek. 
Při slavnostní příležitosti vyhlášení výsledků 
studenti třetích ročníků absolvovali přednáš-
ku o možnostech a výhodách studia VŠ v za-
hraničí, která byla pro mnohé inspirující. 

Eliška Veselková a Kristýna Valíčková

Když jsem koncem roku 
2006 dával dohromady 
zájemce o stolní tenis, 
přesvědčoval dospěláky 
i mládežníky, málokdo 
mi věřil, že tento krás-
ný sport v Jevíčku znovu 
rozjedu.
Společně s bratry Havlíč-
kovými, Jardou Pospíši-
lem st. se podařilo vy-
tvořit tréninkovou skupinu několika chlapců, 
kteří začali poctivě trénovat. Zájemci o stolní 
tenis se v klubu různě střídali, přicházeli noví 
– ti, kteří ztratili zájem, zase odcházeli.
Mladíci, jež si pinec podmanil, zůstali a dost 
výrazně svými výkony proslavili město Jevíčko, 
nejen v regionu, kraji, ale i celé ČR. Například 
Kuba a Patrik Vrbičtí, Luboš Vykydal, Aleš 
Vacula, Jarda Pospíšil, Michal Vašíček, Kuba 
Mauer, Honza Werner, Tomáš Müller, Patrik 
Šafář, to jsou nejvýraznější osobnosti novodobé 
historie  stolního tenisu v Jevíčku, i když mno-
zí z nich již aktivně nehrají.
Škoda jen, že se zájem o pinec více nerozšířil 
mezi starší hráče, o jejich touhu občas si jít 
pinknout společně s mladíky.
Velké poděkování, za celou dobu naší činnosti, 
to musím zdůraznit, patří vedení města Jevíč-
ka za finanční podporu a vedení ZŠ Jevíčko za 
vynikající spolupráci při zajišťování technické-
ho zázemí.
Za uplynulou dobu existence SK Pinec Jevíč-
ko bylo vytvořeno velmi dobré materiální záze-
mí pro sportovní rozvoj zájemců o stolní tenis. 
Dětí, mladých hráčů máme nejvíc v celém re-

gionu, schází však zájem 
z řad dospělých o spolu-
práci při přípravě, potaž-
mo doprovodu mladých 
sportovců na turnajích.
V důsledku nastalé situ-
ace je nutné hledat ra-
dikální řešení pro další 
velmi dobře nastavenou 
práci s mládeží při SK 
Pinec Jevíčko.

Tímto si tedy dovoluji vyzvat všechny rodiče 
dětí, kteří navštěvují „Školičku stolního teni-
su“ a příznivce pince vůbec k účasti na schůz-
ce v pátek 11. dubna 2014, v 17:45 hod. – 
malá tělocvična ZŠ Jevíčko.
Dále uvádím pro případné zájemce o spoluprá-
ci při trénincích mládeže ve stolním tenise, že 
je možné se naučit základům v krátkodobém 
trenérském kurzu ve dnech 25.4.–27.4.2014.
Vážným zájemcům o školení trenérů SK Pinec 
Jevíčko náklady finančně vykompenzuje, infor-
mace na oldrich.zecha@seznam.cz

Za SK Pinec Jevíčko Old. Zecha

Dne 11. 3. 2014 se v Pardubicích uskutečnilo 
krajské kolo Olympiády v německém jazyce ka-
tegorií III A a III B. Do kategorie III A se nám, 
bohužel, v letošním roce probojovat nepodařilo. 
Naše studentky Aneta Zezulová z 5. S a Kris-
týna Valíčková z 3. B skončily v okresním kole 
na pěkném 5. a 6. místě. Postup do krajského 
kola unikl Anetě o pouhé dva body, Kristýně 
o tři body.

V kategorii III B pro žáky, kteří mají nebo měli 
trvalou možnost souvisle komunikovat v daném 
jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, repre-
zentoval gymnázium Dennis Michel Vymer z 5. 
S. Ve své kategorii byl nejmladším účastníkem 
a umístil se na krásném 2. místě.
Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci.

Mgr. Dita Šponerová

o.s. Ze Zámečku do světa Jevíčko nabízí:

Dramatický kroužek
pro děti od 6 do 9 let, od září 2014 
povede MgA. Zdeňka Selingerová
poplatek: 
150 Kč/měsíc
přihlašujte se 
do konce června 2014 
v kanceláři ZUŠ Jevíčko 
nebo mailem: 
dpavek@seznam.cz
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Hasiči – lidé 
našeho okolí…

Leckdo z nás si ani neuvědomuje, jaké lidi kolem 
sebe má. Každý má své záliby, koníčky ale i starosti. 
I přesto všechno by stálo za to, zmínit jednoho na-
šeho člena SDH Jevíčko. Někteří ho znáte, někteří 
ani netušíte, že tu takový nadaný kluk vůbec bydlí. 
Jmenuje se DAVID DVOŘÁK a je členem mladých 
hasičů už od roku 2003. Ale proč o něm vůbec píšu?
Díky zálibě v hasičském sportu a pod vedením Ji-
řího Bidmona a Jana Richtra (vedoucí MH Jevíč-
ko) se od 3letého prcka vypracoval k tomu, že se 
12. 10. 2013 zúčastnil výběru do české reprezentace 
v požárním sportu dorostu a juniorů, která se bude 
připravovat na Mistrovství světa... Výběr se konal 
v areálu HS Ostrava - Poruba. Účelem tohoto výběru 
bylo ukázat své schopnosti, dovednosti a hlavně fy-
zickou kondici. Všichni účastníci museli zdolat běh 
na 60 m, 100 m, 1000 m, co nejvíce kliků v daném 
čase, sedů-lehů, přítahů apod. Museli ale také uká-
zat, jak dokáží zacházet s hadicemi, jak zapojit roz-
dělovač a lezení na cvičnou věž. Trenéři, kteří celé 
toto výběrové řízení vedli si pečlivě zapisovali vý-
sledky všech účastníků a jak to v soutěžích už bývá, 
postoupí jen Ti nejlepší. Po ukončení výběrového 
kola přijel David domů úplně vyčerpaný a unavený. 
I přesto ho neopouštěl humor a prohlásil „bolí mě 
celej David“ což nás všechny velmi pobavilo a byly 
jsme na něj už v tu dobu velice pyšní, že to zkusil 
a jde si za svým cílem. 
Samozřejmě nejde tento výběr absolvovat jen tak ze 
dne na den a proto David dřel už měsíce předem. 
Velkou oporou a s pomocí mu stál a stojí po boku 
jeho tatínek Radomil Dvořák, taktéž člen SDH Je-
víčko. Díky němu měl David pravidelné tréninky, 
řekl mu chyby a společně pracovali na jejich odstra-
nění. Nesmím ani opomenout to, že ho vozil i na 
cvičnou věž pod vedením Jakuba Paulíčka, člena 
SDH Široký Důl. Kuba mu pomáhal i jak nejlépe 
běhat cvakání rozdělovače a ukázal nejlepší a ne-
rychlejší postupy a přípravu na 60 m s překážkami. 
Po tomto náročném připravování se a absolvování 
výběru přichází jeden z Davidových šťastných dnů.
20. 10. 2013 přichází dopis od paní Ing. Moniky 
Němečkové (náměstkyně starosty SH ČMS), že byl 
zařazen do reprezentačního teamu, který se bude 
připravovat na V. ročník Mistrovství světa dorostu 
v požárním sportu a III. Mistrovství světa juniorů 
v požárním sportu. A po této úžasné zprávě byl dů-
vod k oslavě a všichni jsme se radovali z této zprávy 
spolu s ním.
Už 25. – 27. 10. 2013 proběhlo první soustředění 
v Ostravě. Počasí bylo zatím příznivé, tak se tréno-
valo ve sportovním areálu HS. Celé 3 dny byla na 
programu rozcvička, protahování, spojování rozdělo-
vače, nauka a trénink na cvičné věži.
15. – 17. 11. 2013 bylo druhé soustředění taktéž 
v Ostravě. Tentokrát se trénoval výstup na věž, za-
pojení rozdělovače, posilovna a atletická abeceda.
2. – 5. 1. 2014 třetí soustředění dorostenecké repre-
zentace probíhalo na horské chatě Sůkenická v Bes-
kydech, aby zapracovali na fyzické kondici. Bohužel 
běžky se musely z programu vyškrtnout kvůli nedo-
statku sněhu.
6. – 9. 2. 2014 čtvrté soustředění v areálu SOŠ Dub-
ní u Příbrami. Pro trénink fyzických disciplín a pro 
rozvoj síly a obratnosti využívali místní tělocvičnu. 
V programu tohoto soustředění byla horolezecká 
stěna a samozřejmě i cvičná věž. Prostě ideální pod-
mínky pro trénink.

Závod míru nejmladších – GP Matoušek 2014

Pochod Jarní přírodou

Ve dnech 9.-11. května proběhne v Jevíčku a okolí 
38. ročník cyklistického závodu, za účasti cyklistů 
z dvanácti zemí: Dánsko, Švédsko, Holandsko, Ně-
mecko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slo-
vinsko, Chorvatsko, Srbsko, Česká republika. Cel-
kem bude na startu více jak 150 mladých cyklistů. 
Závod bude zahájen 1. etapou v Moravské Třebové 
9. 5. 2014 v 10.00 hodin, 2.etapa má start v 16.30 
hodin v Biskupicích a cíl v Jevíčku, 10. května 3. eta-
pa start i cíl ve Velkých Opatovicích v 10.00 hodin, 
4. etapa start v 16.00 hodin v Úsobrně a cíl v Je-
víčku. Dne 11. května v 9.30 bude odstartována ča-
sovka jednotlivců Jevíčko-Březina a zpět do Jevíčka. 

Pro děti se připravuje na neděli závod na okruhu 
u Panského dvora se startem ve 12.30 hodin. Pro 
hobíky, rodinky s dětmi pak již tradiční akce „ Na 
kole s Czech Blades“ vyjížďka do Úsobrna k trase 
3. etapy. Odjezd „Diváckého peletonu“ je v 15.20 
hodin od Panského dvora. V sobotu 10.5. proběh-
ne v prostorách Panského dvora kulturní odpole-
dne. Zahraje vám country kapela TRNÍ, KOPJAM. 
Na závěr pak koncert skupiny Brouci Band - The 
Beatles Revival. Je připraveno občerstvení a velký 
stan. Atrakce pro děti. Po dobu konání 38. roč-
níku ZMN – GP Matoušek chceme v prostorách 
„sýpky“ instalovat výstavku fotografií „Jevíčko 
a cyklistika“. Obracíme se na občany, kteří mají 
ve svých archivech fotky cyklistů z uspořádaných 
akcí, zda by je pro výstavku nezapůjčili. Fotografie 
je možno předat v reklamní agentuře Rustika Je-
víčko, Svitavská 166. Po skončení výstavy budou 
navráceny majitelům. Pro zajištění závodu potře-
bujeme pořadatele na trasy závodu. Tito se mo-
hou přihlásit od 30. 4. 2014 v novinovém stánku 
u pana Müllera nebo přímo u p. Antonína Dostá-
la. Děkujeme za pomoc. 

Za organizátory A. Dostál

Vážení přátelé. Na webu www.jaromerice.cz jsou 
umístěny články o turistických akcích a fot-
ky z těchto akcí. Tyto akce uspořádal Klub čes-
kých turistů (KČT) TJ Jaroměřice. Dozvíte se tam 
o naší poslední turistické akci (Pochod Jarní pří-
rodou – 15.3.2014) a uvidíte i fotky z této akce. 
Všem, kteří nám v této činnosti pomáhají, patří 
poděkování. 
PS: Články a fotky najdete na webu Jaroměřic. 
Klikněte: Organizace a spolky, Přehled org. a spol-
ků, TJ Jaroměřice, Klub českých turistů, Akce, 
Fotogalerie. A nakonec komu patří poděkování: 
Pořadatelé, sponzoři, zúčastnění turisté, TJ Jaro-
měřice, Obec Jaroměřice, MS Jaroměřice, Město 
Jevíčko, turistické kluby z okolí i dáli, Lesy ČR, 

LS Šubířov, značkaři KČT, značkaři ostatní, příz-
nivci Jaroměřické turistiky, knihovna Jaroměřice, 
IC Jevíčko, Restaurace u Trojanů, Hostinec u Hu-
berta, všem obchodům, kde jsme mohli umístit 
naše plakáty, všem periodikům, kde jsme umístili 
naše pozvánky, všem webmasterům kteří umístili 
naše články a fotografie na své weby. Děkujeme 
dále všem nejmenovaným pomocníkům na startu,  
v cíli, na kontrolách, všem, kteří zajišťovali občer-
stvení a zkrátka všem, kteří se nějakým způsobem 
přičinili o zdar 38. ročníku DP Jarní přírodou, ale 
i ostatních turistických akcí. Poděkování patří též 
OV KČT Pardubický kraj a ÚV KČT Praha. Ještě 
jednou všem dík za ochotu a vstřícnost.

Josef Peka

28. 2. – 2. 3. 2014 páté soustředění v pořadí opět 
u Příbrami obsahovalo výstup na cvičnou věž, rozdě-
lovač a fyzičku. 28. – 30. 3. 2014 šesté soustředění 
v Ostravě. Trénink s hadicemi, zapojování rozdělo-
vače, fyzička, posilovna a příprava na trénink venku. 
Jak vyčerpávající program napovídá, je to dosti ná-
ročné jak fyzicky, tak i časově. I přesto všechno to 
David zvládá a nevzdává se. Ještě ho ale čekají čtyři 
soustředění v Ostravě a to v dubnu, květnu a červ-
nu. Všichni mu držíme pěsti a doufáme, že dosáhne 
svého cíle. Říká se, že už jen tento výběr je výhra 
a člověk na sebe může být právem hrdý. Držíme Ti 
palce „Dejve“ a věříme v Tebe, že to dotáhneš až do 
konce. A ať to dopadne jakkoli, tak pro nás budeš 
ten, kdo se toho nebál, neskončil na první metě, ale 
odešel se vztyčenou hlavou a naplno si to užil. 
Ve dnech 13.–20. 7. 2014 se Mistrovství světa koná 
u nás v České republice, a to ve Svitavách. Je to skvělá 
příležitost na skvělou podívanou pro ty, kterým hasič-
ský sport něco říká, mají ho rádi nebo je aspoň trošku 
zaujal tento článek a došli se čtením až sem. 
Neméně podstatnou věcí tohoto článku by měla být 
zmínka a obrovské poděkování manželům Věře a Ra-
domilu Dvořákovým, alias mamce s taťkou, že ve své-
ho syna věří a podporují ho nejen psychicky, ale jsou 

s ním u jeho úspěchů i neúspěchů, a to je nejvíce, co 
pro něj mohou udělat. Další komu patří dík je SDH 
Jevíčko za finanční podporu, TJ Sokolu Jevíčko za 
propůjčení tělocvičny v areálu ve Žlíbkách v zimním 
období, rodině Bidmonových za pomoc při převozu 
překážek a za „papírovou válku“, která k tomuto ne-
zbytně patří, Jakubu Paulíčkovi za cenné rady a čas 
strávený tréninky s Davidem a v neposlední řadě ZŠ 
Jevíčko za přístupnost v uvolňování možná jednoho 
z budoucích mistrů světa.
TAKŽE „DAVČO“, HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!!!

