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Reagujeme na anketní dotazy občanů Fotoaktuality

Bourání skladiště na nádraží, 13. 2. 2015

Městský ples, 13. 2. 2015

Městský ples, 13. 2. 2015

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom v tomto čísle zpravodaje opět 
reagovali na vaše příspěvky do vyhlášené an-
kety:
Uvítal bych, kdyby město zařadilo do svých 
plánů rekonstrukci uličky Úzké. I když 
město v ní sekává trávu, je často vzhledem 
k rostoucí trávě objektem pro venčení psů  
i lidí. Předpokládám, že po jejím vydláž-
dění silničními dlaždicemi by k tomuto ne-
docházelo.
   (Ing. Jaroslav Zezula st.)
Obdobnou připomínku k uličce Úzká od p. He-
leny Komárkové řešila rada města na své po-
slední schůzi. Dalším z argumentů byla také 
špatná schůdnost této spojnice s ulicí Kobliž-
nou po dešti. Rada města pověřila investičního 
technika provedením poptávky a zajištěním 
cenových nabídek na zadláždění této uličky.
Opravené chodníky, nové hřiště, kultur-
ní či sportovní vyžití nebo městská zeleň 
je jistě potřebná, krásná a chvályhodná 
věc a nelze než s těmito návrhy souhlasit. 
Nicméně mně vadí z hlediska perspektivy 
města jiný problém. Tím, co mě pálí, je 
míra nezaměstnanosti a odliv mládeže po 
vyučení nebo studiích z města do míst, kde 
naleznou pracovní uplatnění s adekvát-
ní odměnou blížící se alespoň průměrné 
mzdě v ČR…
    (Ing. Jaromír Gamba) 

S Vaším názorem nezbývá než souhlasit. Ve-
dení města považuje za jednu ze svých prio-
rit přispívat k vytváření podmínek pro rozvoj 
podnikání a vznik nových pracovních míst. 
Vzhledem k omezeným možnostem z hledis-
ka plánování nových průmyslových zón, které 
jsou dány limity v území (koridor R43, vyhláše-
né záplavové území a další), je o to důležitější 
snažit se v rámci možností podporovat stáva-
jící zaměstnavatele. Je všeobecné známé, že 
město dlouhodobě jedná se společností REHAU  
o možnostech rozšíření jejích aktivit v Jevíčku. 
Věříme proto, že se i přes složitost situace da-
nou zmiňovaným záplavovým územím, podaří 
tento záměr dovést do zdárného konce. Další 
podstatnou podmínkou k tomu, aby se naši 
občané nestěhovali za prací jinam, je kvalitní 
veřejná dopravní obslužnost a podpora zámě-
ru vybudování důležité dopravní tepny - R43, 
která by naše město přiblížila k pracovním pří-
ležitostem ve větších městech. Zde jsou naše 
možnosti ovšem značně omezené. Závěrem 
uvádíme, že Město Jevíčko má ve srovnání 
s ostatními městy a obcemi Svitavska poměrně 
dobrou zaměstnanost.
Děkujeme všem přispěvatelům do vyhlášené 
ankety, nad jejich náměty se zamyslíme zase 
příště.

Vedení města

IX. Městský ples
V pátek 13. února 2015 proběhl v sále hotelu 
Morava v Jevíčku již 9. ročník tradičního Měst-
ského plesu. Přesto, že pátek 13. mohl odra-
dit řadu návštěvníků plesu, skutečnost byla 
právě opačná. Zaplněný sál, přísálí i „galerka“ 
se staly místem dobré pohody a družné zá-
bavy, kterou střídal zaplněný taneční parket 
při hudebních produkcích kapely „Frontmen“. 
Skvělou atmosféru doplnily taneční vstupy 
mažoretek „Ze Zámečku do světa“, Tanečního 
oboru ZUŠ Jevíčko a předtančení společen-
ských tanců ZUŠ z Moravské Třebové. Hu-
debně okořenily ples svými vstupy houslist-
ky dua Femme2Fatale. Celý večer provázela 
slovem moderátorka Elena Trčková. Rád bych 
závěrem poděkoval všem, kteří se postarali  
o skvělý průběh a přípravu plesu, zejména čle-
nům kulturní komise Města Jevíčka, pracovni-
cím TIC Jevíčko, členkám Sboru pro občanské 
záležitosti a zaměstnancům města. Děkuji 
také firmě MUSICSOUND systems, která za-
jistila dobrý zvuk a efektní světelnou show po 
celý průběh plesu. Velké díky bych rád vyslo-
vil všem sponzorům plesu, jak těm generál-
ním, kteří darovali finanční částku, tak všem 
ostatním sponzorům za věcné dary do malé  
a velké soutěže o ceny, kterých bylo dohro-
mady téměř 250. I díky tomu dopadl letošní 

ples v kladných číslech. Vy, kteří jste si málo 
zatančili nebo snad nevyhráli žádnou cenu 
v tombole, tak máte možnost ještě na „Caribic 
párty“ nebo fotbalových „Šibřinkách“,  břez-
nových akcích  v sále hotelu Morava v Jevíčku. 

Dušan Pávek, dipl.um., starosta

www.jevicko.cz

Poděkování duchapřítomným 
občanům

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom touto cestou velice podě-
kovat za statečný čin a duchapřítomný 
přístup pánům tenistům Rudolfu Wolfo-
vi a Alfredu Lexmanovi z Jevíčka, kteří se 
dne 27. ledna 2015 stali svědky brutální-
ho napadení správce ubytovny na „Žlíb-
kách“ Radka Sedláka. Svým pohotovým 
jednáním se jim podařilo zastrašit útoč-
níka a přivolat okamžitě hlídku Policie 
ČR a tím svému kamarádovi zachránili ži-
vot. Oběma pánům patří obrovské uznání  
a poděkování. Radku Sedlákovi přejeme 
rychlou rekonvalescenci bez zdravotních 
následků a podobných životních traumat.

Za Město Jevíčko, Dušan Pávek dipl.um., 
starosta
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Věřme pouze vlastním očím
Na co si nesáhnu a co neuvidím na vlastní 
oči, tomu neuvěřím. Této průpovědi rozumí-
me všichni a jistě velmi dobře. S rostoucím 
časem a s kupícími se zkušenostmi ji pak 
řadíme k životním moudrům. Nicméně, je-li 
nám tu a tam něco „spolehlivého“ našeptá-
no, často na vlastní oči nečekáme a vychází-
me z toho, co přece „všichni vědí“. Vždyť si 
to pravda všichni nevymysleli? A kdyby snad 
náhodou, tak na každým šprochu pravdy je 
trochu. Copak to neplatí zrovna tak?
Jsme jenom lidi, všichni. A tak se nemohu 
nepřiznat, že obtěžkán jistými představa-
mi o zavedených praktikách a všelikých si-
lách, jež usměrňují a spravují věci jevíčské, 
jsem s vervou vystoupal na naši radnici i já 
sám. Vyfasoval jsem vlastní kupičku povin-
ností a úkolů, jež mi nejsou profesně cizí, 
a mohl jsem se tedy začít plně realizovat. 
Jak jsem to venkoncem sliboval v předvo-
lebním klání, ujal jsem se komise bytové  
a sociální, jejímž zřizovatelem je městská 
rada. Rázem proto sedím na dvou seslích  
a na stole přede mnou se rozprostírá to,  
o čem jsem se pouze doslýchal z jevíčského 
vox populi. Jakože hlas lidu nelze ignorovat. 
Tu však člověk náhle poznává i něco trochu 
jiného, než co si cvrlikají vrabci na střechách. 
Teprve až jako intendant věcí jevíčských spa-
třuji na vlastní oči s čím, ba v jistých ohledech 
i s kým, mám tu čest pracovat. Příze problé-
mů se nejednou spřádají maličko jinak, než 
jak by to byl předvídal nezasvěcený. Oříšek, 
jenž měl být k rozlousknutí, je znenadání 
předem upražený a naopak jednohubka, kte-
rou měl člověk lehce skousnout, se promění 
v  jen těžce poživatelnou pikantérii. 
Zkrátka a dobře: určité věci se mají i trochu 
jinak, než jak se kdo může domnívat. Úmy-
slně nejsem konkrétní. Kdo chce, mi jistě 
porozumí, a kdo má toliko nutkání soudit 
dle obrazu svého - a priori, tedy předem, 
toho nemohu přesvědčovat, natož na něj 
jakkoli tlačit. Určitě se však shodneme, že 
věci jevíčské by měly být věcmi nás obča-
nů, a primárně těch, kterých  se ta či ona 
otázka přímo dotýká. Jsou věci, které jsou 
věcmi společnými, ale zároveň jsou i věci, 
které zacházejí do samého soukromí a in-
timity dotčeného jedince či jeho rodiny. 
Jako tomu bývá v případech přidělení či 
odejmutí městského bytu. Konečná rozhod-
nutí jsou potom v kompetenci městské rady, 
která však v této otázce rozhoduje na zá-
kladě vyjádření a doporučení bytové a so-
ciální komise. Tu tvoří dvanáct nezávislých 
členů. Konečný verdikt tedy není stvrzením 
záměru účelově domluveného interesenta 
a zodpovědného funkcionáře či úředníka, 
nýbrž uvážením širší skupiny složené z celé-
ho spektra politické, správní a společenské 
sféry. 
A takto obdobně rozhoduje městská rada 
i o věcech ve stavebnictví, v oblastech ži-
votního prostředí, výchovy a vzdělávání, 
či v daných případech cestovního ruchu, 
regionálního rozvoje ad. Jména předsedů  

Okénko radních

Poděkování
Děkujeme za květiny a za zametení nádvoří na 
pečovatelce Svitavská.
Za všechny nájemníky Zemánková, Šulová
(Pozn. redakce: Květiny, které dostaly všech-
ny obyvatelky domu s pečovatelskou službou, 
byly součástí výzdoby městského plesu. Byla 
by škoda rozkvetlé primulky po plese bez užit-
ku vyhodit, proto byly takto ženy obdarovány. 
Snad splnily svůj účel a všem obdarovaným 
udělaly radost.)

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 5. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustano-
vením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném zně-
ní, informuje o konání 5. zasedání Zastu-
pitelstva města Jevíčka, svolaného sta-
rostou města Dušanem Pávkem, dipl. um.  
v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání: Dům hasičů, 
    Svitavská 466, Jevíčko
Doba konání: 16. 3. 2015 od 16:30 h

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

stva
5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6) Zpráva PČR M. Třebová o bezpečnostní si-

tuaci za rok 2014 na Jevíčsku
7) Směna spoluvlastnického podílu pozemku  

p. č. 5201 v k. ú. Jevíčko-předměstí za  
p. č. 5197 a 5198 v k. ú. Jevíčko-předměstí

8) Korespondence, různé
9) Diskuse
10) Usnesení

Dušan Pávek, dipl. um. v. r. 

Informace pro občany
Město Jevíčko nabízí k pronájmu měst-
skou chatu a tábořiště v blízkosti Smolen-
ské přehrady. V letní sezóně preferujeme 
pronájem chaty i tábořiště (20 stanů), 
mimo sezónu je možno si pronajmout 
pouze chatu. Termíny si zájemci mohou 
zamluvit na telefonním čísle 464 620 524, 
733 603 029 nebo prostřednictvím e-mailu 
na adrese jelinek@jevicko.cz.

Bc. Ondřej Jelínek

Arnoštovské poděkování 
Zadní Arnoštov 16. 2. 2015
Městský ples v Jevíčku, který se konal  
13. 2. 2015
Srdečné přivítání příjemné kapely 
FRONTMEN, vystoupení houslového dua, 
mažoretek i taneční skupiny. Vše dokonalé, 
příjemná společnost, bohatá tombola. Moc 
bych chtěla poděkovat panu starostovi Duša-
nu Pávkovi dipl. um., že nám zařídil dopravu. 
Těšíme se na další spolupráci a snad nás ze 
Zadního Arnoštova bude více.

S pozdravem                                                          
Jiřina Foretová, Zadní Arnoštov

CENÍK ZA PRONÁJEM 
MĚSTSKÉ CHATY 

A TÁBOŘIŠTĚ 
VE SMOLENSKÉM ÚDOLÍ

Období od 1. 9. do 30. 6. 
Cena chaty za každý zapo-
čatý den     

   500,- Kč

Období od 1. 7. do 31. 8.
Cena chaty při rodinné akci 
za každý započatý den - 
chata bez tábořiště 

   800,- Kč

Cena chaty za každý zapo-
čatý den - chata s tábořiš-
těm 

   300,- Kč

Cena tábořiště při plném 
obsazení kapacity za každý 
započatý den 

1.000,- Kč

Cena tábořiště při 
částečném obsazení kapa-
city za každý započatý den 

   700,- Kč

Částečné obsazení kapacity tábořiště je do 
10 stanů. Záloha 50 % ceny pronájmu při 
sepsání smlouvy v letním provozu při celkové 
částce vyšší jak 5.000,- Kč.
Kauce 3.000,- Kč při předání areálu prona-
jímatelem, vratná po provedených a uhra-
zených případných opravách poškozeného 
zařízení při celkové částce pronájmu vyšší jak 
5.000,- Kč.
Rada města Jevíčko rozhodne o možných sle-
vách při akcích prospěšných městu.
Schváleno na 6. schůzi Rady města Jevíčko 
dne 26. 1. 2015 usnesením č. 16/6 s účinností 
od 26. 1. 2015.

Dušan Pávek, dipl. um., starosta

a členů komisí rady města jsou dostupná 
na městských webových stránkách.   
A tak, budete-li chtít vědět, kolik je prav-
dy na tom „zaručeném“ šprochu, jenž vám 
právě uvíznul v uších, přijďte, rádi vám vaše 
věci osvětlíme. Ať je můžete zhlédnout na 
vlastní oči. 
Mile pukavičné předjaří přeji všem, bez 
rozdílu věku!

