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Na sídlišti se pokračuje s chodníky

Na rybářských závodech

Obřadní síň v novém

CIMRMANI OPĚT V JEVÍČKU
Předzvěstí jara na Malé Hané je posledních 11 
roků příjezd Divadla Járy Cimrmana do Jevíč-
ka. Tak tomu bylo i letos. Přesně 7. dubna 2014 
v 17:00 hod. zaparkoval automobil se Zdeňkem 
Svěrákem na Palackého náměstí.  Již první při-
vítání bylo velice srdečné, objímání, zdravice 
a stisky rukou. To 
je to pouto přátel-
ské, které vznik-
lo v roce 2004 
a umocněno bylo 
v obřadní síni 
města ne sice 
svazkem manžel-
ským, ale svaz-
kem přátelským. 
I díky těmto ob-
řadům se Město 
Jevíčko dostalo 
do divadelního 
kalendáře pro tento rok. Jsme mezi třemi místy 
v republice, kam se divadlo rádo vrací. A jsou 
jen dvě místa na světě, kde herci sejdou v pa-
pučích z hotelu do restaurace a pak na jeviště 
a to je v Jevíčku a v Bruselu. Zdeněk Svěrák 
mívá narozeniny na den učitelů, tedy 28. břez-
na. Narodil se před 78 
lety a tento významný 
den není zvyklý slavit. 
A tak jsme si řekli, že 
by mohl svoje narozeni-
ny oslavit v Jevíčku. Ke 
každým narozeninám 
patří dort. A když Diva-
dlo Járy Cimrmana, tak 
samozřejmě cimrma-
novský dort. Divadlo 
a jejich hry jsou tako-
vou knihou, ve které se 
dá listovat a nikdy vás neomrzí. Dort byl tedy 
ve tvaru moudré knihy s koženou vazbou, kte-
rá byla samozřejmě z marcipánu. Ve hře České 
nebe se používá jako dekorace domnělý profil 

-

 Bylo vidět, že Zde-

něk byl opravdu dojatý a přitom mile potěšen. 
Jaká by to byla oslava bez hudby. Letos poprvé 
si Bořík Penc přivezl sebou tahací harmoniku 
a tak se salónkem hotelu nesly písně jako Ho-
lubí dům, Není nutno, Evička z Jevíčka a třeba 
i Valčík na rozloučenou, který zazněl dokon-

ce 6 krát. Letošní 
představení hry 
Posel z Liptákova 
bylo úžasné a her-
ci ocenili i úžasné 
publikum, které 
letos poprvé tles-
kalo ve stoje. Sal-
vy smíchu byly 
slyšet i v místech, 
kde se třeba divá-
ci ve velkých měs-
tech nesmějí. To 
jsou opravdu kul-

tivovaní diváci a přímo cimrmanologové, říká 
Zdeněk Svěrák. Divadlo sehrálo v Jevíčku již 12 
her a chybí nám ještě Akt, Ztráta třídní knihy 
a Dobytí severního pólu. Na jednu z této troji-
ce se můžeme těšit příští rok. V posledních le-
tech došlo ke snížení počtu zájezdů divadla. Do 

některých míst se herci 
dostanou třeba jednou 
za dva roky nebo i déle. 
My máme jistotu, že se 
tak v Jevíčku nestane. 
V týdnu po představe-
ní vyšel v Deníku Svi-
tavska obsáhlý článek 
o návštěvě divadla 
v našem městě, který 
byl pojat jako rozhovor 
se Zdeňkem Svěrákem. 
Ten si můžete přečíst 

na stránkách města Jevíčka ve fotogalerii. 
I z tohoto článku je cítit nadstandartní přátel-
ský vztah s Divadlem Járy Cimrmana. Zdeněk 
tam říká, že jsme jediné město v republice, kde 
si tyká se starostou a hoteliérem. 

Ing. Roman Müller, starosta
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Úhrada místních poplatků

Informace pro občany k volbám do Evropského 
parlamentu na území České republiky

Základní sazba místního poplatku stanoveného 
OZV č. 4/2013, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů je pro rok 2014 ve výši 530 Kč za poplatníka.  
Upozorňujeme občany, kteří doposud tento po-
platek neuhradili, že jeho splatnost je nejpozdě-
ji do 30. 6. 2014.  Včas nezaplacený poplatek 

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

Finanční odbor města 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz vydává Městský úřad Jevíčko voli-
či, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu vedeným Městským úřa-
dem Jevíčko a který nebude moci nebo nehodlá 
volit ve volebním okrsku, pro který je tento se-
znam veden.
O vydání voličského průkazu pro volby do Evrop-
ského parlamentu lze požádat ode dne vyhlášení 
voleb do 8. 5. 2014 do 16:00 hodin:
- osobně na adrese Městský úřad Jevíčko, Palacké-
ho nám. 1, 569 43 Jevíčko, 2. NP, číslo dveří 2.6 
a 2.10, tel. č. 464 620 511
- písemným podáním opatřeným ověřeným podpi-
sem voliče zaslaným na adresu Městský úřad Jevíč-
ko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko (podle ust. 
§ 8 ods. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je 
tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povin-
nosti hradit správní poplatek)
- elektronickým podáním opatřeným uznávaným 
elektronickým podpisem voliče (žádost lze podat 
též v elektronické podobě prostřednictvím DATO-
VÉ SCHRÁNKY)

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je umístěn 
na www.jevicko.cz – VOLBY.
Žádosti lze podávat v pracovní době Městského úřa-
du Jevíčko a dne 8. 5. 2014. Ve státní svátek dne 
8. 5. 2014 v době od 08:00 do 16:00 hodin bude 
zajištěno přijímání žádostí a vydávání voličských 
průkazů na adrese Městský úřad Jevíčko, Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko, 2. NP, číslo dveří 2.6, tel. 
č. 464 620 515.

Žádosti došlé nebo podané po 8. 5. 2014 po 
16:00 hodině nebudou kladně vyřízeny a volič-
ský průkaz nebude vydán. 
Voličské průkazy, o které bylo řádně požádá-
no, se budou vydávat od 8. května 2014, bu-
dou předány osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo budou voliči zaslány.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ 
SCHRÁNKY
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů lze 
požádat Městský úřad Jevíčko a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o hlasování do pře-
nosné volební schránky.
Žádosti o hlasování do přenosné volební 
schránky lze podávat v pracovní době Měst-
ského úřadu Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 
43 Jevíčko, 2. NP, číslo dveří 2.10, tel. č. 
464 620 511 (pokud je Vám tato informace již 
dopředu známá).

Petra Minaříková v. r.

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

2. 5. 2014. 

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ 5.–16. 5. 2014

zástup MUDr. Trčková,  
MUDr. Šedrlová.

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

16. 5. 2014. 

MUDr. Alena Blahová – 
interna

neordinuje každý 3. pátek v měsíci –  
16. 5. 2014. 

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ 2.–9. 5. 2014.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Místostarosta města Jevíčka podle § 32 zákona č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, o z n a m u j e :
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 

v pátek dne 23. května 2014 od 14:00 hodin do 
22:00 hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 
8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu 

 ve volebním okrsku č. 1
 je volební místnost - budova kulturního domu, 

Jevíčko - Zadní Arnoštov pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - Zad-
ním Arnoštově,

 ve volebním okrsku č. 2
 je volební místnost - budova Základní školy 

v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří  
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - 
ulice A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, K. Čapka, 
K. H. Borovského, Kostelíček, M. Mikuláše, 

Mackerleho, Mlýnská, Na Rybníku, Na Salaj-
ce, Nappova, Nerudova, Okružní I, Okružní IV, 
Petra Bezruče, Pionýrská, Slunečná, Smolen-
ská, TRN-Léčebna, U Zámečku, Vrchlického, 

 ve volebním okrsku č. 3
 je volební místnost - budova Základní školy 

v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - 
ulice Barvířská, Biskupická, Dolní, Dolní Far-
ní, Dr. Klimeše, Horní, Horní Farní, K. Appla, 
Kobližná, Komenského nám., Kostelní, Krát-
ká, Křivánkova, Luční, Malé náměstí, Okružní 
II, Okružní III, Olomoucká, Palackého nám., 
Pivovarská, Pod Zahradami, Přehrada, Příční, 
Růžová, Soudní, Spojovací, Svitavská, Třebov-
ská, U Cihelny, U Střelnice, Úzká, Zadní a pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Jevíčku - na č. e. bez názvu ulice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem 

České republiky), nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského státu Evropské unie 
a zápis v evidenci obyvatel. Neprokáže-li uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb do Evropského parlamentu hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. 

5. Je-li volič vybaven voličským průkazem, může 
na tento hlasovat v jakémkoli volebním okrsku 
na území České republiky.

6. K zachování pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti jsou pro všech-
ny přítomné závazné pokyny předsedy okrsko-
vé volební komise.

7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

V Jevíčku dne 23. 04. 2014
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Poděkování SDH Jevíčko
Vážení přátelé, po svém návratu 2. dubna t. 
r. z Krajské úrazové nemocnice v Pardubi-
cích Vám vyslovuji vděčnost a poděkování mé 
i celé mojí rodiny za Vaši rychlou pomoc, kte-
rou jste mně poskytli 16. března při mém úra-
zu v garáži našeho rodinného domku. Velice 
si vážím Vaší nezištné pomoci a profesionál-
ního zásahu.
I když mé léčení potrvá ještě několik měsíců 
(mám po dvou operacích), vyslovuji Vám sou-
časně poděkování za Vaši každoroční účast na 
pietním aktu u pomníku obětí druhé světové 
války, kterého se bohužel letos nemohu zú-
častnit. S úctou 

Adolf Řehoř, Okružní III 212, 569 43 Jevíčko

Hledáme zpěváky
Pěvecký sbor Cantilo hledá zpěváky, zejména basy, 
ale i další hlasy s pěveckými zkušenostmi z Jevíč-
ka a jeho okolí. Přijďte se podívat na naši zkoušku. 
Náš repertoár je velice široký -  lidovky, populár, 
duchovní hudba, gospel. Členy sboru jsou zpěváci 
od 16 do 55 let. Pořádáme pravidelnou koncertní 
činnost, zájezdy a vlastní sborovou přehlídku.
Kontakt: 731 459 069 Luděk Klimeš
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 41. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením 
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění, informu-
je o konání 41. zasedání Zastupitelstva města 
Jevíčka, svolaného místostarostou města Mgr. 
Miroslavem Šafářem v souladu s § 103 odst. 5 
a § 104 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: 
zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, Palac-
kého nám. 1, Jevíčko
Doba konání: 
14. 05. 2014 od 16:00 h.
Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu
 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Zpráva komise bytové a sociální
 7) Zpráva o činnosti a hospodaření PBH města 

Jevíčka
 8) Závěrečný účet 2013, schválení účetní závěrky 

města za rok 2013
 9) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka č. 2 

na rok 2014
 10) Informace k návrhu územního plánu sídelní-

ho útvaru Jevíčko
 11) Korespondence, různé
 12) Diskuse
 13) Usnesení
V Jevíčku dne 23. 04. 2014

Mgr. Miroslav Šafář v. r. 
místostarosta města Jevíčka

Usnesení ze 40. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 16. dubna 2014

40/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Stanislav Dokou-
pil, Ing. František Bušina, Mgr. Miloslav Parolek,
b) program zasedání,
c) prodej osobního automobilu TATRA 613-4 T700 
z majetku města panu Bruno Redlovi, Podlesí 571, 
757 01 Valašské Meziříčí na základě nejvyšší poda-
né nabídkové ceny ve výši 820.000 Kč, 
d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 č. 1,
e) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na 
rok 2014 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Regio-
nem Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 70.075 
Kč,
f) přidělení finančního daru starostovi města za 
činnosti vykonané nad rámec jeho funkčních po-
vinností dle zápisu,
g) cenovou nabídku firmy BOROKO, Technické 
vybavení zvonů, Štefánikova 263, Brodek u Přero-
va na technické vybavení zvonu do zvonice v Zad-
ním Arnoštově v uvažované částce do 17.000 Kč 
vč. DPH,
h) návrh na financování oprav památek z Progra-
mu regenerace MPR a MPZ v roce 2014,
i) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava 
průjezdu do dvorního traktu kláštera č. p. 51 na 
ul. Soudní v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podala firma František Hanzal, Dr. Klimeše 
682, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 225.378 
Kč vč. DPH,
j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 
43 Jevíčko k provedení akce: „Oprava průjezdu do 
dvorního traktu kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Je-
víčku“ za nabídkovou cenu 225.378 Kč vč. DPH,
k) výsledek výběrového řízení na akci: „Restauro-
vání sloupu se sousoším andílků a sochou sv. Jana 
Nepomuckého na Palackého náměstí v Jevíčku“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podal ak. sochař 
Martin Pokorný, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 za 
nabídkovou cenu 399.280 Kč vč. DPH,
l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a ak. sochařem Martinem Pokorným, Jeseniova 67, 
130 00 Praha 3 k provedení akce: „Restaurování 
sloupu se sousoším andílků a sochou sv. Jana Ne-
pomuckého na Palackého náměstí v Jevíčku“ za na-
bídkovou cenu 399.280 Kč vč. DPH,
m) finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Je-
víčko ve výši 46.135 Kč na opravu střechy kostela 
NPM (v této částce je uvažován podíl ke grantu Pk 
dle přijatého usnesení č. 36/1 písm. i) ze dne 11. 

12. 2013),
n) výsledek výběrového řízení na akci: „Výměna 
oken na domě č. p. 125 (DPS – do ulice) na ul. Ko-
bližná v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabíd-
ku podala firma VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rož-
mitálova 14, 678 01 Blansko za nabídkovou cenu 
188.225 Kč bez DPH,
o) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálo-
va 14, 678 01 Blansko k provedení akce: „Výměna 
oken na domě č. p. 125 (DPS – do ulice) na ul. Ko-
bližná v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 188.225 Kč 
bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
p) přijetí dotace v rámci OPŽP na akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ v před-
pokládané výši 5.268.662 Kč,
q) neuplatnění zákonného předkupního práva na 
koupi budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 
1347 v k. ú. Jevíčko-předměstí (TS na ul. Pod Za-
hradami) za cenu 551.560 Kč od společnosti Vý-
chodočeské energetické závody, státní podnik v li-
kvidaci,
r) prodej pozemků p. č. 2114 (207 m2) – zahrada 
a p. č. 2115/2 (106 m2) – ostatní plocha, oba v k. 
ú. Zadní Arnoštov JUDr. Aleně Jahodové za cenu 
35 Kč/m2, celkem 10.955 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
+ úhradu vyhotovení geometrického plánu v hod-
notě 5.324 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a JUDr. Alenou Jahodovou na prodej pozem-
ků p. č. 2114 a p. č. 2115/2, oba v k. ú. Zadní 
Arnoštov,
s) prodej pozemku p. č. 24/7 (1470 m2) – zahra-
da v k. ú. Zadní Arnoštov panu Milanu Hieslovi 
za cenu 35 Kč/m2, celkem 51.450 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + úhradu vyhotovení geometrického plá-
nu v hodnotě 6.897 Kč a kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a panem Milanem Hieslem na prodej 
pozemku p. č. 24/7 v k. ú. Zadní Arnoštov,
t) prodej pozemku p. č. 11/3 (195 m2) – zahrada 
v k. ú. Zadní Arnoštov do podílového spoluvlastnic-
tví o velikosti podílu id. ½ pro každého, Ing. Jola-
ně Hrbáčkové, Trnkova 525/37, 779 00 Olomouc 
a Ing. Václavovi Krchovi, Žukovského 852/1, 161 
00 Praha za cenu 35 Kč/m2, celkem 6.825 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Ing. Jolanou Hrbáčkovou a Ing. Václavem 
Krchem na prodej pozemku p. č. 11/3 v k. ú. Zad-
ní Arnoštov,
u) koupi pozemku p. č. 1447 (51 m2) – ostatní plo-
cha v k. ú. Zadní Arnoštov od Ing. Jolany Hrbáčko-
vé, Trnkova 525/37, 779 00 Olomouc a Ing. Václava 
Krcha, Žukovského 852/1, 161 00 Praha za cenu 
35 Kč/m2, celkem 1.785 Kč + úhradu správního 

poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Jola-
nou Hrbáčkovou a Ing. Václavem Krchem na koupi 
pozemku p. č. 1447 v k. ú. Zadní Arnoštov,
v) záměr bezúplatného nabytí částí pozemků p. č. 
538/3, p. č. 175/8 a p. č. 1737/1, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a podání žádosti na Pardubický kraj,
w) cenovou nabídku a smlouvu o dotačním man-
agementu se společností Erste Grantika Advisory, 
a. s., Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno na za-
jištění dotačního managementu projektu „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ ve výši 
80.000 Kč bez DPH a dále služby v období udrži-
telnosti projektu (5 let) za hodinovou odměnu dle 
smlouvy,

40/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Martu Pocsaiovou a Ing. An-
tonína Staňka,

40/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :
a) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-
deže a sportu,
b) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 
18. 3. 2014,
c) informaci místostarosty o zahájení zadávací-
ho řízení k podlimitní veřejné zakázce na staveb-
ní práce s názvem „Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ Jevíčko“, kde hlavním účelem je zatep-
lení objektu ZŠ Jevíčko,
d) informaci vedoucí finančního odboru MěÚ Je-
víčko o možnosti zřízení termínovaného vkladu 
u společnosti J&T BANK, Pobřežní 14, Praha 8 s 2 
% úročením a tříměsíční výpovědní lhůtou,
e) informace místostarosty o veřejném projednání 
návrhu územního plánu Jevíčko s vyhodnocením 
připomínek veřejnosti, sousedních obcí, dotčených 
orgánů a KrÚ Pardubického kraje a informace Ing. 
arch. Pavla Mudruňky ve věci jejich zapracování,
f) informaci místostarosty o předpokládaných ná-
kladech na osazení 3 ks pamětních desek obětem 
1. sv. války na podestě sochy T. G. Masaryka ve 
výši cca 70 až 80.000 Kč s navrženým výtvarným 
řešením,
g) informaci místostarosty ve věci odhadu nákladů 
na základní technické vybavení lokalit pro výstavbu 
RD Panské pole a U Hájku,
h) informace Ing. Zdeňky Jiráskové o nepovoleném 
kácení na tělese autostrády na pozemku p. č. 5369 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a návrhu na předání této 
věci Policii ČR k prošetření pro podezření ze spá-
chání protiprávního jednání neznámým pachatelem,
i) informace rady města o aktuálním stavu vysoko-
zdvižné plošiny s návrhem technických parametrů 
pro případné zakoupení nového stroje,
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Usnesení z 88. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 3. března 2014
1/88 Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebyto-
vých prostor mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem zastoupeným Gymnáziem Jevíčko k nájmu 
nebytových prostor na Domově mládeže, ul. Nerudo-
va 557, který Město Jevíčko využívá za účelem insta-
lace, provozu a údržby hlavní stanice kabelové tele-
vize s úhradou částky za nájem nebytových prostor 