SDH Jevíčko
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RŮZNÉ

Katčina finanční poradna (3. díl)
Chceme si s přítelem koupit byt za 850 tis. 
a máme asi 100 tis. našetřeno. Realitní kancelá-
ři jsme zaplatili zálohu 85 tis., která je nevratná.  
Zjišťovala jsem si ve svojí bance, zda úvěr dosta-
nu a vystavila mi i nabídku. Když jsme ale zača-
li hypotéku vyřizovat, nastal problém, že máme 
nedostatečné příjmy a banka mi teď nechce půj-
čit. Jak je to možné? Co mám teď dělat a na co 
si mám dát pozor u ostatních bank?  (Eva S.)
Dobrý den, Evo. V první řadě Vám vysvětlím, co se 
přesně stalo. Dnes můžete přijít na pobočku které-
koli banky poskytující hypoteční úvěry a na základě 
několika málo informací získat orientační nabídku, 
která bude obsahovat výši úvěru a úrokovou saz-
bu.  Je udivující, jak často klienti považují tento 
kus papíru za příslib úvěru. Tento dokument ale 
bohužel ještě nic neznamená. Téměř vždy se jedná 
pouze o orientační nabídku, kterou mnohdy navíc 
zaměstnanec banky vypracuje klientovi tak, aby ho 
oslnil a získal ho pro další jednání. Tedy i informa-
ce mnohdy nesedí. Bylo tedy od Vás bláhové se do-
mnívat, že tímto získáte příslib, že Vám daná banka 
peníze půjčí. Mnoho klientů zaplatí, stejně jako Vy, 
zálohu realitce, a potom se dostanou do velkých 
potíží. Bohužel ale, byť je to kruté, chyba není na 
straně banky, ale na straně Vaší.
Co tedy teď dělat? Předpokládám, že nemáte moc 
času, proto bych Vám vřele doporučovala využít slu-
žeb finančního poradce, který dokáže vytvořit na-
bídku ze všech bank na trhu během jediného dne 
a dokonce i spočítat, zda Vám daná banka peníze 
půjčí. Výhodou může také být vyjednání lepší úro-
kové sazby a hledání různých dalších variant, po-
kud by bonita opravdu v žádné bance nestačila. Po-
kud byste ale tuto možnost využít nechtěla, uvedu 
pár bodů, na které byste si měla dát pozor.
1. Už dávno neplatí to, že vaše kmenová banka by 
Vám měla stoprocentně nabídnout ty nejlepší pod-
mínky. Proto si nechte udělat nabídku u co nejvíce 
bank a rovnou požádejte pracovníka na pobočce, ať 
vám spočítá tzv. bonitu, jestli na úvěr dosáhnete. 
Připravte si tudíž přesnou výši příjmů (za poslední 
3 měsíce), ale také výši výdajů – veškeré splátky 
úvěrů, kreditních karet, kontokorent apod.
2. Při výběru banky se nedívejte jen na úrokovou 
sazbu, ale sledujte RPSN. Vřele doporučuji dívat se 
i na ostatní služby, které banka poskytuje a neřídit 
se pouze výší úroku.
3. Zeptejte se, jaké další služby a produkty musíte 
uzavřít, abyste nabízeného úroku dosáhli. Nabídka 
mnohdy vypadá lákavě, avšak banka chce jako vy-
koupení lepší úrokové sazby např. životní pojiště-
ní, kreditní kartu apod. To nemusí být pro klienta 
vždy výhodné!
4. Chcete-li mít v tomto případě nižší úrok, měli 
byste mít našetřeno alespoň 15% z ceny nemovi-
tosti, což je ve Vašem případě 127 500 Kč. Ideálně 
zkuste tedy těch zbývajících 27 500,- někde sehnat. 
Pokud na to nedosáhnete, budete si muset vzít tzv. 
100% hypotéku, která má velmi zhoršené podmín-
ky (vyšší úrokovou sazbu, větší požadavky na zajiš-
tění, na bonitu…).
5. Pokud Vám nebude v žádné bance stačit boni-
ta, řešením je vzít si do úvěru třetí osobu, například 
maminku. Pozor, úvěr ale potom zpravidla musíte 
zkrátit podle věku nejstarší osoby do jejích maxi-
málně sedmdesáti let.

splátky největší poměr úroků, nejprve bych jedna-
la tam.  Při přechodu do nové banky budete totiž 
tímto obdobím muset projít znovu. Pokud ale ban-
ka neustoupí a nesníží úrok podle Vašich představ, 
vždy máte šanci v období tzv. otáčky fixace odejít 
s celým úvěrem do banky jiné.  Pozor, máte na to 
ale pouze ten měsíc, kdy Vám fixace skončí a začne 
nová. Je dobré se na to připravovat dříve, pokud to 
jde. Je pravda, že spousta bank nabízí při refinan-
cování hypotéky mnohdy mnohem lepší podmínky, 
než při klasickém novém úvěru. Proto se můžete 
dostat na úplně jiné podmínky a dokonce takřka 
bez nákladů za zpracování hypotéky, za odhad i za 
čerpání. Dejte si ale pozor, nekoukejte jen na výši 
úroků, ale hlavně na RPSN, nebo-li celkovou nákla-
dovost úvěru. Přechod by se Vám nemusel vypla-
tit!  Opět vřele doporučuji, abyste se raději poradila 
s odborníkem, který Vám nejen pomůže se vším pa-
pírováním, ale také Vám lehce najde nabídky všech 
bank na trhu a porovná, zda se Vám více vyplatí 
smlouvat v bance stávající, nebo přejít jinam.
S oblibou říkávám při podpisu hypotečních smluv 
svým klientům, že je mi ctí být svědkem možná 
většího závazku, než je jejich manželství. Bylo by 
tedy dobré tento krok pořádně promyslet a prodis-
kutovat s odborníkem, ať si nevezmete na 30 let 
špatného muže ;-)
Další dotazy mi prosím pište nebo volejte na:
Mgr. Kateřina Smékalová
Katerina.smekalova@partners.cz, 724 689 882

6. Rozhodně si dobře pročtěte podmínky úvěrové 
smlouvy a všechno dobře promyslete.

Před pěti lety jsem si vzala hypotéku na 1,5 
milionu a mám hodně vysokou úrokovou sazbu 
– 6,2%. Za měsíc mi končí fixace a banka mi 
nabídla 3,8%, což je sice podstatné snížení, ale 
v televizních reklamách nabízejí třeba 2,5%. Je 
možné s tím něco dělat? (Jana N.)
Dobrý den, Jano, díky za Váš dotaz. Mám pro Vás 
dobrou zprávu. Něco s tím dělat lze! Před pěti lety 
byly výše úroků v bankách téměř dvojnásobné opro-
ti současnosti. Proto i sazba 3,8% může připadat 
mnoha klientům velmi zajímavá. Předpokládám, 
že výše splátky se snížila minimálně o 2 500 Kč. 
Mnohdy to tedy dopadne tak, že klient ani nepře-
mýšlí a podepíše bance novou fixaci na dalších pět 
let. Máte ale pravdu, že v současnosti se dají na 
trhu sehnat lepší podmínky. Jak tedy na to? V prv-
ní řadě je dobré si uvědomit dvě věci. Za prvé to, 
že úrok, který banka nabízí, je pouze prvotní na-
bídka, o které lze jednat. To většina lidí ani netuší! 
Za druhé je to fakt, že při dnešním konkurenčním 
boji máte výhodu na své straně. Žádná banka nera-
da přichází o klienty, a proto Vám vyjde maximálně 
vstříc. Je ale potřeba mít buď ostřejší lokty, nebo 
dobrého finančního poradce. Jelikož jste v součas-
né bance už prošla obdobím, kdy jste platila ze svojí 

Krajské kolo dětských recitátorů opět s účastí 
recitátorek z jevíčské základní školy

Okresního kola dětských recitátorů se letos zú-
častnily tři recitátorky ze Základní školy Jevíčko, 
Anna Vymětalová ze 4. třídy, Natálie Finster-
lová z 6. třídy a Zdeňka Mauerová z 9. ročníku. 
V silné konkurenci přednášejících z celého okre-
su Svitavy se podařilo Natálii a Zdeňce zopa-
kovat úspěch z loňského školního roku a obě 

postoupily (tentokráte ze 3. místa) na krajskou 
přehlídku. Dětská scéna se koná v měsíci dubnu 
v Pardubicích.
Recitátorkám blahopřejeme a přejeme mnoho 
zdaru. Jistě jim k tomu pomohou rady, které  
jim udělily členky poroty po ukončení soutěže.

Finsterlová Jiřina

Toaleta není odpadkový koš
TISKOVÁ ZPRÁVA VHOS, a. s.
„DO ODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“. 
Pod tímto názvem zahajuje u příležitosti nadcháze-
jícího Světového dne vody společnost ČEVAK a.s. 
vzdělávací program pro žáky středních a základ-
ních škol. 
Každý rok zpracují čistírny odpadních vod v na-
šem regionu 2 813 322 m3 odpadní vody. Bohu-
žel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi 
často končí předměty a látky, které do ní nepatří. 
Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další za-
řízení, ale také zvyšují náklady na čištění odpad-
ních vod. Typické je to například pro tuky a oleje, 
které ve zvýšeném množství přitékají na čistírny 
o vánočních svátcích. „S ochranou přírody a vody, 
která je její nezbytnou součástí, musí začít každý 
sám u sebe. Naším cílem je, aby projekt DO OD-
PADU přispěl alespoň pomyslnou kapkou k tomu, 
že nám nebude tato problematika lhostejná.“ řekl 
Ing. Jan Šimon.
Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčo-
vých témat, kterým se dlouhodobější vzdělávací 

program „DO ODPADU“ zabývá. Tím, že něco vy-
hodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž 
problém nemizí, ale začíná. 
Žáci prvního stupně základní škol (2. až 5. třída) 
se na výukových hodinách interaktivní formou do-
zvědí, co se stane s odpadní vodou, než se vrátí 
opět do přírody a jak správně nakládat s odpad-
ky. Pracovními listy je provede postavička kocoura 
AGIho, který je zároveň symbolem celého projek-
tu, jeho podobu průvodce si vybraly samy děti. 
Pro studenty středních škol je nachystána soutěž 
na téma „Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt 
nevyčistíš“, kterou zahajujeme v těchto dnech.  Je-
jich úkolem je seznámit vybranou cílovou skupinu 
s tím, co nepatří do kanalizace. „Ztvárnění záleží 
jen na jejich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet 
reklamní spoty, plakáty, krátká videa či cokoli jiné-
ho. Autoři nejúspěšnějších prací, které vyhlásíme 
na jaře příštího roku, získají finanční příspěvek na 
maturitní ples,“ vedoucí marketingu a komunika-
ce Energie AG Bohemia Ivan Kafka. 

Kontakt: Ing. Jan Šimon, předseda představenstva
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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 
Duben  2014

Pondělky
Z A V Ř E N O Jednou za měsíc  POndělní TVOŘENÍ 

viz samostatný leták

Úterky

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

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

Pátky

9:00 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE
10:00 VOLNÁ 

HERNA

Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa, 2.dubna Hrátky 

Středa, 9.dubna
V 16. hod – Mgr.Zdeněk Bombera

1.cesta do Himalájí

Středa, 16.dubna Velikonoční zvyky

Středa, 23.dubna Cvičení pro zdraví

Středa, 30.dubna Procvičování paměti

                 

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

pravidelných akcí:

POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky.

VÝTVARNÁ DOPOLEDNE – výtvarka pro nejmenší, pátky od listopadu

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

kosmetika.

Na programu se průběžně pracuje. Místo a čas konání jednotlivých akcí upřesníme. 

PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko
5. 4., sobota v 17.30 hod.
VEJŠKA 
Český film. Petr Kocourek se 
hlásí na katedru grafiky na UM-
PRUM, kam přijímají jen pár 
vyvolených.Už jednou ho nevzali 
a profesor Slanina je nekompro-
misní. Na školu se hlásí i krás-
ná Julie, do které se Kocou-
rek bezhlavě zamiluje. Michal 
Kolman studuje VŠE, ale místo 
přednášek ho zajímají jen spo-
lužačky a rychlá auta. Výsledky 
řeší podvodem nebo úplatkem 
či pomocí svého vlivného otce... 
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, 
Jan Kraus, Zuzana Bydžovská, 
Filip Vorel, Ivana Chýlková, To-
máš Vorel a další.
Vstupné 70 Kč, 85 minut, mlá-
deži přístupný.

12. 4., sobota 17.30 hod.
RIVALOVÉ
Koprodukční film USA, Němec-
ka a Anglie.
Závratná rychlost, adrenalin 
proudící v žilách, krásné dívky 
a nezkrotná touha po vítězství 
Závody Formule 1 jsou místem, 
kde jediná chyba může zname-
nat smrt. Na těchto okruzích 
spolu soupeří dva odvěcí riva-
lové. James Hunt je neřízená 
střela a Niky Lauda je dokonalý 
profesionál, vždy precizní a dis-
ciplinovaný. Skutečný příběh 
dvou pilotů silných vozů.
Hrají: Chris Hemsworth, Olivia 
Wilde, Natalie Dormer, Jamie 
Sives a další.
Vstupné 70 Kč, 123 minut, mlá-
deži přístupný.

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.

02.04. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
04.04. 18:00 Noc s Andersenem, MěK 
06.04. 16:30 Fotbal muži A, SK Jevíčko
07.04. 19:00 Posel z Liptákova, divadlo J. Cimrmana,  
  Hotel Morava
09.04. 14:00 Malované Velikonoce, MěK
09.04. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
10.04. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku
12.04. 16:00  Okolo Jevíčka, 4. ročník přehlídky pěveckých 

sborů, Synagoga
12.04. 16:30 Fotbal muži B, SK Jevíčko
14.04. 09:00 Velikonoce na Zámečku, MěK
16.04. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
16.04. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ
19.04. 17:00 Fotbal muži B, SK Jevíčko
20.04. 10:00 Fotbal žáci, SK Jevíčko
20.04. 17:00 Fotbal muži A, SK Jevíčko
23.04. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
24.04. 18:00 Himaláje s Honzou Košťálem, MěK
26.04. 05:00 Rybářské závody, Smolenská přehrada
27.04. 17:00 Fotbal muži A, SK Jevíčko
29.04. 15:00 Rej čarodějnic, MŠ
30.04. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
30.04. 17:00 Den tance, Zámeček

Cena vstupného je včetně poplatku z kinematografického představení.