Rudolf Beran
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2/1  Zastupitelstvo určuje: 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 

a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parol-
ka a Mgr. Petra Votroubka,

2/2  Zastupitelstvo zřizuje: 
a) finanční výbor, 
b) kontrolní výbor,
2/3  Zastupitelstvo volí:
a) předsedu finančního výboru: 
 Ing. Jaroslava Zezulu,
b) členy finančního výboru: 
  Bc. Jana Finsterleho,
  Ing. Františka Bušinu,
  Mgr. Miloslava Parolka, 
  Mgr. Jiřího Janečka,
  Marka Káňu,
  Ditu Mlčochovou,
  Stanislava Dokoupila,
  Ing. Karla Vystavěla,
c) předsedu kontrolního výboru:  
  Ing. Františka Bušinu, 
d) členy kontrolního výboru:    
  Stanislava Ducháčka,
  Ing. Kamila Stopku, 
  Petra Nárožného,
  Jana Valíčka, 
  Tomáše Kubína,
  Gabriela Havlíčka, 
  Ladislava Hňoupka,
  Mgr. Jana Richtera,
2/4  Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Koneč-

ná, Bc. Jan Finsterle, Ing. Pavel Vykydal,
b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 7 na rok 

2014,
d) rozpočet Města Jevíčko na rok 2015,
e) grantový systém Města Jevíčko na rok 

2015,
f) prodej pozemku p. č. 16 (482 m2) – zahrada 

v k. ú. Zadní Arnoštov Radku Kummerovi, 
Tomečkova 3, 638 00 Brno za cenu 35 Kč/
m2, celkem 16.870 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + Kupní smlouvu mezi Městem 

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 17. prosince 2014

Jevíčko a Radkem Kummerem na prodej 
pozemku p. č. 16 v k. ú. Zadní Arnoštov,

g) bezúplatné nabytí pozemků nově ozna-
čených jako p. č. 538/63, p. č. 538/64, p. č. 
175/8, p. č. 1737/7 a p. č. 1737/8, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí od Pardubického kraje,

h) prodej pozemku nově označeného jako p. 
č. 1751/73 (62 m2) – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí společnosti BLAUKOM 
CZ, s. r. o., Luční 228, IČO 28824628, 569 
43 Jevíčko za cenu 70 Kč/m2, celkem 4.340 
Kč + úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu 
vyhotovení geometrického plánu v hod-
notě 5.082 Kč + úhradu částky rovnající se 
dani z nabytí nemovitých věcí ve výši 176 
Kč + Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a společnosti BLAUKOM CZ, s. r. o. na pro-
dej pozemku p. č. 1751/73 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

i) dočasný příspěvek na provozní činnost 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. 
s v rámci realizace SPL na předfinancování 
projektu z PRV opatření IV.2.1. s názvem 
„Nezapomeňte (se) vrátit“ ve výši 78.300 Kč 
s tím, že příspěvek bude vrácen do 5 dnů 
od obdržení dotace, nejpozději však do 30. 
11. 2015,

j) cenu stočného pro rok 2015 ve výši 31,00 
Kč/m3 vody vč. DPH,

k) smlouvu mezi Městem Jevíčko a společ-
ností ARAGON Security, s. r. o., Mojmírovo 
náměstí 75/2, 612 00 Brno o poskytování 
bezpečnostních služeb s účinností od 1. 1. 
2015 do 30. 6. 2015 za částku 45 Kč/hod/1 
strážný, paušál 1.500 Kč na 400 ujetých km 
a částku 7 Kč za každý další ujetý km,

l) rozpočet sociálního fondu Města Jevíčko na 
rok 2015 ve výši 378.000 Kč,

m) doplnění inventarizační komise PBH města 
Jevíčka o dva členy dle zákona č. 563/1991 
Sb., kdy novými členy se stali Ing. Jaroslav 
Zezula a Mgr. Jiří Janeček,

n) přijetí finančního daru od společnosti 
MarS, a. s., Okružní II 239, Jevíčko ve výši 
200.000 Kč na opravu komunikací ve městě 
Jevíčko,

o) předběžný záměr uzavření dohody o spo-
lupráci mezi Městem Jevíčko a společností 

KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., Ruská 8, 
101 00 Praha 10 na provozování televizní-
ho vysílání infokanálu pro rok 2015 za stá-
vajících finančních podmínek,

p) úpravu přílohy č. 2 zřizovací listiny PBH 
města Jevíčka,

q) zakoupení posypového rozmetače se zá-
věsem na tažné zařízení na zimní posyp 
komunikací a chodníků zn. DAKR typ KRH 
04 - Fuji za částku 31.518 Kč bez DPH,  

r) rozčerpání schváleného úvěru od České 
spořitelny, a. s. na akci „Snížení energe-
tické zátěže objektu ZŠ Jevíčko“ formou 
úhrady faktur firmě VAŠSTAV, s. r. o., se síd-
lem Staňkova 103/8, 602 00 Brno ve výši 
1.912.488 Kč, 

2/5  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) informace o plánovaných investičních a ne-

investičních akcích v Jevíčku v roce 2015,
b) cenu vodného pro rok 2015 ve výši 35,00 

Kč/m3 vody vč. DPH,
c) plán práce RM a ZM na rok 2015,
d) cenové nabídky k pořízení vozidla Multicar 

včetně nástavby na zimní posyp,
e) nabídku paní Romany Smékalové, Jevíčko 

na prodej pozemků p. č. 4236 – orná půda 
o výměře 7135 m2 a p. č. st. 1360 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, 
oba v k. ú. Jevíčko předměstí,

f) nabídku notářky JUDr. Alice Sedlákové na 
převzetí majetku v rámci dědického řízení 
po zemřelém Miroslavovi Šamšulovi z Brna 
(pozemky v k. ú. Kunštát na Moravě), 

g) informaci rady města o ukončení promítá-
ní filmů v kině Astra v Jevíčku a personální 
opatření s účinností od 1. 1. 2015,

h) informaci starosty o záměru pořádání 
městského plesu dne 13. 2. 2015.

2/6  Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu prověřením technického řešení 

kompletního zainvestování a napojení sítí 
pro výstavbu RD v lokalitě ul. Vrchlického,

b) radu města zpracování technického řeše-
ní napojení sítí pro výstavbu RD v lokalitě 
„Nad Žlíbkami“ a Panské pole.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r. , starosta             
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení ze 4. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. prosince 2014
1/4 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 8 na rok 2014. Dušan Pávek, dipl. um., v. r. , starostan      

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení z 5. schůze Rady města Jevíčka konané dne 5. ledna 2015
1/5  Rada schvaluje CN společnosti RUSTIKA, 
Svitavská 166, Jevíčko na tisk Jevíčského zpra-
vodaje s účinností od č. 2/2015,
2/5 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „Pasport veřejného osvětlení Města 
Jevíčko“ a obeslání firem dle přílohy,
3/5  Rada schvaluje bezplatné využití Palacké-
ho náměstí pro TJ Cykloklub Jevíčko za úče-

lem parkování konvoje doprovodných vozidel 
při zahájení 39. ročníku mezinárodního cyk-
listického závodu mládeže a prologu ulicemi 
města Jevíčka dne 8. 5. 2015 v době od 08:00 
do 12:00 hodin,
4/5 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 2.000 Kč na zajištění sociální 
služby Domovu na rozcestí Svitavy, 

5/5  Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 10.000 Kč na provoz sociálních 
služeb Oblastní charitě Moravská Třebová  
a bezplatné zapůjčení kina Astra Jevíčko na 
den 25. 1. 2015 k promítnutí pohádky Tři bra-
tři,
6/5 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy k užívání nebytového prostoru na ul. 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

4 /   Březen 2015

M. Mikuláše 449 žadateli dle zápisu do 31. 12. 
2015,
7/5  Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy k užívání nebytového prostoru na 
ul. Třebovská 71 žadateli dle zápisu do 31. 12. 
2015,
8/5  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
údržby plynového kotle v bytě na ul. Soudní 
56, Jevíčko dle doporučení servisního techni-
ka,
9/5  Rada schvaluje smlouvu o nájmu neby-
tových prostor mezi Městem Jevíčko a Par-
dubickým krajem zastoupeným Gymnáziem 
Jevíčko k nájmu nebytových prostor na Do-
mově mládeže, ul. Nerudova 557, který Město 
Jevíčko využívá za účelem instalace, provozu 
a údržby hlavní stanice kabelové televize s 
úhradou částky za nájem nebytových prostor 
800 Kč měsíčně a skutečný odběr energie na 
základě odpočtového elektroměru na dobu 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
10/5 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 
449 na ul. M. Mikuláše do 31. 12. 2015 žada-
teli dle zápisu,
11/5 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici Soudní 
51 do 31. 3. 2015 žadateli dle zápisu, 
12/5 Rada stanovuje prodejní ceny reklam-
ních předmětů – deštníků na částku 280 Kč 
vč. DPH a reflexních pásek na částku 25 Kč vč. 
DPH,
13/5 Rada ruší bod usnesení RM č. 11/94 ze 
dne 9. 6. 2014,
14/5 Rada schvaluje složení krizového štábu 
Města Jevíčko dle zápisu,
15/5 Rada schvaluje propagaci přijímacího ří-

zení na Gymnázium Jevíčko na Rádiu Haná za 
částku 4.800 Kč bez DPH, 
16/5 Rada schvaluje výdaje na propaga-
ci města v rámci Regiontouru Brno 2015 do 
částky 10.000 Kč bez DPH,
17/5 Rada schvaluje smlouvu o poskytnu-
tí individuální dotace v oblasti kultury mezi 
Městem Jevíčko a Pardubickým krajem na 
realizaci akce „technické zajištění projektu 
Listování“ s poskytnutím účelové neinvestiční 
finanční dotace z rozpočtových prostředků Pk 
ve výši 10.000 Kč, 
18/5 Rada schvaluje přípravu a podání žá-
dosti o dotaci MMR v Programu rozvoje ven-
kova na vybudování fitness hřiště dle přílohy 
zápisu,
19/5 Rada pověřuje místostarostu ve spolu-
práci s IT zajištěním pasportu objektu MŠ a 
poptávky na provedení energetického auditu 
budovy a PD na snížení energetické nároč-
nosti,
20/5 Rada uděluje souhlas Města Jevíčko 
jako vlastníka dotčeného pozemku p. č. 5472 
v k. ú. Jevíčko-předměstí s opravou opevnění 
vodního toku - Maloninský potok provádě-
nou Povodím Moravy, s. p. na pozemcích p. č. 
3127/2 a 5353, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,
21/5 Rada uděluje souhlas Města Jevíčko 
jako vlastníka pozemku p. č. 5472 v k. ú. Je-
víčko-předměstí s příjezdem na stavbu přes 
uvedený pozemek s podmínkou, že souhlas 
s příjezdem ke stavbě přes pozemek p. č. 
5472 udělí i HZS Jevíčko a. s. jako nájemník 
pozemku,
22/5 Rada schvaluje dodatek č. 2 nájemní 
smlouvy o pronájmu pozemků mezi Městem 
Jevíčko a společností Hanácká zemědělská 
společnost Jevíčko a. s.,

23/5 Rada schvaluje osazení indikátorů v by-
tových domech M. Mikuláše 551, Svitavská 
838, Kobližná 125, Jevíčko firmou Ista, ČR, s. r. 
o., Praha za částku 45.952 Kč bez DPH s úhra-
dou z rozpočtu PBH města Jevíčko,
24/5 Rada schvaluje osazení 44 kusů radi-
átorových ventilů a termostatických hlavic, 
ventilů Heimeier na bytový dům M. Mikuláše 
551, Jevíčko firmou Instalatérství Bidmon, s. 
r. o., Třebovská 431, Jevíčko za částku 31.671 
Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčko,
25/5 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o. Třebovská 431, Jevíčko k pro-
vedení výměny plynového kotle v bytě č. 10, 
na ul. K. Čapka 783, Jevíčko za částku 30.076 
Kč vč. DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčko,
26/5 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o. Třebovská 431, Jevíčko k pro-
vedení výměny plynového kotle v bytě č. 11, 
na ul. K. Čapka 783, Jevíčko za částku 31.801 
Kč vč. DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčko,
27/5 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
opatření v bytě č. 8 na ul. K. Čapka 782, Jevíč-
ko dle zápisu,
28/5 Rada schvaluje podání žádosti o grant 
Pardubického kraje v rámci podpory kultur-
ních aktivit na rok 2015 na akci „Jevíčkovění“,
29/5 Rada pověřuje místostarostu a radní-
ho Mgr. Rudolfa Berana přípravou podkladů 
pro záměr podání žádosti na MMR v oblasti 
cestovního ruchu v podprogramu „Cestování 
dostupné všem“.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r. , starosta        
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Nový stacionární kontejner ELEKTROWIN na sběr 
drobných elektrozařízení u budovy COOP Jednota

Město Jevíčko je smluvně zapojeno do systé-
mu zpětného odběru použitých elektrozaří-
zení, který je zajišťován společnostmi:
ASEKOL s. r. o. - televizory, monitory, spo-
třební elektronika, zařízení informačních  
a telekomunikačních technologií
ELEKTROWIN a. s. - ledničky, chladničky, 
pračky, malé domácí spotřebiče, nářadí a ná-
stroje
EKOLAMP s. r. o. – světelné zdroje a svítidla 
určená k použití v komerční sféře
Místem zpětného odběru elektrozařízení je 
Sběrný dvůr města Jevíčko, Na Salajce 449 
(areál bývalé sodovkárny). Zde mohou ob-
čané města zdarma odevzdat uvedené typy 
použitých elektrozařízení, která jsou násled-
ně předána odborným firmám specializují-
cím se na jejich ekologické zpracování. Pod-
mínkou bezplatného odběru je kompletnost 
těchto elektrozařízení. 
Abychom zvýšili možnost odkládání vyřaze-
ných elektrozařízení, umístilo město ve spo-
lupráci se společností ELEKTROWIN v pořadí 
již druhý červený stacionární kontejner 
na sběr malých domácích elektrospotřebičů 
a elektrického nářadí. Kontejner je umístěn 
na ulici Křivánkova – sběrné místo u budovy 

COOP Jednota. Děkujeme všem uvědomělým 
občanům za to, že třídí elektroodpad.

Mgr. Miroslav Šafář

Nejsou to jen slova?
Slovy se dá vyjádřit prakticky všechno, 
mohou potěšit, mohou ublížit, mohou 
být povzbudivá nebo také jen prázd-
ná. Za ta poslední jmenovaná považuji 
omluvu, která byla uvedena Gymná-
ziem Jevíčko za dvěma články (Proč?  
a Vážené Gymnázium Jevíčko) uve-
řejněnými v minulém čísle Jevíčského 
zpravodaje.
Změnit jedno slůvko na jeho negaci je 
sice dobrý nápad, ale text jako celek 
pak ztrácí logiku. Proto této verzi nevě-
řím. Dále nebudu tuto situaci rozebírat, 
protože cítím, že už je pro gymnázium 
nepodstatná.
Neodpustím si ale ještě jednu zmínku.
Rozumím tomu, že se v propagacích 
mohou uvádět vize, které ještě možná 
nemají konkrétní podklad. Mnoho ta-
kových odvážných myšlenek (důkladně 
propracovaných) je gymnáziem publi-
kováno v článcích o „unikátním oboru“.
Proto přeji Gymnáziu Jevíčko, aby ne-
zůstalo jen u prázdných slov.