800 Kč měsíčně a skutečný odběr energie na základě 
odpočtového elektroměru na období od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014,
2/88 Rada schvaluje zaplacení členského příspěv-
ku Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace 
R 43 na rok 2014 ve výši 2.900 Kč,
3/88 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a společností ECOBAT, s. r. o., Soborská 1302/8, 
Praha 6 o zřízení místa zpětného odběru přenosných 
baterií a akumulátorů,
4/88 Rada schvaluje zakoupení použitého lisu na 
papír pro potřeby sběrného dvora od firmy GST, s. r. 

o., Jevíčko za částku 40.000 Kč vč. DPH,
5/88 Rada schvaluje zakoupení licencí antiviro-
vých programů pro MěÚ Jevíčko s platností na dva 
roky od firmy NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko 
za částku 13.990 Kč bez DPH,
6/88 Rada schvaluje servisně materiálovou 
smlouvu č. 141034 mezi Městem Jevíčko a společ-
ností ELVIRA, spol. s r. o., Magistrů 1275/13, 140 
00 Praha 4 k zajištění provozu multifunkčního zaří-
zení ineo+ 224e.
Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Usnesení z 89. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 24. března 2014
1/89 Rada schvaluje CN firmy Petr Bombera, pod-
lahářské práce, Jaroměřice 393 na opravu podlahy 
v nájemním bytě na ul. Soudní 56 za částku 11.968,50 
Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
2/89 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěv-
ku 2.000 Kč OS BabyBox pro odložené děti – STATIM 
na zřízení 61. Českého babyboxu ve Svitavách,
3/89 Rada schvaluje uvítání nových občánků 
z obce Víska u Jevíčka v obřadní síni Města Jevíčko 
společně s uvítáním nových občánků města Jevíčka 
dne 6. 4. 2014,
4/89 Rada pověřuje IT zajištěním CN na výmalbu 
prostor sálů, kuchyňky a vstupní chodby, přebroušení 
a nalakování stávajících parket v budově Zámečku,
5/89 Rada schvaluje úhradu vzniklých nákladů 
společnosti Lesy ČR, s. p. spojených se zrušenou akcí 
výstavby rozhledny Kumperk v předpokládané výši 
10.000 Kč až 15.000 Kč,
6/89 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěv-
ku pro Domov důchodců, Jesenec ve výši 2.000 Kč,
7/89 Rada pověřuje IT jednáním s Policií ČR a od-
borem dopravy MěÚ Moravská Třebová o možné úpra-
vě dopravního značení na Palackého náměstí umož-
ňující odbočení vlevo pro autobusy z ulice Brněnská, 
který jim umožní vjezd na spodní zastávky,  
8/89 Rada uděluje souhlas společnosti REHAU, 
s. r. o., a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu „Rozšíření zpevněných ploch, novostavba lehké 
montované haly, přesun lehké montované haly“ na po-
zemcích p. č. 1665/21, p. č. 1665/22, p. č. 1665/23, p. 
č. 1665/27, p. č. 1665/28, p. č. 5332, p. č. 5359/2, p. 
č. st. 961, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí,
9/89 Rada schvaluje vypovězení smlouvy o poskyto-
vání ochrany objektů prostřednictvím PCO společnosti 
JABLOTRON SECURITY, a. s., pro město Jevíčko a pře-
chod k jinému poskytovateli ochrany objektů prostřed-
nictvím PCO společnosti ARAGON Security, s. r. o.,
10/89 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina 
a budovy Synagogy za účelem konání vystoupení žáků 
ZUŠ Jevíčko,
11/89 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových 
prostor prodejny a skladu v přízemí budovy MěÚ Jevíč-
ko č. p. 1,
12/89 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 
2114 – zahrada (207 m2) a části pozemku p. č. 2115 – 
ostatní plocha o výměře dle zaměření GP, oba v k. ú. 
Zadní Arnoštov,

13/89 Rada schvaluje hospodářský výsledek pří-
spěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2013 se zis-
kem finanční částky 22.267,22 Kč, kdy částka ve výši 
2.267,22 Kč bude převedena do rezervního fondu 
a částka ve výši 20.000 Kč bude převedena do fondu 
odměn,
14/89 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové 
organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2013 dle předložených 
podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude se-
psán protokol,
15/89 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace PBH města Jevíčka za rok 2013 se 
ziskem finanční částky 4.311,22 Kč, kdy částka ve výši 
862 Kč bude převedena do fondu odměn a částka ve 
výši 3.449,22 Kč bude převedena do rezervního fondu,
16/89 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace PBH města Jevíčka za rok 2013 dle předlo-
žených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky 
bude sepsán protokol,
17/89 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2013 se ziskem fi-
nanční částky 815,92 Kč, která bude převedena do re-
zervního fondu,
18/89 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace ZŠ Jevíčko za rok 2013 dle předložených pod-
kladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán 
protokol,
19/89 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace MŠ Jevíčko za rok 2013 se ziskem fi-
nanční částky 879,33 Kč, která bude převedena do re-
zervního fondu,
20/89 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace MŠ Jevíčko za rok 2013 dle předložených pod-
kladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán 
protokol,
21/89 Rada schvaluje zábor veřejného prostran-
ství pro potřeby sezónního posezení Pivnice na Dvorci 
s úhradou dle platné OZV, která činí 1.000 Kč za měsíc,
22/89 Rada schvaluje umístění reklamního poutače 
pro firmu Petr Bombera, Kompletní podlahářské práce, 
Jaroměřice 393 v parčíku před OD COOP s úhradou 
dle platné OZV 2.000 Kč za rok s umístěním tak, aby 
nedošlo k zastínění současných reklamních poutačů,
23/89 Rada pověřuje IT prověřením napojení stáva-
jícího el. vedení z „hasičky“ k zajištění napájení el. po-
honu zvonu do zvonice v Zadním Arnoštově,
24/89 Rada schvaluje finanční příspěvek pro Hockey 
team Jevíčko na pořízení nových dresů ve výši 2.000 Kč 
a užití znaku města na těchto dresech,
25/89 Rada schvaluje finanční příspěvek pro TJ Cy-
kloklub Jevíčko na kulturní program v rámci ZMN Je-
víčko – GP Matoušek 2014 ve výši 20.000 Kč,

26/89 Rada schvaluje zakoupení použitých regálů 
pro potřeby archívu MěÚ a plechových kontejnerů 
pro potřeby odpadového hospodářství města od firmy 
GST, s. r. o., Jevíčko za částku 21.500 Kč vč. DPH,
27/89 Rada pověřuje IT zajištěním nástřiku vodo-
rovného dopravního značení na vyhrazené stání pro 
invalidy na Palackého náměstí před provozovnou lé-
kárny a zajištění obnovení nástřiků vodorovného do-
pravního značení přechodů pro chodce ve městě,
28/89 Rada schvaluje zakoupení vysavače pro po-
třeby MěÚ Jevíčko do částky max 3.500 Kč vč. DPH,
29/89 Rada schvaluje finanční částku 8.004 Kč 
vč. DPH na zakoupení disků, pneumatik, vč. přezutí 
a vyvážení pro vozidla JSDH Jevíčko dle zápisu,
30/89 Rada pověřuje vedoucího organizačního od-
boru jednáním o spoluúčasti Státního pozemkového 
úřadu při uklizení černé skládky na pozemku p. č. 
5358 v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 50 %,
31/89 Rada schvaluje záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 11/1 – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov,
32/89 Rada neschvaluje podání žádosti o povolení 
kácení modřínů u domu Nerudova 569,
33/89 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. 
č. 4712 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-před-
městí o velikosti 60 m2 žadateli dle zápisu za cenu 2 
Kč/metr a rok, celkem 120 Kč/rok na dobu neurči-
tou,
34/89 Rada schvaluje obeslání firem k předložení 
cenových nabídek na akci: „Výměna oken Kobližná 
125, Jevíčko“ dle zápisu a schvaluje komisi pro ote-
vírání obálek na uvedenou akci dle zápisu,
35/89 Rada schvaluje opravu vozidla Škoda For-
man rzv 2E2 4454 firmou Autodoprava Nárožný, 
s. r. o., Jevíčko za částku 4.500 Kč bez DPH s úhra-
dou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
36/89 Rada schvaluje přidělení bytů na ul. Třebov-
ská 71 a na ul. Kobližná 125 žadatelům dle zápisu na 
doporučení bytové a sociální komise,
37/89 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, Hor-
ní Štěpánov 362 k provedení rekonstrukce sociální-
ho zařízení WC v budově na ul. Komenského nám. 
167 za částku 46.833 Kč bez DPH s úhradou z roz-
počtu PBH města Jevíčka,
38/89 Rada schvaluje CN firmy Pavel Berka, U Ci-
helny 631, Jevíčko ke zhotovení dřevěného přístřešku 
na studnu v Zadním Arnoštově za částku 28.000 Kč 
bez DPH,
39/89 Rada pověřuje vedoucí finančního odbo-
ru společně s tajemníkem a místostarostou provést 
cenový marketing na zajištění služeb daňového a fi-
nančního poradce pro město Jevíčko.

Mgr. Miroslav Šafář, starosta místostarosta

j) informace tajemníka MěÚ Jevíčko o aktuálním 
stavu žaloby na MěÚ Jevíčko a KrÚ Pk vedeném 
u KS v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích pod 
sp. zn. 52 A 1/2014,
k) informace místostarosty ve věci anonymní stíž-
nosti na hluk z areálu S&M CZ, s. r. o. a vyjádření 
provozovatele technologie společnosti H&H Energy, 
s. r. o. ve věci realizace protihlukových opatření,

40/4  Zastupitelstvo  v o l í : 
a) přísedící Okresního soudu ve Svitavách, po-
dle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 
Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů, občany města Jevíčko: 
b) Bc. Jindřicha Beneše, M. Mikuláše 743, Je-
víčko, 

c) Dagmar Krhlovou, Brněnská 786, Jevíčko, 
d) Mgr. Miloslava Parolka, Slunečná 852, Je-
víčko.
e) 
Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta
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ŠKOLY A RŮZNÉ

Ocenění na krajské přehlídce dětských recitátorů 

Basketbal na Základní škole 
v Jevíčku umíme!

Okénko mateřské školy
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Ve středu 9. 4. byl pro třídu Kapříků príma den. Vydali jsme se ke 
Schmidtovým, kteří nás pozvali na návštěvu. Děti čekalo překvapení. Na 
dvorku viděli slepice, psy, kozu s kůzlátky, králíčky a dokonce i krocana. 
Byl to velký zážitek a děti se od zvířátek nemohly odtrhnout. Všechny 
plánovaly, jak si takového „kamaráda“ pořídí domů. 
Ještě jednou moc děkujeme Schmidtovým za pozvání a hlavně trpělivost.

D. Mlčochová a M. Zatloukalová

V měsíci dubnu proběhla v Pardubicích kraj-
ská přehlídka dětských recitátorů. Základní 
školu v Jevíčku reprezentovaly dvě recitátorky, 
Zdeňka Mauerová a Natálie Finsterlová. 
Natálie Finsterlová byla na krajské přehlídce 
oceněna. Získala diplom za přednes grotesky 
Relativita strachu od maďarského autora I. Ör-
kenyho. Natálie tak zůstala těsně za branami 
republikového kola, jediným vyšším oceněním 
je totiž „Diplom s postupem na celostátní pře-

hlídku“. Na tu se jí podařilo postoupit v loň-
ském školním roce.
Zdeňka Mauerová si sice ocenění z krajské pře-
hlídky nedovezla, ale postupem do krajského 
kola se zařadila mezi nejlepší recitátory Pardu-
bického kraje. 
Z krajské přehlídky si všichni opět kromě kul-
turního zážitku odvezli postřehy odborné po-
roty a náměty pro další práci.

Finsterlová Jiřina
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RŮZNÉ

Jevíčko se zase protančilo k velikému úspěchu!!!

Jarní soutěžní úspěchy ZUŠ Jevíčko

Dne 22. března 2014 proběhl 6. ročník oblíbené 
celorepublikové taneční soutěže, takzvané Slánské 
tančení. Účastnilo se jí téměř 30 měst z celé ČR. 
Naši tanečníci ze Základní umělecké školy museli 
být na místě už v 9.30 a soutěž obvykle trvá mi-
nimálně do 17 hodin, což je pro všechny, zvlášť 
pro malé děti, veliký fyzický výkon. Vstávají už po 
čtvrté hodině ranní, aby stihli odjezd autobusu již 
v pět třicet! Tak se svačinami, obědníky, krabička-
mi jídla, nažehlenými kostýmy, vším nezbytným, 
a že toho není málo a nic se nesmí doma zapome-
nout, se sjíždějí ze všech míst na stanoviště a na-
stupují na více než 500  km dlouhou cestu. S ná-
vratem domů se nepočítá dříve než před půlnocí. 
Domů jsme si dovezli 2 zlaté medaile, 2 bronzové 
medaile, jedno čtvrté místo a jedno čestné uzná-
ní. Nemáme žádná profesionální studia, nemáme 
drahé skvělé, stylem oplývající kostýmy, nemáme 
ani sponzory ve srovnání s tanečními skupinami 
z jiných měst, které vysbíraly spolu s Jevíčkem 
medailová místa. Každoročně se naše děti zapisují 
jako pohybově skvělé, sehrané, hudebně vnímavé, 
usměvavé, radostné a nepohlcené trémou. Stejně 
tak jako nás podporují kolegové tanečníci, fandí-
me i my jim, ostatním soutěžícím. Povzbuzujeme, 
tleskáme a máme radost z tance. Tím je Slaný vý-
jimečný, jde o umění pohybu.
Takže které choreografie od nás z Jevíčka byly od-
měněny zlatou medailí? Choreografie s názvem 
„Afro“ a „Odbila dvanáctá“. ,,Afro“ je taneční se-
stava ve volném stylu, na hudbu afrických tanců 
v moderním hávu. Skvěle zatančit se tato sklad-
ba povedla našemu tanečníkovi Ondrovi Hňoup-
kovi společně se skupinou osmi dívek. Publikum 
křičelo nadšením. Druhou zlatou získala skladba 
,,Odbila dvanáctá“ – a jak již název napovídá, jde 
o hodinu duchů, v tomto případě mrtvol, které se 
rozhýbaly úderem půlnoci. Probudí se, zatančí si 
a zase usnou. Všichni byli fascinováni profesionál-
ním líčením i rozcuhy vlasů. Za celou vizáž by se 
nemusel stydět ani samotný Hollywood. Rozpára-

Jako každým rokem, tak i letos jsou jarní měsíce 
roku zaměřeny na nejrůznější soutěže pro obory 
Základních uměleckých škol. Naše jevíčská zuška 
se do soutěžení i letos zapojila v řadě uměleckých 
oborů.
Po úspěšných školních kolech soutěže v hudeb-
ním oboru hry na klavír a housle vyrazilo celkem 
7 klavíristů a 7 houslistů do okresních kol. Vý-
sledkem byla řada pěkných umístění a také jeden 
postup do krajského kola. Ve hře na klavír sou-
těžili v okresním kole v ZUŠ Polička: Julie Kou-
řilová - 3. místo (1. kategorie), Barbora Tihono-
vá - 3. místo (2. kategorie), Eliška Beranová - 3. 
místo (3. kategorie) Eliška Lexmaulová - 1. místo 
s postupem do krajského kola (3. kategorie), Jana 
Melková - 3. místo (6. kategorie), Filip Kaderka 
- 2. místo (7. kategorie), Petr Mooz - 3. místo, 
(8. kategorie), Tomáš Haas – 3. místo (9. katego-
rie). Žáci byli ze tříd vyučujících: Ivany Svojanov-
ské, Bc. Barbory Křivinkové a Martina Kouřila, 
dipl. um.
V krajském kole klavírní hry, které proběhlo v ZUŠ 
Vysoké Mýto, získala postupující klavíristka Eliška 
Lexmaulová 3. místo, ze třídy Ivany Svojanovské.
Ve hře na housle soutěžili v okresním kole v ZUŠ 
Moravská Třebová: Anna Trčková - 2. místo (1. ka-
tegorie), Simona Šnoblová - 1. místo (1. katego-
rie), Eliška Trčková - 2. místo (3. kategorie), Pav-
lína Langerová - 2. místo (4. kategorie), Barbora 
Staňková - 3. místo (4. kategorie), Anna Strouha-
lová - 3. místo (5. kategorie), Vladimír Tlamka - 2. 

místo (7. kategorie). Houslisté jsou žáky paní uči-
telky Bc. Barbory Křivinkové.
V kategorii dechových orchestrů reprezentoval 
ZUŠ Jevíčko orchestr Malohanácká muzika přímo 
v krajském kole v ZUŠ Přelouč, zde naše dechov-
ka pod taktovku Jiřího Palána obsadila nádherné 
1. místo s postupem do celostátního kola. V této 
soutěži získal také ocenění za vynikající sólový vý-
kon mladý trumpetista orchestru Jakub Staněk.
Kategorii tanečních a estrádních orchestrů repre-
zentoval naši školu orchestr Etien Band (pod ve-
dením Ing. Radka Kavana) v krajském kole v ZUŠ 
Svitavy.
Kromě uvedených hudebních soutěží soutěžili 
také žáci tanečního oboru školy, kteří v čele s paní 
učitelkou Alenou Dosedlovou získaly krásná umís-
tění v taneční soutěži „Slánské tančení“. O této 
soutěži pojednává samostatný článek žáka Denise 
Jamného.
Ani Výtvarný obor nezůstává pozadu, ale na svoji 
soutěž teprve čeká, měla by probíhat v průběhu 
měsíce května.  Tímto jim držíme palce a přejeme 
mnoho úspěchů.
Všem soutěžícím vyslovuji velké poděkování za 
účast a „stoprocentní“ nasazení při soutěžních vý-
konech. Poděkování patří také vyučujícím a vedou-
cím souborů, kteří věnovali spoustu času a ener-
gie přípravě žáků do soutěže. Své místo v podpoře 
hrají také rodiče žáků, kterým děkujeme za spolu-
práci a podporu.

Dušan Pávek, dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko.