V úterý 8.4.2014 v 10.00 hod. Se koná v RC Palouček 
v rámci projektu  Ambasadorky beseda na téma :

PÉČE O CITLIVOU DĚTSKOU POKOŽKU

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

Oblastní charita Moravská Třebová informuje

Národní platforma poradí neziskovkám s novým 
občanským zákoníkem

Půjčovna zdravotních a kompenzačních po-
můcek je v provozu každý pracovní den od 
7:00-15:30 hod. v budově charity na ul. Svi-
tavské 44, M. Třebová - kontaktní osoba p. 
Vašáková tel. 734797498.
CO SE DĚJE V STD ULITA, DS DOME-
ČEK:
Naše dny se nesou ve znamení příprav na 
Velikonoční svátky. V dílnách vyrábíme růz-
né drobnosti spojené s tímto svátkem. Tyto 
výrobky je možné si zakoupit v Andělském 
obchodě, který provozujeme na Svitavské uli-
ci 44.
Díky krásnému počasí jsme se již pustili do 
prací na zahradě. Klienty tyto práce velmi 
baví a těší je pobyt venku. 
V průběhu dubna je naplánována návštěva 
Velikonočních trhů ve Svitavách. 
SAS – ŠANCE PRO RODINU:
Služba funguje v oblasti práce s rodinou, kde 

je její kapacita naplněna a neustále máme po-
ptávku po této službě. Naši pracovníci pra-
cují s rodinami v krizové situaci a snaží se 
najít společně s rodinou nejvhodnější řeše-
ní. Mnohdy se pracovníci zapojí i do činností 
jako je úklid v domácnosti. 
CPP – Centrum pěstounské péče Cesta:
V centru se staráme o rodiny, které mají děti 
v pěstounské péči. V současné době máme 7 
rodin. Centrum pořádá i vzdělávací akce pro 
pěstouny. V březnu proběhl kurz První po-
moci a v dubnu je nachystaná přednáška na 
téma: Drogy. Tyto přednášky jsou v rámci po-
vinného vzdělávání pěstounů a chodí na ně 
nejen naši pěstouni, ale i ti kteří jsou v péči 
sociálního odboru.
Dobrovolnictví program Kamarád
I v tomto roce pokračuje dobrovolnický pro-
gram Kamarád. Tento program může pokra-
čovat díky finanční podpoře 30.000,- Kč Na-

dačním fondem Albert v rámci grantového 
programu Nadační fond Albert dětem. Jed-
ná se o volnočasový, terénní, sociálně pre-
ventivní program, zaměřený na prevenci so-
ciálně patologických jevů, podporu, pomoc, 
kamarádství a doučování dětí ze sociálně 
slabších rodin ve věku 6 až 12 let.  Program 
je založen na vztahu dobrovolníka a klienta, 
přičemž intenzita setkávání je individuální 

(obvykle 2 hodiny týdně). Pů-
sobíme v oblasti Moravské 
Třebové, Jevíčka a přileh-
lých obcí. Hledáme nové 
dobrovolníky. Kontaktní 

údaje pro případné zájemce 
jsou: Jan Kučera (koordinátor 

dobrovolníků) tel. 731 604 564 jan.kucera@
mtrebova.charita.cz .  Krásný postní a veliko-
noční čas přejí zaměstnanci Charity v Morav-
ské Třebové 

Nový občanský zákoník vstupuje do našich 
životů více, než jsme ochotni si připustit. 
Mnoho z nás je členem některé neziskové or-
ganizace, a to jak tradiční, jakými jsou hasi-
či, zahrádkáři, myslivci, sportovci, či některé 
nově vzniklé neziskovky. Všech se totiž týká 
nový občanský zákoník, který je účinný od 
1.1.2014.

Právě skupina neziskových organizací z celé 
České republiky stojí za vznikem sítě poradců 
k novému občanskému zákoníku. „Novým ob-
čanským zákoníkem končí porevoluční právní 
úprava pro neziskový sektor. Většina nezisko-
vek neboli nestátních neziskových organiza-
cí se dříve či později bude 
muset s novou legislativou 
seznámit a zareagovat na 
ni,“ prohlásil Ing. Roman 
Haken z Centra pro komu-
nitní práci (CpKP), koor-
dinátor platformy. „Proto 
jsme přišli s národní plat-
formou kvalifikovaných, 
erudovaných poradců, kte-
ří pomohou neziskovkám 
se změnami vyžádanými no-
vým občanským zákoníkem. 
Naší ambicí jsou nejméně 2 
poradci na každý kraj, jeden 
z krajského města, a druhý 
z venkovské oblasti, oba se 
znalostí problematiky nezis-
kového sektoru.“

O víkendu 8. a 9. února a 15. a 16. března 
2014 se na školení poradců k novému ob-
čanskému zákoníku (NOZ) sjelo více než 20 
účastníků z různých krajů České republiky. Po 
oba víkendy školitelé – JUDr. Lenka Deverová 
a Ing. Petr Pajas z Prahy - předávali svoje zku-
šenosti a připravovali poradce na jejich bu-
doucí roli. Jejich zkušenosti i nové poznatky  
byly ověřovány formou práce ve skupinkách 
na praktických cvičeních. Tak všichni muse-
li prokázat dovednost, jak zvládat přípravu 
dokumentů pro zápis neziskové organizace 
do veřejných rejstříků. V nejbližších třech le-
tech totiž téměř všechny neziskové organizace 
v České republice budou muset projít cestou 

menší či výraznější změny svých dokumentů.
V současné době národní platforma připravu-
je detailní metodiku nejen pro legislativní po-
radenství, ale i pro účetní a daňovou stránku 
transformace. Pokud vyjde některý z připra-
vovaných podpůrných projektů, potom bude 
součástí i pravidelné školení po regionech, 
stejně jako on-line help desk.
Z Pardubického kraje se školení zúčastnil zá-
stupce Místní akční skupiny MAS Moravsko-
třebovsko a Jevíčsko o.p.s., která se stane 
součástí nově vzniklé platformy. Lze předpo-
kládat, že praktickou pomoc budou potřebo-
vat při úpravách stanov nebo transformaci 
další neziskovky působící nejen ve venkov-

ských oblastech Pardubického 
kraje. Díky národní platformě 
by se měly dostat nejen k od-
borným informacím, ale i k po-
zitivním a negativním zkuše-
nostem spojených s nabytím 
účinnosti NOZ v jiných nezis-
kových organizacích v České 
republice. Informace o půso-
bení platformy a kontakty pro 
zájemce o radu z neziskového 
sektoru budou průběžně zve-
řejňovány na stránkách www.
masmtj.cz. Tyto informace je 
možné také získat od zástup-
ce platformy pro Pardubický 
kraj – právníka Mgr. Pavla Šej-
nohy na emailu sejnohapavel@
gmail.com.
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POZVÁNKA

ČRS  MO  Jevíčko  

Vás  srdečně  zve  v  sobotu  26.  04.  2014  na  
tradiční  

SPORTOVNÍ  RYBÁŘSKÉ  ZÁVODY  

NA  SMOLENSKÉ  PŘEHRADĚ  
PREZENCE:      04:30  –  06:00         STARTOVNÉ:    dospělí                                      100,-‐  Kč  

                           mládež  (do  15  let)      50,-‐Kč  

PRŮBĚH  ZÁVODŮ:  

1. POLOČAS       06:00  –  09:00  

PŘESTÁVKA       09:00  –  10:00  

2. POLOČAS       10:00  –  13:00  

VYHLÁŠENÍ         13:30  –  14:00  

  

POSEZENÍ  VÁM  ZPŘÍJEMNÍ:  

BOHATÉ  OBČERSTVENÍ  A  PŘÍJEMNÁ  HUDBA  

VÍCE  INFORMACÍ  NA  WWW.RYBARIJEVICKO.WEBNODE.CZ  

  

Základní  umělecká  škola  Jevíčko  

  
  
  
  Přijďte  s  námi  oslavit  
  MEZINÁRODNÍ  DEN  TANCE  

  
30.  dubna  2014  

prostory  Zámečku  v  Jevíčku  
9  –  12      14  –  17  hodin  

  
- Den  otevřených  dveří  tanečního  oboru  ZUŠ  Jevíčko  

- Ukázky  tanečních  choreografií  žáků  
- Videoprojekce  z  činnosti  tanečního  oboru    

  
  
  

Na  Vaši  návštěvu  se  těší  učitelé  a  žáci  ZUŠ  Jevíčko  

Základní umělecká škola Jevíčko 
www.zusjevicko.cz 

Nabízí v roce 2014/2015 výuku v těchto oborech: 
 

• hudební obor 
! sólový a komorní zpěv 
! housle 
! klasická a elektrická kytara 
! klavír, elektrické klávesy, akordeon 
! zobcová flétna 
! příčná flétna, hoboj 
! bicí nástroje  
! klarinet, saxofon 
! trubka, trombon, lesní roh 
! baskřídlovka, tuba 
! možnost hry v souborech a orchestrech:  

- dechový orchestr – Malohanácká muzika  
- estrádní orchestr – Etien Band 
- žesťový kvintet, flétnový soubor 

 
• výtvarný obor 

 

• taneční obor 
 

Školné v uvedených oborech: 
Hudební: - individuální výuka – 280,- Kč/měsíc                                   

                      Výtvarný: -                                    200,- Kč/měsíc 
                 Taneční:  -                                     180,- Kč/měsíc 
 

Hledáme přednostně nové talenty v oborech: hra na lesní roh, 
tubu a akordeon. 

 

Zájemci se mohou hlásit osobně v ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451, 
 tel.  773627084 během měsíce  května a června, nejpozději však 

první týden v září 2014. 
Pozdější zájemci již nemusí být z důvodu 

 omezené kapacity školy přijati. 

KDY:   9.05.2014

KDE:   MŠ Jevíčko – třída vlevo dole

(děti si mohou vzít papučky a ve třídě si libovolnou dobu pohrát)

V DOBĚ:   9:00 - 13:00
Zapsány budou děti, které nastoupí do MŠ ve školním roce 2014/15

Zájmové činnosti naší školy: muzikoterapie, výtvarný kroužek,

taneční kroužek, hra na zobcovou flétnu, angličtina, sportovní chvilka
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Jak mělo (mohlo mít) Jevíčko dálnici dříve než Praha
11. dubna uplyne 75 let od zahájení stavby 
dálnice Vratislav – Brno – Vídeň u Jevíčka.
Můžeme tedy bez nadsázky říci, že prvním 
městem na historickém území Moravy, kde 
začala stavba dálnic je Jevíčko. U Jevíčka tak 
stavba těchto moderních komunikací zača-
la a nejspíše někdy kolem roku 2039, mož-
ná i později skončí. Stavba dálnice zde tak 
s nadsázkou bude trvat 100 let.
Zpět k realitě. Tedy spíše historii.
Jevíčko je tedy z pohledu celé dnešní České 
republiky druhým městem, v jehož okolí za-
čala stavba dálnic. Dříve byla zahájena pou-

ze stavba dálnice u Chebu a to 1. 12. 1938. 
U Brna se začalo stavět 14. 4. 1939 a Praha 
se dočkala až 2. 5. 1939. 
Praha i Brno mají dálnic 
hned několik. I ten Cheb 
se již dočkal.  Pro tra-
su rychlostní silnice R 6 
bylo použito tělesa nedo-
končené dálnice tvořící 
dnes severní obchvat to-
hoto města.
A co Jevíčko? Dočká se 
někdy?

Vzhledem k obstrukcím ekologických akti-
vistů to bude trvat velmi, velmi dlouho. Od 

roku 1990 se především díky nim téměř nic 
nehnulo vpřed. Absolutně nekonstruktivní 
přístup. Návrhy jejich dopravních odborníků 
se hodí pouze jako ukázky špatných řešení 
do učebnic pro budoucí generace. A nejsou 
to jen ekologičtí aktivisté a jejich dopravní 
,,odborníci“. Nezájem ze strany Ministerstva 
dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, úředníků 
Jihomoravského krajského úřadu a částečně 
i Pardubického kraje. Vše nám umocňuje té-
měř absolutní nezájem ze strany politiků. Ne 
tedy těch místních. Těch, kteří sedí ve vlá-
dě, parlamentu nebo v krajských zastupitel-
stvech. 
Pojďme si však připomenout několik faktů. 
Faktů, které z různých důvodů nikdo nechce 
slyšet. Již koncem října 1938 se nejen v okolí 
Jevíčka pohybují němečtí traséři a projektan-
ti. Je zvažováno několik variant vedení dálni-
ce od Vratislavi na Vídeň přes území dnešní 
České republiky. Trasy okolím České Třebo-
vé, Svitav, Březové a Letovic německý vlád-
ní rada pro výstavbu dálnic ing. Dr. Lorenz 
rázně odmítá. Člověk, který staví dálnice od 
samého počátku.
Vynikající trasér a projektant. Trasování 
a projektování těchto komunikací je jeho ži-
votem.
Stovky, po válce v součtech přes tisíc kilome-
trů dálnic s jeho podpisem.
Trasa vedená Malou Hanou od severu k jihu 
se zdá býti jednoduchá. Opak je však prav-
dou.
Až třetí varianta vedená údolím Malé Hané 
je koncem února 1939 schválena ke stavbě. 
Kopané a vrtané sondy v různých trasách 
plánované komunikace jsou dokladem dů-
kladné přípravy. A to za cenu značných více-
prací. V prosinci, lednu nebo únoru se sondy 
kopají a vrtají nejhůře. Z Jevíčka jezdíme čas-První varianta trasy dálnice prosinec 1938

Rozhovor s Tomášem Jandou (autorem článku)
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těji do Brna než do Pardubic. Jezdíme tedy 
okolo Černé Hory. Zde opět ukázka nezna-
losti nebo snad lajdáckosti ekologických ak-
tivistů a potažmo snad i krajských úředníků 
z Brna. Z pohledu definitivního určení trasy 
dálnice trvá příprava úseku mezi Černou Ho-
rou a Kuřimí nejdéle. Původně chtějí traséři 
vést dálnici podél dnešní komunikace I/43. 
Je to však špatné řešení. Dnes již mnoho pa-
mětníků není. Avšak mezi lety 1995 a 2000 
kdy jsem se touto problematikou začal zabý-
vat jich bylo mnoho. Čas je neúprosný. Ne-
chám proto promluvit jejich vzpomínky, které 
jsem zaznamenal. Zde východně od Malhos-
tovic byla trasa dálnice vytyčena kovovými 
sloupky. Tak začíná vyprávění jednoho z pa-
mětníků. A mohu pokračovat kousek ved-
le. V Nuzlířově, Lipůvce, Závisti, Milonicích 
nebo Malé Lhotě. Nebo také ve Znojmě, kam 
se jeden z pamětníků po válce přestěhoval. 