Mgr. Jindřiška Pátečková
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MUDr. Zuzana Šedrlová
ŠKOLENÍ 26. – 27. 3. 2015.

Dále neordinuje každý 1. pátek 
v měsíci – 6. 3. 2015. 

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ 11. – 12. 3. 2015.
Dále neordinuje každý 2. pátek 

v měsíci – 13. 3. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
DOVOLENÁ 20. – 24. 3. 2015.

MUDr. Alena Blahová 
– interna

neordinuje každý 3. pátek 
v měsíci – 20. 3. 2015. 

MUDr. Tomáš Jagoš
DOVOLENÁ

16. – 20. 3. 2015.
Bolestivé případy ošetří 

MUDr. Letfusová 
ve svých ordinačních hodinách.

Oběť útoku skončila 
v nemocnici - útočníkem 

je cizinec.  
V jedné z vazebních věznic skončil 28 letý ci-
zinec poté, co v úterý 27. ledna 2015 dopole-
dne v Jevíčku fyzicky napadl o 15 let staršího 
muže. Tomuto způsobil zranění, jež si vyžáda-
la okamžitou lékařskou péči. Útočník bezpro-
středně po spáchání skutku, který je svitav-
skou policií prozatím kvalifikován jako zločin 
„těžkého ublížení za zdraví“, z místa činu ute-
kl. Ukrýval se na půdě jednoho z domů, kde 
jej vypátrali svitavští kriminalisté společně 
s kolegy z Obvodního oddělení v Moravské 
Třebové. Cizinec skončil v policejních poutech 
a v policejní cele. Byl obviněn z výše uvedené-
ho zločinu. Oběť útoku je stále v péči lékařů, 
ale není v bezprostředním ohrožení života. 
Za toto protiprávní jednání lze soudem ulo-
žit trest odnětí svobody v rozmezí od tří do 
deseti let.                      

 nprap. Anna Štegnerová

Hanácká zemědělská 
společnost Jevíčko a. s.

a 
Chornická z. o. s., a. s.

přijímají od 3. 3. 2015 
objednávky naturálií

Krmná řepa 250 Kč/ar 
(cca 5 q) max. množství 

na osobu 2 ary
Brambory tříděné

platba až při odběru

 Platí pouze pro zaměstnance 

a pronajímatele půdy.

Objednávky krmné řepy do konce března.

Objednávky přijímá: 

Veronika Biberle Haderová, DiS.

Poděkování
V sobotu 7. 2. 2015 proběhl tradiční hasič-
ský ples v prostorách hotelu Morava. Tím-
to bych chtěl poděkovat všem sponzorům  
a příznivcům hasičů za jejich hodnotné dary 
do hry o ceny, podporu hasičské práce a kul-
turního dění ve městě. Velké poděkování patří 
také samotným členům SDH Jevíčko za jejich 
pomoc při organizaci a zajištění hladkého 
průběhu plesu, přípravě a úklidu sálu. 
V tento den byl také představen Hasičský ka-
lendář 2016, který nafotily členky soutěžního 
družstva žen SDH Jevíčko. Případní zájemci  
o kalendář se mohou informovat v Domě ha-
sičů nebo na tel: 776 290 072.

       Za SDH Jevíčko                                               
starosta SDH Jan Bidmon

Společenská rubrika 
březen 2015 

Blahopřejeme občanům Jevíčka 
k významným životním jubileím. 

Marie Machorková 
Herbert Kessler 
Jiří Dvořáček 
Vladimíra Vykydalová 
Jitka Wolfová 
Eva Müllerová 
Jaroslav Sauer 
Josef Skácel 
Josefa Montagová 
Marie Ticháčková 
Jaroslav Ambroz 

INFORMACE OBčANůM 

Přehled o příjmech a výda-
jích OSVč za rok 2014

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za 
rok 2014 a pokyny k vyplnění přehledu  
o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 
je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíč-
ku na podatelně. 
Formuláře je možné si stáhnout z inter-
netu:
www.cssz.cz  » OSVČ » Tiskopisy, for-
muláře
nebo zadat přímo odkaz  http://www.
cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm

Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je mož-
né si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku na 
podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také 
přímo na Finančním úřadu pro Pardu-
bický kraj, Územní pracoviště v Morav-
ské Třebové nebo je stáhnout z inter-
netu:
www.financnisprava.cz » Daňové 
tiskopisy (Databáze aktuálních 
daňových tiskopisů, Vstup do sekce) 
nebo zadat přímo odkaz http://
www.financnisprava.cz/cs/danove-
t iskopisy/databaze-aktualnich-
danovych-tiskopisu

Vybírání daňových přizná-
ní k dani z příjmu FO

Vybírání daňových přiznání k dani z pří-
jmů FO zaměstnanci Územního praco-
viště v Moravské Třebové proběhne na 
Městském úřadu v Jevíčku v zasedací 
místnosti:

Po 16. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 18. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Zpracovala: Petra Minaříková

Výzva seniorům – policie vyzývá k ostražitosti
V posledních dnech trápí policii v našem kra-
ji pravděpodobně skupina pachatelů, která 
naprosto bezcitně okrádá seniory. Proto by-
chom rádi seniory, popřípadě jejich příbuzné, 
před těmito podvodníky varovali.
V podstatě jde o to, že pachatelé kontak-
tují seniory na pevné linky v místě bydliště, 
představují se pod různou identitou, většinou 
jako rodinní příslušníci, ale také se mohou 
představit jako pracovníci nějaké společnosti, 
např. že provedou úpravu pevné linky apod. 
Využijí například toho, že někteří senioři špat-
ně slyší a požádají osobu o zapůjčení peněz. 
Legendy si jsou většinou podobné, pachatelé 
žádají půjčku na nákup vozidla, opravu vozi-
dla po nehodě, na lékařské vyšetření apod. Se 

seniorem jsou v kontaktu, a ten, jakmile pení-
ze má, podvodníci mu sdělí, že si pro ně přijde 
jejich kamarád a k předání peněz dojde.
Policie doporučuje, aby senioři byli ostra-
žití! Doporučujeme jim, aby telefon zavěsili  
a případnému příbuznému zavolali sami zpět 
a ověřili si, zda jim telefonoval opravdu on. 
Pokud nemají takového příbuzného, doporu-
čujeme zavěsit, s osobou se nebavit. Zároveň 
žádáme příbuzné seniorů, kteří naši výzvu 
čtou nebo slyší ve sdělovacích prostředcích, 
aby jim naši výzvu přetlumočili a na událost 
je upozornili.

 Policie ČR
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Město Jevíčko a Gymnázium Jevíčko vyhlašují 
FOTOGRAFICKOU SOUTĚž PRO ROK 2015

ZUŠ JEVÍčKO POŘÁDALA  
SOUTĚž

Dne 12. 2. 2015 pořádala naše škola okresní 
kolo národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na de-
chové dřevěné, žesťové a bicí nástroje. Této 
soutěže se zúčastnilo 7 základních umělec-
kých škol okresu Svitavy – Jevíčko, Polička, 
Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Dolní 
Újezd a Bystré u Poličky. Své výkony předved-
lo téměř sto soutěžících. Jednotlivé soutěže 
probíhaly současně v budově ZUŠ Jevíčko  
a aule jevíčského gymnázia. Po celý den vládla 
příjemná atmosféra a soutěžící předváděli ve-
lice kvalitní výkony. I naší škole se velmi dařilo. 
Důkazem toho je 13 prvních míst s postupem 
do krajského kola, 4 první místa bez postupu, 
2 druhá a 1 třetí místo. Všem účinkujícím pa-
tří velký dík za příkladnou reprezentaci školy  
a v krajském kole jim přeji hodně štěstí. Chtěl 
bych též poděkovat všem učitelům za přípra-
vu žáků a organizační zvládnutí této náročné 
akce, a také řediteli gymnázia za poskytnutí 
prostor v budově školy.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko                      
MgA. Ondřej Čada

Úspěch studentů 
Gymnázia Jevíčko 

v Soutěži v německém jazyce
Dne 12. 1. 2015 proběhlo školní kolo Soutěže 
v německém jazyce kategorie III A. Akce se 
zúčastnilo 11 studentů prvních až třetích roč-
níků. Nejlepší výkon podala Aneta Zezulová 
z 6. S, která těsně zvítězila před Nhi Hoang 
Hai z 1. A. Obě soutěžící se kvalifikovaly do 
okresního kola ve Svitavách, které se uskuteč-
nilo přesně o měsíc později 12. 2. 2015.
I zde se oběma našim studentkám velmi da-
řilo. Aneta Zezulová zvítězila a Nhi Hoang 
Hai svým krásným 3. místem rovněž úspěšně 
zúročila své znalosti. 
Jejich cesta Soutěží v německém jazyce tak 
nekončí, budou reprezentovat Gymnázium 
Jevíčko v krajském kole, které se uskuteční 
v březnu v Pardubicích. 
Ještě jednou gratulujeme, děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a přejeme hodně 
úspěchů v krajském kole.

Mgr. Dita Šponerová

Zápis dětí do 1. tříd                                             
O pololetních prázdninách patřila naše škola, 
jako již tradičně, budoucím prvňáčkům. Letos 
za námi přišlo téměř šedesát nedočkavých 
dětí. Na všechny čekaly pohádkové postavy 
z večerníčků a s nimi plno úkolů - lehkých  
i těžkých, tradičních i možná nečekaných…
Hned v úvodu se děti mohly svézt na ko-
loběžce a projet se po chodbě školy (pravdě-
podobně naposledy). Poté šly s paní učitelkou 
a svými rodiči do I. patra, kde postupně plnily 
úkoly s různým zaměřením. Přitom si mohly 
vyzkoušet rozličné didaktické pomůcky, práci 
s interaktivní tabulí či zahrát na vybrané hu-
dební nástroje. Rodiče si mohli prohlédnout 
prostory čerstvě zrekonstruované školy a se-
známit se s jejím vybavením. Součástí zápi-
su byla i prohlídka školní družiny, kde si děti 
mohly chvilku pohrát se svými budoucími 
spolužáky a ukrátit si tak čekání na své rodiče 
vyřizující nezbytné formality.
Všechny ze školy odcházely s úsměvem a pl-
nou náručí odměn. Mezi nimi samozřejmě ne-
chyběla postavička Večerníčka na svém koni, 
kterou dětem vyrobili žáci z vyšších ročníků.
Přestože od září ne všichni usednou do škol-
ních lavic, podle odpovědí z malé ankety se 
dětem zápis i návštěva školy líbily.
Otázky a nejčastější odpovědi:
Líbí se ti ve škole? … ano
Co se ti nejvíce povedlo?  … počítání, …jízda 
na koloběžce,… překážková dráha,…
Podařilo se ti splnit všechny úkoly? … skoro, 
…ano, …všechno ne…
Těšíš se do školy? …ano, …moc

Za kolektiv ZŠ Jevíčko Mgr. Radka Jelínková

Město Jevíčko ve spolupráci s Gymnáziem Jevíčko vyhlašují fotogra-
fickou soutěž pro rok 2015  na téma „Kalendář 2016  Města Jevíčka“.
Soutěž bude probíhat  od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 ve třech kate-
goriích:
A: děti  (do 15 let, věk k 30. 9. 2015)
B: mládež (15 – 18 let, věk k 30. 9. 2015)
C: dospělí  (18 a více, věk k 30. 9. 2015)
Každý fotograf přihlásí do soutěže nejvýše 12 fotografií z různých roč-
ních období a míst nebo pohledů města Jevíčka nebo Zadního Arnoš-
tova a Mařína. Porota vybere nejlepší snímky, které budou použity pro 
zhotovení nástěnného kalendáře města. První tři místa v každé kate-
gorii budou finančně nebo věcně odměněny a fotografie budou pre-
zentovány v kalendáři města, na závěrečné výstavě soutěže a webo-
vých stránkách Města Jevíčka a Gymnázia Jevíčko.
Cílem soutěže je získání nových fotografií města a okolí. Výsledným 
produktem bude nástěnný kalendář Města Jevíčka pro rok 2016.
Fotografie budou odevzdány do soutěže na CD s popisem autora 
a kategorie dle věku společně s přiloženou přihláškou, nejpozději 
do 30. 9. 2015 v Turistickém informačním centru v Jevíčku, Palac-
kého náměstí č. 1, 569 43 Jevíčko.
Hodnocení provede porota složená ze zástupců Města Jevíčka  
a Gymnázia Jevíčko.  Souběžně s hodnocením poroty může ve-
řejnost od 12. 10. 2015 hodnotit přihlášené fotografie na webu 
Města Jevíčka: www.jevicko.cz.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pátek 30. 10. 2015  
v 18 hodin v aule Gymnázia Jevíčko v rámci zahájení výstavy sou-
těžních fotografií.

Přihláška do fotografické soutěže  
„Kalendář 2016  Města Jevíčka“

Soutěžní kategorie:          A  ⃝       B ⃝        C ⃝       
(zaškrtněte příslušnou kategorii)

Jméno a příjmení fotografa: ………………….................…...............................................

Datum narození: …………………….........................................................................................

Bydliště:……………………...........................................................................................................

Tel.: ……………………...................................................................................................................

email.: ……………………..............................................................................................................

Počet přihlášených snímků: ……………………........................................................

Já ……………………...............................................    ( jméno a příjmení) 

souhlasím se zveřejněním vlastních fotografií pro potřeby 
Města Jevíčka a veřejnou prezentaci.

V Jevíčku .........................................      Podpis fotografa: .............................................
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Co pro vás připravujeme? 
Po celý měsíc březen je vyhlášena amnestie na všechny pokuty za pozdní vracení knih, 
všechny knihy, které vrátíte, budou zproštěny poplatků za prodlení.
Všichni noví čtenáři v měsíci březnu dostanou roční registrační poplatek od knihovny zdar-
ma a platí to i pro rodinné registrace.
Dokážete využívat katalog knihovny, který máte na svých počítačích k dispozici 24 hodin 
denně, ve všech funkcích které vám nabízí?? Prodloužení výpůjček, rezervace knih … 
Pokud ne, zastavte se za námi v knihovně, rádi vám poradíme jak na to.