Pardubické střípky
Krajská knihovna v Pardubicích a Středisko výcho-
dočeských spisovatelů v září vyhlásily již 5. rokem 
soutěž „Pardubické střípky“. Do této soutěže se 
mohly posílat příspěvky jak literární, tak i výtvarné. 
Ze Základní školy Jevíčko se zúčastnil Petr Veselka 
a Vít Václavek z 8. A, kteří napsali příběhy na téma 
„Voda – živel i přítel“.  Pozvání na slavnostní vyhlá-
šení výsledků v Domě hudby v Pardubicích přijal 
Petr Veselka, který si vypsal 3. místo v kategorii 8. 
a 9. ročníku základních škol a víceletých gymnázií 
z celkem 39 prací.
Natálie Finsterlová, red. časopisu OBJEV  ZŠ Jevíčko

né kostýmy přidávaly ještě více reálný pohled celé 
choreografie. Tuto choreografii zatančila synchro-
nizovaná skupina s jedním klukem, Denisem Jam-
ným, a s 15 půvabnými slečnami. Výrazový tanec 
tímto získal od poroty velmi vysoké ohodnocení. 
Třetí bronzové medaile získali úžasný a diváky do-
slova neutuchajícím potleskem aplaudovaný „Ma-
dagaskar“, který by jistě dostal i cennější místo, 
tanečně bezesporu, a dále skladba „Ratatouille“. 
Jenže, jak již bylo zmíněno, oceněny byly i skladby 
jiných měst, kde jeden kostým stál celé tisíce. Díky 
stylu kostýmů je pak bodování odlišné. Madagas-
kar je úchvatná, 
veselá a do tan-
ce strhující sklad-
ba, film zná snad 
každý z dětí i do-
spělých. Skupina 
z Jaroměřic s jed-
ním malým ta-
nečníkem skoro 
rozdupala pódi-
um a porota sot-
va udržela nohy 
v klidu! Další 
bronzovou me-
daili ve Slaném 
získalo baletní 
vystoupení „Rata-
touille. Skupina byla ryze dívčí. A balet je balet. 
Zde se projevila invence naší vedoucí Alenky Do-
sedlové a jejího pobytu na pražské konzervatoři. 
Její vedení nás nesvazuje, ale tlačí kupředu i ne-
chává rozevlát. Vše se odrazí na výsledcích, pak je 
pohár opět u nás.
       Za čtvrté místo jsme rovněž rádi, malé slečny 
z Jevíčka ze sebe vydaly maximum. Oblečené v in-
diánských kostýmech a skvěle namaskované tan-

čily jak o život v rytmech soudobého hudebního 
mixu. I tady potlesk nebral konce. Kdo chodí na 
naše vystoupení, jistě si na naše pomalované co-
paté dívky vzpomene. Máme velikou radost a také 
jim gratulujeme!
       Poslední ocenění bylo věnováno jako uzná-
ní, a to čestné, za choreografii a provedení výrazo-
vého tematického vystoupení s názvem „Za dveř-
mi pokoje“ - krásná křehká skladba o panenkách 
a chlapci, který je oživil, rozpohyboval a protančil. 
Jde o idylický příběh podbarvený hudbou tikají-
cích rokokových zámeckých hodin, milé podívání, 
co vezme za srdce. Tato choreografie je absolvent-
skou prací Denise Jamného, kterou zakončil svůj 

1. stupeň tanečního oboru na ZUŠ v Jevíčku.
        Děkujeme Základní umělecké škole i městu 
Jevíčku, našim pravým rukám paní Blchové, paní 
Portyšové a paní Machorkové, naší vedoucí Alence 
Dosedlové, a v neposlední řadě i našim rodičům, 
že nám umožní navštěvovat ZUŠ v Jevíčku a díky 
tomu máme možnost zažít spoustu nezapomenu-
telných chvil. 

Denis Jamný, žák tanečního oboru ZUŠ Jevíčko
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Jarní matiné v Jaroměřicích
Pěvecký sbor Cantilo při-
jal pozvání vystoupit v ne-
děli 30. 3. 2014 v jaromě-
řické výstavní síni Centra 
života a podnikání. Místní 
knihovna připravila ver-
nisáž obrazů R. Knápka 
a J. Macka, k vidění i ke 
koupi byly také korálko-
vé kreace E. Kopicové. Od 
sobotního rána probíha-
lo malé sborové soustředění v prostorách Zámečku 
a po obědní pauze se zpěváci přemístili do Jaroměřic 
na zkoušku, v 15 hodin propuklo zahájení vernisáže. 
Cantilo si připravilo pro posluchače směs 13 písní 
všech žánrů – premiérově zazněly skladby Kánon W. 
A. Mozarta, Velkomoravský chorál od J. Pavlici, li-
dová Na horách studénky, Svítá od J. Ježka, spiritu-
ál Down By The Riverside a Something z repertoáru 
Beatles. Na klavír doprovázeli Martin Kouřil a Tomáš 
Haas, kytarový doprovod zajistil Martin Dušek. Dě-
kujeme divákům, kteří v tomto krásném jarním od-
poledni dali přednost kulturnímu zážitku před jinými 
aktivitami a přišli v hojném počtu, i paní Vykydalové 
za pozvání a starostlivou péči o náš sbor. Rádi se bu-
deme do Jaroměřic vracet!
4. ročník přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka
Rok uplynul jako voda a byla tu sobota 12. dubna 
a s ní další ročník sborové přehlídky Okolo Jevíč-
ka. Přehlídku pořádal nově vzniklý Pěvecký spolek 
Cantilo spolu s Městem Jevíčko v prostorách jevíč-
ské synagogy. Průvodního slova se již tradičně uja-
la Jitka Moučková. Program zahájil v 16 hodin sbor 
Cantilo pod taktovkou Mgr. Luďka Klimeše dvace-
timinutovým vystoupením, kdy zazněly nové písně, 
které měly premiéru již v Jaroměřicích. Dále mohli 
diváci uslyšet kvartet 4/4 JeVy pod vedením Jarosla-
va Gamby, tentokrát obohacený o zpěvačku Štěpánku 
Rádkovou. Studenti si připravili 3 vlastní skladby /
Gymplácká, Porodní, Sendvič/, které zaujaly vtipným 
textem, a dvě převzaté a upravené /Jar Of Hearts, 
Pohádková/. Jako poslední před krátkou přestávkou 
vystoupili hosté z Jaroměře – smíšený pěvecký sbor 

ko a dalším. Dík patří moderátorce, všem zpěvákům 
a sbormistrům za kvalitní výkony, i organizátorům 
z řad Cantila za pečlivou přípravu celé akce.  Za rok 
opět na shledanou!

Z ohlasů na přehlídku Okolo Jevíčka
Ahoj Luďku, ahoj sbore!
Festival v Jevíčku, na který jste nás pozvali, mě fasci-
noval. Byl přiměřeně veliký, obsazený soubory s prí-
movými lidmi, kteří ze sebe sama opravdu něco
vydávali k potěše všech. Kromě toho je Jevíčko pře-
krásné městečko a, věřte, s usměvavějšími lidmi, než 
tady. Vždy jsem mluvil o zázraku, že se v Jaroměři, 
malém východočeském městě, najde pár lidí, kteří 
dají dohromady takový sbor, jako je Cantus. Tím větší 
zázrak spatřuji ve vaší práci (i podle vašich int-strá-
nek), pod vedením Luďka, v takovém malém měs-
tečku, jakým je Jevíčko. Anebo je to právě zákonité. 
Podle dojmu z ranní slavnostní mše ve vašem kostele 
bych soudil spíš na to. To co žijete, je život tak, jak 
by měl být. Krásné! A tak mě to přivedlo k písničce, 
kterou posílám. Třeba se vám zalíbí.
Ahoj, zdraví Karel Vik Cantus
Poznámka: 
Pan Vik složil přímo pro Cantilo skladbu, kterou na-
zval příznačně Okolo Jevíčka. 

Za Cantilo Mgr. Darina Gnipová

Cantus se sbormistrem Pavlem Smékalem. Základ je-
jich vystoupení tvořily zejména klasické skladby B. 
Martinů, A. Dvořáka a P. Ebena, obohacené o úpra-
vy lidových písní, či známé Ezop a brabenec a Svítá 
od J. Ježka. Cantus v Jevíčku nezpíval poprvé – jeho 
členové zde mají mnoho příznivců i kamarádů a rádi 
se sem vracejí. Druhou polovinu programu otevřelo 
dívčí vokální trio z Lanškrouna Hlasy ve tmě. Mohli 
jsme uslyšet 10 skladeb převážně folkového rázu a za 
doprovodu kytary – některé převzaté s vlastními tex-
ty, jiné autorské. Diváci si notovali spolu s kapelou 
při písničkách My tři a čas, Nohy mý tety, Vlasy… 
a odměnili Hlasy ve tmě bouřlivým potleskem. Závěr 
programu patřil již známému a v Jevíčku oblíbenému 
seskupení, které si říká Lomnický Sbor Disharmonic-
kých amatérů. Tento vokálně instrumentální soubor 
z Lomnice u Tišnova pod vedením Báry Pavlišové 
přivezl očekávané jazzové nebo bluesové skladby / 
At Last, Sebtember, Besame Mucho/ či netradičně 
představil skladby známé /Scarborough Fair, Ama-
zing Grace/.  Po téměř třech hodinách přehlídka do-
spěla ke svému vrcholu – všichni zpěváci se shromáž-
dili na pódiu, aby se s publikem rozloučili společnou 
písní Proč bychom se netěšili ze Smetanovy Prodané 
nevěsty. Ač ji autor napsal před mnoha desítkami let, 
její slova jsou aktuální i v dnešní době: „Proč 
bychom se netěšili, když nám Pánbůh zdraví 
dá… Jenom ten je vpravdě šťasten, kdo života 
užívá!“ Závěrem nezbývá než poděkovat všem 
zúčastněným – divákům, kteří opět nezklama-
li a vytvořili úžasnou atmosféru, na kterou bu-
dou účinkující dlouho vzpomínat, sponzorům 
a příznivcům, bez jejichž pomoci by přehlídka 
neproběhla – zvláště městům Jevíčko a Velké 
Opatovice, firmám Regam a Rustika, ZUŠ Jevíč-

Sněhurka v Národním divadle Brno

Práce na zámku v Biskupicích

Dne 10. března si tanečnice a tanečníci ZUŠ Jevíč-
ko zpříjemnili výletem do Janáčkova divadla v Brně. 
Vydali se na baletní představení s názvem Sněhurka 
a sedm trpaslíků od Bogdana Pawlowskeho. Baletní 
pohádka o krásné Sněhurce, zlé maceše a sedmi tr-
paslících, která je plná kouzel, napětí a odvahy, vy-

kouzlila na tváři úsměv nejen těm mladším divákům. 
Zábavné a veselé pojetí baletních kroků i hudby ne-
násilně seznámilo malé tanečnice s klasickým tan-
cem. Pohádka se všem zúčastněným moc líbila a tě-
šíme se na další návštěvu Národního divadla Brno.
Tereza Hrouzková, žákyně tanečního oboru ZUŠ Jevíčko

Dělal jsem v zámku jakousi zednickou práci 
s Martinem Vašíčkem. Nechal jsem si na dvoře 
kabát a v něm krajíc chleba na svačinu. Na ná-
dvoří vyšla kněžna se svými miláčky – psy. Pes 
chytil kabát, přišel na krajíc chleba a všechno po-
tahal po nádvoří. Martin to viděl, dodal si odvahy 
a klidné lámanou němčinou vysvětloval kněžně, 

že její pes sežral maso a chleba na svačinu. – Ne-
dalo se nic dělat, kněžna odešla do kuchyně a při-
nesla na papíře nové maso a krajíc chleba. – To se 
podařilo. Mít na svačinu maso a z knížecí kuchy-
ně! Doma jsme se nasmáli ažaž.

Ze vzpomínek Roberta Machálka Biskupice čp. 71
František Plech

Letos by se dožil
19. 6. 1889 se narodil Petr Přichystal ze Zálesí, 
policejní vyšetřovatel v Olomouci. Byl autorem 
zajímavé kroniky osady Zálesí, ve které přibli-
žoval život lidu této osady a nezapomínal na 
důležité události v okolí. Podrobně popsal udá-
losti v Olomouci při vzniku první ČSR. Hodně 
toho viděl – roku 1942 upadl v nemilost fašistů 
a byl v Brně zastřelením popraven.
Letos od jeho narození uplynulo 125 let.

František Plech

Upadl v neznámost
Josef Wilinger je jméno málo známé, avšak po zá-
sluze vyžadující zmínku. Byl to nadlesní velkostat-
ku Biskupice a dlouhá léta pracoval v lesním revíru 
Březinky, kde bydlel v místní hájovně. Roku 1939 se 
odstěhoval do zámečku ve Vranové Lhotě a přebýval 
zde až do roku 1945. Dne 19. Ledna 1969 zemřel 
v Javorníku ve Slezsku v domově důchodců ve stáří 
81 let a dne 24. 1. 1969 byl zpopelněn v Olomouci.
Wilinger byl schopným malířem krajinářem. Za své-
ho působení v Březinkách i ve Vranové Lhotě vytvořil 
mnoho prací, jejichž tématikou čerpal z Malé Hané, 
Drahanské vysočiny, též z údolí Nectavky a Třebůvky. 

Ze vzpomínek Jana Stoupala – František Plech
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Program kina Astra Jevíčko
10.5. sobota 17.30 hod., kopro-
dukční film USA a Anglie

KICK – ASS
Film vypráví příběh obyčejného 
teenagera Daeva, který se snaží 
stát opravdovým superhrdinou 
pod jménem Nářez. Stane se 
skutečným superhrdinou i přes-
to že nemá žádné superschop-
nosti. Daeův boj proti zločinu 
nahraje náhodný kolemjdoucí na 
mobil a video se stane interne-
tovým hitem. Na videu je slyšet, 
jak se Dave jako superhrdina po-
jmenovává slovem ,,Nářez“.
Hrají: Aaron Johnson, Christo-
pher Mintz – Plasse, Nikolas 
Cage, Mark Strong, Chloe More-
tz a další.
Vstupné 70 Kč. 117 minut, 
mládeži přístupný do 12 let ne-
vhodný.

17.5. sobota 17.30 hod., Americ-
ký film

I LOVE YOU PHILLIP 
MORRIS
Příběh podle knihy Stephena 
McVichera, líčí skutečný příběh 
Stevena Russela, jenž se pokou-
šel žít jako dobrý člověk, stal se 
policistou a oženil se s bohaboj-
nou Debií. Jednoho dne se však 
rozhodl přestat žít ve lži a stát 
se gayem i navenek. Postava 
Stevena je přímo ušita na míru 
Jimu Carreymu a jeho mimickým 
vlohám,  které přesně vyjadřu-
jí mnohotvárnost jeho filmové 
postavy.
Dále hrají: Leslie Mann, Beth 
Burvant, David Jensen, Antoni 
Corone a další. 
Vstupné 70 Kč, 98 minut, mláde-
ži nepřístupný.

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

03.05. 07:00 Dětské rybářské závody, Smolenská přehrada
04.05. 09:30 Šachový turnaj mládeže, hotel Morava
04.05. 10:00 Fotbal - Žáci, Jevíčko - Bystré, SK
07.05. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
08.05. 08:30 O putovní «Pohár Malé Hané», Palackého nám.
09.05. 09:00 Zápis do Mateřské školy Jevíčko, MŠ
09.05. - 11.05. Grand Prix Matoušek - 38. ročník Závod míru nejmladších 
10.05. 10:00 Fotbal - přípravka, turnaj, SK
11.05. 17:00 Fotbal - Muži A, Jevíčko - D. Loučka, SK
14.05. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
14.05. 16:00 Zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, zasedací 
  místnost Městského úřadu
14.05. 17:00 Žákovský koncert, ZUŠ - Synagoga
15.05. 18:00 Koncert saxofonistů, ZUŠ - Zámeček
17.05. 11:00 Myslivecké posezení, areál chovatelů
18.05. 10:00 Fotbal - Žáci, Jevíčko - Rohozná, SK
20.05. 18:00 Výstava výtvarníků + koncert, ZUŠ - Synagoga
21.05. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
21.05. 17:00 Koncert klávesové třídy, ZUŠ - Zámeček
21.05. 18:00 Výstava výtvarníků + koncert, ZUŠ - Synagoga
23.05. 14:00 Havárie vojenských letadel
  Pietní akt, sraz před Hotelem Morava
24.05. 10:00 Fotbal - Přípravka, turnaj, SK
25.05. 17:00 Fotbal - Muži A, Jevíčko - Opatov, SK
27.05. 17:00 Bubenický koncert, ZUŠ - sál kina Astra
28.05. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ
29.05. 18:00 Výstava výtvarníků+koncert, ZUŠ - Synagoga
30.05. 18:00 Večer na lidovou notu, koncert dechové hudby
  Malohanačka, Hotel Morava
31.05. 17:00 Fotbal - Muži B, Jevíčko - Třebařov, SK

Cena vstupného je včetně poplatku z kinematografického představení.
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ztráta práce a bankrot, postupně mu dochází, že 
jeho osobní faktor merde může vyvolat pořádný 
poprask. Vstupné 60 Kč
Sobota 31. května v 7.00 hodin od budovy Gym-
názia v Jevíčku: Za jarní přírodou a poutními 
místy Králicka s Hynkem Skořepou. 
Pamatováno bude i na „vlažnější“ turisty, kte-
ří mohou absolvovat pohodlnější variantu zájez-
du. Příjemná procházka jarní přírodou se skvělým 
průvodcem. Odjezd z Jevíčka v 7.00 hod, příjezd 
do Č. Vody cca v 9.00 hod. Odjezd z Králík (od 
kláštera) v 17. 00 hod, příjezd do Jevíčka cca v 19. 
00 hod. Přihlásit se můžete v Městské knihovně.
Program: Červená Voda, pěší procházka na Kří-
žovou horu (poutní místo, rozhledna). Možnost 
návratu k autobusu (okruh cca 5 km) a přejezd 
do Králík (prohlídka náměstí, přesun pěšky či au-
tobusem ke klášteru, prohlídka areálu kláštera).
Možnost pokračovat z Křížové hory pěšky loukami 
a lesem k prameni Tiché Orlice a přes rozhlednu 
Val ke klášteru Králíky (Č. Voda, pramen T. Orlice, 
klášter Králíky cca 10 km).
Pro zdatné turisty možnost vystoupat od prame-
ne Tiché Orlice na Jeřáb (1 003 m, nejnižší „tisí-
covka“ u nás), zajít k poutnímu místu Sv. Trojice 
a nedalekému prameni Leopolda Grabnera (též 
pramen Rudolf). Pak přes rozhlednu Val ke klášte-
ru Králíky. V tomto případě se však již jedná o po-
měrně náročnou celodenní túru (20 až 25 km).
Cena: 200 Kč (zahrnuje pouze dopravu, nezahrnu-
je vstupné do kláštera v Králíkách)

Městská knihovna Jevíčko
Připomínáme, že ve čtvrtek 8. května se 

odjíždí na zájezd s průvodcem do Budapešti a 17. 
května v sobotu odjíždí zájezd na Hitlerovo Orlí 
hnízdo. Přejeme Vám příjemné zážitky a krásné 
počasí.

Ve středu 14. května v 18.00 hodin – sál zámečku: 
Z Trutnova na Nový Zéland – deník z vandru 
k protinožcům. O dobrodružné zážitky a skvělé fo-
tografie ze svých cest se s vámi podělí cestovatel, 
fotograf a autor cestopisů Jan Jůzl.