Ořezával jsem s otcem větve stromů v sadu. 
Přišli k nám dva němečtí inženýři. Naštěstí 
po chvilce dorazil i překladatel. S otcem jsme 
neznali ani slovo německy. Nechtěli mluvit 
s námi, ale s dědečkem, který stál opodál. 
Hovořili s ním snad přes hodinu. Už jsme 
měli strach.
Co chtěli? Na co se tě tak dlouho vyptá-
vali? Ptal se otec hned po jejich odchodu. 
Kudy se na jaře valí voda. Zda zde nedochá-
zí k sesuvům půdy ve stráních. Odpovídal 
dědeček. Ono jim něco nevychází v těch dí-
rách co v okolí kopou a vrtají. Asi o dva roky 
později jiný pamětník. Brzy ráno odjela celá 
naše rodina na pohřeb do Tišnova. Zůstal 
jsem doma sám s dědečkem, kterému teh-
dy bylo přes osmdesát let. Když přišli, měl 
jsem strach. Ještě existoval zbytek republi-
ky, ale otec již tehdy hovořil, že to nebude 
mít dlouhého trvání… Družný rozhovor. Sám 

jsem seděl na lavici vedle. Inženýři ukazovali 
dědečkovi nějaké plány. Vyptávali se. A on 
vysvětloval. Dlouhý rozhovor. Stejné nebo 
podobné otázky jako u prvního pamětníka. 
Nakonec vyšli za stodolu. Já cupital za nimi. 
Opět plány, otázky odpovědi. Stařeček až do 
smrti vyprávěl. Oni přišli za mnou, starcem. 
Vedli rozhovor rovného s rovným. Všichni 
Němci nejsou špatní… Samozřejmě mám za-
znamenaná vyprávění i dalších pamětníků. 
Zpět však z minulosti do přítomnosti. Eko-
logičtí aktivisté a podobní všeznalci nevím, 
zda naschvál nebo z neznalosti navrhují ve-
dení komunikace R43 dá se říci v trase (tra-
sách) zamítnutých německými experty mezi 
Černou Horou a Kuřimí. Tito experti dokáza-
li během necelých pěti let postavit a uvést do 
provozu 3000 km dálnic. V České republice 
v roce 2014 neuvedeme do provozu ani jedi-
ný kilometr dálnice. V archivech se nacháze-
jí různé věci. Třeba i plány na kterých jsou 
zaznamenány vrtané a kopané sondy. Porov-
nání různých dat zjištěných při těchto prů-
zkumech. Ale třeba i to jak to bylo s pozem-
ky. Kdo a jak dostal zaplaceno. A samozřejmě 
kolik. I když dnes se věc tváří jinak. Kráde-
že, které někteří prohlašovali za odboj. A do-
pisy říšskému protektorovi von Neurathovi. 
Jejich obsah nechám radši v klidu spát. Ně-
kteří třeba od Kuřimi by se divili. Mnoho 
věcí však nenajdeme v Brně. Musíme do Pra-
hy, Berlína, Norimberku, Mnichova a dalších 
míst. Ani mnozí aktivisté nemohou mít čisté 
svědomí. Archivní dokumenty jsou neúpros-
né. A mnozí se před rokem 1990 nechovali 
zrovna dobře.
Publikaci Německá průchozí dálnice I. díl 
– Severní úsek popisující stavbu dálnice 
i v okolí Jevíčka jsem s kolegou Lídlem do-
končil v roce 2007 a následně byla počátkem 
roku 2008 vydána jako informační publikace 
Ředitelstvím silnic a dálnic. Od roku 2007 
uběhlo mnoho let. Následující roky přines-
ly nové informace, zajímavosti, dobové foto-
grafie a další materiály. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že se mě nedaří sehnat sponzora nebo 
vydavatele rozšířeného vydání výše jmeno-
vané publikace pokusím se v rámci daného 
prostoru tyto informace předat alespoň Vám 
čtenářům zpravodaje města Jevíčka. Původní 
publikace měla 52 stran. Připravovaná kni-
ha je rozsahem cca 250–300 stran formátu 
A-4 mnohem obsáhlejší. Obohacená o stovky 
nových, mnohdy unikátních dobových foto-
grafií a dalších zajímavostí. Na sklonku roku 
2007 jsem na pozvání německých kolegů za-
bývajících se technickou historií navštívil je-
jich setkání nedaleko města Bayreuth. Velmi 
podmětné setkání. Velké množství nových 
informací. Nová přátelství. Ovšem také od-
halení mnoha chyb, kterých jsem se dopustil. 
Stavební firma Hermann Mikle KG z Berlína 

Vizualizace dokončené dálnice u Jevíčka a Velkých Opatovic

Parní lokomotiva Borsig (vpravo od lokomotivy je vidět Jevíčko)
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Sté výročí od začátku I. světové války
V letošním roce si budeme připomínat 100 
let od vypuknutí I. světové války (na sv. 
Annu 26. července). Mnohá města plánují 
výstavy, či jiné akce, připomínající událos-
ti před sto lety, které tolik ovlivnily dějiny 
naší země a našich občanů. Podíváme-li se 
po sousedních vesnicích, najdeme památ-
níky se jmény padlých. Byly postaveny po 
I. světové válce, aby připomínaly utrpení 
a smrt našich spoluobčanů v hrůzách prv-
ního světového konfliktu. I v Jevíčku stálo 
sousoší od sochaře Poláka, ale z nařízení 
Němců muselo být odstraněno a zničeno. 
Pamětní deska se jmény padlých absolven-
tů jevíčského reálného gymnázia a pana 
profesora Kolkopa visela ve vstupní hale 
gymnázia (dokládám její fotografii), ale ani 
ta se nedochovala?! 
Jevíčko se dlouho nezmohlo ani na důstoj-
ný památník obětem II. světové války – jen na hřbitově byl dřevěný 
„prozatímní památník.“

Události I. a II. světové války se mohou jevit mladým lidem jako velmi, 
velmi vzdálené, na které již není třeba upomínat. Ale ony vůbec dávné 
nejsou. Stále ovlivňují naše životy, dějiny našeho státu a naší společ-
nosti. Ještě žijí synové a dcery vojáků I. světové války a na tu druhou 
si my starší docela dobře vzpomínáme. Historik a spisovatel Slavomír 
Ravik, autor knihy „Tam u Králového Hradce“ dokládá, že již tahle vál-
ka v roce 1866, která se odehrála na území Čech a Moravy měla zákon-
né pokračování v I. světové a ta zas v II. světové válce.

Malý časový spojovník. 1. ledna le-
tošního roku jsem se díky své vnuč-
ce, které se narodil syn Jirka, stal 
pradědem. Můj praděd Josef Skácel 
z Bělé bojoval v roce 1866 u Hradce 
Králové jako dělostřelec. Utíkal pak 
spolu s jinými přes Jevíčko do Olo-
mouce. Psal o tom kdysi pan učitel 
Továrek v „Malé Hané“. Moji dědo-
vé, oba asi pětačtyřicetiletí, válčili 
v I. světové válce - jeden na ruské 
frontě, druhý v Alpách jako kuchař, 
na frontě italské. Přikládám foto-
grafii toho druhého. Byl na Urlaubu 
(dovolené). V téže válce válčili jako 
velmi mladí (23 a 19 let) dva otcovi 
bratři. Jeden jako četař kulometčík 

v rakouské uniformě, druhý jako legionář, jezdec jízdní skupiny Jana 
Jiskry z Brandýsa.

Ve druhé světové válce, kterou jsem již jako 
kluk zažil se vším všudy, padl jako desátník 
můj bratranec Jaroslav – rodák z Jevíčka
(fotografii pomníčku z východního Slovenska 
přikládám).

Tolik jenom jako připomínka událostí, které 
budeme letos vzpomínat a také proto, abyste 
si vy mladí nemysleli,  že to bylo tak dávno.

Josef Skácel, Jevíčko

Pozn. redakce: Město Jevíčko připravuje osazení pamětní desky obětem I. sv. války na podestě sochy TGM na Palackého náměstí.
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Motorové rypadlo Demag a parní lokomotiva Henschel na stavbě dálnice u Jevíčka (archiv ing. 
Suchomel)

Kresba dělnického ubytovacího tábora nedaleko Vísky u Jevíčka

Pohlednice zachycující dělnický ubytovací tábor u Jevíčka (Reichsautobahnlager Soest)

– Wansse. Této firmě jsem nevědomky přisou-
dil stavbu celé dálnice od Městečka Trnávky 
až po Vanovice a to včetně mostních objektů. 
Stavební firma Hermann Milke však stavěla 
pouze úsek dálnice od protektorátní hrani-
ce směrem k Jevíčku a dále k obci Vanovice. 
Dle zadávací dokumentace prováděla veškeré 
zemní práce, stavbu menších propustků, ka-
nalizace a měla provést pokládku betonových 
vozovek. Betonové vozovky měly být polože-
ny na celém úseku dálnice v okolí Jevíčka. 
Mostní objekty byly zadávány samostatně ji-
ným stavebním firmám. Podrobnosti ke stav-
bě těchto objektů naleznete v tabulce.
Stavba dálnice od Městečka Trnávky po pro-
tektorátní hranici severně od Jevíčka byla 
16. 6. 1939 zadána sdružení firem Gayer&-
Fiedler Tiefbau – Betonbau ze Saské Kame-
nice (Chemnitz).
Pro vysvětlení – jednalo se o sdružení dvou 
stavebních firem. Firmy zahájily na přelomu 
června a července 1939 stavební práce. Sdru-
žení mělo tak jako stavební firma Hermann 
Milke v okolí Jevíčka provést veškeré zemní 
práce, stavbu menších propustků, kanalizace 
a provést pokládku vozovek. V tomto úseku se 
mimo betonovou vozovku měla na dvou mís-
tech nacházet vozovka z ,,diagonální dlažby“. 
Jednalo se o stoupání dálnice z údolí potoka 
Kelinky směrem k Vísce u Jevíčka a krátký 
úsek dálnice na katastru Chornice severozá-
padně od této obce. V okolí Vísky u Jevíčka 
jsou rozestavěny dva mostní objekty. Dálniční 
most přes polní cestu přímo za Vískou sta-
vělo sdružení firem Konečný a Swatek. Stav-
bu vysoutěžilo za 58 570,50 RM. Druhý pod-
statně větší dálniční most přes potok Kelinky 
a přeložku polní cesty stavěla samostatně fir-
ma Fiedler ze Saské Kamenice. Cena se vzhle-
dem k mohutnosti konstrukce vyšplhala na 
198 739,75 RM. A jak tedy ukončit připome-
nutí 75 výročí zahájení stavby dálnice u Jevíč-
ka? Nevím. Možná tiše doufat, že za pět let 
budu moci napsat něco pozitivnějšího. Možná. 
A na úplný závěr.
Pokud by ještě někdo náhodou doma narazil 
na nějakou dobovou fotografii, pracovní kníž-
ku po tatínkovi nebo dědečkovi, kteří pracova-
li na stavbě dálnice, nebo jiný dobový materiál 
tento určitě uvítám. Kontakty na mě má pan 
starosta nebo pracovnice městské knihovny.
Výše uvedené řádky berte jako sumarizaci ak-
tuálního stavu z pera člověka, který se tou-
to problematikou zabývá mnoho let.  Jevíčko 
a Malá Haná mu přirostly k srdci. Ač samo-
chvála zapáchá, není asi jiného člověka, kte-
rý by se tímto problémem komplexně zabýval. 
Tedy od minulosti k dnešku včetně možnosti 
budoucího využití. Možná nějaký ekologický 
aktivista toho přece jenom ví více a já se mý-
lím…

Tomáš Janda
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XXIV

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Kanonizování Václava. P. Kubín (iDNES.cz): 
„Největší záhadou jsou samotné počátky svatovác-
lavského kultu. Nebyl ustanoven žádnou papežskou 
kanonizací, protože ty se začaly provádět až v době, 
kdy už byl Václavův kult úplně rozvinut. Spadal tedy 
do biskupské kompetence, tehdy ještě biskupa ře-
zenského... Jenže legendy o jakémkoli biskupském 
angažmá významně mlčí. Zbývá tedy jediná možná 
autorita, která tehdy mohla nový kult vyhlásit – pa-
novník.“ Václavovy ostatky byly zřejmě přeneseny 
dvakrát. Poprvé tři roky po jeho smrti a podruhé 
ve 2. pol. šedesátých let 10. století. O prvním pře-
nesení se zmiňují Crescente, Gumpold a II. staro-
slověnská legenda. O tom, že byl Václav 3 roky 
po smrti pohřben po křesťanském způsobu nás 
zřejmě informuje i Kristian (1969, s. 83): „Visel 
[vojín] tam [v lese] tři léta... (…) ... Václav v chrá-
mě a vojín onen venku ležící pouhou zdí jsou od 
sebe odděleni.“  Vidíme zde hříčku, kterou často 
užil Kosmas: vedle lži (vojín) je napsána pravda 
(Václav). To, že by vojínem byl Boleslav I. (Vok, 
Vojen), je myslím méně pravděpodobné.
Podle legendy Laurentia Montecassinského do-
šlo k přenesení Václavových ostatků až za bisku-
pa Vojtěcha (1969, s. 97 a 98): „Mrtvé jeho tělo 
[Václavovo] leželo arciť po nějaký čas nepohřbe-
no v témž chrámě, kde byl dotrpěl, protože shora 
řečený vrah k vlastní své záhubě se zmocnil vlá-
dy v království. (…) ...za času pana Vojtěcha... bylo 
z řečeného kostela vyzdviženo a na svůj vlastní hrad, 
to jest do Prahy, přenášeno, aby tam, totiž v chrá-
mu blaženého mučedníka Víta, bylo s náležitou po-
ctou znovu pohřbeno. (…) Vidíme, že i Laurenti-
us  připouští, že Václavovo tělo nebylo nějaký čas 
pohřbeno, nepíše však jako Kristian o lese, ale 
o chrámu. D. Třeštík se domnívá (2000, I., s. 11), 
že k Václavově translaci došlo v 60. letech 10. stol. 
v souvislosti s přípravami na založení pražského 
biskupství. Co znamená k vlastní své záhubě? Že 
byl i Boleslav později zabit?
Kosmas napsal, že roku 968 zemřel předák Vok. 
Nemůžeme z této jeho informace vyvodit, že prá-
vě toho roku došlo ke kanonizaci Václava? Že to-
tiž toho roku ztratil Boleslav I. své původní jmé-
no Vladivoj (?) a tím obrazně zemřel? Stejně tak 
ztratil Václav své jméno Vitislav (?). Vladivoj (?) 
nemohl mít zájem, aby se o něm v legendách psa-
lo jako o bratrovrahovi (přičemž vrahem zřejmě 
ani nebyl). Proto (a nejen proto) legendisté pro 
něho i pro Vitislava vymysleli jména jiná. K těmto 
změnám muselo dojít před založením biskupství 
roku 973.
K Václavovi se zřejmě vztahuje jeden zajímavý 
hrob. Přečtěme si, co napsal M. Lutovský (1997, s. 
138, 139): „...další ze starých kouřimských hrobů... 
byl původně považován za sídlištní objekt, protože 
neobsahoval pozůstatky lidského těla. Dřevěná 
roubená hrobová komora mohla být symbolickým 
hrobem, tedy hrobem pro člověka zesnulého v tako-
vé vzdálenosti od domova, že nebylo možné jeho tělo 
dopravit domů. ...zásyp hrobu obsahoval kupodivu 
mlecí kameny, tzv. žernovy.“ Pohřebiště se nachá-
zí na hradiště ve Staré Kouřimi v blízkosti jezírka 