12. března v 17.30 sál zámečku 
František Továrek
Vzpomínkový večer na jevíčského literáta, tá-
borníka a pana učitele Františka Továrka. 
V letošním roce uplynulo 25 let od úmrtí jevíč-
ského pedagoga, vzpomínkou na jeho literární 
tvorbu a tábornickou činnost uctíme jeho pa-
mátku

26. března v 18.00 hodin Kino Jevíčko
Listování  - Roger Krowiak 
Slovenská bondovka, psaná stylem druhořadého zámořského 
autora, ve které agent Roger Krowiak, bratr slavného Jamese, 
muž s ocelovými svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodo-
latelným šarmem, připlouvá do stověžaté Bratislavy, hlavního 
města Polska. Zaplétá se do složité hry a stihne přitom poznat 
čtyři nejkrásnější ženy světa. „Nejlepší z nejlepších žije!
Přijďte se pobavit.
Účinkují:  Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra Hollá
Vstupné 50,- Kč – předplatné v Městské knihovně v Jevíčku

27. března od 17.00 hodin 
Noc s Andersenem   Spaní na zámečku s programem pro děti. 

30. března od 9.00 hodin do 17.00 hodin
Velikonoce na zámečku
Velikonoční zvyky a obyčeje, dekorace, výrobky Paprsku Velké Opatovice, jarní kytičky  
a spousta drobných radostí na začátek jara. Nezapomeňte na velikonoční tradice a přijďte 
se podívat na drobnosti, kterými můžete vyzdobit své domovy.

Tedy jen zdánlivě, protože se tam zatím usa-
dila poněkud jiná sorta návštěvníků. A nádra-
ží v jejich péči chátrá, je ničeno a zapalováno. 
V pátek před vánocemi 19. prosince 2014 tak 
vyhořelo nádražní dřevěné skladiště. Až ten-
to čin pohnul majitele drážní infrastruktury 
SŽDC, s. o. k zabezpečení nádražní budovy 
před vniknutím nepovolaných osob, v reál-
ném překladu této fráze si řekněme, že pro-
běhlo zatlučení dveří a sepsání výhružného 
nápisu křídou na jedny plechové dveře na ná-
stupišti. No, uvidíme, jak dlouho nápis vydrží 
a jestli někoho vystraší.
V pátek 13. února pak najatá stavební firma 
provedla demolici trosek skladiště. Takže na 
nástupišti už je zase prázdno, vlak nikde a po-
kladna zavřená právě již 10 let.

Robert Jordán

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY
čÍST SI ...

Kniha to je přítel a kamarád,
každý by ji měl mít rád!
Při čtení smutek se ztratí
a do srdce klid se vrátí!
  Jako děti večer baterku 
  a těšily jsme se pod deku!
  To byla ale paráda,
  rodokapsy číst v noci až do rána!
Tarzan, ten mě uchvátil
a srdce mé si podmanil!
Krásná četba - to je dar
a nenahradí je počítačů pár!
  Vrátit list a číst si znova,
  úryvky a ta krásná slova...
  Ve dne nebyl na to čas,
  jen práce, práce - zas a zas!
Kniha, knížka i knížečka,
pohladí duši i všechna srdíčka!
Zich má o tom písničku,
tak miluj tu svoji knihovničku!
  Staré i nové knihy mám ráda,
  do života mi to hodně dává!
  A kdo říká, že číst neumí,
  tak ať se to rychle naučí!

                            Zdraví Inka

Březen nejen za kamna vlezem, ale je to také Měsíc čtenářů.

Informace městského
  muzea 

Vážení čtenáři Jevíčského zpravodaje, ráda 
bych Vás na stránkách tohoto měsíčníku ob-
čas oslovila v souvislosti s činností Městského 
muzea v Jevíčku. Pro ty, kteří nemají dosud 
o muzeu ve městě povědomí, napovím, že se 
nachází v bývalém augustiniánském klášteře 
na Komenského náměstí 167 v blízkosti do-
minanty města - městské věže. 
Díky místním nadšencům se zájmem o historii 
města bylo muzeum před několika málo lety 
znovu ve městě obnoveno. Sbírky nebyly sice 
navráceny v plném rozsahu, ale přesto je stále 
mnoho zajímavého, co muzeum může veřej-
nosti nabídnout ke zhlédnutí.
Se sbírkami bychom neměli ustrnout jen na 
tom, co nám zanechaly generace z konce  
19. a první poloviny 20. století.
Je třeba se zaměřit i na rozšíření sbírky, a to  
i o předměty z nedávné historie. Co se poroz-
hlédnout  například po uplynulých 50 letech? 
A mohli bychom začít se vzpomínáním na vý-
robní podniky a továrny, které naplňovaly ži-
voty našich rodičů a mnohých našich součas-
níků. Kdo z mladé generace obyvatel města 
zná historii například n. p. Diu Jevíčko a ví to, 
že díky „žiletkám“ se o nás vědělo i ve světě?
A právě na tomto místě bych chtěla oslovit 
všechny, kteří jsou pamětníky, nebo mají pa-
mátky vztahující se k existenci n. p. Diu. Pokud 
jsou ochotni se „vzdát“ hmotných vzpomínek 
na tento, či jiný podnik ve městě a poskytnete 
je Městskému muzeu, přispějete k vytvoření 
budoucí expozice. Ráda bych zmapovala i dal-
ší oblasti života ve městě nejen výrobní aktivi-
ty a tak bychom i my mohli zanechat budou-
cím generacím něco z naší nedávné historie.
Vaše podněty, postřehy a rady můžete po-
skytnout přímo v muzeu či písemně na jeho 
e-mailové adrese muzeumjevicko@seznam.cz. 

Děkuji správce muzea                                     
Mgr. Helena Ulčová

Co schází jevíčskému 
nádraží již 10 let?

Výročí mohou být různá, slavná i neslavná. 
Jedno takové méně slavné, ba přímo smutné 
si připomínáme 6. března 2015. Ten den totiž 
tomu bude 10 let, kdy na jevíčském nádra-
ží skončil službu jeho poslední zaměstnanec. 
Z nádraží se stala pouhá zastávka bez obsluhy.
V posledních letech před uzavřením poklad-
ny zde sloužily paní Dvořáčková a paní Grim-
merová. Obě paní pokladní svými bydlišťmi, 
jedna v Jevíčku, druhá v Jaroměřicích,  udržo-
valy tradici nádraží na půli cesty mezi oběma 
sídly. Ono se totiž to nádraží od svého vzniku 
v roce 1889 až do roku 1961 zvalo Jevíčko-
-Jaroměřice.
Dodnes si pamatuji jeden takový moment, 
když jsem vysedal na jevíčském nádraží z vla-
ku a na nástupišti mě uvítala paní Grimmero-
vá slovy: „Vitéte v Jaroměřicích!“
Dnes nemám z čeho vysednout, natož aby mě 
někdo uvítal. Dne 10. 12. 2011 přestaly osob-
ní vlaky přes Jevíčko jezdit úplně. A tak je na 
nádraží, pokud nejede nákladní vlak, nebo se 
nepřiblíží volby a s nimi i nějaký slibovací vlak 
obsazený optimisticky vyhlížejícími politiky, 
klidno.
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Jevíčko Cup 2015
29. ročník halového turnaje v kopané

1.   místo TJ SK Jevíčko
2.   místo U.S Fajman
3.   místo SK Moravan Svitávka
4.   místo FC Šebetov
5.   místo FC žlíbka
6.   místo M.K V. Opatovice
7.   místo Brka Team
8.   místo Teamgymjev – Sedlateam
9.   místo Fanclub Sparta Praha V. Opatovice
10. místo  Malá Roudka

Nejlepší brankář Petr Navrátil (BrkaTeam)
Nejlepší střelec Marek Niessner (M.K V. Opatovice) 
Nejlepší  hráč  Jan Koudelka  (FC žlíbka)

Ve dnech 7. a 8. února se uskutečnil ve sportovní hale na Žlíb-
kách 29. ročník halového turnaje v kopané. Pořadatel TJ Jevíč-
ko děkuje všem, kteří pomohli turnaj zabezpečit. Turnaj zaští-
tilo Město Jevíčko, díky němu a všem ostatním sponzorům se 
podařilo turnaj dobře připravit. 

Za pořadatele Radomil Sedlák  a Pavel Liebl

Novoroční turnaj ve 
FLORBALU žáků

pondělky Z A V Ř E N O
15:15-16:15  Jóga pro děti od 3 let  
+  jednou za měsíc  POndělní TVO-

ŘENÍ  viz samostatný leták

úterky Z A V Ř E N O
15:30 HRÁTKY S DĚTMI

pro běhálky
16:30  VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY S DĚTMI 

pro batolátka
10:00 VOLNÁ HERNA

Z A V Ř E N O

pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

 Zveme všechny maminky s dětmi bez rozdílu věku do rodin-
ného  centra. Čekají na Vás noví kamarádi a spousta pěkných 
a zajímavých hraček. Na hrátkách je pro děti připravený krátký 
program.
Ve školním roce 2014/15 probíhá kromě hrátek s dětmi několik dal-
ších pravidelných aktivit:

JÓGA PRO DĚTI od 3 let – pro přihlášené
POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky
BESEDY v rámci projektu Ambasadorky na různá témata, jako je 
bankovnictví, výživa, kosmetika. 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU
Středa 4.3. MDŽ
Středa 11.3. jóga
Středa 18.3. procvičování paměti
Středa 25.3. rady pro domácnost

Činnost centra je financována z prostředků MPSV a města Jevíčka.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI    
stálý program

V sobotu 7. 2. 2015 náš florbalový oddíl pořádal 3. ročník Novoročního turnaje ve florbalu 
žáků. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích-mladší žáci (r. nar. 2002-2005) a starší žáci 
(r. nar. 1998-2001). Turnaje se zúčastnily týmy z Domu dětí a mládeže v Moravské Třebo-
vé, Sokola Letohrad a domácí celky ze Sokola Jevíčko. Kategorii mladších žáků suverénně 
ovládl DDM  z Moravské Třebové. Jevíčko skončilo na 3. místě. V kategorii starších žáků o 
vítězi rozhodlo až třetí vzájemné utkání mezi DDM MT se Sokolem Jevíčko, ze kterého se 
radovali domácí. Ve vyhodnocení jednotlivců si za Sokol Jevíčko v mladších žácích odnesl 
titul nejlepšího brankáře Tomáš Blábolil. Ve starších žácích byl nejlepším střelcem vyhlášen 
Filip Havlíček s 12 góly a nejlepším gólmanem Marek Vystavěl. Tento turnaj byl de facto 
přípravným turnajem před březnovým župním turnajem ve florbalu, který se uskuteční 
v neděli 8. 3. 2015 v Jaroměřicích v kategorii mladších žáků a v sobotu 28. 3. 2015 v Chocni 
v kategoriích starších žáků a mužů. Z těchto turnajů postupuje vždy první sokolské druž-
stvo do oblastního přeboru ČOS v Praze. Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadate-
lům a ZŠ Jevíčko a popřát našim týmům hodně úspěchů v březnovém klání. 
Se sokolským „NAZDAR“ 

za tělocvičnou jednotu Sokol Jevíčko oddíl FLORBAL                                                                                                 
Vít Musil 
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pondělky Z A V Ř E N O
15:15-16:15  Jóga pro děti od 3 let  
+  jednou za měsíc  POndělní TVO-

ŘENÍ  viz samostatný leták

úterky Z A V Ř E N O
15:30 HRÁTKY S DĚTMI

pro běhálky
16:30  VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY S DĚTMI 

pro batolátka
10:00 VOLNÁ HERNA

Z A V Ř E N O

pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

Hotel Morava Jevíčko s.r.o. a Spolek Malá Haná kulturní si Vás dovoluje pozvat na ples s názvem

Hudba: Dvě a půl promile bez smokingu a Frontmen
Míchané nápoje, světelné efekty, soutěž o ceny (televizor, ...). Hlavní cena zájezd do CARIBICU. 

Vstup ve společenském a mírně upraveném stylu, doplňky ve stylu CARIBIC vítány
Předprodej: od 23. 2. 2015 na recepci Hotelu Morava · www.moravahotel.cz

  hvězda večera – PETR V
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Ukončení plesové sezony 7. března 2015 od 20.00 hod.
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Gymnázium Jevíčko pro školní rok  
2015/2016 

přijímá uchazeče na obory:

79–41–K/41   Gymnázium (humanitní) – 30 žáků
79–41–K/41   Gymnázium (všeobecné) – 30 žáků
78–42–M/06  Kombinované lyceum s přírodovědným            
    a technickým zaměřením – 30 žáků 
68–43–M/01  Veřejnosprávní činnost – 30 žáků

Nejzazší termín pro podání přihlášky je do 15. března 2015. Při-
hlášku můžete poslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře 
školy.

 
HOTEL MORAVA JEVÍČKO s. r. o. 

a 
ROMAN MÜLLER

pořádají představení 

DIVADLA JÁRY CIMRMANA

se ZDEŇKEM SVĚRÁKEM 

Režie: Ladislav SMOLJAK, Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel, Hudba: Petr Skoumal
  

Představení se uskuteční v úterý 7. 4. 2015 v 19:00 hod.  
v sálu Hotelu Morava v Jevíčku. Předprodej vstupenek bude od 2. 3. 2015.  