Ve čtvrtek 22. května v 18.00 hodin – sál zámeč-
ku: USA – zážitky a postřehy z výměnného pobytu 
v Americe očima Mgr. Ondřeje Bažanta. Na webo-
vých stránkách ZŠ Jevíčko se píše: Mgr. Ondřej Ba-

žant se přihlásil do prestižního programu výměny 
učitelů nadace Fulbright. Tento program funguje 
pod záštitou vlády USA a je financován i ze soukro-
mých zdrojů. Mezi účastníky programu jsou i nosi-
telé Nobelovy ceny a jiných významných ocenění. 
Po absolvování výběrového řízení, které probíhalo 
od listopadu 2011 do května 2012, bylo dojedná-
no, že si Mgr. Bažant od září 2012 vymění úva-
zek se zmíněnou americkou učitelkou na Elemen-
tary School v městečku Neosho ve státě Wisconsin 
v USA. Nenechte si ujít zajímavý pohled na život 
v Americe, který se hned tak někomu nepoštěstí.

V úterý 27. května v 17.30 - synagoga Jevíčko:
Listování s Lukášem Hejlíkem, tentokrát 
z knihy Stephena Clarka – Faktor Merde. Angli-
čan Paul West touží žít svůj pařížský sen a oprav-
du se přitom snaží zbytečně nedráždit Francou-
ze. Jenže ne zrovna úspěšně. 
Jeho byt je tak malý, že si 
musí bagety krájet napůl, 
aby se mu vešly do kuchyně, 
a jeho průzkum francouzské 
cuisine málem vyústí ve vše-
obecnou stávku. Navíc to vy-
padá, že jej pronásleduje bý-
valá přítelkyně. A zatímco 
Paulovi hrozí vystěhování, 

Oblastní charita Moravská Třebová informuje
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 
v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. v bu-
dově charity na ul. Svitavské 44, M. Třebová - kontaktní 
osoba p. Vašáková tel. 734797498.
Akce -  již 8. ročník akce „UKAŽ CO UMÍŠ“ proběhne 
v květnu v prostorách františkánské zahrady. Příjem-
né odpoledne, kde mohou lidé s handicapem a senioři 
ukázat své dovednosti pořádáme na podporu integrace 
handicapovaných do společnosti. Na akci jsou připra-
veny soutěže, zábavný program a zakončení je tradiční 
opékání buřtů a posezení u táboráku.
Zelený čtvrtek – tento den se nesl v příjemném du-
chu, kdy pro nás zaměstnance, pastorační asistentka 

nachystala překvapení v podobě návštěvy Jaroměřic. 
Začali jsme v tempu při výstupu na Kalvárii. Přálo nám 
krásné počasí a mohli jsme po výstupu venku posvačit 
mazanec a velikonočního beránka , poté došlo i na pro-
hlídku samotného areálu poutního místa s výkladem. 
Po sestupu na nás čekal oběd v místní restauraci a ne-
chyběla ani zelená barva. I takovéto duchovní akce jsou 
důležitou součástí naší práce.
Mírov – na den 17. 4. 2014 jsme byli pozváni na akci 
Věznice Mírov. Cílem bylo hodnocení projektu Humani-
ta díky, kterému se zapojí doživotně odsouzení vězni do 
práce v šicí dílně a jejich výrobky následně pomáhají. 
Prvotně se jednalo o odstraňování log a markantů ze 

zabavených oděvů, poté došlo i na šítí hraček, obě čin-
nosti pomáhají složkám IZS v Olomouckém kraji a dále 
se aktivity rozšiřují i na další oblasti jako je spolupráce 
s neziskovými organizacemi v okolí. Na tomto setkání 
byly zastoupeny všechny organizace, které jsou s tímto 
projektem jakkoliv spojeni. Touto cestou bychom rádi 
poděkovali za možnost být součástí této úžasné věci.
Andělský obchod – rozšiřujeme sortiment našeho ob-
chodu a zveme všechny k návštěvě, otevřeno je PO – PÁ  
8:30-11:30 a 13:00-16:00. Těšíme se na vaši návštěvu 
Svitavská 655/44 vchod z ulice Školní. Příjemný kvě-
ten, lásky čas, přejí zaměstnanci Charity v Moravské 
Třebové 

Katčina finanční poradna (4. díl)
Dobrý den, Katko. Stále častěji se setkávám s lid-
mi, kteří řeší jen dluhy, žijí od výplaty k výplatě 
a nejsou schopni ušetřit. Chtěla bych této situaci 
předejít. Jak tedy ideálně rozložit příjmy, abychom 
jako rodina vyšli? /Vlasta P./
Dobrý den, Vlasto, mám radost, že konečně nějaký 
dotaz směřuje k prevenci, ne k hašení požáru. Často 
slýchávám od lidí: „Já teď finančního poradce nepo-
třebuju, až budu něco potřebovat, tak se Vám ozvu.“  
Finanční poradce ale vede každého klienta k tomu, 
aby plánoval dopředu a také předvídal neočekávané 
a nepříjemné situace.  Právě kvůli těm většina lidí po-
tom skončí v dluhové pasti. Nemysleli totiž dostateč-
ně brzy na to, že musí svoje peníze rozkládat.
Měsíční příjem rozdělujeme na několik druhů výdajů. 
Základem je běžná spotřeba, kterou tvoří výdaje na 
nájem, energie či stravu, oblečení a drogérii. Jedná se 
o nezbytné výdaje, přesto se na nich dá ušetřit, není 
to ale jednoduché. U mnoha rodin mohou být další 
výdajovou položkou vámi zmiňované úvěry. V dnešní 
době není nic výjimečného mít nějaký typ úvěru, tře-
ba ten na bydlení. Je však nutné dodržet pravidlo, že 
splátky nesmí překročit třetinu měsíčního příjmu do-
mácnosti. Pokud máte více splátek nebo byste chtěli 
snížit náklady na půjčku, doporučuji vám zvážit kon-
solidaci, nebo-li sloučení úvěrů, případně refinancová-
ní úvěru za lepších podmínek. Další typem rodinných 
výdajů je spoření. Tvorba rezerv by měla představovat 
naprostý základ hospodaření rodiny, bohužel ne vždy 
tomu tak je. Způsobů, jak rezervy tvořit, je celá řada 

vat s podrobnými informacemi z vašeho rodinného 
a osobního života. Stoprocentně by měl spolupraco-
vat s převážnou většinou finančních institucí na trhu, 
aby mohl být nestranný a nezávislý. Jak poznáte, že 
je vůči Vám opravdu objektivní? Musí mít nastaveny 
rovnocenné provize od všech společností. Jedině tak 
ho nebude nic nutit k tomu, aby preferovat některou 
z konkrétních institucí.
Co se týče správy finančních produktů, zde platí to 
samé jako při běžném nakupování. Jistě není vhodné 
kupovat například pojištění v bance nebo dokonce 
na poště, stejně tak hypotéku na financování nemo-
vitosti seženete obtížně ve stavební spořitelně. Proto 
musíte vybrat takového odborníka, který vám zaručí 
spolupráci se všemi důležitými a kvalitními poskyto-
vateli finančních produktů. Musí umět vybrat ban-
ku, která nabízí účet vhodný právě pro Vás, povinné 
ručení, které je výhodné právě pro Vaše auto, inves-
tiční společnost, která nejlépe zhodnotí Vaše peníze, 
pojišťovnu, která nejlépe ochrání Vaše finanční pří-
jmy, penzijní fond, který ochrání Vaše uspořené pení-
ze do důchodového věku, atd.  Zkrátka a jednoduše, 
když to přirovnáme opět k tomu nakupování, zeptá 
se Vás, co chcete o víkendu jíst, kolik máte na ná-
kup peněz, a jeho úkolem bude objet všechny místní 
obchody a nakoupit levné, ale přesto kvalitní potra-
viny a dovézt Vám je až do domu. Díky tomu, že toto 
dělá pro spoustu lidí ve městě, dostane u obchodníků 
mnohem lepší ceny a podmínky, než byste dostala Vy 
sama. Chtěla byste takového člověka mít a dlouhodo-
bě s ním spolupracovat? Neváhejte mi zavolat a do-
mluvíme si osobní schůzku 

a nejedná se pouze o spořicí účty, stavební nebo pen-
zijní spoření. Úspory je nutné rozdělit do tří horizontů 
- krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého. Tím 
je myšleno odkládání peněz, které budeme potřebo-
vat na naše plány v nejbližších dnech, měsících, za 
tři roky, nebo třeba za deset a více let. Obecně platí, 
že do tvorby rezerv by mělo jít deset až dvacet pro-
cent příjmů. Se správným rozložením peněz a výbě-
rem vhodných produktů vám ráda pomůžu.

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je pro mě oprav-
du výhodné nechat si spravovat všechny finanční 
produkty na jednom místě? V čem je dobré mít 
finančního poradce? /Lenka S./
Proč dnešní supermarkety mnohdy válcují drobné ob-
chodníky? Proč lidi rádi do supermarketů chodí? Ano, 
je pro nás velmi pohodlné nakoupit všechno v jednom 
obchodě a ještě mnohdy za lepší cenu. Znamená to 
ale, že budeme mít i vyšší kvalitu? Správně asi tuší-
te, že pro dobré pečivo je lepší zajít do pekárny, pro 
kvalitní maso k řezníkovi a tak podobně. Bohužel ale 
většinou za více peněz a rozhodně více času.
S penězi je to ale o něco složitější. Ke koupi toho 
nejlepšího, co finanční trh nabízí, musíte získat vel-
ké množství znalostí a praktických zkušeností. Je vů-
bec možné, aby toho běžný člověk sám dosáhl? Urči-
tě bude jednoduší a efektivnější začít spolupracovat 
s odborníkem, který vás danou problematikou pro-
vede. Tento člověk by vám měl dát prostor na zís-
kání vzájemné důvěry, aby mohl následně praco-
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Čapí rodina v ohrožení!

Havárie dvou vojenských letadel nad Jevíčkem a Jaroměřicemi 26. 5. 2014

Tak jako každým rokem přilétá na 
náš komín bývalé sodovkárny čapí ro-
dina, aby zde vyvedla svoje mláďata. 
Letos bohužel při svém letu čapí 
maminka dne 22. dubna narazila do 
antény na domě v Brněnské ulici, 
spadla na střechu a poté na chodník. 
Díky všímavému občanovi (občance - 
jméno?) byla čápice převezena do or-
dinace MVDr. Kouřilové k ošetření. 
Zároveň byla oslovena záchranná 
stanice Zelené Vendolí. Obětavý ma-
jitel pan Josef Zelený pro čapí pa-
cientku přijel osobně a při obhlídce hnízda zjistil, 
že čapí tatínek sedí v hnízdě a zahřívá vajíčka, což 
je u čápů běžné. Bohužel sám by nedokázal vyvést 

mláďata a tak padl návrh na snesení 
vajec a následné vylíhnutí umělou 
cestou. Této akce se ujal velitel míst-
ních hasičů pan Ducháček, který po-
volal na pomoc Hasičský záchranný 
sbor Pardubického kraje. Pomocí 
třicetimetrového výsuvného žebříku 
se hasič dostal až k hnízdu, počkal 
až čáp odletí a snesl pět čapích va-
jec. Zranění čápice se jevila jako vel-
mi vážná, naštěstí poranění páteře se 
nepotvrdilo.
A tak držme palce aby se zranění 

křídel zahojilo, po měsíci  ať se vylíhnou mláďátka 
a hnízdo nezůstává dlouho prázdné.

Text a foto Stanislav Dokoupil

V letošním roce dne 26. 5. 2014 uplyne již 65 let od 
tragické havárie  dvou vojenských letadel typu Sie-
bel  C 3 A  nad Jevíčkem a Jaroměřicemi, při kterých 
zahynulo celkem 14 příslušníků Československého 
letectva. Letadla patřila Letecké spojovací škole 
(LSŠ) v Chrudimi. Posádky byly složeny z 6 důstoj-
níků a poddůstojníků a z 8 leteckých dorostenců. 
Jednalo se o cvičné noční radionavigační lety na plá-
nované trase Chrudim – Bruntál – Prostějov II, kde 
bylo naplánováno přistání a zpáteční let na trase 
Prostějov II – Havlíčkův Brod – Chrudim. 
První polovinu cvičných letů oba letouny s úspě-
chem splnily. Na zpátečním letu z Prostějova do 
Chrudimi, kdy bylo rozhodnuto o změně trasy na 
let přímo do Chrudimi, obě letadla nad Jevíčkem 
a Jaroměřicemi v bouři havarovala a všech 14 pří-
slušníků obou posádek zahynulo. Dle zprávy vyše-
třovací komise vlastní příčinou havárií mohla být 
skutečnost, že letouny v důsledku nepříznivých 
povětrnostních poměrů vletěly do hlavového límce 
před studenou frontou, čímž se dostaly do prostředí, 
které nevylučuje, že i letoun uvedeného typu může 
se stát neovladatelným a nárazy větru jsou tak silné, 
že mohou způsobit rozrušení letounu za letu. Větrné 
turbulence mohou také v takovém prostředí způso-
bit sražení letounu k zemi, zvláště v kopcovitém te-
rénu. Komise se proto více přiklonila k názoru, že 
příčinou obou havárií bylo nepříznivé počasí. Byla 
to největší tragedie čsl. letectva od 2. svět. války.

Jevíčko i Jaroměřice vybudovaly v místech dopadu 
obou letadel památníky, které připomínají tuto tra-
gickou událost. Obrázek z odhalení pomníku v Ja-
roměřicích dne 18. 9. 1949 ukazuje jak mohutná 
byla účast vojska, hasičů, sokolů a prostých obča-
nů. Tyto dva pomníky však nejsou jedinou vzpomín-
kou na tuto tragedii. V Chrudimi je další pomník 
pro všechny oběti leteckých nehod chrudimského 

útvaru, který je společný pro všechny oběti z tohoto 
útvaru. Původně  byl zbudován na památku letec-
kého neštěstí se jmény obětí u Malacek z r. 1948 
a s nápisem Zahynulým letcům. Po tragické události 
nad Jevíčkem a Jaroměřicemi však bylo rozhodnuto, 
že pomník bude uctívat památku všech obětí, bez 
jejich vyjmenovávání. Byl proto později přebudován 
a je na něm nápis – Všem, kteří nedoletěli Chrudim 

ŽIJÍ S NÁMI…
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta dal-
ších…
Dnešní článek bude třetím ze série na téma otravy. 
Možných příčin otrav našich zvířecích kamarádů je 
veliké množství. Jsou to jedy, různé cizorodé látky, 
části stromů, květů, keřů, kyseliny, louhy, léky, ale 
i potraviny, do kterých bychom to ani neřekli. V dneš-
ním článku si vyjmenujeme několik dalších látek, kte-
ré mohou vyvolat intoxikaci.
Opět je čas zahrádkaření. Lidé kypří, ničí plevel, sází, 
zalévají,  hnojí a zbavují se škůdců.
Hnojiva patří mezi látky schopné způsobit otravu. 
Většinou jde o přípravek, v němž je vysoká koncen-
trace dusíkatých látek, fosforečnanů a draslíku. Při 
pozření menšího množství dochází  “jen” k podráždě-
ní a poleptání trávícího ústrojí, zvíře může slinit, mít 
křeče, průjem a zvracet. Při pozření většího množství 
dochází k rozvratu minerálních prvků a tím například 
k ovlivnění srdeční činnosti. Větší příjem látky také 
zhorší přenos kyslíku ve tkáních, zvíře pak může být 
dušné, s bledými či namodralými sliznicemi. Při po-
zření hnojiva nevyvoláváme zvracení, ihned můžeme 

podat Carbo adsorbens (tzv. černé uhlí) a vyhledáme 
odbornou pomoc.  Jiná hnojiva, například na růže, ob-
sahují velké množství železa, které způsobuje průjmy, 
zvracení, selhávání jater či ledvin. Proto je důležité 
s sebou k lékaři vzít i obal od přípravku.
Při zahrádkaření se také snažíme hubit ty, co nám 
úrodu ničí, například slimáky, hlemýždě a hlodavce. 
Bohužel přípravky na ně jsou jedovaté i pro naše zví-
řecí kamarády. Účinnou látkou v moluskocidech, tj. 
přípravcích proti slimákům, je metaldehyd , který způ-
sobuje cca od 1 do 3 hodin po pozření úzkost, slinění, 
přecitlivělost, třes, záškuby svalstva, přehřátí, ztrátu 
vědomí, ovlivnění dechu. Při pozření návnady na sli-
máky můžeme vyvolat zvracení, pak podáme Carbo 
adsorbens a urychleně vyhledáme pomoc.
Nejčastěji používanými látkami k hubení hlodavců 
jsou antikoagulační rodenticidy. Na trhu je k dostá-
ní velké množství  přípravků. Vyrábějí se ve formě 
různobarevných granulí, prášku, válečků či bloků. 
Jednotlivé látky se můžou lišit v koncentraci, síle 
a době nástupu účinku, proto, pokud je to možné, 
vždy vezměte s sebou k veterinárnímu lékaři obal 
od přípravku. K otravě může dojít i nepřímo, když 
pes nebo kočka pozře otráveného hlodavce. Tyto lát-

ky způsobují nedostatečné srážení krve. Příznaky se 
projevují cca za 4-8 dní po pozření. Mezi ně pat-
ří přítomnost krve ve stolici, moči, dlouhé krvácení  
i z drobných ranek, únava, apatie, dušnost, slabost, 
kašel, viditelné krvácení z tělních otvorů. Zvracení 
můžeme vyvolat cca do 2 hodin po pozření, podáme 
Carbo adsorbens a vyhledáme veterinárního lékaře. 
Pomoci může včasné podání vitamínu K. 
Přípravky na hubení plevele - herbicidy - také mohou 
vyvolat příznaky otravy. Dochází k průjmům, zvra-
cení, křečím.
Z uvedeného je zřejmé, že je potřeba být velice opa-
trný a správně a bezpečně tyto přípravky používat 
a skladovat tak, aby se s nimi žádné zvíře nemohlo 
dostat do kontaktu. 
Na závěr připomenutí první pomoci. Došlo-li k po-
zření něčeho nevhodného během posledních 30-60 
min., ale nejedná se o látku s leptavým účinkem, ky-
selinu či zásadu, zvíře je při vědomí, není dušné, ne-
krvácí nebo nemá křeče, může majitel vyvolat zvra-
cení pomocí 3% peroxidu (1 polévková lžíce na 10 kg 
váhy). Poté je velmi vhodné podat Carbo adsorbens, 
a  to 1 tabletu na 5 kg a vyhledat pomoc.