Libuše. Připomeňme, že Kosmas schovává Václa-
va mj. za Libuši. Schovává ho i za Vacka, správce 
knížecího dvora (tj. podkrále, prvního mezi starší-
mi?), o němž napsal (I, 35), že byl narozený pod 
selským mlýnem. Domnívám se tedy, že uvedený 
hrob se vztahuje k Václavovi. Narážkou na Václa-
va jsou snad i slova v kapitole I, 40, kde Břetislav 
(za nímž Kosmas skrývá Boleslava) přeťal řetěz... 
tlustší, než je mlýnský provaz. 
Nyní pokračujme v četbě M. Lutovského (s. 156). 
„Nejbohatším hrobem mladší fáze pohřebiště je tzv. 
hrob kouřimské kněžny z první pol. 10. st. … S tro-
chou archeologické fantazie mohla být tato žena blíz-
kou příbuznou kouřimského vládce...“  Dodejme, že 
s trochou fantazie mohlo jít o Drahomíru.
O kanonizaci knížete Václava píše Kosmas zřej-
mě v I, 42: „Téhož roku dne 9. listopadu kníže Ol-
dřich opustil království zemské a království nebes-
ké získal. Svrchu dotčený Jaromír, zraku zbavený, 
jenž podle ustanovení knížete Oldřicha bydlel ve vís-
ce Lysé, uslyšev, že se bratr odebral z tohoto světa, 
vstal o svítání a dal se dovézti do hradu Prahy. Když 
tam přijel, byl bratr jeho již donesen do kostela sv. 
Jiří. Jaromír... dojal a rozechvěl srdce všech okolo-
stojících nářkem, stýskaje si takto: ,(…) ...zde ležíš 
[bratře] mrtev a z vratkého vrcholu této pozem-
ské vlády ni já ani ty již radosti nemáš. Předevčírem 
vznešený kníže, dnes nehybné tělo... Zraku jsi mne 
zbavil a nemiloval jako bratr bratra. (...) Vím teď, že 
bys mi zrak chtěl navrátit, kdybys jen mohl... (…)‘ 
Po řádném dokonání obřadů pohřebních vzal za ruku 
synovce Břetislava a vedl ho ke knížecímu stolci, 
a jako se vždy děje při volbě knížete, házeli... pení-
ze... mezi lid... (…) ...Jaromír, drže synovce za pra-
vici, pravil k lidu: ,Hle, náš kníže!‘ (...) A opět řekl 
Jaromír k lidu: ,Přistupte z rodu Municů, přistupte 
z rodu Těpticů!‘ (…) Poznav, že stojí u něho, pravil: 
,Poněvadž mi můj osud nedopouští, abych byl vaším 
knížetem, ustanovujeme vám tohoto a povyšujeme za 
knížete (…) Těmto poruč hrady a lid k správě, neboť 
jimi země česká stojí i stála a státi bude na věky.  Ale 
oněch tam, kdož jsou Vršovci, nešlechetných otců 
ničemní synové, našeho rodu domácí nepřátelé, ro-
dinní škůdci, střež se jako zabláceného kola a vyhý-
bej se spolku s nimi, protože nikdy nám nebyli věrni. 
Hle mne nevinného a svého knížete nejprve svázali 
a rozličné šašky si ze mne tropili, potom... způsobili, 
že bratr mne, bratra, zbavil zraku. Synu můj, měj 
vždy na paměti předpověď svatého Vojtěcha, jenž 
svatými ústy dotvrdil, že mají na ně za jejich ukrutné 
skutky třikrát dopadnouti pohromy...‘ (…) A po ne-
mnohých dnech Kochan... poslal svého kata, a když 
onen slepec, sedě na záchodě v hodině noční, vy-
prazdňoval břich, proklál ho ostrým oštěpem zezadu 
až do útrob břišních. A tak spravedlivý muž, kníže 
Jaromír, zemřel jako mučedník Boží roku od naroze-
ní páně 1038 dne 4. listopadu.“
Oldřich je kníže Vratislav I. Jaromír v pasáži 
o translaci je Boleslav I. (podle legend byl Bole-
slav mladším bratrem Václava, proto je zde „ja-
rem“). Břetislav je rovněž Boleslav I. (tak jako 
v kapitole o únosu Jitky, tj. Václava). Všimně-
me si, že v prvním odstavci došlo několikrát ke 
ztrátě zraku. A kolikrát zde Boleslav ztratil své 
jméno? Jednou podle skutečnosti, když se z Vla-

divoje (Voka, Vojena, Vojslava) stal Boleslav. Po-
druhé, když ho Kosmas nazval Jaromírem. A po-
třetí, když Boleslava nazval Břetislavem. Jméno 
(zrak) ztratil i Václav. Když se měl stát světcem, 
legendisté oba bratry přejmenovali: Vitislava (?) 
na Václava a Vladivoje (?) na Boleslava. Tedy Vác-
lav „mohl“ za Boleslavovo přejmenování, za jeho 
ztrátu zraku. Jaromír (Boleslav I.) nechává zvolit 
Břetislava (Boleslava I.) knížetem. Ve skutečnos-
ti kníže ztrácí své jméno Vladivoj (?) a stává se 
Boleslavem. 
Z jaké lokality byl „Jaromírův bratr“ (tedy Václav) 
převezen? I to možná Kosmas skryl ve své hříč-
ce. Nahradíme-li slova o svítání slovy s kuropě-
ním, dostaneme Kurim (Kouřim). Boleslav možná 
pobýval na ostrožně sv. Jiří, kde k velké nelibosti 
Václavově stavěl vysokou zeď po římském způ-
sobu. Ostrožnu svatého Jiří snad Kosmas nazval 
i Lysou, neboť zřejmě nebyla porostlá stromy.
Se zřízením pražského biskupství možná souvisí 
i ražba našich prvních mincí (ty jsou zde házeny 
mezi lid). 
Těpticové (asi Kosmův novotvar) byli zřejmě ně-
jak spjati se saskými Ottony. Slovo Těpticové (se 
skrytým  ptíca, pták) je zřejmě narážkou na Jin-
dřicha Ptáčníka. Jestliže zbylé Tě- vložime do slo-
va Municové, dostaneme Mutěnicové. Jde možná 
o Kosmovu narážku na hradiště Valy u Mikulčic. 
V blízkosti Mikulčic se totiž nachází ves Mutěni-
ce. Jsou narážkou na Vršovce slova svrchu a vr-
cholu? Je někdo skryt za zabláceným kolem?
Zavražděným Jaromírem je zřejmě Boleslav II. 
Soudím tak z tohoto výpočtu: 1038 – (4 . 11) = 
994. Václav (Kochan) již v té době nežil. Proto 
vyjádření Kochan (Václav) poslal svého kata je my-
slím obrazné. Šlo zřejmě o krevní mstu za smrt 
Václava. Na smrti Boleslava II. měl zájem i Voj-
těch, proto je v kapitole připomenut. Kosmas jak 
Boleslava I., tak Boleslava II. nazval v této kapi-
tole Jaromírem. 
Ještě předtím, než byl zabit, byl Boleslav II. zřej-
mě svržen z knížecího trůnu. V kap. III, 46 Kos-
mas napsal: „Roku od narození Páně 1120. Nyní, 
milená Múzo, svůj ret hleď zadržet prstem. I když 
dobře to víš, měj rozum a neříkej pravdu, chceš-li 
mít rozum jak já, jen kratičce jediné řekni: ,Opět 
Bořivoj kníže byl z výšin knížecích svržen. Proveden 
byl ten čin v den šestnáctý měsíce srpna.‘“ Počítej-
me: 1120 – (16 . 8) = 992. Zde, tak jako na řadě 
jiných míst, Kosmas má rozum a pravdu zašifruje. 
Za Bořivojem se zde skrývá Boleslav II. Jestliže 
Boleslav II. zemřel roku 994 a nikoliv roku 999, 
pak zcela jinak zní Kosmova věta vztahující se 
k přepadení Libice a vyvraždění Slavníkovců roku 
995 (I, 29): ...toho času kníže nemohl vládnouti 
sám sebou, ale vládli předáci..“ Jak by mohl vlád-
nouti sám sebou, když již nežil. Kosmas jeho smrt 
datuje takto: „...dnem jeho smrti byl den 7. února 
od narození Páně 999. Nemá se však z těchto čísel 
vypočítat skutečné datum Boleslavovy smrti? Po-
čítejme: - (7 – 2) + 999 = 994 (?). Nevztahuje se 
rok 999 k úmrtí Strachkvase (Kristiana), kterého 
Kosmas nesmírně nenáviděl, a proto se nezmínil 
o jeho vládě, jenom ho různě skrýval, mj. pod po-
jmem předáci?  
O Kochanovi a o tom, jak Vršovci ponižovali Bo-
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požádal o radu. Roku 1878 byl jmenován radou 
krajského soudu v Novém Jičíně. Když tam odjíž-
děl s rodinou, očekával jej u „Chaloupky“ větší zá-
stup přátel, úředníků i prostých lidí a doprovázeli 
jejich kočár daleko za město. Slze, děkoval jim pan 
rada za tuto poctu, která od té doby nebyla pro-
kázána žádnému druhému. V městě i okolí byl na 
tohoto dobrého člověka dlouho a s láskou vzpomí-
náno. 
 Na jeho doporučení zůstal jsem zapisovatelem 
i u jeho nástupce a zastával pak toto místo po 

11 roků, za kteroužto dobu se vystřídali čty-
ři přednostové soudu a všichni byli se 

mnou spokojeni. Zejména dr. Rudolf 
Kubíček si mne oblíbil, a když byl 

jmenován přednosta okresního 
soudu v Mor. Ostravě, nabízel 
mi tam výhodnější místo, ale 
nemohl jsem se rozhodnouti, 
jednak protože jsem se ne-
mohl rozhodnuti a pak jsem 
nechtěl odporovati přání ro-
dičů. 
  Za mého působení u soudu 
měl jsem příležitost zdoko-

nalit své vzdělání, nabyl jsem 
širšího rozhledu ve všech veřej-

ných záležitostech a nabyl cen-
ných poznatků a zkušeností pro můj 

další život. 
 K posílení národní myšlenky nebylo tam ov-

šem příznivého prostředí. Úřednictvo soudu i ber-
ního úřadu, s nímž jsme byli ve stálém styku, bylo 
té doby, až na malé výjimky, německé národnosti. 
Vyšší úředníci (právníci) chovali se v národnost-
ních otázkách vždy šetrně a taktně, ale spíše si do-
volil nějaký nejapný vtip nebo utrhačnou poznám-
ku některé kancelářský úředník nebo i zřízenec. 
Ač jsem byl proti nim mladík, nesnesl jsem nějaké 
utrhačství a ohradil se proti němu mnohdy až do-
sti troufale. Mohl jsem si to dovoliti, protože jsem 
byl u svých představených vždy dobře zapsán. 
 V roku 1887 vystoupil jsem z dosavadní služ-
by, byv jmenován úředníkem Záložny a stal se 

tak volnějším. Jak jsem se již zmínil, opisoval 
jsem již jako školák úlohy k divadelnímu hrám 
a tuto práci konal jsem rád i v pozdějších letech, 
již kvůli tomu, že jsem měl přístup do divadel-
ních zkoušek a mohl sledovat režisérskou práci 
lékárníka Fran. Tilla. Můj zájem o divadlo se tak 
stále více stupňoval a nemohl jsem se již dočkati 
okamžiku, až se sám jednou octnu na prknech 
„Thálie“. Vlastenecké smýšlení mého otce, jenž 
byl horlivým členem Ctibora, pak mé přátelství 
s bratry Tillovými, kteří studovali gymnázium 
v Chrudimi a Kolíně, pak Karlem Appelem, tak-
též rodně probudilými studenty a stejně smýš-
lejícími mladíky ze známých rodin jsme tvořili 
přátelský kroužek, půjčovali si knihy a noviny, 
rokovali o časových otázkách, všímali si činnosti 
našich tehdejších pracovníků a těšili se, až bude-
me míti možnost, býti jim v národní a společen-
ské práci nápomocnými. 
 Touhou naší bylo státi se členy čtenářsko-pě-
veckého spolku Ctibor. Když jsme překročili 18. 
rok svého věku, bylo naše přání splněno a po-
kládali jsme si za velkou poctu, že jsme mohli 
zasednouti do společnosti starších starých pánů 
a mohli naslouchat jejich úvahám a rozhovorům 
o tehdejších národnostních a společenských zále-
žitostech. Zvláště se nám zamlouvalo poutavé vy-
právění známého historika, stařičkého faráře P. 
Karla Sichy o českých dějinách a literatuře.
 Když jsme pak ve spolku poněkud zdomácněli 
a dovolili jsme si konce zapáliti i doutník, upo-
zorňoval nás pan farář dobrácky, abychom kouřili 
raději z dýmky s dlouhou troubelí, v níž se dým 
ochladí a není pak tak škodlivý zdraví. 
 Brzy se z nás stali i činní členové, spolupůsobi-
li při spolkových zábavách, hráli pilně ochotnické 
divadlo a stále více se v nás probouzela láska k ná-
rodní práci. Též jsme si horlivě všímali významněj-
ších politických a osvětových záležitostí jak míst-
ních, tak všeobecných a snažili jsme se brániti na 
nich účast. Z té doby uchoval jsem si tak mnohé 
zajímavé události v živé paměti a rád na ně vzpo-
mínám. 