Mobil Ing. Petr Janíček ml. 775 181 181. 
Vstupné: 400,- Kč

PŘÍJEMNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK PŘEJÍ POŘADATELÉ 

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 
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SVAZ CHOVATELů drObnéHO ZVířECTVA ZO JEVíčkO 

POřádá V SObOTu dnE 21. břEZnA 2015 

XII. JArní PrOdEJní

VÝSTAVU KRALÍKů
V AReáLU choVATeLů nA ULici BRněnSKá 343 V JeVÍčKU

VÝSTAVA JE OTEVřEnA:

8oo – 15 oo
 hod.

během výstavy je možnost zakoupení chovných králíků

Občerstvení zajištěno               Srdečně zvou pořadatelé 

Přehled akcí Jevíčko BŘEZEN 2015
4. 3. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
4. 3. 14:30 MDŽ, senior klub Palouček
7. 3.  20:00 Caribic párty, Hotel Morava
9. 3. 16:15 Pohádková dílna, Palouček
11. 3. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
11. 3. 14:30 Jóga, Senior klub Palouček
12. 3. 17:30 Vzpomínkový večer na F. Továrka, Zámeček
13. 3. 13:00 Bazar dětského zboží, Synagoga 
14. 3. 10:00 Bazar dětského zboží, Synagoga 
16. 3.  16:30 Zastupitelstvo města, Dům hasičů
18. 3. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
18. 3. 14:30 Procvičování paměti, Senior klub Palouček
21. 3.  8:00 Výstava králíků, Areál chovatelů
21. 3. 18:00 Přednáška MUDr. Trčková, Zámeček
21. 3. 20:00 Šibřinky, Sál hotelu Morava
22. 3. 18:00 Václav Koubek, koncert, Synagoga
25. 3 14:30 Rady pro domácnost, Senior klub Palouček
25. 3. 15:00 Velikonoční dílna a vynášení Moreny, MŠ Jevíčko
26. 3. 18:00 Listování – Roger Krowiak, Kino
27. 3.  17:00 Noc s Andersenem, Knihovna
28. 3. 16:00 Festival Expediční kamera, Kino
28. 3. 18:00 Přednáška MUDr. Trčková, Zámeček
29. 3. 16:00 Koncert Malohanačky, Kino
30. 3.  9:00 Velikonoce na Zámečku

pořádá

v prostorách Synagogy v Jevíčku

BAZAR
DĚTSKÉHO JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ, OBUVI, 
SPORTOVNÍCH A KOJENECKÝCH POTŘEB POTŘEB

12.3.2015 13 – 18 hod. příjem věcí a prodej 

13.3.2015 10 – 18 hod. prodej

14.3.2015 10 – 12 hod. prodej 

                 16 – 18 hod. výdej neprodaných věcí a utržených peněz

Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro jarní a letní sezónu do 

velikosti 170. těhotenské oblečení, dále kola, odrážedla, cyklosedačky apod., 

po dohodě je možné prodávat i dětské kočárky. Od každého prodávajícího 

přijímáme jednu krabici oblečení, ostatní bez omezení. Vše musí být čisté a 

označené Vaším číslem a cenou. O číslo a další informace pište nebo volejte 

na níže uvedený  kontakt.

Manipulační poplatek je 5 % z utržené částky.

Kontakt: . Lucie Nárožná, tel. 605 333 061, email: vycitalova@centrum.cz

Pro děti bude k dispozici malý hrací koutek.

Těšíme se na Vás!

Pro budoucí čísla zpravodaje chceme samozřejmě dále zlepšo-
vat Přehled akcí. Proto prosíme všechny pořadatele akcí aby nás 
o nich včas informovali vzhledem k uzávěrce Zpravodaje. Již dnes 
děkujeme všem, kteří nám do Zpravodaje zasílají pozvánky na akce  
a věříme, že tak budou činit i nadále.

RC Palouček Jevíčko pořádá pohádkovou dílnu

Červená Karkulka
Vede: 
MgA. Zdeňka Selingerová
V pondělí 9. března 2015 
od 16:15 do 17:00 hodin v RC Palouček
Tvořivá interaktivní pohádková dílna je určena pro děti 
od 3 do 7 let. Děti jsou nejen diváci,  ale i herci. Poplatek: 20 Kč
 

Reklama Rustika společně  s Cykloklubem 
Jevíčko a Městem Jevíčko

vyhlašuje v rámci konání  39. ročníku 
mezinárodních  cyklistických závodů 

GP MATOUŠEK

SOUTĚŽ 
v jakékoliv 

tvůrčí 
činnosti

na téma „cyklistika“
 (kresba, fotografie, keramika, 

literární dílo atd.)
Soutěž bude hodnocena ve čtyřech 

kategoriích:
I.  předškolní děti       

II. 6-12 let       
III. 12-18 let      
 IV. od 18 let

Uzávěrka soutěže je 25.4.2015, vyhlášení 
výsledků a představení prací bude v rámci 

závodů  8.-10.5.2015.

Práce doručte na adresu RUSTIKA, Svitav-
ská 166, 569 43 Jevíčko, sl. Frumoltová.

Pro vítěze budou připraveny pěkné 
věcné ceny.
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P O Z V Á N K A
VÝBOR  ČRS  MO  JEVÍČKO  

SVOLÁVÁ 

VÝROČNÍ  
ČLENSKOU  

SCHŮZI
KDY: 8. 3. 2015

KDE: KINO JEVÍČKO
OD: 9:00 HODIN!!!

                            I TVÁ ÚČAST JE DŮLEŽITÁ!
                   

NEDĚLE 
29. BŘEZNA 2015, 

16:00 HODIN
SÁL  KINA V JEVÍČKU

MALOHANAČKA

V E L K é  O pAt O V I c E

DEcHOVÁ HUDBA 

Malohanačka
ZVEME VÁS NA VYSTOUPENÍ

S hostem 
Karlem 

Hegnerem
Zpěvákem, 

moderátorem 
a hercem

Vstupné dobrovolné



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

12 /   Březen 2015

I, 34? „Kochan, zlosyn a člověk ze všech zlých 
lidí nejhorší... zlé mysli a zlého ducha!“ 
Byl Zličanem, a tedy Vršovcem, i ten, kdo se 
skrývá za Dětříškem v bitvě u Trutiny (kap. III, 
31)? „Dětříšek... podnět zlého a podpalovač 
zločinu... pro jediný zločin... ještě horších zlo-
činů?“ 
Ke slovu vlk. Začněme Gallem Anonymem. 
Ten ve své kronice v kap. II, 17 napsal: „Bo-
leslava... nazývali vlčím synem.“ V této větě 
zřejmě za polským Boleslavem III. schoval 
českého Boleslava I. Domácí podoba původ-
ního jména Boleslava I. zřejmě zněla Vok, což 
je jméno totožné se jménem Vlk. Je tedy v 
kapitolách, kde je v Kronice české (a autorem 
Kroniky české a „Galla Anonyma“ je zřejmě 
stejný autor, a to Jan II. Břichatý) užito slovo 
vlk, skryt Boleslav I. (Vok) a možná i Boleslav 
II., případně lidé s nimi spojení? V Kosmo-
vě líčení dívčí války je věta (I, 9): „Jinoši dají 
se do hodování s dívkami nejinak jako draví 
vlci.“ Napovídá slovo vlk, že jedním z váleční-
ků (v čele chlapců) byl Boleslav I. a jeho pro-
tivníkem byl Václav, „dívka“ spjatá s Děvínem 
(to je s hradištěm Dowina nebo Libušín)? Uči-
nil Hájek z Libočan jméno Vlásta přesmyčkou 
ze jména Vác(s)lav? A přiřkl Hájek jen náho-
dou Vlástě přilbu podobně poškozenou. jako 
je ta, která se připisuje Václavovi?
Protože Kosmas schovává Václava, Boleslava 
I. ad. i za osoby, které žily či vládly až po je-
jich smrti, užívá slova vrch, zlý, vlk i po smrti 
těch osob, k nimž se ona slova ve skutečnosti 
vztahují.

                                       Pokračování příště

Co by nemělo vidět třetí oko XXXV      Štěpán Blažek

Důležité informace z Kosmovy kroniky by se 
možná daly získat, kdybychom se zaměřili na 
některá slova, např. na slova oslepení apod., 
tma apod., vrch apod., zlý apod. a vlk. 
K slovům oslepení apod. Kosmas na počát-
ku své kroniky v Počíná se úvod... napsal: „Ať 
se vám samotnému tyto stařičké hříčky líbí či 
nelíbí, prosím, aby je třetí oko nevidělo.“ Oči 
nevidí, když jsou oslepené nebo když jsou ve 
tmě. Kosmas to důležité, co chce tajně sdělit, 
schovává za slepce nebo do tmy. Za slepcem 
snad máme vidět nejen osobu, o které píše, 
ale navíc i osobu jinou, za slepcem schova-
nou. Tmou apod. snad Kosmas rovněž nazna-
čuje, že v kapitole je něco skrytého. Že slepci 
hrají v jeho kronice velkou roli, zdůraznil mož-
ná i následujícími slovy v Druhé předmluvě...: 
„...má mysl podřimujíc pochybila. Jaký div? 
Někdy si podřímne výtečný Homér.“ Básník 
Homér byl údajně slepý. Podle M. Knappové 
jméno Homér (2008, s. 169) patrně vzniklo ze 
slov s významem rukojmí nebo slepec. Slovy 
má mysl podřimujíc (tedy nevidíc) Kosmas 
možná naznačuje, že i za jménem Kosmas 
se skrývá někdo jiný (domnívám se, že Jan II. 
Břichatý; v první větě Počíná se úvod... použil 
slovo život, čímž prozradil své přízvisko Bři-
chatý; břichu se také říká život). V Počíná se 
předmluva... je tato narážka na tmu: uspá-
vajících číší. Důraz na vidění klade Kosmas 
i následujícími slovy v Počíná se úvod... : 
...když uzříme... kolik uzříte. Ve Druhé před-
mluvě čteme: rysíma očima hledí. A v Počíná 
se předmluva... jsou slova: ...rád chtěl viděti 
mé hříčky.
V Kosmově kronice jsou věty, kdy jeden kníže 
oslepí druhého. To byl způsob, jak se snad-
no zbavit politického protivníka. Jsou však 
všechna oslepení, o kterých Kosmas a jiní 
píší, pravdivá? A proč Kosmas píše i o hroz-
bách, že bude někdo oslepen? Zdá se mu, že 
oslepených je v jeho kronice již moc, tak se 
pro svůj účel spokojí s hrozbou? Nebo tyto 
hrozby mají pouze učinit text dramatičtější? 
Uveďme příklady: Kap. III, 19: „...jistě by byl 
pozbyl očí [Mstiš]...“ - III, 4: „...Břetislav... 
řekl: ,...věru bych ti [Mutino] dal vyloupati 
oči...‘“ - III, 19: „...kdyby mne byl dopadl [Sva-
topluk] jistě by mi dal oči vyloupati“ - III, 22: 
„...vzkázali Mutinovi... že jistě přijde o život 
nebo zrak...“ - III, 25: „ ...kníže [Svatopluk] 
jediný si vrazil do zřítelnice oka ostrou... vě-
tev...“ - III, 26: „...Svatopluk, jemuž se již zaho-
jila rána ve vyraženém oku...“ 
I polské slovo mieźek znamená slepec. Slep-
cem je tedy i Měšek.
Se slepci, s oslepením apod. se setkáme i v 
jiných kronikách a legendách. Například ve 
Fuldských análech, v Kronice Dětmara z Mer-
seburku, v Crescente fide, v Kristiánově le-
gendě, v Gallovi Anonymovi, v Gumpoldovi, 
ve Verších o utrpení sv. Vojtěcha, u Kanovní-
ka vyšehradského. U Kosmy je oslepení, hro-
zeb oslepením apod. více jak třicet. V Gallovi 
Anonymovi asi deset, stejně tak v Dětmarovi 
z Merseburku. Jenom u Kosmy se (ze jmeno-

vaných děl) myslím vyskytují hrozby oslepe-
ním.
Ke slovům noc apod. Důležité informace 
možná Kosmas skrývá v těch pasážích, kde 
užije slova noc, noční, půlnoc, půlnoční, 
Velikonoce, velikonoční, Vánoce, vánoční, 
přenocovat, slova tma, zatmění, zatmívat 
se, temnost, večer a slovo nešpory. Jedním 
dnem Velikonoc je Zelený čtvrtek. Můžeme 
i ten počítat mezi tato slova? Slovo noc užil 
Kosmas asi 47 x, slova Velikonoce a velikonoč-
ní dohromady asi 21 x.
Kde slovu vrch apod. Souvisí u Kosmy 
slovo vrch s Vršovci; prozrazuje, kdo  
k Vršovcům patřil? Kosmas v kap. I, 34 a III, 23 
charakterizuje Vršovce takto: „Vršovci, rod 
nenávistný a pokolení zlé...“ - „Všem nám od-
porný rode a bohům protivné plémě, ničemní 
synové Vršovci, našeho rodu domácí nepřá-
telé!“ Neříká slovo domácí, že Vršovci byli pů-
vodní obyvatelé Čech (pasáci vepřů) a ti druzí 
byli přišlí, přikráčející (pasáci volů), možná 
z Velké Moravy? 
Uveďme některé věty, v nichž se u Kosmy slo-
vo vrch vyskytuje.
Kap. I, 9: „V tomto hradě někdy v budoucnos-
ti vzejdou dvě olivy, jež svými vrcholy pro-
niknou až do sedmého nebe... Jedna z nich 
bude slouti Větší sláva, druhá Voje útěcha.“ 
Řekl tím Kosmas, že Václav a Vojtěch patřili 
k Vršovcům?
Kap. I, 12: „Čechové dříve obsadili pahorek... 
lucký kníže... podněcoval mysli svých vojáků: 
,...nadarmo se chytají kopců ti, jimž scházejí 
síly... neprospěje kopec, je-li mužnost mdlá.“ 
(…) ...pochovejte mne [říká Tyr] na tomto vrš-
ku... A jako se řítí obrovský balvan skalní...  
z vrcholu vysoké hory... tak... Tyr... vrhl se do 
nejhustějších klínů nepřátel.“ Patřil ten, kdo 
se za Tyrem v lucké válce skrývá, k Vršovcům? 
Kap. I, 25: „Tys [Vojtěchu] nám od vrchu hla-
vy až po paty známý.“ Je opětovně řečeno, že 
Vojtěch patřil k Vršovcům? 
Kap. III, 15: „...Bořivoj... utábořil se na dvou 
návrších u hradu Malína...“  Je zde řečeno, že 
hrad Malín patřil Vršovcům?  
Ke slovům zlý, zle, zlo, zločinec, zloduch, zlo-
syn, horší (2. stupeň od zlý) apod. Jsou tato 
slova spjata s Vršovci? V kap. I, 34 čteme: 
Vršovci... pokolení zlé.“ Vztahuje se slovo zlý 
ke Staré Kouřimi? Do této oblasti počátkem 
14. století umístil Dalimil své Zličany. Patřil 
ke Zličanům a tedy k Vršovcům např. ten, 
kdo se skrývá za Durynkem? Kosmas o něm 
a v souvislosti s ním napsal (I, 13): „...člověk 
[Durynk] až nelidsky zločinný, nad nejhorší-
ho horší... horší než pohan... ve zlé mysli a ve 
zlém srdci... horší než otcovrah.... je to zlo-
čin... nemusíte vy sami páchati zločin... Tvé 
zločiny přesahují míru... Na tento zločin... svůj 
přeukrutný zločin... zločinný život skončíš...“ 
Byl Zličanem (a tedy Vršovcem) ten, kdo se 
skrývá za Kochanem (jeho zmiňuje již Dětmar 
z Merseburku) a o němž píše Kosmas v kap. 