Krásné jaro přeje MVDr. Eva Kouřilová

2002. U tohoto pomníku se pravidelně setkávají ka-
marádi a příbuzní zahynulých.
Následky havárií byly velmi hrůzné. Pamatuji si, jak 
v místě dopadu letounu v Jevíčku, kde jsem byl ještě 
před příchodem vojska, které uzavřelo celý prostor, 
byly v oblasti několika desítek metrů rozmetány čás-
ti lidských těl a letounu. Po Jevíčku pak kolovala 
zvěst, že u značné části ostatků, u kterých neby-
lo možné jednoznačně určit komu patří, neboť teh-
dy neexistovala metoda porovnání DNA, byly tyto 
ostatky rovnoměrně dány do jednotlivých rakví. 
Aby pozůstalí nemohli zjistit, jak strašně vyhlížejí 
jejich blízcí, byly rakve uzavřeny a pozůstalí nemohli 
do rakví nahlížet. Že byla tato zvěst do určité míry 
pravdivá, mně potvrdil pan Zdeněk Nechanický, kte-
rý se zúčastnil pohřbu zahynulého let. dor. Zdeňka 
Koláčka.
Dále se v Jevíčku spekulovalo, zda příčinou havárií 
nebyla sabotáž – nálož v letounech, neboť k havári-
ím došlo rok po únoru 1948, nebo zda nedošlo k vzá-
jemnému střetu obou letounů. Možností vzájemného 
střetu letounů se zabývala i vyšetřovací komise.
Na památku svým zemřelým kamarádům nechali 
při svém vyřazování na LSŠ v Chrudimi umístnit na 
společné tablo, do pravého horního rohu tabla i fo-
tografie všech oběti neštěstí z Jevíčka a Jaroměřic. 
Chybí tam pouze por. Jiří Kolář.
Až půjdete v letošním jaru na procházku, zamiřte 
k pomníkům zahynulých letců v Jevíčku i v Jaromě-
řicích a věnujte jim tichou vzpomínku i když jsou to 
pro nás neznámí lidé, kteří ale přišli o život na jaře 
1949 v našem krásném kraji.

Ing. Zezula st.
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Stop černým skládkám, v Jevíčku máme sběrný dvůr

Konec světa v Jevičko

Výměna generací 
za pomoci...

Město Jevíčko se v rámci svého odpadového hos-
podářství věnuje také likvidaci černých skládek 
na svém katastru. V situaci, kdy mají naši občané 
možnost zdarma odevzdat všechny druhy komunál-
ních odpadů vč. bioodpadu, nebezpečného odpadu 
a vyřazeného elektra ve sběrném dvoře Na Salajce, 
je vznik nových černých skládek či odkládání pytlů 
s odpadem podél cest s podivem. Ve sběrném dvoře 
neodevzdáte pouze stavební suť, ale i tuto lze po 
dohodě s městem Jevíčko uložit na tomu určené 
místo. Stejně tak je tomu v případě většího množ-
ství bioodpadu. (Předpokládejme tedy, že takové 
„černé“ odpady jsou k nám dováženy odjinud.) 
Dovolíme si připomenout, že sběrný dvůr města Je-
víčko funguje v následujících dnech a časech:
ST 7,00 - 11,30 12,00 - 17,00
PÁ 12,00 - 17,00
SO 7,00 - 12,00
Upozorňujeme současně, že v souladu se schvále-

Tož toto sem vám eště nevekládal. Moja je-
vičská tetička Mařka má take mladši sestro, 
keré řikajó Fanoša. Ož před dávnem se od-
stihovala až k Hodonino, ale každé rok dec-
ky přejede na vizito. Dež zde bela loni, tak 
stréček Cyrda, pravověrné hořecké rodák, po-
vidal: „ Je to s ňó rok vod roka horši. Sotva 
hodine na věže vodtlókle pulnoc, šomná Fa-
noša se zmátořela a křeči jak pominotá: Tož 
nalé eště Cyrdo, nějak mně veschlo v krko!“
No ja, jenomže stréčkovi se jeho železny záso-
be slivovice pořád ztenčojó. Ož špatně chodi 
a furt ho bolijó záda, a tak ož je tomo rovny 
tře roke, co naposlede na podzem zebral ze 
země posledni kadlátko…

Mládež SK Pinec Jevíčko prochází částečnou 
proměnou hráčské generace. Junioři, tedy 
silný ročník hráčů 1994–95, kteří startovali 
v regionálním přeboru mužů, sezonu 2013–
14 dokončili ve středu desetičlenné tabulky. 
Jedničkou týmu byl po celou dobu Luboš Vy-
kydal, dvojkou Patrik Vrbický. 
Regionální turnaje žactva však v plném roz-
sahu opanovala nejmladší generace hráčů 
z Jevíčka.
Dívky: Novotná Julie a Semanová Bára, nej-
mladší žactvo: Seman Vilda, mladší žactvo: 
Štindl Matěj, starší žactvo a dorost: suvere-
ní Jakub Vrbický. Velmi dobře klub repreze-
tovali ti nejmenší: jako Ondra Blcha, Matěj 
Muller, Hanka Gerbrichová, Majda Vyměta-
lová.
To vše se dělo za „pomoci‘‘ trenérů Radka 
Vymětala, Radima Gerbricha, Míru Španiela.
Celou sezonou byli velkými pomocníky, při 
zajištění chodu klubu a pořádání turnajů ze-
jména pí. Zechová, pí. Semanová, pí. Vrbická 
a manželé Blchovi.
Všem aktivním reprezentantům SK Pinec Je-
víčko, trenérům a nezištným pomocníkům 
z řad rodičů patří velikánský, velikánský dík.

Za SK Pinec Jevíčko manažér  
a trenér Old. Zecha

ným provozním řádem a dle rozhodnutí KrÚ Par-
dubického kraje č. j.: 86527/2011/OŽPZ/KP ze dne 
11. 10. 2011 jsou do sběrného dvora přijímány pou-
ze odpady od občanů s trvalým pobytem ve městě 
Jevíčku a místní části Zadní Arnoštov (včetně Ma-
řína a Lípy). Odpady, které nesplňují tuto podmín-
ku, není obsluha sběrného dvora povinna přijmout. 
Sběrný dvůr slouží také jako místo zpětného odbě-
ru vyřazených elektrozařízení pro následující spo-
lečnosti:

Lze tu tedy odevzdat vyřazené domácí elektrospo-
třebiče vč. ledniček a sporáků, ale také vybité ba-
terie, nefunkční zářivky a žárovky. Jedinou pod-
mínkou je, že tyto elektrospotřebiče by měly být 
kompletní. Město pak inkasuje za jejich předání 
svozové společnosti odměnu, např. v loňském roce 
to bylo cca. 30.000 Kč.

Dalším důležitým odvětvím odpadového hospo-
dářství je sběr tříděného odpadu do tomu urče-
ných kontejnerů. Město Jevíčko postupně rozšiřu-
je síť sběrných míst a počty kontejnerů - na území 
města jich je aktuálně rozmístěno takřka 80. Sa-
mozřejmě, že tento tříděný sběr opět něco stojí, 
ale v rámci systému EKO-KOM se městu v loň-
ském roce do pokladny vrátilo cca 322.000 Kč. 
Na odpadech však město nikdy nevydělá a kaž-
dého svého občana dotuje částkou 150 Kč ročně. 

Věřme, že tyto argumenty přesvědčí i ty, kteří mají 
stále nutkání vyjet s odpady někam za město.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Vonehdá mo telefónojo a ptám se ho: „Tož 
stréčko, mlovils s našim panem falářem a za-
kázals to mšo?“ Vždecky na jaře totiž ne-
cháváme v kostele slóžet mšo za celó našo 
famelejo.
Stréček rozvohněné jak naše jaroměřecky pi-
leňáke na to povidá: „Copak mám čas. Mař-
ka mně sepsala seznam věci, co mám šec-
ko nakópit aji pozhánět. Přišti nedělo k nám 
přejede Fanoša z Hodonina. A to je decky 
ho nás jako před koncem světa. Copak Tě 
mám, te véškrabko rozvelé, povidat“. Hokon-
čel se včeckém smiřené stréček svoje kázani 
a práskl aji s telefónem.

Pavel Kyselák
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JARO 2014 s KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s.r.o.
ve znamení akčních nabídek pro stávající i nové zákazníky
Akce pro stávající zákazníky:
1. Mobilní internet zdarma - stávajícím zákazníkům internetu připojeným 
na síť kabelové televize nabízíme jako věrnostní bonus zdarma datovou SIM 
kartu s mobilním internetem 150 MB dat měsíčně. Tento bonus bude zájem-
cům poskytnut na dobu 12-ti měsíců. 
2. Jedna služba zdarma - stávající zákazník, který si od nás vybere novou 
další službu, nebude po dobu 12-ti měsíců platit službu s nejnižší cenou.
Lze kombinovat televizní, internetové i mobilní služby. 

Příklady možných variant: 
a) stávající služba: základní analogová nabídka (169,- Kč/měs.) 
nová služba: internet Standard do 18 Mbit/s (390,- Kč/měs.)
měsíční cena za služby:  390,- Kč/měs.
ušetříte: 12 x 169,- Kč

b) stávající služba: základní analogová nabídka (169,- Kč/měs.) 
nová služba:  základní nabídka - digitál (149,- Kč/měs.)
měsíční cena za služby:  169,- Kč/měs.
ušetříte: 12 x 149,- Kč

c) stávající služba: základní analogová nabídka (169,- Kč/měs.) 
stávající služba: internet STANDARD do 18 Mbit/s (390,- Kč/měs.)
nová služba: KT mobil – Sólo 150 (249,- Kč/měs.)
měsíční cena za služby:  639,- Kč/měs.
ušetříte: 12 x 169,- Kč

Akce pro nové zákazníky:
1. Internet za 70% - zřízení datové přípojky zdarma a 30% sleva na měsíč-
ním paušálu z vybraného tarifu po dobu 24 měsíců. 

2. Televizní služba za 70% - zřízení kabelové přípojky zdarma a 30 % sleva 
na měsíčním paušálu z vybrané služby po dobu 24 měsíců. 

Nově testujeme službu TV ARCHIV s uchováváním záznamu zpětně po 
dobu 7 dní, která aktuálně obsahuje 19 TV programů.
Bližší informace Vám poskytneme na  tel. 848 800 858. 

Akční nabídky platí při objednání služby do 31.5. 2014.

Za KABELOVOU TELEVIZI CZ s.r.o. – Ing. Ervin Wacník - jednatel

Spekulace o vzniku názvu kopce Kumperk a říčky Jevíčky

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, regionální klub Svitavy ve spolupráci 
s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko vybudovala v Jevíčku coworkingové centrum

Co je to vlastně ten coworking?
Coworking představuje pracovně-sociální koncept 
sdílených pracovních prostor. V doslovném překla-
du z angličtiny znamená „spolupráci“.
Naše coworkingové centrum je primárně určeno pro 
ženy a matky na mateřské dovolené, pro ženy, kte-
ré jsou bez práce a nechtějí ztratit pracovní návyky 
anebo chtějí začít podnikat.
Chcete začít podnikat a nemáte svoji 
kancelář, nemáte doma internet anebo si 

kde dohodnout schůzku?
Nabízíme vám klidné pracovní prostředí a zázemí 
našeho coworkingového centra.
Velkou výhodou jsou pro malé začínající podniky či 
samostatné profesionály také nízké počáteční ná-
klady. Zatímco do vlastní kanceláře musíte hned 
zpočátku investovat a vybavit ji nábytkem a po-
třebnou technikou, v coworkingovém centru je již 
toto vybavení k dispozici. Stylová kancelář je vy-
bavená počítačem s textovým programem a vyso-

korychlostním připojením na internet a barevnou 
tiskárnou. Pronájem kanceláře je zdarma, poplatek 
za doprovodné služby je 100,- Kč za hodinu do tří 
hodin trvání a 80,- Kč za hodinu nad tři hodiny. Lze 
zakoupit i pernamentku, ze které se čas odepisu-
je. Platíte pouze za čas, který v kanceláři skutečně 
strávíte. Kancelář je nutné objednat předem na tel: 
461 326 698. Další informace vám rádi pokytneme 
na tel. čísle 775 760 080. Provoz centra je pondělí 
až pátek od 8.00-15.00 hodin.

Podle názoru archeologů sloužilo opevněné hradis-
ko „Mařín“ u Křenova (západně od Jevíčka) jako 
sídliště při těžbě surovin i chráněné místo, kam se 
utíkali lidé z okolních vesniček v době nebezpečí. 
Byla to doba, kdy do naší pohanské země začínalo 
jen pozvolna pronikat křesťanství, a tak lidé stále 
ještě věřili, podobně jako kdysi staří Řekové, v různé 
pohanské bohy a bohyně. Žádná jejich jména se však 
na našem území nedochovala. Dozvídáme se o nich 
cosi málo jen ze zpráv cizích historiků.
Tak byzantský historik Prokopius se v letech 527 
– 536 zúčastnil jako poradce vojenských výprav vo-
jevůdce Belizara. V díle Historiae napsal: „Slované 
a Antové uznávají, že je jediný bůh, tvůrce blesku 
a všeho pán a obětují mu skot a všeliká zvířata.“
Podle kyjevského letopisce uctívali Slované kromě 
Peruna ještě bohy Chrsa, Dažboga, Striboga, Simar-
gla a bohyni Mokoš. U západních Slovanů byli uctí-
váni také bohové Svarog a Svarožič – syn Svarogův. 
V 11. století je Svarožič nazýván Radegast.
O žádné bohyni Diewici a jí zasvěceném pohanském 
chrámu, který se měl nacházet v naší lokalitě, ba 
přímo na místě dnešního města Jevíčka, k němuž 
by tehdy putovaly národy Istrie, Rhetie, Dalmacie 
a Sarmatie, a který by tudíž byl velmi slavný a zná-
mý, nikde ani zmínka. Záznam v tzv. „Pernštejn-
ském rukopise“ je tedy oprávněně zpochybňován.
Přesto je pojmenování údajné „bohyně“ Diewici vel-
mi zajímavé. „Diewa“ (děva) je totiž slovo praslo-
vanské. Pochází z indoevropštiny, kde „dhé“ má vý-
znam kojit – sát. Znamená tedy slovo „děva“ kojící 
ženu nebo dívku schopnou kojit.
Po příchodu křesťanství do naší země bylo pohan-
ství vytrvale a tvrdě potlačováno. První kronikáři 
na našem území byli již křesťané a ti zejména po-
hanských bohů důsledně zamlčovali, považujíce je 
za ďábly. I pouhá zmínka o nich mohla kronikáři 
přinést věčné zatracení.

Naši předkové však přesto ještě dlouho v dobách 
nastupujícího křesťanství zachovávali mnohé po-
hanské zvyky a uctívali všeliké běsy a duchy sídlící 
na lesnatých kopcích. Jazykovědci – profesor Josef 
Janko a profesor Václav Tille prokázali, že pohan-
ská a kultovní místa bývala označována Děvín nebo 
Vráž. Zatímco zlí duchové se nacházeli na nehos-
tinných, pustých, nesnadno přístupných, k trvalému 
osídlení nevhodných Děvínech, jejich mírnější „ko-
legové“, sídlící na Vrážích osadníkům nepřekáželi, 
a proto se dnes mnoho obcí jmenuje Vráž, Vraže, 
Vražice, Vražné, Vrážné, Vrážný a podobně.
Pan Ing. Jaroslav Mackerle v knize „Letopis města 
Jevíčka“ (rok vydání 1958) dovozuje, že Jevíčko bylo 
s největší pravděpodobností pojmenováno podle 
říčky tekoucí pod městem. Kde však říčka Jevíčka 
pramení? Dnes se považuje za hlavní z přítoků ten, 
který je nejdelší a nejvodnatější. Změnou přírodních 
podmínek i činností lidí se situace na vodních to-
cích za dlouhá staletí podstatně měnila. Zatímco 
jiné potoky zaplavovaly pod Jevíčkem louky, byl Ma-
lonínský potok v době jarního tání a po větších deš-
tích prudce tekoucím tokem s hlubokou vodou, po 
které se mohly splavovat kmeny stromů, potřebné 
při budování města při jeho rozrůstání i obnovách 
po četných požárech. (Na potoce leží vesnička Smol-
no a níže po proudu, ale již blízko Jevíčka, místo 
zvané „Holcizna“ [das HOLZ = dřevo]). Malonínský 
potok byl využit i pro vyhloubení náhonu, kterým 
byla přivedena voda až do samotného města. Byla 
to jistě na tehdejší poměry obrovská dřina, ale vy-
platila se. Přímo pod hradbami města mohly být 
postaveny tři mlýny. Na náhonu byli závislí i četní 
barvíři. Alespoň tolik o důležitosti potoka, který ob-
téká Kumperk.
Název hory Kumperk však pochází až z doby dosíd-
lování kraje občany německé a jiných národností. 
Ale cožpak naši slovanští předkové v době pohanské 

horu nepojmenovali? Vždyť na jejích svazích získáva-
li suroviny pro ně tak důležité! Nedaleko bylo hra-
disko později nazývané „Mařín“. Po úbočí hory vedla 
důležitá cesta z Polska přes Olomouc do Prahy. Jsem 
přesvědčen, že v té době měla hora (pro níž platí 
všechny uvedené atributy) pojmenování Děvín a že 
říčka, která ji obtéká, měla jméno Děvíčka – dnes 
Jevíčka. Název pohanského kultovního místa musel 
být nahrazen německým označením, ale dochoval se 
v názvu říčky, a tak dala pojmenování městu. Vždyť 
již před povýšením na město královské r. 1258 mělo 
toto místo (sídliště) obecně známé pojmenování, kte-
ré respektovala královská komora, ale i lokátor, který 
řídil výstavbu města a který nově založeným vesni-
cím dal podle svého práva jména německá.
V sousedství hory Kumperk je starobylý kostelíček 
sv. Bartoloměje, který stojí na ještě starších zákla-
dech, u něhož byly poustevny – a poustevníci měli 
přece také za úkol vyhánět běsy a zlé duchy. 
Jsou to možná jen spekulace, ale co vlastně dnes 
spekulace konec konců není?!