pokračování příště

pokračování příště

 Z mladších let
 Zatím bych rád ještě něco napsal z mého mládí. 
Sotvaže mi bylo 14 roků, dověděl se můj otec, že 
u okresního soudu hodlají přijatí nějakého mladé-
ho písaře. Zašel se mnou k tehdejšímu okresní-
mu sudímu Štěpánu Můčkovi, jenž nás 
vlídně přijal, vyslechl naši prosbu, 
pak mne podrobil kratší zkoušce, 
diktoval mi nějaký protokol, po 
jehož přečtení dal najevo svou 
spokojenost tím, že mne při-
jal a mohl jsem hned druhý 
den nastoupiti místo. Bylo 
sice podřadné, ale zalicho-
tilo mi již to, že jsem mohl 
zasednouti k psacímu sto-
lu u c. k. úřadu. Poděkoval 
jsem svým učitelům, rozlou-
čil jsem se se svými spolužáky 
III. (tehdy se říkalo VIII.) tří-
dy utrakvistické občanské školy 
a nastoupil novou dráhu života. 
 S přidělenými pracemi jsem se brzy 
obeznámil. Po několika týdnech pověřil před-
seda soudu Můčka svého zapisovatele Františka 
Utíkala přípravnými pracemi k zakládání nových 
pozemkových knih a mne ustavil jeho nástupcem. 
Moji dva věkem i služebně starší kolegové to ov-
šem nelibě nesli. Musel jsem také složiti služební 
přísahu, což působilo na mou chlapeckou duši ja-
kýmsi zvláštním povznášejícím dojmem. 
 Přednosty soudu jsem si vážil jako svého dru-
hého laskavého a shovívavého učitele a rádce, jenž 
mně zakrátko zasvětil do všech odvětví manipu-
lační služby. Byl to velice svědomitý a spravedlivý 
soudce, zastánce sirotků, mírnil rozpory mezi lid-
mi a byl každému a kdykoliv přístupný, kdož jej 

leslava I., píše Kosmas v kapitole I, 34. „Mezitím 
domácí a rodinní nepřátelé knížete Boleslava, Vr-
šovci, rod nenávistný a pokolení zlé, vykonali zlo-
čin ohavný... Jejich vůdcem a jaksi hlavou veškeré ni-
čemnosti byl Kochan, zlosyn a člověk ze všech zlých 
lidí nejhorší. Ten a jeho příbuzní... přišli se synem 
knížecím Jaromírem na lovecké místo, jež slove Ve-
liz, a... pravili: ,Kdo je tenhle človíček, sprostší než 
mořská řasa, že má předčíti nad námi a slouti pá-
nem? Což se nenajde mezi námi někdo lepší, který 
by byl více hoden panovati?‘ (…) ...jakmile se jejich 
ničemnost rozpálila a na odvahu se rozjařila vínem, 
uchopili svého pána, ukrutně ho svázali a nahého, 
naznak položeného, připoutali za ruce a nohy k zemi 
kolíky a skákali, hrajíce si na vojenské rozběhy, na 
koních přes tělo svého pána. ...jeden ze služebníků 
knížete, jménem Hovora, rychle běžel do Prahy... dal 
přátelům knížete zprávu a... přivedl je... k hnusnému 
triumfu. Když je ti činitelé nepravosti spatřili... roz-
prchnou se jako netopýři po lesních skrýších.“  
Kosmas Václava zřejmě nazývá i Kochanem. 
V Malém staročeském slovníku (1978, s. 99) je uve-

deno, že kochánie znamená radost; slast, libost, 
potěšení, rozkoš, sloveso kochat znamená obvese-
lovat, těšit, laskat; milovat, sloveso kochati sě pak 
těšit se, veselit se, radovat se; (v kom čem) mít zalí-
bení a jméno kochánek znamenalo miláček; rozma-
řilec. Z Kosmy (III, 16) i z Galla vyplývá, že Václav 
(u obou Zbyhněv) byl synem souložnice (proto ne-
měl nárok vládnout; souložnice mohla být ve sku-
tečnosti některou z dalších manželek jeho otce; 
u Kosmy nikde není doslova napsáno, že se Václa-
vova matka jmenovala Drahomíra ani že byla vra-
žedkyní, to najdeme v legendách). Jméno Kochan, 
které dal Kosmas Václavovi, je možná narážkou na 
jeho matku souložnici. Možná jde o narážku na 
informaci II. stsl. legendy, že Václav zplodil syna 
Zbraslava, když byl jednou přinucen od svého bratra 
a svých vladyků... obcovati se ženou? Autor legendy 
měl zřejmě důvod ženu nejmenovat. Nebo Kosmas 
pojmenoval Václava Kochanem, protože měl být 
jako světec lidem milován? 
Že je zde Jaromír ve skutečnosti Boleslavem 
Ukrutným, prozradil Kosmas užitím slova ukrut-

ně a slovem vojenské. Kosmas totiž Boleslava za-
řadil mezi mýtická knížata pod jménem Vojen. 
O netopýrech se Kosmas zmiňuje zřejmě proto, že 
mezi Starou Kouřimí a ostrožnou sv. Jiří teče Vý-
rovka. A jak netopýři, tak výři létají v noci. Otáz-
kou je, zda Kosmas do jména Veliz ukryl jméno 
Levý (Hradec).
Hradiště Stará Kouřim se zřejmě jmenovalo Dowi-
na. Bylo hlavním hradem Přemyslovců před jejich 
odchodem na Pražský hrad. Vedlejší hrad mívá 
jméno Hradec. Po odchodu Přemyslovců z hra-
du Dowina na Pražský hrad se z hradu Dowina 
stává pro vládnoucího Přemyslovce hradec. Kaich 
(Vratislav) se svým otcem Bořivojem ještě přichází 
na hrad Dowinu, ovšem Kristian jméno Dowina 
nechce použít, a použije jméno Hradec (na jiném 
místě ho nazve Kouřim). Tento Hradec (dřívější 
hrad Dowina) ležel napravo od potoka Výrovky. 
Ostrožna sv. Jiří ležela vlevo od potoka Výrovky. 
Právě pro ni možná Kosmas použil název Levý 
Hradec.
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Obec Biskupice

Společenská 
rubrika  

březen 2014
Naši jubilanti

Jaroslav Žouželka
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

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

CENA 50,-Kč/m²
Další informace na 
tel.: 461 326 521 
www.biskupice.cz
Doručení žádostí:
•		písemně:	Obec	Biskupice,	 

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

„MASOPUST 2014“ – ohlédnutí

Likvidace organických odpadů v obci

V sobotu 1. března 2014 se na návsi v poledne 
sešlo asi 60 „masek“. Masopustní průvod se nej-
dříve vydal k panu starostovi požádat o povole-
ní k masopustnímu veselí. S povolení v kapse 
se průvod masek vydal na obchůzku po Bisku-
picích, Flintoru a Zálesí. Průvod doprovázeli tři 
muzikanti hrající na harmoniku, buben a vozem-
bouch. Průvod masek se zastavil u každého sta-
vení, odměnou jim byly smažené koblížky, voňa-

vé koláčky, teplý čaj a „velké masky“ nepohrdly 
lahodnou slivovičkou. Ve večerních hodinách 
již značně prořídlý průvod dorazil do hospody 
„U Zechů“. Po oblíbeném programu „Pochovává-
ní basy“ následovala tombola. Cen bylo opět hod-
ně, takže téměř každý z hostů si nějakou cenu 
odnesl domů. Potom následovala taneční zábava. 
I letošní „Masopust 2014“ se nám vydařil.

Helena Neuerová, ČČK

Na sběrném místě bude vždy přítomen pra-
covník, který Vám dá potřebné instrukce, na 
které místo dovezený odpad uložit. Současně 
Vás upozorňujeme, že odpad je nutno mít 
tříděný (tzn. zvlášť tráva, klestí apod.), ji-
nak nemůže být odpad na sběrné místo 
přijat.
Předem Vám děkujeme.

Dalibor Šebek, starosta obce

Úhrada poplatku za odpad
Úhrada poplatku za svoz komunálního 
odpadu je splatná do 30.4.2014. Výše po-
platku činí 450,-Kč/poplatník.

Na základě celé řady stížností našich spoluob-
čanů žádáme všechny občany, aby při jarním 
úklidu zahrad neprováděli spalování organic-
kého odpadu (pálení bioodpadů na zahra-
dách a polích, vypalování trávy apod.) mezi 
rodinnou zástavbou. Uvědomte si, že zplodi-
ny Vámi pálených odpadů nedýchají jen Vaši 
sousedé, ale také Vy a Vaše děti!
Tento organický odpad můžete od 5. dub-
na uložit na sběrné místo u ČOV. 
Provozní doba sběrného místa u ČOV:
Středa odpoledne 16:00 – 17:00
Sobota  dopoledne 10:00 – 12:00, 
 odpoledne 15:00 – 17:00

Sběr nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že dne 22. dubna 
2014 (úterý) se v naší obci uskuteční mo-
bilní sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram: 15:00–15:30 hod. 
stanoviště Biskupice u hasičárny, platí 
i pro občany ze Zálesí a Flintóra.
Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:
barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, čistící tkaniny, filtry, pneumatiky.
ELEKTROODPAD JE VYBÍRÁN OBCÍ

Kontejner na komunální odpad
Oznamujeme občanům, že v pátek 25. 
dubna 2014 bude do naší obce před budo-
vu hasičské zbrojnice přistaven kontejner 
na směsný komunální odpad. Kontejner 
bude přistaven od pátku 25. dubna do 
pondělí 28.dubna 2014
Směsný komunálním odpadem se rozu-
mí zejména:
všechen odpad který se nevleze do popel-
nic, papír, lepenka (lepenkové obaly vět-
ších rozměrů), sklo (obaly větších rozměrů 
např. demižony, okna, zrcadla, textilní ma-
teriál (např. koberce), dřevo (např. vyřazený 
nábytek, odpad z prořezávek dřevin), mat-
race, plasty (např. obaly větších rozměrů – 
sudy), kovy (např. kovový nábytek, sudy), 
objemový odpad neobsahující nebezpečné 
látky atd.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad:
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, 
výbojky, obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek, barvy.

Vypnutí eletrického proudu
Dne 1.dubna (úterý) dojde k vypínání 
elektrické energie (od 8:00 do 9:00 hod.  
a od 12:00 do 15:00 hod.) ve  spodní čás-
ti obce (Kozí ul., Podhradisko, od čp.18 
Zachar  po čp.46 Trefil)

MDŽ
Ať sluníčko se na tebe dnes směje a celý den 
tě dobrý pocit hřeje, ať na Den žen splní se ti 
cokoliv na světě, moc rádi, naše milá maminko, 
máme tě.
8. března jsme si připomněli svátek všech 
žen celého světa. Již tradicí je u nás v Bisku-
picích oslava MDŽ formou kytičky, které děti 
roznášejí všem ženám v obci.
Rád bych poděkoval Valče, Pavlínce, Katce, 
Karolínce, Nikolce, Libušce, Elišce a Aničce 
za obětavost a nadšení.

Filip Procházka, SPOZ
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U S N E S E N Í
z 26. veřejného zasedání zastupitelstva  
obce BISKUPICE ze dne 6. 3. 2014
26/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) žádost ze dne 15.1.2014 paní Anny Kaderkové, trvale by-
tem Biskupice 92 na doplnění územního plánu obce Biskupi-
ce za splnění podmínek dle zápisu
d) smlouvu o výpůjčce hřbitova uzavřenou mezi obcí Bisku-
pice (vypůjčitel) a Římskokatolickou farností Biskupice, za-
stoupenou Mgr. Tomaszem Wojciakem CP, Biskupice, 569 43 
Jevíčko, IČ: 47489987 (půjčitel) na dobu výpůjčky devadesáti 
roků, bezplatně za účelem provozování pohřebiště
e) úpravu rozpočtu obce Biskupice pro rok 2014 - rozpočtové 
opatření č. 1 
f) mimořádnou splátku úvěru – doplacení celé výše úvě-
ru včetně úroků dle úvěrové smlouvy č. 0377548439 (na 
akci „Biskupice oprava místních komunikací“) a to ke dni 
31.3.2014 
g) žádost ze dne 28.1.2014 TJ Cykloklub Jevíčko, A. K. Vi-
táka 597, 569 43 Jevíčko na finanční příspěvek na akci „38. 
ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu pro 
mládež“(konaný ve dnech 9.-11.května 2014) se startem 2. 
etapy v Biskupicích dne 9.5.2014 ve výši 3 000,- Kč 
h) podání žádosti o dotace pro vytvoření 4 pracovních míst 
v obci na veřejně prospěšné práce na Úřad práce ČR – po-
bočka Svitavy 
ch) podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2014
i) zakoupení 2 kusů laviček a 2 kusů odpadkových košů 
v částce do 15 tis.Kč
j) výběrové řízení na akci „Technické zázemí obce Biskupice“

26/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) připomínky a námitky k územnímu plánu obce Biskupice, 
které byly podány v rámci  veřejného projednání návrhu ÚP 
obce Biskupice, konaného dne 14.1.2014 na OÚ Biskupice
b) žádost ze dne 14.2.2014 záchranné stanice Zelené Vendolí, 
Vendolí 42, 569 14 IČ: 70920907
o finanční podporu na provoz záchranné stanice
c) žádost ze dne 13.1.2014 Spolku Lungta, Dlouhá 2, 110 00 
Praha 1, IČ: 67775845 o připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“
d) žádost ze dne 28.1.2014 Českého rybářského svazu, MO 
Jevíčko, Barvířská 110, 569 43 Jevíčko, IČ: 13586149 o fi-
nanční příspěvek na práci s dětmi v roce 2014
e) žádost ze dne 28.1.2014 Základní organizace Svazu posti-
žených civilizačními chorobami ČR, o.s. základní organizace, 
569 43 Jevíčko
f) žádost ze dne 6.3.2014 Babybox pro odložené děti, Pod 
Oborou 88, 104 00Praha 10, IČ: 27006891 o finanční příspě-
vek na zřízení babyboxu ve Svitavách
g) podání informace k výměně 8 ks sloupů veřejného osvět-
lení podél potoka od čp .3 po čp. 68
h) pokácení 11 kusů stromů na parcele č. 691/1 podél cesty 
ke střelnici z důvodů stáří a následně novou výsadbu v této 
lokalitě 
ch) informaci odborného lesního hospodáře Ing. Brože o zá-
konu č.226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrob-
ků na trh
i) informaci místostarosty obce o proběhlé těžbě dřeva v lo-
kalitě Zálesí

26/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě 26/1 
tohoto usnesení
b) starostu obce zajištěním výběrového řízení na akci „Tech-
nické zázemí obce Biskupice“

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

             

Sbor pro občanské záležitosti obce Biskupice zve všechny 
 děti i dospělé, místní i přespolní, 

 na návštěvu            
    
    
    
    

    

    

Pletení mrskaček Pletení mrskaček Pletení mrskaček Pletení mrskaček     aaaa malování kraslic malování kraslic malování kraslic malování kraslic    
 

S možností výroby vlastní mrskačky, kraslice nebo velikonoční dekorace. 
Děti z kroužku „Biskupických šikulů“ pod vedením Ireny Havlíčkové budou vytvářet kraslice, 
vajíčkové ozdůbky a velikonoční dekorace (s sebou si doneste vyfouklé vajíčko) a Ladislav 
Šumbera předvede pletení mrskaček. 
Zároveň budou vystaveny tři biskupické rekordy zapsané v České knize rekordů a 

kuriozit a kniha Českých rekordů a kuriozit. 
K pohoštění pro vás bude připraven velikonoční čajík, pro dospělé velikonoční 

slivovice, velikonoční beránek a velikonoční dobrůtky,  a také IV. vajíčkové nášup !!!

  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Kdy: v sobotu 3. května 2014  
Kde:  areál Střelnice v Biskupicích  
Popis: jde o terénní běh jednotlivců na čas v přírodě kolem areálu Střelnice a plnění úkolů 
uvedených v disciplínách (viz níže). 
 

Časový harmonogram:   
•   9:00  -  9:30  -  prezentace 
•   9:30  -  nástup závodníků 
• 10:00  -  start 
• 14:30  -  předpokládané vyhlášení vítězů 

Kategorie muži a ženy zvlášť : 
• Mini            (do 6 let) 
• Žáci             (7 - 11 let) 
• Dorostenci  (12 - 16 let) 
• Junior         (17 - 21 let) 
• Dospělí        (22 – 35 let) 
• Open 

Disciplíny:  
Běh, lanový most, vědomostní otázky, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchové pistole, 
skok v pytli. 
 

Důležité informace: 
Závodí se ve sportovním oblečení a sportovní obuvi za každého počasí. Pořadatelé si 
vyhrazují právo na změnu disciplín v závislosti na počasí a počtu přihlášených účastníků. 
Závodníci mladší 18ti let bez písemného souhlasu rodičů nebudou vpuštěni na start!! 
Pro každého závodníka je připraveno malé občerstvení, pro vítěze jsou připraveny medaile 
a věcné ceny, každý obdrží diplom a malý dárek. Závod není pojištěn, start na vlastní 
riziko, u všech disciplín bude připraven dozor a „záchranná“ ruka. Po závodě ukázka 
airsoftové výstroje a výzbroje s možností střelby na cíl.  
Občerstvení pro nesoutěžící zajištěno v areálu – pivo, limo, klobásy, uzená stehna.  