Kapelník a hudební 
skladatel z Biskupic

Pésci Jozsef
maďarský vojenský kapelník českého půvo-
du, narozen 3. 3. 1874 v Biskupicích, okres 
Svitavy, zemřel 27. 11. 1958 Budapešť. Rod-
né jméno Přichystal, křestní Josef. Hudbě 
se učil u staršího bratra, potom studoval  
v Brně u Leoše Janáčka (1891- 1892). Dob-
rovolník u vojenské hudby ve Vídni 1892-
1895, hrál na kontrabas a baskřídlovku. 
Dirigent vojenské hudby pěšího pluku  
6. v Budapešti (1905), kde byl kapelníkem 
1907 - 1918. Šířil zde českou hudbu, ale přijal 
příjmení Pésci. Po převratu roku 1918 slou-
žil v maďarské armádě do roku 1926, po-
tom kapelníkem železničářů do r. 1954 - žil  
v Budapešti. Napsal na 300 skladeb (po-
chody, valčíky, předehry a směsi). Má četné 
úpravy, charakteristické skladby. Něco tiskem 
vyšlo ve Vídni u J. Klimenta a L. Boblingra,  
v Budapešti u Bárta, Rószavölgiji a N. Kalmána.
Z jeho dvou synů mladší István Pésci byl 
rovněž maďarským vojenským kapelníkem  
a dirigentem symfonického orchestru maďar-
ských železničářů v Budapešti.
Česko - slovenský hudební slovník osob  
a institucí svazek druhý M - Ž. Státní hudební 
vydavatelství Praha 1965.
    František Plech
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Jevíčští bohémi
Dýleři. Zní to nově, ale už to tu dříve bylo. 
Nejen za I. republiky, ale již za Rakousko–
Uherska. Jen se to jinak jmenovalo. Byli to 
obchodní zástupci – hovorově cesťáci nebo 
také obchodní agenti. Podle toho byl můj 
děda dýler, zastupoval továrnu v Prostějově, 
která vyráběla secí mašiny a jiné zemědělské 
stroje a továrnu v Boskovicích, jež vyráběla 
šicí stroje. Tehdejší Politický okres Moravská 
Třebová si dělil s „kolegou“ panem Schündle-
rem. Jestli vám to jméno něco připomíná, jste 
na správné stopě. Byl to otec dnes světově 
známého „zachránce Židů“, kterému však za  
I. republiky svitavští Němci přezdívali – 
Schündler – švindlér.
Takový „cesťák“ se musel „vyznat“ a také dbát 
na svůj zevnějšek. Pan učitel Orner, který si 
mého dědu jako malý kluk pamatoval, o něm 
v článku „Malá Haná usměvavá“ před 25 lety 
napsal: „Měl pěknó figoro, takové švihák. Pod 
nosem hesky fóske a na bradě takovó maló 
moško. V roce nosel tenkó špacirko se svi-
ťavém držadlem. Většinó jo nosel pod pažó. 
Dělal agenta na nejaky mašine a deš tak cho-
dil po světě, dával dohromady mlady párke. 
Decke mo z toho něco káplo.“
Děda platil za veselého společníka a dove-
dl prý bavit celou hospodu. Kde měl také 
samozřejmě hledat hospodáře a navazo-
vat obchodní styky. Chodil ale i po domác-
nostech, kde nabízel šicí stroje a dovedl je  
i opravovat. Tam ale jednal s ženami – a s těmi 
prý to uměl také. Co všechno mu „káplo“ při 
těch opravách šicích strojů, to já samozřejmě 
mohu jen tušit.
Kromě svého, asi dost volného zaměstnání, 
měl ovšem čas i na nápady, které byly na hra-
ně tehdejších zákonů. Přenechám opět slovo 
panu Ornerovi:

„Pepíček bel hlava votevřená a tak jednó ve-
nalezl zaručené prostředek proti potkánům, 
ktery se tenkrát hrozně rozmnožele. Na svůj 
venález dal inzerát do Moravskéch novin. 
Značka pod inzerátem bela „Mlatin“. Pak na-
řezal z liskovích keřu hromado rovnéch hu-
lek. Hulke pěkně zabalel do baliciho papiro  
a předal lísteček s návodem jak s tém zařize-
nim zacházet: „Leží před Vámi zaručený pro-
středek proti potkánům, hrabošům a hryzcům.  
(A dál návod pokračoval). Rozkroč se nad vy-
hrabanou dírou, pevně do rukou uchop za 
tenčí konec přiloženou hůl, napřáhni ji nad 
hlavou a trpělivě čekej. Až vystrčí potkan hla-
vičku, prudce jej udeř! Trefíte-li se, pak bude 
zcela určitě po něm.“
„Tech postiženéch belo tenkrát nekolik desi-
tek. Dokonce z teho bel sód. Pepiček šak vod-
sózené nebel. Sód hoznal, že tento prostře-
dek je dobré a pro ledsky zdravi neškodné.“
Děda měl po ně-
kolik let v Jevíčka 
dobrého společníka  
a kumpána. Byl to „Sir 
Mathon.“
Pan učitel Orner ho 
popisuje takto:
„Bel fotografem. Cho-
dival s tém vercajkem 
po svadbách a dělal 
podobizne. Měl spo-
lečníka, kterymo sme 
řikale Pepiček. Bela 
to povedená dvojice. 
Nescházele nikde, kde 
se jedlo, pilo a vubec 
bela nějaka sranda. 
Vobá nosile velké ši-
rák a deš pršelo, tak 
měle na sobě takové 

tmavé plant. Vobá bele veseli kumpáni a jak 
se spisovně říká – bohémi.“
Pan učitel Blažek ve své knížce „Já byl v ne-
děli v Jevíčku“ uveřejnil povídku „Zástava“ 
pocházející z pera Mathona – Sira. V dovětku 
o něm uvedl: Mathon – Sir (vl. Jménem Josef 
Mathon) se narodil roku 1878 v Jaroslavicích 
u Zábřeha na Moravě a zemřel roku 1954 
v Brně. Několik let žil jako fotograf v Jevíčku. 
Vydal sbírku povídek „Z humoru chudého 
literáta“ (1931), povídku „Děda Granatýrek“  
a humoresky „Julinčiny zásnuby“ a „Julinčino 
manželství“.
Od pana učitele mám také fotografii Sira 
Mathona. Fotografie mého dědy se uchovala 
v rodinném albu. No řekněte, nejsou to oba 
fešáci – ti dva jevíčští „bohémi“?! 

       
Mgr. Josef Skácel

JARNÍ  PŘÍRODOU 39. ročník dálkového a turistického pochodu

pořádá  KčT  TJ  JAROMĚŘICE, okres Svitavy

v sobotu dne 14. března 2015
Prezentace a start: 7,00 - 10,00 hod. hřiště na čtvrtničkách   Cíl: hřiště na čtvrtničkách do  17,00 hod.
Trasy:              
Pěší: 7 km Jaroměřice, Táborová studánka, pod Proklestem, 
    Jaroměřice.    
  16 km Jaroměřice, za Hájem, Úsobrno, pod Špilberkem, 
    pod Lavičnou, chata Diana, pod Proklestem, 
    Táborová studánka, Jaroměřice.      
  23 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov,  
    Jaroměřice.      
  38 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov,  
    Dzbel, Jesenec, Kladky, Nectava, pod Plankenberkem,   
    Zálesí, Jaroměřice.          
Cyklo: 10 km Jaroměřice, Jevíčko, Biskupice, Jaroměřice.
  30 km Jaroměřice, Jevíčko, Chornice, Lázy, Městečko Trnávka,  
    Mezihoří, Petrůvka, Plechtinec, Unerázka, Chornice,
     Biskupice, Jaroměřice.      
  65 km Jaroměřice, Biskupice, Chornice, Unerázka, Plechtinec,   
    Petrůvka, Pěčíkov, Vranová Lhota, Kozov, Bouzov,                 
    Javoříčko, Luká, Hvozd, Březsko, Konice, Jesenec, Dzbel,  
    Nectava, Biskupice, Jaroměřice.    
  

Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na počasí na změnu, popřípa-
dě zrušení některých tras těsně před startem. Mapky jednotlivých tras 
obdrží účastníci u prezentace.         
Startovné:  Děti do 15 roků 10,- Kč, dospělí 20,- Kč   
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Možnost ubytování:    
     Restaurace u Trojanů, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka              
    tel. 461 326 458 týden před      
Odměna:  Tradiční - sladká medaile, pamětní list    
Pomůcka:  Trasy najdete na starých turistických mapách: 
    Olomoucko, Svitavsko a na nové mapě KČT č. 51 - Haná.
Doprava:  Vlakem do stanice Velké Opatovice a 5 km pěšky  
    do Jaroměřic, nebo integrovanou autobusovou  
    přepravou do Jaroměřic. Taktéž dálkovými spoji do  
    Jevíčka a odtud 3 km pěšky do Jaroměřic, popřípadě  
    také integrovanou přepravou.     
Občerstvení: Možno zakoupit na startu, v cíli i po trase.    
        
POCHOD SE JDE ZA KAžDÉHO POčASÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEčÍ - 

ZDRÁVI DOŠLI A DOJELI!
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Obec Biskupice

Společenská rubrika
březen 2015

Naši jubilanti

Ivo Protivánek
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Filip Jakab
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a úspěšný první krůček v životě.

„Masopust 2015“ – ohlédnutí
V sobotu 7. února 2015 proběhl u  nás na ves-
nici tolik oblíbený „MASOPUST“. Masopust-
ního průvodu se zúčastnilo 60-70 barevných  
a veselých masek všeho druhu. Za doprovodu 
hudby - harmoniky, bubnu a vozembouchu 
jsme prošli Biskupice, Flintor a Zálesí. Zastavi-
li, zatančili a zazpívali jsme u každého stavení. 
Hospodáři a hospodyňky nabízeli pohoštění 
na posilnění. 
Ukončení masopustního průvodu se konalo 
jako obvykle v hospodě u Zechů. Po veselém 
a oblíbeném kulturním programu „Pochová-
vání basy“ následovala tolik očekávaná tom-
bola. I letos bylo spousta a spousta cen, čili 
vyhrál téměř každý, kdo si zakoupil los. Poté 
následovala taneční zábava, která se protáhla 
až do ranních hodin.

V hospodě byla letos nově vytvořena nástěn-
ka s názvem „Masopust - včera, dnes a zítra“. 
Staré černobílé i novější barevné fotografie 
pečlivě vybírala a naaranžovala Dana Seidlo-
vá. 
Letošní fotky z celého masopustu nám nafotil 
a zpracoval pan Mgr. Adam Wiltsch - děkuje-
me. (Všechny fotky jsou ke zhlédnutí na inter-
netových stránkách Biskupic).
Také děkujeme všem sponzorům, kteří nám 
přispěli do tomboly cenou anebo finančně. 
Masopust 2015 je za námi a už se těšíme na 
další.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

PŘÁNÍ
8. března MDž

 
Milá maminko,

dneska je Den žen, 
a tak ti přejem jen -

Hodně štěstí, zdraví, všechno, 
co tě baví,

dostatek lásky a pochopení, 
ať tvůj svět se v ráj změní.

Pořád si užívej, 
máme pro tebe kytičku,
maminko, jsi hluboko 

v našem srdíčku.
Vše nej k MDŽ.

Prodej dřevěných 
briket a pelet

Kulaté brikety        5000,- Kč/paleta
Kulaté velké            5700,- Kč/paleta
Hranaté brikety  4500,- Kč/paleta
Pelety                       5500,- Kč/paleta
Odřezky z tvrdého dřeva 
      3500,-Kč/paleta

Biskupice 147

tel.: 724 570 554, 724 121 507
email: peletkybiskupice@seznam.cz
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POZVÁNKA
ČČK pořádá v sobotu 

7. března 2015 odpoledne 
v 15.00 hod v zasedací 

místnosti obecního úřadu 

5. ročník „P+P“ 
(pexeso + puzzle).

Startovné je 10,- Kč pro 
každého hráče. Pro výherce 
jsou připraveny hezké ceny. 
Občerstvení a dobrá nálada 

zajištěna. 
Zveme a těšíme se na všechny 

soutěživé děti i dospělé. 

 Helena Neuerová,             
ČČK Biskupice

UPOZORNĚNÍ OBCE – úhrada poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu, 

úhrada poplatku za psa
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle  OZV č. 1/2015 zůstává 
stejný jako v roce 2014 a to ve výši 450,-Kč/poplatníka. Poplatek pro poplatníka 
podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 
dubna příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy 
nejpozději do 30. dubna  a do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ nebo na účet  
č. 1283423349/0800. Pokud se rozhodnete pro platbu přes účet jako VS uveďte 
číslo domu. Občané Zálesí  uvedou před číslo domu 2  (např. Zálesí  1 VS 21). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa  - sazba  poplatku za jednoho psa činí 
100,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje poplatek o 50% saz-
by poplatku. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to 
nejpozději do 28. února kalendářního roku. 

Libuše Pazdírková, účetní obce Pokračují stavební práce na technickém záze-
mí obce v bývalém areálu JZD.

Lednové hravé odpoledne
V neděli 25. ledna 2015 proběhlo v prostorách obecního úřadu a knihovny další „Hravé odpoledne“ v rámci projektu knihoven „Nezapomeňte 
(se) vrátit“. Zasedací místnost obecního úřadu „lehce praskala ve švech“. Sešlo se totiž asi padesát hráčů. Na stolech byly připraveny a bylo možné 
hrát různé deskové hry např.: DIXIT, QWIRKLE, LIGRETTO, STORY CUBES, DOBBLE, IQ FIT, IQ LEG, ADDICT A BALL, ČERNÉ HISTORKY, ZEMĚTŘESE-
NÍ NA LEDOVCI, KRÁLOVSTVÍ HER a spousta dalších. Nechyběla také sada několika hlavolamů. Ti nejmenší hráči si hráli na „dopravním koberci“  
s malými autíčky. Některé děti namalovaly krásné obrázky. Na posilnění bylo připraveno něco sladkého, slaného a voňavý čaj. Prožili jsme s ma-
lými i velkými hráči hezké, hravé a pohodové nedělní odpoledne. 