Použitá literatura:
Jaroslav Mackerle – Letopis města Jevíčka – r. v. 1958
Magdalena Beranová – Slované – Libri – r. v. 2000
Petr Hora – Toulky českou minulostí – Práce 1991
Jiří Rejzek – Český etymologický slovník – Leda 2001

Mgr. Josef Skácel, Jevíčko 2014  
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ZÁKLADNÍ UM LECKÁ KOLA JEVÍ KO 

VÁS SRDE N  ZVE NA 

 

  KONCERTY – V STAVY – 

VYSTOUPENÍ 

 
 St eda 14.5., 17:00 hod., Synagoga v Jeví ku 

    ákovsk  koncert 
 

 Úter  20.5., 18:00 hod., Synagoga v Jeví ku 
    Zahájení v stavy ák  v tvarného oboru ZU  Jeví ko 
     
 

 St eda 21.5., 18:00 hod., Synagoga v Jeví ku 
    Absolventsk  koncert a v stava ák  VO 
 

 Úter  27.5., 17:00 hod., sál kina v Jeví ku 
    Bubenick  koncert ák  a host  ZU  Jeví ko 
 

 tvrtek 29.5., 18:00 hod.,  Synagoga v Jeví ku 
 Absolventsk  koncert a v stava ák  VO 

 
 St eda 10.6., 18:00 hod., Synagoga v Jeví ku 

   Absolventsk  koncert a v stava ák  VO 
 

 Pátek 13.6.,sál Kina v Jeví ku 
  Záv re né vystoupení ák  a absolvent  tane ního oboru                                                     
                       1.p edstavení: 16:00 hod. 
                       2.p edstavení: 18:30 hod.    
      ( p edprodej vstupenek od 13.5. v kancelá i ZU  a Informa ním centru Jeví ko ) 

   
 
 

Na Va i náv t vu se t í áci a zam stnanci 
Základní um lecké koly Jeví ko 

www.zusjevicko.cz 

 

 

 

 

Program: 

 

- vystoupení ák  hudebního oboru 
- vystoupení ák  tane ního oboru  
- v stava ák  v tvarného oboru a ve erní kresby  

 v stavu m ete shlédnout od 29. 4. do 14. 5.  
 v p j ovní dob   knihovny  
 
 

 
                            --- vstupné dobrovolné --- 

ACHOV  KLUB JEVÍ KO
PO ÁDÁ 

ROK NAROZENÍ 1998 A MLAD Í

Datum konání: ned le 04.05.2014
Místo: Hotel Morava
Prezentace: 9:30 hodin
Zahájení turnaje: 10:00 hodin
Hrací systém: v carsk 2 x 15 min. 
Po et kol: 7 kol 
Ceny: v cné ceny pro v t inu ú astník
Turnaj bude rozd len na dv  v kové kategorie:
- ro ník 1998 a 2002, 2003 a mlad í
- p i men ím po tu ú astník  bude jen jedna kategorie
P edb né p ihlá ky posílejte na ní e uvedenou adresu

achové soupravy a hodiny na dva hrá e s sebou a ka d  lich  hrá
Startovné: 20 K

Informace na kontaktech: 
PAVEL LIEBL 774 110 146 

Adresa pro p edb né p ihlá ky:
pavel.liebl@jevicko.net

SRDE N  ZVE K JEVÍ KO
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O putovní „„PPoohháárr  MMaalléé  HHaannéé““  

AAkkccee  ssee  kkoonnáá  ppoodd  zzááššttiittoouu  hheejjttmmaannaa  PPaarrdduubbiicckkééhhoo  kkrraajjee  MMaarrttiinnaa  NNeettoolliicckkééhhoo  
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Kontakt: 
 

 

Bidmon  

 

 

 

Tel:  608 779 070 

Fax: 461 326 387 

e-mail: bidmon.ml@bidmon.cz 

KO VÁS ZVE V SOBOTU 17. KV hod.
do areálu chovatel  na ulici Brn nská . p. 343 v Jeví ku na 

- to ené pivo 
- pe ené makrely 

KY NA KONI 

                                 
Vstup volný                                                                             
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HAVÁRIE VOJENSK CH LETADEL 
 

U JEVÍ KA A JAROM IC 26. 5. 1949. 
 

Pietní akt prob hne v pátek 23. kv tna 2014. 
Sraz ú astník  je ve 14:00 hod. p ed Hotelem Morava v Jeví ku 

 

PROGRAM: 
1. Uct ní památky u pomníku v Jeví ku na erveném 

kopci (14:30 hod.) 
2. Uct ní památky u pomníku v Jarom icích (15:30 hod.)  
3. Posezení v Jarom icích v restauraci U Trojan   

 
 

Doprava ú astník  bude zaji t na. 
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ČESKÝ DEN PROTI

RAKOVINĚ

14. květen 2014

 

 

Jsem vaší 
kandidátkou, 
která bude

v Evropském 
parlamentu 
zastupovat 
Pardubický 

kraj.

Ing. Bc. Zuzana BRZOBOHATÁ

  !

ka
k

v 
p
z
P

Doc. JUDr. 
Pavel SVOBODA Ph.D., D.E.A.
lídr kandidátky KDU-ČSL

23. - 24. května 2014

Mgr. Marie JÍLKOVÁ
kandidátka za Pardubický kraj

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

HÁJÍME ČESKÉ ZÁJMY
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XXV

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Dodatek k českým mytickým knížatům. Vl. 
Karbusický přišel s teorií, že jména mytických 
knížat vznikla omylem z neúplně zachované věty, 
která by podle něho mohla v současné češtině 
znít takto: „Kroky překaž... raději... přemýšlej: ne-
zamýšlíme na tě vojny ani nic zlého, kříži... my se 
neklaníme, hosty (gost mělo staročeský význam 
jako kupec, cizinec) vítáme.“ Myslím, že pravdě-
podobnější by byl tento postup: Kosmas sice vy-
šel ze skutečných jmen prvních českých panov-
níků, ale pozměnil je a napsal v takovém pořadí, 
aby tato věta  vznikla.
Vl. Karbusický do závorek uvedl, že staročeské 
gost znamenalo kupec, cizinec. U Kosmy však 
v překladu K. Hrdiny a M. Bláhové můžeme číst 
větu (I, 6): „To naplnilo hosty ještě větším podivem 
a bázní.“ Zde slovo hosté má takový význam, jak 
ho chápeme dnes. (Jedná se o posly, které Libuše 
vyslala k Přemyslovi. Předpokládám, že je překla-
datelé nechápali ani jako kupce, ani jako cizince. 
Myslím, že však nelze vyloučit, že Kosmas posly 
mohl jako cizince chápat: k „Moravanovi“ Ros-
tislavovi = Přemyslovi vyslala Libuše jako posly  
„Čechy“.)
J. Littell v knize Laskavé bohyně napsal (2008, 
s. 583): „...protižidovské spisy, ty, jež dávno před 
přelomem letopočtu a vznikem antisemitismu cír-
kevního napsali alexandrijští Řekové, je [židy] pře-
ce obviňují... z porušování zákonů pohostinnosti – 
základu a hlavního politického principu antického 
světa -, a to prý kvůli jejich stravovacím zákazům, 
které jim bránily chodit se najíst k druhým nebo je 
k sobě na jídlo zvát, být hosty či hostiteli.“ Konec 
Karbusického věty by tak mohl mít tento smysl: 
nejsme ani křesťané, ani židé (jsme pohané).
Oráčská scéna. Jedním z problémů vztahujících 
se k tzv. oráčské scéně zobrazené v rotundě sv. 
Kateřiny ve Znojmě je to, jaké postavy jsou na 
ní zobrazeny. Je ústřední postavou Přemysl s ne-
jmenovanými Libušinými posly nebo je to Rosti-
slav a dalšími dvěma postavami jsou Konstantin 
a Metoděj? Domnívám se, že pravdu mají zastán-
ci obou názorů. Bájný Přemysl a kníže Rostislav 
jsou totiž jedna a tatáž osoba. Prvním českým 
knížetem, který přišel z Moravy a vládl v Če-
chách, nebyl soudím Bořivoj. Před ním již krátce 
v Čechách vládl (než byl poražen) Rostislav. Ne-
bylo však vhodné o něm psát, protože z hlediska 
západní křesťanské církve si pošpinil ruce pozvá-
ním Konstantina a Metoděje na Moravu. (Ros-
tislav byl údajně oslepen a dožil v klášteře. Byl 
však skutečně oslepen? Neznamená jeho oslepe-
ní ve skutečnosti jen to, že v klášteře přijal nové 
jméno?)
Kosmas to, že si pod jménem Přemysl máme 
představit Rostislava, zřejmě prozrazuje v kapito-
lách líčících příchod Přemysla ze Stadic do panov-
nického sídla. (Kosmas nenapsal, že na Pražský 
hrad nebo na Vyšehrad.) Ale Přemysl jde k dívce 
Libuši. Rostislav se totiž zřejmě zmocnil hradiš-
tě Stará Kouřim (Dowiny). V kap. I, 6. můžeme 
jméno Rostislav (Rastislav, Rastic) najít v těchto 
větách: „Jděte bez starosti, sledujte mého koně...“ 
„...kníže, buď zdráv, tys oslavy nad jiné hoden...“ 
„...tři velké ratolesti...“
V kap. I, 7 čteme: „...střevíce, zcela z lýčí ušité...“ 

Lýko možná symbolizuje Rostislava (bez lýka ne-
mohou rostliny růst), slovo střevíce začíná stejně 
jako jméno Strojmír, což byl kníže, který podle 
Kristiana boj o Čechy prohrál (Gallův Popel?). 
Nahradíme-li ve větě „.povznésti se k slávě“ slo-
vo povznésti slovem růsti, dostaneme opět jméno 
Rostislav (růsti k slávě). V téže kap. dále čte-
me: „...v kostky hraje... uvrhne do propasti... někdy 
k slávě, ztratí k hanbě...“ Kap. I, 8 obsahuje slova: 
„s velikou radostí...“ V  kap. I, 9 je skryta část 
jména Rastic (Rastislav) ve jméně hradu Chvras-
ten: „..hrad... Vyšehrad, tehdy však od chrastí do-
stal jméno Chvrasten.“ 
Kapitolu I, 10 začal Kosmas slovy: „Hostivít zplo-
dil Bořivoje.“ Že Hostivítem mínil Rostislava, na-
značují slova hosty, hostitel ve větách vztahujících 
se k Rastislavovi = Přemyslovi (I, 6): „On je... jako 
hostitel pozval k snídani.“ „To naplnilo hosty... po-
divem...“ V první části jména Hostivít je skryta 
část jména Rostislav. Místo části -vít máme mož-
ná dosadit -slav, protože svatý Vít byl slaven. Do-
staneme tak jméno Rostislav.
Všimněme si, jak Kosmas popsal vzhled volů, se 
kterými Přemysl oral (I, 5): „Tam váš kníže oře se 
dvěma strakatými voly; jeden vůl má vpředu dokola 
bílý pás a bílou hlavu, druhý je od čela po zádech 
bílý a zadní nohy má bílé.“ Ve skutečnosti je zde 
popsáno oblečení Konstantina Filozofa, který na 
konci života vstoupil do kláštera v Římě, a ar-
cibiskupa Metoděje (možná v opačném pořadí). 
Slovo kůň může být narážkou na Canburg.

Dodatek k lucké válce, k bitvě roku 1040 
a k bitvě u Trutiny. V Kosmově lucké válce říká 
Boleslav I. (u Kosmy Vlastislav) (I, 10): „Bera 
za svědka boha Marta a svou vládkyni Bello-
nu...“ V následující kapitole říká baba věštkyně: 
„Tuto oběť káže učiniti nejvyšší bůh Jupiter i Mars 
sám a jeho sestra Bellona, též Cereřin zeť.“ Ve vy-
světlivkách se dočteme (2005, s. 274): „Bellona 
v římském bájesloví bohyně války, ženský protějšek, 
manželka, jindy sestra nebo dcera Martova..“ „Ce-
reřin zeť Pluto, římský bůh podsvětí, totožný s řec-
kým Hádem.“ Lucká válka je válkou mezi Vlasti-
slavem a Tyrem, ve skutečnosti mezi Boleslavem 
a Václavem. K Boleslavovi se vztahuje Bellona 
(jména Boleslav a Bellona se hláskami podoba-
jí), k Václavovi se pak vztahuje Mars. Václav byl 
ve skutečnosti Boleslavovým podkrálem, proto je 
u Kosmy ke slovu Bellona přiřazeno slovo vládky-
ně. Podle legend byli Boleslav a Václav sourozen-
ci (bratři), Bellona a Mars byli rovněž sourozenci.
Při popisu bitvy, ke které mělo dojít podle Kosmy 
v roce 1040, Kosmas rovněž použil jméno Bello-
na (II, 10): „Odvahy jim dodávala nepřemožitelná 
sestra Štěstěny Bellona.“ V předešlé kapitole (II, 
9) použil Kosmas slovo vlk: „...čiňte se jako divocí 
lvi, po způsobu vlků, kteří, když vtrhnou do ovčin-
ce, nedbají o počet a pustí se do žrádla teprve, až 
povraždí celé stádo.“ Pro Boleslava užil Kosmas 
ve své kronice i jméno Vojen a Vok, snad i Voj-
slav, což byl správce hradu Hlohova (skrýval Kos-
mas za Hlohovem Olomouc?). O jménu Vok se 
můžeme dočíst u M. Knappové (2008, s. 279): 
„Vlk, variantou je Vok, počeštěné podoby j. Volf, 
tj. ,vlk‘.“
I v líčení bitvy u Trutiny se setkáváme se jménem 
Mars a slovem vlk. K Vladislavovi (Václavovi) při-

jde posel a říká mj. (III, 35): „...Mars vás volá 
do boje...“ V následující kapitole (III, 36) čteme 
o Dětříškovi (zřejmě opět Václavovi): „...jako vlk, 
který tajně z úkrytu hledí se vrhnouti na stádo, tak 
on... napadl... nepřítele.“
Již jsem uváděl, že se domnívám, že Václav se 
původně jmenoval Vitislav a že ho Kosmas na ně-
kterých místech kroniky schovává za Vladislava. 
V následující větě to možná Kosmas svou hříč-
kou prozradil (III, 30): „Kníže Vladislav se totiž 
již předtím rozhodl slaviti slavnost...“

Smrt velkomoravského Svatopluka. Kosmas 
v kapitole I, 14 píše: „Roku od narození páně 894. 
Pokřtěn byl Bořivoj... Téhož roku Svatopluk, král 
moravský... zmizel uprostřed svého vojska a nikde 
se již neobjevil.“ Fuldské anály uvádějí k roku 894 
(převzato z E. L Havlíka: 2013, s. 267): „Zemřel 
nešťastně Svatopluk, vévoda Moravanů...“ Co zna-
mená, že zemřel nešťastně? Nemohl zahynout za 
přírodní katastrofy (tornáda), o které se zřejmě 
zmiňuje Kosmas v kapitole III, 45? „Roku od na-
rození Páně 1119. Dne 30. července [7] ve středu 
[4], když se již den chýlil k večeru [9?, 7?], prud-
ký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv náhle 
od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehra-
dě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi pevnou 
zeď, a tak - což jest ještě podivnější zjev – kdež-
to obojí [2?] strana, přední a zadní[nebo se slo-
vo obojí vztahovalo jak ke straně přední, tak ke 
straně zadní a je třeba dosadit 4?], zůstala celá 
a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen 
a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru 
polámal hořejší i dolejší trámy i s domem samým na 
kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, 
že... svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec 
vše, co jí stálo v cestě.“ Za Kosmy snad nebylo 
církvi proti srsti, když někdo psal o Svatopluko-
vi. Vždyť on vyhnal Metodějovy žáky. Nebrala se 
však takováto smrt za trest Boží a Kosmas ad. 
šetřili Svatoplukovu památku? Je slovo klas na-
rážkou na nějakou lokalitu.? Kristian zřejmě pře-
nesl místo narození Ludmily z Moravy do Pšova 
(od pšenice).
Kosmas úmyslně napsal místo jména Velehrad 
(dnešní Staré Město) jméno Vyšehrad. V Ma-
lém staročeském slovníku je uvedeno na příkla-
dech, co příd. jméno silný znamenalo v různém 
kontextu. Jde o tato slova (1978, s. 448): silný, 
mocný, pevný; zdatný, schopný, statečný; vydat-
ný, mohutný, široký. U slova prudký jsou uvede-
ny tyto významy (s. 374): prudký, divoký; mocný, 
intenzivní; rychlý, spěšný. V citované ukázce slova 
prudký, pevnou, silná, prudkostí jistě do textu lo-
gicky patří, ale přesto: nejsou narážkou na jméno 
Svatopluk? M. Knappová totiž vysvětluje jméno 
Svatopluk takto (2008, s. 258): „... j. slovanské-
ho původu, znamená ,silný v plucích (ve vojenském 
lidu)‘ (praslov svet7 - ,silný‘; později se vyvinul vý-
znam ,silný v dobru‘, tj. ,svatý‘)“
Výpočet, kdy mohl k tornádu dojít: 1119 – (30 . 
7) – 4 – 9 – 2 = 894 nebo 1119 – (30 . 7) – 4 – 
7 – 4 = 894.

Dodatek k biskupu Janovi II. V kapitole II, 42 
Kosmas napsal: „Po jeho smrti [biskupa Gebhar-
ta] roku 1091 (+1?) dne 4. března (3) byl zvolen 
biskupem Kosmas... když vládl [císař] Jindřich III. 
[jako král IV.; IV-III=1?]. Císař... vyřizoval císař-
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Pražský zpěvácký spolek Hlahol
 Téhož roku o svatodušních svátcích pořádal 
pražský spolek Hlahol zájezd do Brna, na nějž 
jsem se vypravil s Vilémem Tillem a Ferdinandem 
Zezulou. Přijeli jsme právě na stanici v Letovicíh, 
když vlak již odjížděl, ale blahovůli přednosty bylo 
nám umožněno přisednouti do zvláštního vlaku 
Hlaholu, který brzy nato přijel. Jeli jsme pak dále 
ve veselé a milé společnosti pražských hostí, kte-
ří byli na všech stanicích srdečně zdraveni a jímž 
bylo zvláště v Brně připraveno vřelé uvítání. Od 