 

!!! Nutné vyplnit přihlášku, kde musí být potvrzen souhlas rodičů !!!  
(u nezletilých závodících) 

 

Přihlášky si můžete vyzvednout na OÚ nebo v obchodě v Biskupicích. Lze si ji též 
stáhnout na http://www.biskupice.cz . Vyplněné pak odevzdávejte do pátku 2.5. 2014 

nejlépe na OÚ nebo pak přímo na závodě !!! 
 

Ve středu 30. dubna 2014 zveme všechny čarodějnice a čaroděje (všech věkových katego-
rií) na 9. velké setkání. Slétneme se v 18.30 hod u vatry na návsi. Funkční, létající košťátka 
a svítící lampióny vezměte s sebou.
Čekají na Vás pravé čarodějnické laskominky. Též budou připraveny dobroty z udírny a kou-
zelné lektvary. I letos nás navštíví „tančící čarodějnice“ se svým programem.
Přijďte si začarovat, zalétat a hlavně se pobavit.   Helena Neuerová, ČČK 

POZVÁNKA na 9. slet čarodějnic a čarodějů 
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci dubnu

Jaroslava Křížová
Pavel Randula
Radek Veselý
Gratulujeme a přejeme  
spokojenost a pevné zdraví v dalších letech.

Úspěchy základní školy v Chornicích v soutěžích 

Týden v mateřské škole

Úspěch členky 
TJ Sokol Chornice

8. března 2014 v České Třebové se členka TJ 
Sokol Chornice Alena Fiebichová zúčastnila 
soutěže pod názvem „Českotřebovský taneční 
pohár 2014“. Za svůj taneční výkon s flamen-
covou skupinou „Alegria“ si domů za 3. místo 
dovezla bronzovou medaili. 

Za TJ Sokol Chornice Alena Fiebichová

Ke konci února se žáci základní školy zúčastni-
li oblastního kola recitační soutěže v Moravské 
Třebové.
V úterý 25. února proběhlo l. kolo žáků 1. – 
5. tříd. Účast v soutěži byla tentokrát početná, 
a tak měla porota těžší rozhodování.  Při vyhla-
šování těch nejlepších ocenila vystoupení všech 
recitátorů, ti obdrželi pamětní listy. Pro některé 
žáky byla tato soutěž sbíráním zkušeností, ale 
pro naše prvňáčky premiérou.
Na soutěž malých recitátorů navázaly žákyně 
II. stupně. Za své přednesy obdržely dvě čestná 
uznání Adriana Václavková a Pavlína Kopková.
Další úspěch následoval v úterý 11. března, kdy 
14 žáků předvedlo sportovní výkony v Gym-
nastickém čtyřboji. Krásným výsledkem bylo 5 
medailí. V kategorii 1. třídy vybojovala  zlatou 
a stříbrnou medaili Markéta Vykydalová, Mi-

Týden s netradičním programem zažily děti 
v mateřské škole. O tom, jak se zachovat 
v případě oslovení dětí cizí osobou a praktic-
kou ukázkou, je přijeli seznámit zástupci Po-
licie ČR ze Svitav. Společně s dětmi z 1. třídy 

chaela Němcová, v kategorii  4.+5.třídy zlatou 
a bronzovou Eva Vyroubalová, Lucie Wolfová 
a zlatou medaili získal v kategorii chlapců 4.+5. 
třídy Tadeáš Hofmann.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci naší školy.

Mgr. Iveta Špičková

ZŠ si všichni vyzkoušeli prvky sebeobrany.
Čtvrtek v mateřské škole proběhl v duchu ma-
sopustního reje a veselí. Za přítomnosti hostů 
z řad rodičů děti soutěžily, tancovaly a ukáza-
ly, že umí několik říkanek a písní k tématu. 
Tento den se neobešel ani bez vítečných ma-
sopustních koblížků.

Vzpomínka
Dne 24. 4. 2014 si 
připomeneme 10 let 
od úmrtí naší milo-
vané maminky a ba-
bičky paní Aleny Ze-
zulové. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Masopust 2014
V pátek 21. února 2014 se na prvním stupni zá-
kladní školy v Chornicích konal masopust. Žáci 
i učitelé přišli v různých maskách. Mohli jsme si 
všimnout spousty strašidel, princezen, víl, čaro-
dějů, kostlivců a kovbojů, kteří se prošli vesnicí 
a zpívali pro potěšení a dobrou náladu. Děti ne-
zapomněly navštívit své mladší kamarády a sou-
rozence z mateřské školy, a tak si připomněly 
svá předškolní léta. Vyvrcholením masopustní-
ho veselení byla přehlídka masek, kde byla kaž-
dá maska odměněna potleskem a sladkostí.

Mgr. Iveta Špičková

Uzavírka v ulici Trnavská
SÚS Pardubického kraje oznamuje, že od 
7. 4. do 30. 6. 2014 platí v ulici Tr-
navská úplná uzavírka pro tranzitní do-
pravu. Další provoz bude řízen semafory 
tak, jak tomu bylo před ukončením sta-
vebních prací v loňském roce.

Obec Chornice a Základní umělecká 
škola Jevíčko zve příznivce hudby na

KONCERT orchestru 
ETIEN BAND

pátek 11. dubna 2014 v 18 hodin 
v Kulturním domě Chornice

--- vstupné dobrovolné ---
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Zimní čtyřboj

Úspěchy v přírodovědných soutěžích

Naše mládež z TJ Sokol Chornice se úspěšně 
zúčastnila 20. 2. 2014 okresní zimní soutěže 
ve čtyřboji, která se 
konala ve Svitavách. 
Jedná se o šplh na 
tyčí, skok z místa, 
hod na koš a člun-
kový běh. Soutěžit 
odjelo celkem 13 
dětí, do krajského 
kola jich postoupi-
lo 12.
V Pardubicích 1. 3. 
2014 v krajském 
kole se mladí spor-
tovci ve svých kategoriích vůbec neztratili 
a oslnili hned několika medailemi, perfekt-
ním umístěním a rekordy v určitých disciplí-
nách.
1. místo Hofman Tadeáš
2. místo Elner Martin
3. místo Sladká Lucie
4. místo Kopková Hana, Zezulová Sára, Ha-
vlíček Patrik
5. místo Tylšar Filip

Druhé pololetí školního 
roku je každoročně ve zna-
mení několika přírodověd-
ných soutěží. Celý rok se 
na ně žáci poctivě připravují 
a tato práce s sebou přináší 
výsledky.
Nejprve jsme se v únoru 
zúčastnili zeměpisné soutě-
že Letem světem pro žáky 
5. - 9. tříd a příslušných ročníků gymnázií. Ze 
základního kola postoupilo 5 žáků, přičemž ve 
finálovém kole si nejlépe počínal Matěj Smékal 
(7.  tř.), který skončil na děleném 2. - 3. místě. 
Ve starší kategorii obsadila o bod čtvrtou příčku 

Součástí zimního čtyřboje jsou i doplňkové 
soutěže. Ve skoku přes švihadlo máme drži-

telku rekordu  - 71 
skoků za 30 sekund, 
a majitelku zlaté me-
daile Vyroubalovou 
Evu. Dalším rekord-
manem ve své ka-
tegorii ve šplhu na 
tyči, kterou zdolal 
za – 4,95 sekundy, je 
Macháček František 
(5. třída). Nesmíme 
také zapomenout 
na ostatní chornic-

ké sportovce Vykydalovou Markétu, Sekereše 
Kristiana, Machálka Adama, Spíchala Pavla 
a Elnerovou Anetu, která bohužel do kraje 
s nemocí nemohla, protože jinak bychom měli 
jistě o medaili víc. Musíme vyzdvihnout velké 
sportovní zapálení starších žáku, které letos 
nabralo ten správný směr, a budeme se těšit 
na další krásná umístění, třeba v brzké atle-
tické soutěži.

Za TJ Sokol Chornice Alena Fiebichová

Marie Machálková (9. tř.).
O měsíc později se konala 
další přírodovědná soutěž, 
tentokrát mineralogická. 
Ta je určena pro žáky de-
vátých tříd a letos poprvé 
byla i s naší účastí. Poprat 
se s náročným testem a po-
znávačkou minerálů se vyda-
la čtveřice žákyň, z niž na 

děleném čtvrtém místě skončily shodně Adéla 
Hofmanová a Adriana Václavková. 
Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezenta-
ci školy.

Mgr. Alena Továrková

Divadelní představení
Obec Chornice  zve veřejnost  na divadel-
ní komedii, kterou pod názvem A DO 
PYŽAM! uvede DS Teatrum Velké 
Opatovice. Představení se uskuteční v so-

botu 12. dubna v  kulturním 
domě v Chornicích. Zahájení 
je v 17:00 hodin. Vstupné je 
50 Kč, děti do 15-ti let 25 Kč.

Místní organizace ČSČK Chornice pořá-
dá v sobotu 12. dubna 2014. 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
A ŽELEZA

Prosíme občany, aby připravili sběr před 
svoje domy. Děkujeme. 
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KULTURA
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

10. května –  Svátek matek s kapelou 
MISTŘÍŇANKA

16. května –  další putování s Jirkou 
Kolbabou, tentokrát BALI

Vstupenky budou k zakoupení v předprode-
ji vždy 14 dnů před představením  v kanceláři 
obecního úřadu.

Exkurze do Brna
Jako každý rok na jaře, i letos se nejstarší roč-
níky školy vydaly na exkurzi do Brna. S lis-
topadovým otevřením nového digitária přišla 
Hvězdárna a planetárium Brna se zcela novými 
pořady, my jsme mohli shlédnout program Ne-
uvěřitelný vesmír. Žáci se seznámili s nejjasněj-
šími hvězdami, nejnápadnějšími souhvězdími 
a planetami naší Sluneční soustavy.  Prozkou-
mali družice na oběžné dráze i Mezinárodní 
kosmickou stanici, aby se dostali až vně naší 
Galaxie. Druhým bodem naší brněnské návště-
vy bylo Moravské zemské muzeum, kde jsme 
v Dietrichsteinském paláci obdivovali svět mi-
nerálů a paleontologickou expozici dokumentu-
jící vývoj Moravy během trvání jednotlivých ge-
ologických období. Počasí nám vyšlo náramně, 
celou exkurzi jsme doplnili slunečnou procház-
kou a výhledem na město ze Špilberku.
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Obec Jaroměřice

Výstava mysliveckých knih, fotografií a kreseb
Únor patřil v jaroměřické knihovně mysliveckým 
knížkám. Konala se zde totiž výstava lesnické a mys-
livecké literatury z rozsáhlé sbírky publicisty, spisova-
tele a básníka Oldřicha Koudelky, doplněná umělec-
kými fotografiemi jeho přítele a spolupracovníka Jana 
Hlaváče a kresbami dnes již nežijícího akademického 
malíře Františka Liebla, jednoho z legendárních vý-
tvarníků věnujících se přírodě, lesu a zvěři.
Určitou zajímavostí bylo, že výstava nebyla zahájena 
vernisáží, jak bývá tradičně zvykem, ale že se před 
jejím ukončením uskutečnila závěrečná beseda s vy-
stavovateli. A to beseda velice zdařilá, s početnou 
návštěvou všech, které knížky a zejména téma pří-
rody zajímají. Potěšitelné rovněž bylo, že posluchači 
byli různých věkových skupin, což také nebývá zcela 
obvyklé. 
Zacílení výstavy i závěrečné besedy nebylo nikterak 
náhodné. Osmého března totiž uplynulo přesně dvě 
stě let od narození zakladatele českého mysliveckého 
písemnictví, národního buditele, spisovatele, vydava-
tele a lexikografa Františka Špatného. Ten se naro-
dil 8. března 1814 na samotě Bor u Protivína. Vedle 
toho, že byl autorem několika lesnických slovníků 
a dalších odborných publikací přírodovědného i his-
torického charakteru, začal v roce 1856 vydávat peri-
odikum Zábavy myslivecké. Drobné sešitky, vydávané 
posléze až do roku 1875, obsahově zacílené na mysli-
veckou tematiku, se tak staly prvním ryze českým ti-
tulem a jsou dodnes vpravdě legendárními, už proto, 
že jejich ucelená podoba je pouze v majetku Národní 
knihovny v pražském  Klementinu.  Raritou  je sku-
tečnost, že přímé pokračovatele v periodiku stejného 

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci dubnu se významného životního 
jubilea dožívají:
Dragonová Jiřina
Hloušek Antonín
Hloušek Vladimír
Kleckerová Helena
Krejčíř Josef
Langer Zdeněk
Pudíková Marie
Pudíková Olga
Všem jmenovaným jubilantům přejeme  
především zdraví a radost z každého dne.

V posledním období se narodila
Barbora Sedláčková
Do života jí přejeme jen samé radosti, proži-
té i v Jaroměřicích.

Řady jaroměřických opustili
Zdeňka Šunková
Josef Dostál
Oběma pozůstalým rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

názvu, případně pozměněného na Myslivecké zábavy, 
měl v běhu času František Špatný pouze dva – spi-
sovatele a mysliveckého funkcionáře Josefa Václava 
Rozmaru, který je vydával v roce 1925 a spisovatele, 
básníka a novináře Oldřicha Koudelku, který je vydá-
vá od roku 2011 dosud.  Posledně jmenovaný také ve-
dle zmíněné jaroměřické výstavy inicioval pietní akt, 
který se uskutečnil v sobotu  osmého března u hro-
bu Františka Špatného na píseckém Lesním hřbitově 
za účasti desítek mysliveckých spisovatelů, lesníků 
a příznivců historie.        (TK) 

www.jaromerice.cz

Po deváté BABSKÉ BÁL
večer v sobotu 8.března 2014 uspořádala skupina 
jaroměřických žen, která již je známá široko daleko 
pod názvem VJECHÉTEK.
S vytrvalou vitalitou a chutí předvedly zábavné 
vstupy při vzpomínkových písničkách i humor-
ných scénkách opět v nových kostýmech jako jep-
tišky, kominíčci, dámy s lampióny... Shodou okol-
ností  tento den vždy patřil ženám. I letos si ho 
užili příjemně všichni hosté Babského bálu v pěk-
ném prostředí Pohostinství u Trojanů. Doprováze-
jící hudební skupina STOFKA z Konice roztančila 
sál. Díky sponzorům měly pořadatelky velké množ-
ství odměn, takže nejen s příjemnými zážitky, ale 
i s věcnou odměnou odcházela z vydařeného bálu 
většina hostů. 
VJECHÉTEK věří, že i po desáté se s Vámi se vše-
mi sejde v plné parádě příští rok. Děkuje hostům 
za účast, sponzorům za věrnou přízeň a kolektivu 
Pohostinství za vzornou obsluhu a nezištné propůj-
čení prostor.