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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Obec Chornice

Masopust
Děti 1. stupně ZŠ Chornice jako každý rok 
v průvodu nejroztodivnějších masek obchá-
zely vesnici dům od domu a zpestřily tak den 
místním lidem.
Na 2. stupni to bylo pojato spíše formou kar-
nevalu. Ale název karneval je synonymem 
masopustu. Pochází z italského carnevale,  
v překladu «maso pryč».
Žáci měli možnost svůj převlek předvést na 
módní přehlídce masek. Poté byli vyhlášeni ti 
nejlepší a nejvtipnější – skřítek, hrbáč, žokej, 
mumie, průvodčí, stařeček, fotbalista a mo-
delky v podání našich chlapců.
Spoustu legrace jsme si také užili u oblíbe-
ných her jako je židlovaná, Pepíčku pííípni, 
přesedávání podle symbolu na kartě a lovení 
bonbónu poslepu.

Mgr. Ivana Písková

Dětský karneval 
s Dádou a žížalou Jůlií 

Obec Chornice 
zve všechny malé 
i velké na maškar-
ní dětský karneval 
s Dádou Patrasovou  
a jejími kamarády. 
Těmi jsou dětem 
známé postavičky - 
žížala Jůlie, kos Os-
kar s kosicí Klárou  
a kuřátka Pipi  
a Pepa.  Bude se 
zpívat, tancovat  
a soutěžit o drobné 
dárky. 

Akce se uskuteční v neděli 22. břez-
na od 15.00 hodin v místním kultur-
ním domě. 
Vstupné: dítě v masce – zdarma, dítě bez 
masky – 20,- Kč, dospělý doprovod dítěte – 
50,- Kč celkem. Připraveno bude i občerstve-
ní. Všichni jsou srdečně zváni.

Chornické bál
V novodobé historii znovuotevřeného kulturního domu v Chornicích jsme se už po páté se-
šli na akci, kterou pořádáme pod názvem „Chornic-
ké bál“. Pohodovou atmosféru velmi pěkně doplnil 
svým uměleckým vystoupením mistr Felix Slováček, 
kterého jsme měli tu čest u nás uvítat již podruhé. Další 
zpestření bálu přineslo taneční vystoupení  pohledných 
orientálních tanečnic z Prostějovska. V tomto případě si 
přišla na své především mužská část obecenstva. Celý 
večer už tradičně doprovázela kapela MIX Boskovice, 
která pro zájem publika musela o hodinu prodloužit svo-
je angažmá. Závěrem patří poděkování všem sponzorům 
a pořadatelům, kteří se na akci podíleli a návštěvníkům 
poskytli kvalitní servis. 

KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ
Š T Ě P Á N   R A K   &   A L F R E D   S T R E J č E K

Obec Chornice už po čtvrté navštíví vynikající kytarista profesor Štěpán Rak se známým her-
cem, recitátorem a dabérem panem Alfredem Strejčkem, kteří tentokrát odehrají vystoupení 
pod názvem:

„KONCERT PRO MISTRA JANA“.
Akce se uskuteční v sobotu 21. března v místním 
kulturním domě se zahájením v 16,00 hodin. Vstup-
né bude možno zakoupit na místě nebo v předpro-
deji v kanceláři obecního úřadu, tel. 461 327 807. 
Cena je 100,- Kč za dospělého a 50,- Kč za dítě do 
15 let. Po vystoupení bude možno posedět u kávy 
nebo sklenky vína. Všichni jsou srdečně zváni.
Více na:  www.obecchornice.cz

Místní poplatky 2015
Obecní úřad v Chornicích oznamuje obča-
nům, že místní poplatky budou vybírány od 
16. do 20. března 2015 v kanceláři obecního 
úřadu. Výše poplatků zůstává stejná jako  
v roce 2014, také podmínky pro slevy  
a osvobození se nemění:
• svoz komunálního odpadu 480 Kč 
  základní výše
• poplatek ze psů      90 Kč 
  za prvního psa v rodinném domku
  200 Kč za prvního psa v bytě
• nájemné z pozemků   jako v roce 2014

Naši jubilanti v měsíci březnu: 

Lubomír Němec 
 Josef Klvač

Gratulujeme 

a přejeme spokojenost 

a pevné zdraví 

v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti
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Hudebně zábavné odpoledne  
s Holóbkovó mozekó

Obec Chornice zve všechny příznivce dobré muziky na vystoupení oblí-
bené kapely HOLÓBKOVA MOZEKA. Akce se uskuteční v neděli 8. března 
v kulturním domě v Chornicích. Zahájení je v 15.00 hodin a cena vstupné-
ho je 90,- Kč. Vstupenky je možno zakoupit na místě nebo v předprodeji 
v kanceláři obecního úřadu, tel: 461 327 807. Vstupenka může být i milým 
dárkem ke svátku žen. Každá přítomná žena obdrží drobnou pozornost. 
Připraveno bude i občerstvení a všichni jsou zváni.

Masopust v MŠ
Na masopust jsme se letos v mateřské ško-
le pečlivě připravovali. Vyráběli jsme mas-
ky, vyzdobili si třídy i šatny a paní kuchařka 
nám nasmažila masopustní koblížky. Celé 
dopoledne se neslo v duchu her, písní, tanců  
a soutěží. Poveselit se přišli také rodiče dětí 
a moc se jim u nás líbilo. Jak krásně se po-
tom usínalo princeznám, pirátovi, Karkulce, 
vílám, kuchařovi a dalším. Byli unaveni, ale 
určitě se jim zdály pohádkové sny.

PINGPONGOVÝ TURNAJ 2015 
Dne 24. ledna 2015 se v Kulturním domě v Chornicích uskutečnil 2. ročník pingpongo-
vého turnaje pro neregistrované hráče.  Zasoutěžit si přišlo celkem 24 hráčů. Turnaj byl 
rozdělen do tří kategorií:
Kategorie 0. děti do 10 let - 4 účastníci
Kategorie I. ženy do 99 let - 4 účastnice
Kategorie II. muži do 99 let - 16 účastníků
Ve dvou méně početných kategoriích se hrálo stylem každý s každým. Ten, kdo měl na 
svém kontě nejvíce výher, nakonec získal pohár. 
Kategorie II. muži do 99 let probíhala následovně. Muži byli rozlosováni do dvou zá-
kladních skupin po osmi, kde hráli každý s každým. Z každé skupiny pak postoupili čtyři 
nejlepší do vyřazovacích bojů. 
Konečné umístění:
Kategorie 0. děti do 10 let - 1. místo Štěpán Šmétka, 2. místo Eliška Mauerová, 3. místo 
Martin Vykydal, 4. místo Markétka Vykydalová,
Kategorie I. ženy do 99 let - 1. místo Jana Mikešová, 2. místo Zdeňka Mauerová. 3. místo 
Alena Fiebichová, 4. místo Marcela Vykydalová
Kategorie II. muži do 99 let - 1. místo Jan Letfus, 2. místo Josef Podlezl, 3. místo Vincenc 
Elbl, 4. místo Svatomír Novák
Všem, kteří přišli, děkujeme za účast, dále děkujeme Obci Chornice za pronájem kultur-
ního domu.

Vycházka s krmením lesních 
zvířátek

S příchodem nového roku a s přibývající sněhovou nadílkou jsme 
nezapomněli na naše lesní kamarády. Jednoho dne jsme se vydali 
za doprovodu myslivce p. Vodáka k lesíku nakrmit zvířátka a po-
zorovat jejich stopy ve sněhu. Rodiče pro ně připravili dětem různé 
dobroty  (tvrdý chléb, rohlíky, jablíčka, kukuřici, ale také kaštany 
a zrníčka). P. Vodák nás po cestě informoval o zajímavostech zví-
řecích stop, dokonce jsme objevili liščí doupě, které děti zaujalo  
a hned si vzpomněly na pohádku „O Budulínkovi“. Myslivec měl 
pro děti milé překvapení, mohly se podívat dalekohledem, zda  
v dáli nespatří 
nějaké zvířátko. 
Za pomoc les-
ním kamarádům 
byly děti obda-
rovány sladkost-
mi. Děkujeme  
p. Vodákovi za 
příjemně pro-
žité dopoledne 
v přírodě.

Školáci na sněhu
Na letošní lyžařsko–snowboardový kurz jsme 
zamířili do romantického prostředí Orlických 
hor, které se nám již mnohokrát osvědčilo. 
V malebné obci Čenkovice jsme si užili pět dní 
zábavy, smíchu a adrenalinových zážitků, kte-
ré si mnozí z nás uchovají dlouho v paměti. 
Během celého kurzu jsme byli rozmazlováni 
slunečným počasím a upravenými sjezdovka-
mi po obou stranách Bukové hory.
Uznání patří začátečníkům, kteří se radovali 
z prvních úspěchů na svahu. Neodradily je 
uštědřené boule ani modřiny a brzy větši-
na z nich vyměnila cvičný svah za sjezdovku  
a připojila se ke zkušeným lyžařům a snow-
boardistům.
Celodenní sportovní vyžití doplnily společné 
večery obohacené o kolektivní hry a další zá-
bavu. 
Děkuji všem účastníkům za dodržování dis-
ciplíny na svahu i mimo něj, za zodpovědný  
a pozitivní přístup i za dobrou náladu během 
celého kurzu. Pro nás pedagogy a instruktory 
je potěšující, že zájem o tuto akci na naší škole 
přetrvává. Nejlepší odměnou je nám spokoje-
nost dětí i jejich rodičů.
                 Mgr. Vašíčková Zdenka
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Obec Jaroměřice

Košíkářský kurz, při kterém se sešli v Domě 
zahrádkářů zájemci o řemeslo našich před-
ků, sklidil úspěch. Každý ze zúčastněných si 
vyrobil vlastní ošatku a naučil se základy ko-
šíkářství.
Všem patří velká pochvala. 

                                                                             
Jitka Zapletalová, předsedkyně ZO ČZS 

Jaroměřice

Elektronické aukce energií
Snížit náklady na energie je cílem snad každého z nás. Proto se řada měst a obcí v ČR stále 
více zapojuje do možnosti elektronické aukce na dodávky elektřiny i zemního plynu. Obec 
Jaroměřice by se letos také ráda do aukce přihlásila a umožnila účast na výběru nejlevněj-
šího dodavatele služeb i zájemcům z řad občanů obce. Čím více lidí se do projektu zapojí, 
tím nižší cena se vysoutěží. Např. domácnosti v Říčanech u Prahy dosáhly tímto způsobem 
snížení cen za elektrickou energii o 16,5 % a zemního plynu o 29,9 %. Dobré zkušenosti 
s aukcí mají i občané Svitav – z vlastní zkušenosti: rodičům se podařilo díky účasti v aukci 
snížit náklady na elektřinu v domácnosti za dva roky o 16 tisíc korun (dům využívá elek-
třinu k vytápění). Z obcí v našem okolí jsem dostala velmi kladné reference v Chornicích.
Pro domácnosti je služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování   
e-aukce nic ani obec. Odměnu hradí vítězný dodavatel.
Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit?
• podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva a po-

vinnosti smluvních stran
• přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních 

podmínek) a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu.
Další informace najdete na stránkách pořadatelské společnosti: www.ecentre.cz
Veškeré dotazy zodpoví občanům zástupce společnosti eCENTRE, který by zajišťoval sběr 
podkladů na kontaktním místě (Obecním úřadě)  Ing. Ladislav Přichystal, tel: 778 205 550,  
e-mail: ladislav.prichystal@partnerecentre.cz

 Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

Jubilující myslivci bilancovali

Zápis do 1. třídy
4. února 2015 proběhl na Základní škole Ja-
roměřice zápis dětí do 1. třídy. Protože jsou 
to naši budoucí žáci, a my víme, jak to bývá 
na začátku těžké, chtěli jsme jim připravit pří-
jemné chvíle a společně si na školu zahrát. 
Děti nejprve do našeho zakletého zámku 
přivítala Bílá paní a šašek, kteří jim připevnili 
erb s jejich jménem. Na cestu za dobrodruž-
stvím si vybraly děti perníček a po společném 
přivítání se budoucí prvňáčci pustili do práce  
a rodičové do občerstvení. 
Plnily se tu různé úkoly a za jejich splnění se 
postupně otevírala jednotlivá okna zakletého 
zámku. Bezhlavý rytíř jim pak ukázal cestu 
k poslední zastávce, kterou byla ředitelna, 
kde si ještě děti s panem ředitelem a budoucí 
třídní učitelkou popovídaly, získaly poslední 
dárek, přání k úspěšnému rozjezdu a s úsmě-
vem na tváři se společně rozloučily.

Všichni se už na vás těšíme.                                                                      
V září na shledanou.                                       

Základní  škola  Jaroměřice

Trochu netradičně – v pátek – šestého února 
se v restauraci U Trojanů sešli členové Mysli-
veckého sdružení Hék Jaroměřice na své vý-
roční členské schůzi, aby zhodnotili svoji čin-
nost v uplynulém období. Mezi hosty schůze 
byli zástupci obce, honebního společenstva  
a zemědělské společnosti. 
Zprávu o činnosti přednesl myslivecký hos-
podář Jan Hlaváč. Konstatoval, že jaromě-
řičtí myslivci se v uplynulém roce nejen po-
zitivně vypořádali s úkoly při chovu, ochraně  
a lovu zvěře v mateřské honitbě, ale také pa-
třili k předním zájmovým organizacím 
obce pod Kalvárií a významně se podí-
leli na ochraně životního prostředí 
a kulturně společenské činnosti. 
Tím, že splnili plán lovu, se aktivně 
podíleli na snižování škod, které 
zvěř způsobuje na polních a lesních 
kulturách. Hospodář informoval o 
tom, že myslivci vedle odlovu srn-
čí zvěře a jelena siky ulovili téměř 
sedm desítek kusů zvěře černé, kte-
rá v posledních letech způsobuje 
nejvíce problémů. Myslivci vybudo-
vali nová přikrmovací a pozorovací 
zařízení, ta starší pak obnovili. V le-

tošním roce bude myslivecké sdružení  pra-
covat v souladu se schváleným dlouhodobým 
plánem činnosti. Vedle pravidelných činností 
budou místní myslivci opět po dvou letech 
organizátory podzimních zkoušek loveckých 
psů okresu Svitavy, tzv. Jaroměřického pohá-
ru. 
Myslivecké sdružení Hék v Jaroměřicích pa-
tří k nejstarším společenským organizacím 
v obci i regionu, když bylo založeno před še-
desáti pěti lety, třiadvacátého dubna 1950. 