členů Hlaholu, s nimiž jsme se cestou seznámi-
li, jsme se dozvěděli, že druhý den do-

poledne pořádá spolek zastaveníčko 
známému hudebnímu skladateli 

P. Pavlu Křížovskému u starobr-
něnského kláštera. Byli jsme 
včas na místě, abychom tuto 
příležitost nepromeškali. Po 
zapění mohutného sboru 
byl do středu účinkujících 
uveden ctihodný stařič-
ký kněz P. Pavel Křížovský 
a dojat děkoval za prokáza-

nou mu poctu. Slíbil, že ač 
stár a churav, přece přijde na 

odpolední koncert, který byl 
pořádán v největší restaurační za-

hradě na Nové ulici za veliké účasti 
obecenstva. Bylo tam též mnoho našich 

rodáků a přátel v Brně usedlých, také můj bratr 
Ludvík a bratranec František Ludikovský. 
 Tam byly P. Křížkovskému pořádány srdečné 
ovace. Když Hlahol zapěl úchvatně jeho „Utonu-
lou“ zaslzel a děkoval tehdejšímu sbormistrovi 
Karlu Knittlovi pohnutě, že ještě nikdy neslyšel 
tak pěkný a přesný přednes této písně. Koncert 
zakončil nadšenou manifestací českého lidu celé-
ho brněnského kraje. 
 Po 57 letech uslyšel jsem náhodou (v lednu 
1941) hlášení rozhlasu, že na oslavu osmdesá-
tiletého trvání zpěváckého spolku Hlahol bude 
vysílán vzpomínkový koncert, jemuž jsem ovšem 
s velikou pozorností naslouchal. Po úvodních 

slovech o založení spolku byla přednesena pí-
seň, kterou spolek veřejně poprvé zpíval o po-
hřbu spisovatele Václava Hanky. Nato následova-
la vzpomínka na zájezd do Brna roku 1884 a na 
zastaveníčko pořádané při té příležitosti přední-
mu křísiteli české písně P. Pavlu Křížkovskému. 
 Po tehdy přednesené zdravici byla věrně re-
produkována i jeho dojímavá děkovná slova. Za-
myslil jsem se přitom a zastesklo se mi při vzpo-
mínce, že všichni moji přátelé a známí, kteří byli 
účastni tohoto slavnostního dne, již dávno odešli 
do Neznáma a řady ostatních současníků již také 
jistě valem prořídly. 
 Druhého dne napsal jsem výboru Hlaholu, 
s jakým opravdovým rozechvěním jsem jako je-
diný dosud žijící zdejší účastník zájezdu do Brna 
sledoval jejich vzpomínkový koncert, vysloviv 
spolku zároveň blahopřání k vzácnému jubileu 
a dlouholeté záslužné kulturní činnosti. Na můj 
dopis bylo mi dne 3. února 1941 poděkováno 
těmito milými slovy: „S radostí jsme přijali Váš 
dopis ze dne 14. ledna t. r., kterým nám tak vřele 
blahopřejete k naší osmdesátce i do další činnos-
ti. Děkujeme Vám za tento hřejivý projev. Vždyť 
je nám důkazem, že naše píseň dovedla i dnes 
rozechvěti srdce oddaných synů našeho zpěvné-
ho národa, byť žili i daleko od máti měst.“
 A naše i Vaše vzpomínka, posvěcená jménem 
Pavla Křížovského, bude trvale zářit nejen Vám, 
ale také do dalšího našeho pěveckého života. Pře-
jeme Vám navzájem mnoho zdraví a zdaru na život-
ní poutí.“ Byl jsem tímto dopisem potěšen, neboť 
si vážím každého milého slova, jenž mi připomíná 
zašlé časy probuzeneckého hnutí a vlasteneckého 
nadšení – dobu mládí a zanícení pro ideály. 
 Se svými přáteli Hubertem Samkem a Vilé-
mem Tillem zúčastnil jsem se koncem let de-
vadesátých koncertu, jejž pořádal věhlasný rus-
ký národní pěvec Slavjanskij. Jeho pěvecký sbor 
požíval tehdy světové pověsti a zejména jeho 
basisté byli nedostižní. Koncert se konal v Brně 
v přeplněném sále Besedního domu a potkal se 
s značným úspěchem. 

pokračování příště

pokračování příště

Vzpomínka na vůdce národa
 Asi po dvou letech četl jsem v novinách, 
že přijede do Olomouce na valnou hromadu 
Ústředí matice, školské sám její předseda dr. 
Frant. Lad Rieger. Rád bych byl osobně po-
znal našeho tehdejšího všeobecně 
váženého a ctěného vůdce náro-
da, a tak jsem se domluvil se 
svými přáteli Karlem Tillem, 
Janem Martincem, solicita-
torem, a Janem Nárožným, 
pekařem, a vypravili se do 
Olomouce kočárem. Mys-
lím, že to bylo o svatoduš-
ních svátcích. Již dopole-
dne měli jsme příležitost 
uviděti dr. Riegra v dómě, 
kde byl přítomen slavným 
bohoslužbám v doprovodu 
dr. Jana Žáčka a jiných hod-
nostářů olomouckých. Jeho 
majestátní postava s výrazným 
obličejem budila tam všeobecnou po-
zornost. Odpolední valná hromada byla ve-
likou manifestací honáckého lidu. Předseda dr. 
Rieger byl přivítán burácejícím potleskem. Bylo 
pravou rozkoší poslouchati jeho láskou k náro-
du prodchnutou uchvacující řeč, která působi-
la na všechny přítomné hlubokým dojmem. Po 
zakončení valné hromady byly našemu tehdej-
šímu představiteli národní jednoty projevová-
ny hlučné ovace. Rázovitou postavu dr. Riegra 
nezapomněl jistě nikdo, kdo jej jednou uviděl. 
Také my zachovali jsme si na tuto schůzi nej-
krásnější vzpomínky. 
 O našich výpravách do Národního divadla 
v Praze a v Brně r. 1884 jsem se již zmínil.

ské věci v Lombardsku.“ Již jsem psal, že se do-
mnívám, že Kosmas byl moravským biskupem Ja-
nem II. (1104-1126). Zde je další indicie. Zřejmě 
roku 1091 se stal jiný Kosmas biskupem v Praze. 
Kronikář Kosmas však píše o sobě. Číslo 1 jsem 
přičetl proto, že k volbě mohlo dojít rok po smr-
ti předešlého biskupa, nebo jako rozdíl IV (král) 
- III (císař). Výpočet: 1091 + 1 + (4 . 3) = 1104. 
Lombardsko je u Kosmy zřejmě střední Pomora-
ví. Kap. III, 17: „...1104. Zvolen byl Jan biskupem 
moravským.“ 
Podepisoval se Kosmas do svých děl slovy mi-
lostivý a Bůh? Kosmas je podle mého názoru to-
tožný s  olomouckým biskupem Janem II. Fr. Ko-
pečný u jména Jan píše (1974, s. 78), že „latinské 
Joannes, řecké Ióannés mají základ v hebrejském 
Jochánán ,Bůh je milostivý‘“. V první kapitole 
druhé knihy jeho kroniky čteme v prvním odstav-
ci slova: „Neboť Bůh mu dal takovou milost....“ 
Třetí knize Kosmovy kroniky předchází Počíná 
se omluva... Její první věta začíná slovy: „S při-
spěním milosti Boží...“ V poslední kapitole celé 
kroniky, v kapitole, v níž Kosmas píše o sobě, 

začíná první věta slovy: „Zatím byl z milosti Boží 
sjednán mír.“ A v poslední větě jsou slova: „...
kněz... z milosti Boží uhasil...“ Přejděme ke Gallu 
Anonymovi a jeho dílu Kronika a činy polských 
knížat a králů. První kniha začíná Listem. Počátek 
první věty začíná slovy: „Panu Martinovi, z Boží 
milosti...“ Druhá kniha má věnování Začíná list. 
První věta v něm začíná takto: „Panu Pavlovi, 
z Boží milosti polskému biskupovi... a... kancléři 
Michalovi...“ (Věnování myslím patří arcibisku-
pu Metodějovi. Ten se původně jmenoval Michal 
a i u Kosmy a v některých legendách vystupu-
je soudím jako Pavel.) Je tedy Kosmas autorem 
kroniky připisované anonymnímu Gallovi? (Nebo 
alespoň prvních dvou knih? Autorem jedné le-
gendy je Vavřinec. V první větě první kapitoly 
třetí knihy Gallovy kroniky jsou slova: na den sva-
tého Vavřince.) Založení kláštera Sázavského začí-
ná větou, v níž jsou slova: „...vznikl milostí řízení 
Božího klášter Sázavský...“ V Založení kostela tře-
bíčského je věta: „Oldřich, z Boží milosti to, co je.“ 
Letopis kanovníka vyšehradského se vztahuje k ro-
kům 1126 až 1142. Autorem může být Kosmas. 

Jeho kronika končí informací o jeho smrti. Měl 
zemřít 21. října [10] téhož roku, v němž byl... So-
běslav povýšen na stolec. Za Soběslavem Kosmas 
skrývá Boleslava I. Dostal-li se Boleslav k moci 
roku 935, zemřel Kosmas roku 1145. Výpočet: 
(21 . 10) + 935 = 1145. 
Všimněme si Kristiana, křesťana pouze podle 
jména. Legendu Život a umučení... orámoval jmé-
nem Kristus. První souvětí končí slovy: „...přeje 
v Kristu Ježíši hojnost zdaru a štěstí podle přání.“  
Poslední souvětí končí slovy: „...království, v kte-
rémžto Kristus... kraluje na věky věků..“ Totéž se 
týká První staroslověnské legendy o sv. Václavovi. 
V prvním souvětí čteme: „...slovo, které řekl sám 
náš Pán Ježíš Kristus...“ Poslední souvětí obsa-
huje slova: „...v Kristu Ježíši, Pánu našem...“ Le-
genda začínající slovy Crescente fide (Za vzrůstu 
křesťanské víry) je orámována prvním slovem 
crescente a v poslední větě slovem Kristus. „...
nechť nám ráčí dáti Ježíš Kristus...“ Není Kristian 
nejen autorem legendy Život a umučení..., ale i au-
torem legend dalších?
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Obec Biskupice

Společenská rubrika  
duben 2014

Náš jubilant
Marie Matochová
Jiřina Neubauerová
František Mlčoch
Jaroslav Vykydal
Antonín Berka
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Martin Zachar
František Haupt
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Z našich řad odešel

Alois Šimek
Upřímnou soustrast.

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

parcelu č. 199/42 o výměře 826 m2 
(možno i s projektem zdarma)
parcelu č. 199/28 o výměře 836 m2 
(možno i s projektem zdarma) 

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

Doručení žádostí:
 

Biskupice čp.11, 569 43

Ohlédnutí zpět na výšlap kněžny Eleonory
P.A.O.S Thurn Taxis a klub Zoufalců uspořá-
dal 22.3.2014 první ročník vyšlapu na hrubé 
kolo. Zahájení začalo střelbou z děla, které 
odpálil komoří v bývalém zámeckém dvoře. 
O historii kněžny pohovořil návštěvníkům 
pan František Plech. Odtud se šlo směrem 
na Hrubé kolo, kde po vyšlápnutí kopce če-
kalo návštěvníky občerstvení komořího. Při-

jela i kněžna s doprovodem dvou mušketýrů. 
Poté se šlo z Hrubého kola zpět do zámec-
kého dvora. Chtěli bychom poděkovat všem 
zúčastněným za podporu akce a všem, kteří 
pomohli uspořádat tento výšlap. Těšíme se 
opět na příští rok. 

Klub Zoufalců Biskupice

POZVÁNKA
Přijďte dne 9.5 2014 podpořit start 
2. etapy 38. ročníku cyklistického závo-
du míru nejmladších, který odstartuje 
v 16:30 hod. z návsi v Biskupicích.

Velikonoční dílna
V sobotu 12. dubna 2014 uspořádal SPOZ 
pro děti i dospělé již tradiční velikonoční díl-
nu s vajíčkovým rautíkem. Každý návštěvník 
dílny si mohl vyrobit mrskačku, velikonoč-
ní vajíčko, velikonoční ozdůbku, velikonoční 
vazbu nebo se přišel jen tak podívat, jak to 
těm dětem jde. Ukázkami z proutí provázel 
Ladislav Šumbera, výrobu velikonočních vají-
ček a ozdůbek řídila Irena Havlíčkova, vedou-
cí kroužku Biskupických šikulů, a velikonoční 
vazby předváděla Maruška Šumberová. 
Samozřejmě nechyběl velikonoční rautík a va-
jíčkové nášup, o který se postarala paní Eva 
Musilová a Kubík Hader. 
Dětí a rodičů se sešlo mnoho, takže jsme měli 
radost z naplněné práce. Chtěl bych všem 
moc poděkovat, členům SPOZ a všem dětem 
a navštěvníkům velikonoční dílny, že nám po-
máhají udržovat velikonoční tradice a zvyky.

Filip Procházka, místostarosta obce
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Tatíčku a maminko,
poslali nás páni,
abyste nám dali, prosím,
něco za hrkání.

Tuto říkanku jsme 
mohli slyšet na Bílou 
sobotu od místních ho-
chů, kteří udržují tradi-
ci hrkaní v naší obci. 
Velikonoční hrkání je 
součástí významné křesťanské události, kdy na Zelený čtvrtek 
odlétají zvony do Říma a jejich úkolu se do Bílé soboty zhostí 
parta místních hochů. Ti pak za rachotu řechtaček a klapačů 
obcházejí obec „od křížku ke kostelu“ a dávají všem na vědo-
mí, že nastane vyvrcholení velikonočních svátků. Letošní hrka-
či Tonda a David  Machálkovi, Karel Gala a Jakub Procházka. 
Velké poděkování patří panu Antonínu Machálkovi z Flintóra 
za zapůjčení řechtaček a klapačů.

Filip Procházka, místostarosta obce

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ 
S DŮCHODCI

ČČK pořádá v nedeli 11. května 2014 v 15.00 hod v zasedačce 
Obecního úřadu „přátelské posezení s důchodci“. Letos přijala po-
zvání MVDr. Jana Kubínová, která bude mít přednášku o zvířát-
kách (prevence nemocí atd.), můžete si připravit různé dotazy. Sa-
mozřejmě, že nebude chybět vystoupení našich nejmladších - dětí 
z místní mateřské školky. Je pro Vás připraveno občerstvení i hud-
ba k tanci a poslechu. Všichni jste srdečně zváni.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci květnu

Jarmila Továrková
Libuše Smítalová
Marie Lexmanová
Jaroslav Vykydal
František Laštůvka
Milan Berky
Marie Švancarová
Gratulujeme a přejeme  
spokojenost a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Martin Sekerka
Marie Pazdírková

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Sportovci základní školy v Chornicích opět v akci

Den otevřených dveří v mateřské škole

Žáci naší školy rádi sportují, a tak je již tradicí účast na vybraných spor-
tovních akcích.
Ve čtvrtek 3. dubna se žáci od 1. – 3. třídy zúčastnili sportovní soutěže 
Švihadlový čtyřboj v Moravské Třebové. Svými sportovními výkony  žáci  
vybojovali 4 medaile. Zlaté medaile získali Markéta Vykydalová (katego-
rie 1. třída), Adéla Grohmannová (kategorie 3. třída) a Tomáš Němec 
(kategorie 3. třída). Dalším úspěchem byla bronzová medaile, a to zás-
luhou Erika Getzla (kategorie 3. třída).
V hodinách tělesné výchovy žáci  4. a 5. třídy rádi hrají svou oblíbenou 
hru vybíjenou. A tak jsme se opět  přihlásili na turnaj do Moravské 
Třebové,  a to v kategorii dívek 4 .– 5. třídy.
Bojovnost, nasazení a úsilí vyneslo našemu  dívčímu družstvu 3. místo.
Sportovní soutěže měly neopakovatelnou atmosféru a pro každého žáka 
byly plné zážitků a dojmů.
Přejeme našim sportovcům, aby i nadále pokračovali ve svém úsilí a měli 
radost z pohybu. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Iveta Špičková

V měsíci dubnu se u nás v mateřské škole 
konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rodiče 

se svými ratolestmi mohli navštívit školku 
a seznámit se s jejím prostředím. Maminky 

s dětmi se zapojily do 
nabízených činností (kre-
slení, prohlížení knih, atd.) 
a připraveného programu 
pro děti z kytičkové třídy. 
Děti si hrály v dětských 
koutcích a rodiče se mohli 
zeptat na potřebné infor-
mace. Na den otevřených 
dveří se přišla podívat 
i veřejnost. Tato akce vz-
budila u rodičů zájem 
a my se těšíme na přivítání 
budoucích školáčků v naší 
mateřské škole.

Velikonoční dílny a výstava
Týden před Velikonocemi začal na základní škole v Chornicích jak 
jinak, než tradičními velikonočními dílnami. Žáci se rozdělili do sku-
pinek, kde pod vedením jednotlivých učitelů stříhali, lepili, pekli, bar-
vili, pletli, aranžovali různé výtvory s velikonoční tématikou. Všichni 
s chutí vyráběli a radovali se z šikovnosti svých rukou.
Na popeleční středu, kdy se podle dávného zvyku vymetaly komíny, 
se v chornickém kulturním domě uskutečnila výstava velikonočních 
dekorací. Návštěvníci měli možnost odnést si domů kus této příjem-
né velikonoční atmosféry, a tak odcházeli s úsměvem na rtech. Podle 
tradice by se lidé totiž na tento den na sebe neměli mračit a škaredit, 
aby jim to nezůstalo po všechny středy v roce.
Našim žákům svými dobrovolnými finančními příspěvky tak udělali 
také radost. Tímto všem moc děkujeme a příští školní rok se budeme 
na Vás zase těšit!

Mgr. Ivana Písková
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Putování s Jirkou Kolbabou 
Obec Chornice zve všechny už na třetí zají-
mavé setkání se známým cestovatelem, kte-
rý přijede s vystoupením pod názvem „Os-
trov Bali – můj druhý domov“. Na rozhraní 
Tichého a Indického oceánu, uprostřed in-
donéského souostroví, 800 km jižně od rov-
níku, leží malebný ostrov Bali. Navštíví-
me chrámy, domácnosti, rybářské vesnice, 
hory, jezera i okolní ostrovy. Čeká nás ná-
vštěva ojedinělého místa plného krásných 

lidí s bohatým duchovním životem, ostrova, 
který nemá na této planetě obdoby. Akce 
proběhne v pátek, 16. května v kulturním 
domě v Chornicích. Zahájení je v 19,00 ho-
din a vstupné je 140,- Kč. Vstupenky bude 
možno zakoupit od 28.4.2014 v předpro-
deji, v kanceláři obecního úřadu, tel: 461 
327 807. Pokud nebude úplně vyprodáno, 
bude možno zakoupit vstupenky na místě. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Beseda s myslivcem
Začátkem dubna nás ve školce navštívil pan Vodák z mysliveck-
ého sdružení Jezevec. Vyprávěl dětem o lesních zvířatech 
a jejich mláďatech, o vhodném a bezpečném chování v lese. 
Měl pro děti připraveny praktické ukázky, které si mohly 
prohlédnout a osahat. Beseda se vydařila, děti se zapojily svý-
mi všetečnými otázkami. Děkujeme tímto panu Vodákovi za 
návštěvu v naší MŠ.

Co už umím
Ve středu 2. dubna jsme pro rodiče našich předškoláků 
připravily program na téma „Co už umím“. Rodiče 
i prarodiče mohli posoudit znalosti a vědomosti svých 
dětí. Byla připravena široká vzdělávací nabídka, která ob-
sahovala plno úkolů a činností, smyslové hry, matematické 
dovednosti (počítání, přiřazování, porovnávání). Děti se 
aktivně zapojily do všech činností, spolupracovaly, úkoly 
zvládly bez problémů.
Tato akce je v naší MŠ již známá a budeme se jí věnovat 
i nadále.

Mistříňanka v Chornicích
Obec Chornice zve všechny příznivce dobré dechovky na vystoupení zná-
mé krojované kapely Mistříňanka. Akce se uskuteční v sobotu 10. května 
v kulturním domě v Chornicích. Zahájení je v 16,00 hodin a cena vstupné-
ho je 140,- Kč. Vstupenky je možno zakoupit na místě, nebo v předprodeji 
v kanceláři obecního úřadu, tel: 461 327 807. Vstupenka může být i milým 
dárkem v předvečer Svátku matek. Všichni jsou srdečně zváni.

Kultura – připravujeme na červen
12. června – Okna vesmíru dokořán – ten-
tokrát po 30-ti letech v Chornicích. Pozvá-
ní na besedu přijal RNDr. Jiří Grygar CSc, 
který u nás uvede svůj legendární pořad 

o vesmíru. Besedu bude s největší pravdě-
podobností doprovázet kytarista prof. Ště-
pán Rak. Bližší informace najdete v příš-
tím čísle.