Tajúplná Afrika s Márovými
Cestopisných besed není nikdy dost, jsou jedny 
z nejnavštěvovanějších ve výstavní síni CŽP. 
Rodinu Márových zveme každý druhý rok. Proces-
tovali jsme s nimi Nový Zéland (2008), Japonsko 
(2010), Ekvádor a Galapágy (2012) a letos jsme pro-
jeli s panem Jiřím, paní Alenkou a jejich hendikepo-
vaným synem Jirkou  Afriku- přesněji JAR, Namibii, 
Botswanu a Zimbabwe.
Promítnutím videozáznamů a fotografií jsme uviděli 
divočinu i poušť, Kapské Město i vesnici s tradičně 
žijícími Himby. Dobrodružné zážitky při setkání s af-
rickou zvěří i v nás vyvolaly obavy, slonní obklíčení 
bylo jistě tím nejnebezpečnějším poznáním. Zrepro-
dukovaná krása Viktoriiných vodopádů nás mj.o-
kouzlila  ve výstavní síni v pátek 21. března 2014.
I tentokrát přijel do Jaroměřic s rodiči Jirka. Setká-
váním s účastníky besed je jeho život pestřejší a spo-
lu se všemi vzpomíná na cestovatelské zážitky. Přeje-
me Jirkovi, aby se jeho komplikovaný zdravotní stav 
zlepšil nebo zůstal alespoň takový  jaký je, aby mohli 
všichni společně navštívit plánovanou cestu do zá-
padní části Francie.

Trek kolem Annapuren
Jaroměřičtí měli možnost přivítat ve výstavní síni 
5.3. 2014 účastníky neobvyklé expedice do Nepálu, 
učitele Mgr.Zdeňka Bomberu a místostarostu města 
Jevíčka Mgr. Miroslava Šafáře. Oba tito cestovatelé 
se stali účastníky sedmičlenné skupiny, která toužila 
vidět himalájské velehory a pokusit se o výstup na 
některý z vrcholů Annapurny.
Loni na podzim se jim toto přání splnilo. Z celého 
pobytu zaznamenali podrobný dokument a mnoho 
dalších fotografií. Naštěstí jsou oba sdílní, rádi se po-
dělili o dojmy, které většina z nás nemá a nebude mít 
možnost zažít. Tak jsme s nimi strávili 2 hodiny dob-
rodružného cestování, dokonce i výstup nad 5 000m 
na jeden z vrcholů Annapurny.  Ochotně odpovída-
li na nekonečné množství otázek, které vyplynuly ze 
zhlédnutého dokumentu a z bezvadně připraveného 
vyprávění.  Sdílíme s nimi radost z jejich dosažených 
výkonů a vyslovujeme obdiv. Pokud se opět někam 
vypraví, rádi si jejich zážitky opět poslechneme.

Vaříme s Kamilou Skopovou
Nápad, vařit podle tradičních lidových receptur, vzni-
kl již na podzimním setkání nad lidovými kroji s vý-
tvarnicí a spisovatelkou Kamilou Skopovou. Vypro-
vokovala k tomu její nedávno vydaná kniha receptů 
Chrudimský kuchtánek, který jsme pokřtily i v jaro-
měřické knihovně.
Nikdy netrvá dlouho v Jaroměřicích od nápadu 
k uskutečnění, a tak se celou Dvoustovkou v pátek 
14. března 2014 linula vůně smažené cibulky, vaře-
ných hub i čerstvého pečiva.
Paní Kamila již od odpoledne připravovala 10ti litro-
vý hrnec výživné podkrkonošské polévky KYSELO, 
kterou známe u nás pouze z Krakonošových pohá-
dek. Zajistili jsme čerstvý kvásek díky pekárně Mo-
ravec a další ingredience… a mohlo se začít. Paní 
Kamilka přivezla s sebou k ochutnání již upečené 
masopustní šišky plněné mákem a křesné placičky, 
některé účastnice přinesly na stůl něco z osvědče-
ných domácích receptů. A tak se nakonec v 17.00 
hodin zaplnila výstavní síň do posledního místa jak 
hosty, tak jídlem. 
Zahájili jsme slavnostně, jelikož paní Skopová je čer-
stvou jubilantkou, a tak i my jsme si jí dovolili k vý-
znamným narozeninám popřát.
Podvečer se odvíjel bez zvláštní režie, ale se srdečnos-
tí, chutí a zájmem. Se spisovatelkou a folkloristkou 
jsme prošli v minulosti již adventem i velikonočními 
zvyky. Tentokrát nám mezi ochutnávkami výborného 
kysela a dalších pochutin povykládala o masopust-
ních tradicích a ukázala nám pečlivě rozkreslené ma-
sopustní maškary, tak jak jsou obvyklé na Hlinecku 
a vyhlášené jako památka Unesco.
Na podzim se setkáme opět a budeme vyrábět levan-
dulové panenky. Proto si rozkvetlou levanduli pečlivě 
usušte a uschovejte.
Recept na kyselo uveden na www.jaromerice.knihovna.cz, 
nebo v knihovně.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2014
1.- 23.4., v době provozu knihovny, VS
Výstava obrazů Rosti Knápka, Josefa Macka a ko-
rálkových kreací Evy Kopicové
1.-17.4. v době relaxací po cvičení s Marií Pazdír-
kovou
Celonárodní čtení Bible
4.4. pátek, od 16.00 h do rána 5.4., zahájení v OK, 
pokračování v ZŠ
NOC S ANDERSENEM, plná zábavy, soutěží a dob-
rodružství pro žáky 3., 4., 5. a 6.třídy
7.4. pondělí -11.4.pátek, dopoledne, Volnočasový 
areál, zahájení v pondělí 7.4. v 9.00 h 
Týdenní bezplatný Kurz práce na počítači pro za-
čátečníky a pokročilé,  
z  programu Úřadu vlády ČR, školitel PRO DEEP, o.s., 
přihlášky v knihovně 
7.4. pondělí, ve 14.30 h, zadní místnost dvora CŽP
Keramická dílna s Petrou Zezulovou, pracovní 
oděv, tvořivou chuť a 30,- Kč s sebou 
11.4., pátek, odjezd autobusu  Biskupice 16.50 h, 
Jevíčko 17.00 h, Jaroměřice 17.10 h
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci  na 
světově známou činohru
Carlo Goldoni „Sluha dvou pánů“, začátek před-
stavení v 19.00 h, 
cena vstupenky 210,- Kč, st.150,- Kč, jízdné 80,- Kč, 
cena celkem 290,- Kč,studenti 230,- Kč, 
13.4. neděle, 9.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
16.4. středa, 13.00 h – 16.00 h, VS
Velikonoční dílna pro děti i dospělé- zdobení per-
níčků s Ludmilou Hrbatovou, 
pletení košíků z proutí s Mgr.Františkem Václavkem, 
mrskačky s Ladislavem Šumberou
19.4. sobota, 16.00 h, VS
Meditace s Broňou Rotherem, karimatky a deky 
s sebou

7. záměr směny pozemku p.č.507/36 díl d o vý-
měře 278 m2 ve vlastnictví Obce Jaroměřice 
za pozemek p.č. 507/35 o výměře 261 m2 ve 
vlastnictví paní Ludmily Vágnerové a  záměr 
prodeje parcel p.č. 507/30 díl e o výměře 59 
m2, p.č. 207/30 díl f o výměře 28 m2 , p.č. 
507/31 díl j o výměře 700 m2, p.č. 507/31 díl 
h o výměře 11 m2 a  p.č. 507/31 díl g o výmě-
ře 24 m2

8. prodej pozemku p.č. 166/11 o výměře 1 191 m2 
a st. 500 o výměře 108 m2 Ing. Romanu Christo-
vi. Kupní cena stanovena na 50 Kč/m2, tedy 64 
950 Kč. Náklady spojené s geometrickým plá-
nem, kupní smlouvou a vkladem do katastru 
nemovitostí uhradí kupující

9. finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč pro Občan-
ské sdružení Babybox pro odložené děti 

10. Směrnici Základní školy a mateřské školy, 
Jaroměřice, okres Svitavy o alergenní lát-
kách

teplit betonovou podlahu vhodnou krytinou. To se 
podařilo právě letos, kdy se terasová dlažba pokryla 
vkusným linoleem. Ještě několik drobných doplňků 
a místnost vypadá mnohem důstojněji a hlavně se 
zde bude tepleji.
Knihovna nabyla k vylepšení technického zázemí 
kopírku a laminátor i na formát A3, nainstalova-
la se barevná tiskárna, darovaná firmou S-Cart, je 
zde zřízeno připojení wi-fi, veřejné počítače pracují 
spolehlivěji. To vše patří ke standartnímu vybave-
ní knihovny a Jaroměřice tak mohou všechny tyto 
služby čtenářům a hostům obce poskytnout. Nic 
není samozřejmé – vše musí být v souladu s finanč-

42. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 12. 3. 2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
11. zápis z jednání finančního výboru ze dne 

10. 3. 2014
12. žádost záchranné stanice Zelené Vendolí o fi-

nanční podporu
Zastupitelstvo obce ukládá:
13. starostovi obce podepsat kupní smlouvu 

s manželi Staňkovými dle zápisu
14. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s paní 

Helenou Kordovou  dle zápisu 
15. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s Ing. 

Romanem Christem  dle zápisu 
16. stavební komisi účastnit se veřejného projed-

návání návrhu Územního plánu města Jevíčka
17. starostovi obce zajistit nabídky na opravu 

místní komunikace kolem zámku do lokality 
Za Tvrzí

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

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

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

ního zasedání
3. hospodaření obce za leden a únor 2014 
4. rozpočtové opatření č. 1 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o částku 785 160,- Kč
5. prodej pozemku p.č. 3709/1 o výměře 2 055 

m2 manželům Lucii a Pavlu Staňkovým. Kupní 
cena stanovena na 45 Kč/m2, tedy 92 475 Kč. 
Náklady spojené s geometrickým plánem, kup-
ní smlouvou a vkladem do katastru nemovitostí 
uhradí kupující

6. prodej pozemku p.č. 3709/4 o výměře 1 004 
m2 paní Heleně Kordové. Kupní cena stanove-
na na 45 Kč/m2, tedy 45 180 Kč. Náklady spo-
jené s geometrickým plánem, kupní smlouvou 
a vkladem do katastru nemovitostí uhradí ku-
pující

S březnem přišlo do Jaroměřic nejen jaro, to při-
chází každý rok, ale i mnoho novinek do knihovny. 
Ty knižní se staly  samozřejmostí. Nové tituly za-
zářily  v regále jen na chvíli, protože si je obratem 
čtenáři vypůjčili. Co se ale nestává každým rokem, 
je zhodnocení investic, které schválilo zastupitel-
stvo obce a tentokrát byla přidělena větší finanční 
částka i pro Centrum života a podnikání. Ač je to 
k nevíře, naše Dvoustovka bude letos slavit 10.vý-
ročí. V průběhu let již došlo k několika úpravám, 
z nichž podstatné bylo otop „skladu“ a tím pádem 
vznik dnes již denně využívané místnosti, kterou 
nazýváme výstavní síň. Bylo zde potřeba ještě za-

26.4. sobota, 9.00 – 13.00 h, prostory Centra života 
a podnikání
JARNÍ TRHY aneb Malá Flóra na Malé Hané, tra-
diční nabídka rostlinných přísad, sazenic, potřeb pro 
domácnost i pro potěšení
29.4.- 14.5., v době provozu knihovny, VS
Výstava prací ZUŠ Jevíčko, výtvarného oboru, ve-
deného MgA. Renatou Štindlovou
30.4. středa, 18.00 h,  prostory před CŽP, hřiště TJ
SLET ČARODĚJNIC před Dvoustovkou a volný pře-
let na hřiště TJ, 
zábava, soutěže a občerstvení 
Humanitární sbírka bude probíhat v týdnu od 
28.4.  do 3.5. 2014 po dohodě s knihovnicí
v zadní místnosti ve dvoře CŽP, za nepřítomnosti mů-
žete darované zboží nechat přede dveřmi,
včas bude uklizeno, sběr vyřazeného šatstva aj. potřeb 
dle zveřejněného plakátu

Připravujeme:
4.5. neděle, 15.00 h, VS
Thurn Taxisové , poslední šlechtický rod v Jaro-
měřicích
závěrečná historická přednáška o panovnících obce 
s Mgr.Michalem Schusterem
7.5. středa, 18.00 h, VS
Koncert žáků ZUŠ Jevíčko, věnovaný Svátku matek 
11.5. neděle, 9.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
15.5. čtvrtek, 18.00 h, VS
Mandaly – vnitřní vesmír – tajemství barev, verni-
sáž výstavy Emilie Didi - Bertové
Mandaly jsou prastarou pomůckou k nalézání vnitřní-
ho klidu a harmonie
15.5. - 28.5. v době provozu knihovny
Výstava mandal Emilie Didi - Bertové
17.5. sobota, 9.00 h, VS

Kurz  patchworku s lektorkou Renatou Edlmanovou
21.5. středa, 18.00 h, VS
Jižní Afrika po 20ti letech na kole s Janem To-
mšíčkem
23. - 24.5., pátek 14.00 - 22.00 h, sobota 8.00 - 
14.00 h, VS
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
24. a 31. 5. soboty, odjezd autobusu 
Biskupice 00.45 h, Jaroměřice 00.50 h, Jevíčko 
01.00 h, V. Opatovice 01.10 h. 
Zájezd do Berchtesgadenu a na „Orlí hnízdo“ 
s průvodcem Janem Valíčkem
oba termíny jsou obsazeny, přijímají se místa náhrad-
níků, cena zájezdu 880,- Kč + 20,- Kč pojistné
kapesné min. 27 euro na vstupy, výběr zálohy od 14. 
do 30.4. v knihovně
30.5. pátek, 18.00 h, VS
Vernisáž výstavy patchworku Renaty Edlmanové
1.6. neděle, Vítání občánků
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP - Pondělky  16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordi-
naci nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou ve výstavní síni 
CŽP- Pondělky od 17.30 hodin 
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP  - Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. Sla-
víčkovou ve VS CŽP - Čtvrtky od 18.00 h

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

Jaro v Centru života a podnikání

ními možnostmi obce. Jménem všech uživatelů tím-
to zastupitelstvu  vyslovuji poděkování.

Helena Vykydalová, knihovnice
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

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.

Prodám RD 2 + 1 v řadové zástavbě v klidné části 
města. Plocha parcely 305 m2, plyn. přípojka, 380 V,  

v zadní části dvora další sam. byt. jednotka 1 + 1. Možnost 
zbudování zahrady. Informace na tel.: 606 023 597.

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

Hledáme lidi, kteří rádi 
dávají věci do pořádku
Živly, zloději nebo neukáznění řidiči se postarají o to, 
že u nás bude vždy dostatek práce. Abychom ji mohli 
odvádět co nejlépe, potřebujeme k tomu dostatek 
zkušených lidí, kteří dobře zapadnou do našeho týmu.

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO ROZŠÍŘENÍ 
TÝMU KANCELÁŘE V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Požadujeme

Kontakt
Lenka Svecová
lsvecova@koop.cz    

  602 133 034

Nabízíme

• SŠ vzdělání
• komunikační dovednost
• chuť pracovat
• týmového ducha
• aktivní řidič

• spolupráci se silnou společností
• práci v místě vašeho bydliště
• možnost řídit svou pracovní dobu
• motivující finanční ohodnocení

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