Text a snímek Oldřich KOUDELKA

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci březnu své významné narozeni-
ny oslaví:

čAPKOVÁ ANTONIE
DOSEDLOVÁ ELIŠKA
KNOLLOVÁ MARIE

MACKERLOVÁ MARIE, PhMr.
MEDŘÍKOVÁ LUDMILA
PAZDÍREK JIŘÍ, MUDr.

SLUNSKÝ JOSEF
VÁCLAVKOVÁ LUDMILA

Přejeme této řadě jubilantů pohodu a pře-
devším zdraví po všechny následující dny.

V posledních dnech nás opustili

paní ZDENA OPLETALOVÁ
a pan FRANTIŠEK GLOC
Rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.
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  Na skok do Benátek
V páteční podvečer 30. ledna 2015 se opět 
zaplnila výstavní síň Centra života a podniká-
ní v Jaroměřicích do posledního místa, neboť 
téma cestopisné přednášky znělo „Na skok 
do Benátek“.
Posluchače upoutal nejen Jan Valíček, před-
nášející o významném severoitalském histo-
rickém městě, ale i bližší informace o před-
pokládaném zájezdu, který je naplánován na  
9. květen 2015.
Už v lednovém zpravodaji si pozorní čtenáři 
zjistili informaci o plánovaném zájezdu, a tak 
v den přednášky již bylo přes polovinu míst  
v autobuse předběžně obsazeno. Zbytek 
míst, prozatím v seznamu, se zaplnil po pou-
tavém výkladu Jana Valíčka.
Neodradily ani informace, které svědčí  
o daleké a náročné cestě. Výjezd z Jaroměřic 
se přepokládá v pátek 8. 5. ve 21.30 h., pří-
jezd do Benátek v sobotu 9. 5. cca v 9.00 h.,  
odjezd po načerpání zážitků v 19.00 h. a návrat 
do Jaroměřic v ranních hodinách kolem 6.00 
h. Celou cestou by nás provázel kdo jiný než 
náš dvorní průvodce pan Jan Valíček. Před-
pokládaná cena je plánovaná na 1 300,- Kč  
+ min. 15 euro.
Pokud Vás tyto informace neodradily nebo 
naopak zlákaly, kontaktujte se v knihovně, 
protože, jak víte z předešlých poznávacích zá-
jezdů, náhradníků není nikdy dost.

Helena Vykydalová,                                                                                              
Obecní knihovna Jaroměřice

Výpis z 5. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 11. 2. 2015

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc březen 2015  Březen měsíc čtenářů – BMč                               

2. 3. - 27. 3. 2015, výstavní síň CŽP (VS) Výstava 
ilustrací VLASTY BARÁNKOVÉ, významné ilus-
trátorky dětských knih, zpřístupněno v půjčovní 
době knihovny  PO, ST  9-11, 13 – 16,  PÁ 13 -18, 
nebo na tel. 778 086 380
2. 3. - 27. 3. 2015 Výtvarná soutěž pro děti „Ilus-
trace k mé oblíbené knize“. Vyhodnocení soutěže 
31. 3. v 13.30 h., vyhodnocení nejlepších čtenářů za 
rok 2014
6. 3. pátek, 9.30 h., Kulturní dům v Chornicích, 
divadelní představení pro žáky 2. stupně ZŠ Ja-
roměřice, Chornice, Měst. Trnávka Forrest Car-
ter „ŠKOLA MALÉHO STROMU“ příběh malého 
indiánského chlapce v podání pražského divadla 
CYLINDR s představitelkami Ivetou Duškovou  
a Petrou Bílkovou
6. 3. pátek, 18.00 h., VS „Povídání o léčivech“  
s Mgr. Silvií Jirouškovou
8. 3. neděle, 9.00-18.00 h., VS Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
13.  3. pátek, 15.30 h., VS, případné dokončení 
20. 3. odpoledne Zdobíme květináče ubrous-
kovou technikou „Decoupage“ s ing. Naďou 
Lorencovou s sebou čistý květináč nebo ráme-
ček, pokud vlastníte ubrousek s oblíbeným mo-
tivem, štětec.
14. 3., sobota, start 7.00 -10.00 h. na hřišti Na 
Čtvrtničkách Pochod JARNÍ PŘÍRODOU, 39. 
ročník, pořádá Klub českých turistů
16. - 20. 3., zadní prostory dvora – stodola, in-
formace v knihovně HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro 
Diakonii Broumov, sběr oděvů, nádobí a jiných po-
třeb pro domácnost
17. 3., úterý, 13.00 h., VS Zábavné soutěžní od-
poledne s knižním nakladatelstvím Thovt
20. 3. pátek, od 14 hodin, VS Velikonoční dílna 
pro děti i dospělé, vstupné dobrovolné.Pletení 

mrskaček s L. Šumberou, ukázka pletení košíků  
s Mgr. Frant. Václavkem, zdobení perníčků  
s p. L. Hrbatovou, malování vajíček s p. Šárkou Vá-
vrovou a Ludmilou Mackerlovou
21. 3., sobota, 13.00 h, VS Výtvarná dílna „Le-
pená skleněná vitráž“ s Janou Trantírkovou  
s sebou průhledné lepidlo na sklo- vteřinové- cca 
do 20 Kč, popř. z lékárny ochranné rukavice za 
cca 10 Kč, dále hadr- nejlépe tričkovinu na čištění. 
Kurz bude uskutečněn v případě přihlášení nejmé-
ně 5 lidí a nejvíce 8. Cena kurzu 200 Kč, nutno se 
přihlásit předem v knihovně se zálohou 100 Kč.
22. 3., neděle, 15.00 h., VS Vítání jara s pěvec-
kým sborem CANTILO pod vedením sbormistra  
Mgr. Luďka Klimeše. Koncert s aktuálním reper-
toárem známého jevíčského smíšeného sboru. 
Vstupné 30,- Kč
24. 3., úterý, 18.00 h., VS „Madeira“ cestopisná 
přednáška s manželi Špillarovými, známými ces-
tovateli, fotografy a vydavateli cestopisných pub-
likací
27. 3., pátek, od 16.00 h. do rána 28. 3., zahájení  
v OK, pokračování v ZŠ NOC S ANDERSENEM, 
plná zábavy, soutěží a dobrodružství pro žáky 3., 
4. a 5. třídy
31. 3., úterý, 13.30 h., VS Vyhodnocení výtvarné 
soutěže, vyhodnocení nejlepších čtenářů za rok 
2014 ukázka a četba z nových knih v knihovně
Připravujeme:         
1. - 22. 4., VS, knihovna Výstava výtvarných pra-
cí žáků ZŠ „Ilustrace k mé oblíbené knize“
11. 4., sobota, 16.00 h., učebna družiny v ZŠ
Meditace s Broňou Rotherem
12. 4., neděle, 9.00 h., VS Kurz paličkování s lek-
torkou ing. Ivou Vanžurovou

13. 4., pondělí, 18.00 h., klubovna nebo VS  
Babinec se spisovatelkou PETROU BRAUNOVOU
14. 4., úterý, 9.00 h., učebna ZŠ Beseda se spi-
sovatelkou Petrou Braunovou, autorské čtení  
a ukázka nových knih, autogramiáda
18. 4., sobota, 9.00 h., dvůr CŽP JARNÍ TRHY 
aneb Malá Flóra na Malé Hané
24. 4., pátek, začátek představení v 19.00 h., 
odjezd autobusu  Biskupice 16.50 h., Jevíčko 
17.00 h., Jaroměřice 17.10 h. Zájezd na diva-
delní představení do Moravského divadla  
v Olomouci - Peter Shaffer  „AMADEUS“, čino-
hra - příběh soupeření skladatelů Antonia Salieriho 
a Wolfganga Amadea Mozarta u vídeňského dvo-
ra. Cena vstupenky 210,- Kč, studenti 105,- Kč, 
jízdné 80,- Kč, cena celkem 290,- Kč, studenti 
185,- Kč, závazná přihláška v knihovně do 25. 
3. 2015.
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:       
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charváto-
vou v klubovně CžP, pondělky od 16.30 h. 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanous-
kovou, DiS. v ordinaci CžP pondělky od 16.00 
hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 
288 524.
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni CžP, 
pondělky od 17.30 h.
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CžP, út, st, čt vždy od 16.30 hodin.   
Cvičení SM-systém s Bc. Barborou Sekaninovou 
ve výst. síni CžP, středy od 18.00 h.
Případné změny budou oznámeny, kontakty OK  
461 325 300, nové č. mobilu 778 086 380!!! 
knihovnajaromerice@centrum.cz,  www.jaromeri-
ce.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz
                              

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

tele zápisu
2.  Smlouvu o dílo č. 1/2015 s Helenou Dobrouc-

kou na zhotovení projektové dokumentace pro 
stavbu: „Výměna vodovodu a kanalizace v části 
obce Jaroměřice“ (Vidléky), celková dna díla činí 
95 000 Kč. 

3. záměr zhotovení projektové dokumentace na 
další etapy rekonstrukce vodovodního řadu a 
kanalizace dle zápisu    

4.  seznam limitovaných příslibů obce Jaroměřice na 
rok 2015

5.  účtový rozvrh obce Jaroměřice na rok 2015
6.  přílohu ke směrnici ZŠ o cestovních náhradách 
7.  odpisový plán ZŠ na rok 2015
8.  návrh na rozdělení výsledku hospodaření ZŠ za 

rok 2014 dle zápisu
9.  kalkulaci nákladů HČ – stravování na rok 2015 

dle zápisu
10. finanční příspěvek Českému zahrádkářskému 

svazu Jaroměřice ve výši 20 000Kč
11. Smlouvou o sdružování prostř. na nákup výměn-

ného fondu pro knihov. v regionu Pardubice dle 
zápisu

12. záměr prodeje parcel st. 393/2 o výměře 15 m2, 
st. 375 díl a o výměře 95 m2 , p. č. 2820/102 o 
výměře 2 m2 , p. č. 2443/28 o výměře 66 m2 , p. 
č. 2442/103 o výměře 4 m2 a p. č. 2442/104 o 
výměře 12 m2 (Vidléky) v k. ú. Jaroměřice 

13. prodej pozemku p. č. 166/31 v k. ú. Jaroměřice 
dle zápisu

14. Smlouvu o podmínkách svozu a využití biolo-

gicky rozložitelných odpadů s Lucií Krejčí, Kaňá-
kova 280/2, 674 01 Třebíč, IČO: 75117789, DIČ: 
CZ75117789

15.  návrh znaku a vlajky obce Jaroměřice  - variantu č. 1
16. smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti 

obce Jaroměřice s Generali Pojišťovnou a.s. ve výši 
57 565,-Kč

17. záměr prodeje budovy č. 118 (Žákova vila)
18. záměr prodeje vysokozdvižného vozíku Desta

Zastupitelstvo obce zamítá:
19. prodej pozemku p. č. 166/40 v k. ú. Jaroměřice 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
20. nabídku společnosti eCENTRE, a.s. na služby v ob-

lasti elektronických aukcí v komoditách elektřina, 
zemní plyn, telekomunikace a pohonné hmoty 

21. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního za-
sedání 

22. zprávou o průběhu inventarizace
23. žádost o koupi nebo pronájem části pozemku p. č. 

2854/4 (U pily) 
24. žádost o zřízení parkovacího místa (U pily) 
25. pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu mimo režim zákona

Zastupitelstvo obce ukládá:
26. starostce obce podepsat všechny uzavřené smlouvy
27. starostce obce zajistit aktuální geometrický plán 

obecních pozemků dle zápisu
28. starostce obce zjistit podmínky svozu biologického 

odpadu uloženého ve zvláštní popelnici přímo z ka-
ždé domácnosti. 

Mgr. Iveta Glocová, v. r., starostka obce                                                                                                                                   
Stanislav Kosík, v. r., místostarosta



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

20 /   Březen 2015

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  

FARMA CH CETKOVICE
VYJÍŽĎKY NA KONÍCH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
LETNÍ TÁBORY POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ
NOVÝ JEZDECKÝ KROUŽEK

www.farmach.cz
www.farmach-kone.wgz.cz
sedavlcice.farmach@seznam.cz
722 610 721
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
Podmínky inzerce v Jevíčském zpravodaji byly schváleny 4. 2. 2008 na 32. schůzi 
Rady města Jevíčka bodem usnesení 9/32 a 16. 4. 2012 na  41. schůzi Rady města 
Jevíčka bodem usnesení 10/41 následujícím způsobem: 1 cm délkový inzerce 
při standardní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH 
(121 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravodaji 
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

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. 

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Spěchá, nabídněte prosím. Tel.: 722 537 710.

Povinné ručení, životní a majetkové pojištění, 
spotřebitelské úvěry, konsolidace, hypotéky

L. Kaderka, Jevíčko 777 872 356, kaderka@lmlfinance.cz

 
 Je spokojený…

Samozřejmě, proč by nebyl? Vždyť svěřil 
svoje účetnictví a daně nám!

DAŇOVÁ EVIDENCE, ÚČETNICTVÍ, MZDY, 
DANĚ, PORADENSTVÍ

Bc. Zuzana Toulová, U Hřiště 283, 569 42 Chornice
Tel.: 775 021 537, E-mail: uctozuzatoulova@gmail.com

Hledám ke koupi byt 3 + 1 v Jevíčku. 
Nabídněte prosím. Tel.: 739 419 016.

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉ + MĚKKÉ 
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA). Tel.: 606 893 919

Město Jevíčko pronajme nebytové prostory na ulici 
Kostelní 41, Jevíčko. Vhodné jako obchodní, kancelářské, 

provozní a další podobných vlastností. 
Informace na tel. čísle 608 607 633.

Hledám zámečníky, pomocné zámečníky, přípraváře pro 
montáž ocelového potrubí. Práce na montážích po ČR. 

Tel.: 777 071 430. 