18 Jevíčský zpravodajKvěten 2014 ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Obec Jaroměřice

Zpráva z 9. Noci s Andersenem v Jaroměřicích
Zúčastnilo se 55 dětí, 
10 dospělých a mno-
zí ochotní pomocníci. 
Slavnostně jsme zahájili 
v Obecní knihovně, lépe 
řečeno v prostorách dvo-
ra, protože bylo velice 
příznivé počasí. Komi-
sař Vrťapka, průvodce 
letošní noci, představil 
sebe a celou historii jeho 
rodiny. Tři dívky seznámily s autory Vrťapkových 
bezvadných spisů - Petrem Morkesem a Pavlou 
Etrychovou. Jako každý rok, i letos přišel sám pan 
Andersen v celé své parádě. Společně s dětmi ode-
šel ke škole, kde dohlížel na zasazení pohádko-
vých ozdobných keřů – pohádkovníků – před bu-
dovou ZŠ. Hned při zahájení Vrťapka žádal děti 
o pomoc při pátrání nezvladatelných případů, če-
hož se velice rády a zodpovědně zhostily v průbě-
hu večera. Nocležníky navštívil pan Marcel Prchal, 
vedoucí kynologického kroužku, se svou dcerou 

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci květnu se významného životního 
jubilea dožívají:
Damborský Ludvík
Dostálová Marie
Hloušková Božena
Langer Jaroslav
Mlčochová Anna
Říhová Ludmila
Václavková Anežka
Zapletalová Olga
Všem jmenovaným jubilantům přejeme  
především zdraví a radost z každého dne.

V posledním období se narodila dvojčátka
Viktorie a Valérie Kubovy
Oběma holčičkám a jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví a společně prožitých radostí.

Jaroměřické spoluobčany opustila
Paní Milada Mlčochová
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

Omlouváme se rodičům Sedláčkovým za 
chybně zveřejněné jméno jejich narozené 
dcery. Jmenuje se Ellen, nikoli Barborka, 
jak bylo v dubnovém zpravodaji uvedeno. 
Děkujeme za pochopení

Evou, vystudovanou pe-
čovatelkou o psy. Spo-
lu s nimi přišel na odiv 
krásný retrívr a malič-
ké štěně kolie. Děti po-
vídání zaujalo a tak si 
pejsci i trochu zdřímli. 
Souvislost s komisařem 
Vrťapkou byla podtrže-
na i tím, že si děti vytvo-
řily líbivý potisk na trič-

ka přes šablonu s Vrťapkovou hlavou a stopami. 
Nejvíce oblíbená a očekávaná je každoročně stezka 
odvahy. Vzhledem k teplému počasí, mohli stateč-
ní stopaři projít kus Jaroměřic a vyhledat schova-
ná písmena, z nichž složili tajenku. Po krátkém 
odpočinku a samozřejmě občerstvení, které připra-
vily hodné paní kuchařky, na ně čekala trenérka 
zumby Andrea Kosinová a děti se k nevíře neuna-
vovaly. Nakonec s četbou  ve čtyřech třídách těžce 
usínaly. Některým se to nepodařilo ani do rána. 
Ráno se někde i cvičilo a při téměř plném vědomí 
se posnídalo. Děti přijaly sponzorské dárky fa S-
-cart a potištěná trika, které si s hrdostí navlékly. 
3x ZDAR Noci s Andersenem. Opět vydařené no-
cování s mnoha pestrými zážitky. Příští rok určitě 
připravíme NsA v Jaroměřicích již po desáté.

www.jaromerice.cz

Týdenní kurz – základní 
práce na počítači

Naučit se pracovat s počítačem je přání zejména se-
niorů. Alespoň 15ti přihlášeným zájemcům pomohl 
překonat zbytečné obavy týdenní kurz, probíhající 
ve dnech 7.-11.4.2014 ve Volnočasovém areálu v Ja-
roměřicích.
Vedení výuky se zhostili, tak jako před dvěma lety, 
zkušení lektoři ze společnosti ProDeep.
Kurz, pod oficiálním názvem „Asistivní pomůcky 
a služby IV“, je podporován z programu Úřadu vlá-
dy ČR, Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany. 
Výuka byla pro všechny bezplatná a přitom velmi 
hodnotná. Účastníci měli možnost pracovat na nej-
modernějších typech počítačů, pokročilí zdokonalili 
své znalosti, začátečníci pronikli do virtuální sítě 
a rozšíří si tak okruh získávání informací. Dokon-
ce se seznámili s nejnovějšími dotykovými telefony 
a naučili se pracovat s fotografiemi.
Na závěr získali certifikát a slib, že pokud budou 
všestranně vytvořeny podmínky, může se opět v Ja-
roměřicích kurz uskutečnit i příští rok.
Účastníci vyslovují lektorům poděkování za trpěli-
vost, lektoři děkují za zájem a všichni jsou spokoje-
ni, že jim obec vytvořila  výborné podmínky k usku-
tečnění kurzu ve Volnočasovém areálu.

Tenisový oddíl informuje
Tenisový oddíl TJ Jaroměřice provozoval v roce 2013 
tenisové kurty v období od května do poloviny listo-
padu. Základna oddílu tenisu má k 31. 12. 2013 cel-
kem 50 členů. 
Tenisové kurty a vlastní tenis v roce 2013 zazname-
nává vyšší zájem o pravidelné rezervace. Zároveň také 
dochází k nárůstu požadavků na využívání kurtů 
mimo provozní dobu. Dle možností  (hlavně technic-
kých) byly tyto mimořádné požadavky přes časovou 
náročnost uspokojovány. 
Problémem provozu mnohdy byl nedostatek vody pro 
vlastní provoz kurtů. Nebo problém opačný, spočíva-
jící ve snaze docílení regulovaného doplňování vody 
při odběru pro potřebu celého areálu TJ.  Stávající 
systém doplňování užitkové vody do akumulace byl 
totiž problematický  a provozně nevyhovující. Zejmé-
na z důvodu přeplavování akumulačních nádrží, které 
následně způsobovalo podmáčení zeminy kolem nádr-
ží. Elektroinstalace byla mnohdy ve vlhku a elektrika 
v šachtách nádrží bývala také často pod vodou. Ná-
vrhů na způsob řešení zaznělo mnoho. Mnoho z nich 
však bylo z důvodu funkčnosti, nebo finanční nároč-
nosti nereálných. Po letech odkladů a meditací na 
téma funkčnost a finance se podařilo ověřit reálnost 
jednoho z návrhů a zajistit potřebné finance. Reali-
zace návrhu proběhla na přelomu září a října 2013. 
Zkušební provoz potvrdil funkčnost a správnost této 
volby. Letitý problém snad byl vyřešen. Je však třeba, 
aby odpovědná údržba, vlastní využívání a provoz pro-
bíhal souběžně s dobrou komunikací všech uživatelů.
V roce 2014 bude provoz kurtů dle platných zá-
sad a pravidel provozu zajišťovat správce pan Ka-
rel Soral – tel: 603 918 388. Veškeré požadavky 
na hraní a rezervace směrujte na uvedený kontakt. 
Provozní hodiny budou zveřejňovány na nástěnkách 
a  stránkách www. 
Závěrem je třeba učinit dvě důležité věci:
poděkovat paní Zdeně Tillerové, která v období ně-
kolika let, kdy se nepodařilo zajistit řádného správce, 
kdy provoz byl zajišťován dostupně možnými způso-
by, dále přes problémy s vodou, atd., jako „tenisová 
služba“ přispívala k provozu a funkčnosti kurtů po-
zvat širokou sportovní veřejnost do sportovního are-
álu, zejména na tenisové kurty a popřát pěkné spor-
tovní vyžití.

 Ing. Karel Vystavěl - předseda oddílu tenisu

Vítání jara 
Kde jinde bychom měli vítat jaro, když  přímo 
v Jaro měřicích.
Každoročně se ve výstavní síni Centra života 
a podnikání  snažíme zahájit příchod jara důstoj-
ně a vesele. Letošek nebyl  výjimkou, a to v neděli 
30.března 2014.
Obvod prostoru byl vyzdoben obrazy pana Jose-
fa Macka a Rosti Knápka. Kreativitu výstavy pod-
trhla ukázka z výrobní dílny korálkových šperků 
Evy Kopicové. Olejomalby, akvarely i enkaustika 
výtvarníků za Šumperka si našly v průběhu verni-
sáže i následné výstavy své obdivovatele. Některé 
z vystavených šperků choceňské výtvarnice se lí-
bily natolik, že budou zdobit místní ženy a dívky.
Kulturní program vernisáže hodnotně vyplnil kon-
cert dnes již známého a oblíbeného jevíčského pě-
veckého sboru CANTILO. Sbormistr Mgr. Luděk 
Klimeš spolu s 25ti vybranými sboristy předved-
li průřez jejich současným repertoárem, složeným 
z různých hudebních žánrů.
Hosty zaplněná výstavní síň odměnila vynikající 
představení bohatým potleskem.
Na ukončení slavnostního zahájení výstavy byly na 
konci měsíce čtenářů jmenovány nejlepší čtenářky 
za loňský rok.
Staly se jimi: paní Lenka Geclová, Hana Valentová 
a Hana Žuborová. Renáta a Anetka Valáškovy (ma-
minka s dcerou) byly vyhodnoceny jako nejlepší 
čtenářky rodiny.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc květen 2014
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 můžete 
darované zboží nechat přede dveřmi,
ve dvoře, včas bude uklizeno, sběr vyřazeného šatstva aj. 
potřeb dle zveřejněného plakátu
29.4. - 14.5., výstavní síň CŽP, v době provozu 
knihovny
Výstava prací žáků ZUŠ-výtvarného oboru, pod vede-
ním MgA. Renaty Štindlové
4.5. neděle, 15.00 h, VS
Thurn Taxisové, poslední šlechtický rod v Jaromě-
řicích
závěrečná historická přednáška o panovnících obce 
s Mgr.Michalem Schusterem
5. - 20.5., CŽP, knihovna
Příjem objednávek na letničky a pozdní zeleninové pří-
sady ze zahradnictví Vanovice
7.5. středa, 18.00 h, VS
Koncert jaroměřických žáků ZUŠ Jevíčko - hudební-
ho a tanečního oboru,
věnovaný Svátku matek, přístupné široké veřejnosti
10.5. sobota, 15.00 h, Loretánská kaple na Kalvárii, Vi-
gilie Ježíše Dobrého pastýře
Koncert – smíšený sbor ATENEO Univerzity Palac-
kého Olomouc
11.5. neděle, 9.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou Ing. Ivou Vanžurovou
12.5. a 26.5. pondělky, vždy ve 14.30 h, zadní míst-
nost dvora CŽP
Keramická dílna s Petrou Zezulovou, pracovní oděv, 
tvořivou chuť a 30,- Kč s sebou
13.5.úterý, 13.30 h, penzion na Kalvárii
Jaro s písničkou – kulturní pásmo žáků ZŠ pod vedením 
Mgr.F.Václavka a S.Valentové
15.5. čtvrtek, 18.00 h, VS

metrickým plánem, kupní smlouvou a vkladem 
do katastru nemovitostí uhradí kupující

8. Ing. Josefa Vykydala do funkce přísedícího 
u Okresního soudu ve Svitavách pro volební 
období 2014 – 2018

9. smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na 
rok 2014 Regionu MTJ  ve výši 25 Kč/obyvate-
le, tedy 29 800 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
10. zprávu o postupu vydávání obecních pozem-

ků Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko 
novému nájemci

11. složení komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komise ve výběrovém řízení na zakázku „Obno-
va oken na zámku“ v Jaroměřicích 

12. složení komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komise ve výběrovém řízení na zakázku „Sta-
vební a dispoziční úpravy MŠ“ Jaroměřice

13. provedení inventarizace majetku a závazků 
k 31.12.2013

14. výsledky hospodaření a výslednou kalkulaci ka-
nalizace za rok 2013

15. dopis Krajského úřadu Pardubického kraje ve 
věci udělení licence společnosti VYDOS BUS 

plétá vrbové proutky do tvaru košíku, paní Lud-
mila Hrbatová napekla množství perníčků, které 
s dětmi zdobila pestrobarevným sněhem. Po slad-
kém ozdobeném pečivu se brzy zaprášilo, jen ně-
kteří odnesli svůj výtvor ukázat domů. Paní Mar-
kéta Grulichová předvedla, jak se ozdobí vyfouklá 
skořápka vajíčka zubní vrtačkou. Bohužel, z pra-
covních důvodů později ale přece, přijel z Biskupic 
pan Ladislav Šumbera, aby zopakoval od loňska, 
jak se dá zručně uplést mrskačka.
Děti i dospělí se účelně pobavili a snad nabyté 
zkušenosti do příštích Velikonoc nezapomenou.

43. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 9. 4. 2014
a.s., Vyškov na linku Velké Opatovice – Jevíčko 
– Konice – Olomouc

16.  nabídku bezpečnostních služeb společnosti 
ARAGON Security s.r.o.

17. připomínky paní Jiřiny Knollové k provozu ve-
řejného osvětlení

18. zprávu z šetření stížnosti ve věci účelové komu-
nikace v lokalitě „Nadevsí“

Zastupitelstvo obce ukládá:
19. starostovi obce podepsat směnnou smlouvu 

s paní Ludmilou Vágnerovou dle zápisu
20. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s paní 

Ludmilou Vágnerovou dle zápisu
21. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-

nem Miroslavem Hlouškem dle zápisu
22. stavební komisi zúčastnit se projednávání ná-

vrhu Územního plánu Šubířov
23. komisi životního prostředí prověřit tvorbu čer-

ných skládek v lokalitě Račany a ve Třešin-
kách

Schváleno 7 hlasy
Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

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

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

sledního zasedání
3. hospodaření obce za leden až březen 2014 
4. Rozpočtové opatření č. 2 – příjmy i výdaje zů-

stávají stejné
5. směnu pozemku p.č. 507/31 díl d) o výměře 

278 m2 ve vlastnictví obce Jaroměřice za poze-
mek 507/35  o výměře 261 m2 ve vlastnictví 
paní Ludmily Vágnerové

6. prodej pozemku p.č. 507/25 díl e) o výmě-
ře 59 m2 a p.č. 507/26 díl f) o výměře 28 m2 
paní Ludmile Vágnerové. Kupní cena stanovena 
na 45 Kč/m2, tedy 3 915 Kč. Náklady spoje-
né s geometrickým plánem, kupní smlouvou 
a vkladem do katastru nemovitostí uhradí 
kupující

7. prodej pozemků p.č. 507/31 díl j) o výměře 
700 m2 , p.č. 507/26 díl h) o výměře 11 m2 
a p.č. 507/25 díl g) o výměře 24 m2 panu Mi-
roslavu Hlouškovi. Kupní cena stanovena na 45 
Kč/m2, tedy 33 075 Kč. Náklady spojené s geo-

Velikonoční dílna 2014
Přicházející svátky jara souvisejí s přípravami cír-
kevních obřadů a v domácnostech  úklidem, peče-
ním, vařením či  výzdobou.
Neodmyslitelně k nim patří pletení pomlázky 
a zdobení velikonočních vajíček. 
Do Centra života a podnikání i letos ochotně přišli 
zkušení s šikovnýma rukama, aby svůj um ukázaly 
dětem, popřípadě je naučili jak se co dá vytvořit.
Odpoledne 16.dubna obdivovaly děti pana ředitele 
Mgr. Františka Václavka, jak zručně a pečlivě pro-

Mandaly – vnitřní vesmír – tajemství barev, vernisáž 
výstavy Emilie Didi – Bertové
s kulturním programem. Mandaly jsou prastarou pomůc-
kou k nalézání vnitřního klidu a harmonie
15.5. - 28.5. v době provozu knihovny
Výstava mandal Emilie Didi - Bertové
17.5. sobota, 13.00 h, Litomyšl
Kurz patchworku s lektorkou Renatou Edlmanovou
21.5. středa, 18.00 h, VS
Jižní Afrika po 20ti letech na kole s Janem Tomšíč-
kem
22.5. čtvrtek, 10.00-15.00 h, dvůr CŽP
Prodej objednaných letniček a zeleninových přísad ze 
zahradnictví Vanovice
23.5. pátek, 15.30 h u pomníku zahynulých letců ve 
Třešinkách
Pietní akt k 65. výročí tragické letecké havárie
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 prů-
vodcem Janem Valíčkem
oba termíny jsou obsazeny, přijímají se místa náhradní-
ků, cena zájezdu 880,- Kč + 20,- Kč pojistné
kapesné min. 27 euro na vstupy, výběr zálohy od 14. do 
30. 4. v knihovně
30.5. pátek, 17.00 h, VS
Vernisáž výstavy patchworku Renaty Edlmanové
s kulturním programem skupiny 4/4 JeVy

Připravujeme:
30.5.- 27.6., výstavní síň CŽP, v době provozu knihovny
(8.6., v pouťovou neděli otevřeno 9.00-16.00 h)

Výstava patchworku Renaty Edlmanové
1.6. neděle, obřadní síň jaroměřického zámku, 10.00 
h a 11.00 h
Vítání občánků
1.6.,  9.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou Ing. Ivou Vanžurovou
7.6. sobota a 8.6. neděle
První pouť – slavnost Seslání Ducha Svatého, cele-
bruje P.Leoš Ryška, ředitel TV NOE
7.6., 17.00 h Křížová cesta od dolního kostela na Kalvá-
rii, 18.00 h Mše sv.
8.6.,  8.30 h Mše sv., 10.30 h Slavnostní Mše sv., 14.00 h 
Slavnostní požehnání
21.6. sobota, 13.30 – 15.30 h, prezentace v Pohádkovém 
království (CŽP)
POHÁDKOVÝ LES, hledání ztracených pohádek a prin-
cezny v jaroměřickém lese

Stálý týdenní rozpis: 
-

-

-

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



20 Jevíčský zpravodajKvěten 2014 INZERCE

 

www.jevicko.cz

Jevíčský zpravodaj – květen 2014. Vydavatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Vychází 1 x měsíčně. Všechny zpravodaje 
naleznete na internetových stránkách města. Registrováno MKČR pod číslem E 11216. Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou přetiš-
těny v plném znění tak, jak byly dodány. Grafická úprava CHAS-MT s.r.o., tisk: Luboš Crha – tiskárna, Moravská Třebová. Distribuce zdarma. Náklad 2400 ks.

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, plynové topení, 380 V, 

v zadní části dvora další sam. byt. jednotka 1 + 1. Mož-
nost 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

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. PIVNICE NA DVORCI „MRTVOLA“ 

       v provozu v novém kabátě
Otevíráme 2. 5. 2014 v 17:00 h

Můžete se těšit na nové prostředí, skvělé jídlo a pití. 
Na vaši návštěvu se těší personál restaurace.

PROVOZOVNA:

M. Mikuláše 449, 569 43 JEVÍČKO
Miroslav Pokorný, tel.: 608 051 393
e-mail: ppservismoto@seznam.cz

,

, ,

otevřeno po tel. dohodě (možno i víkendy)


