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FotoaktualityVýroba čepelek v Jevíčku včera a dnes
Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými cestami.  
A co Vy? Už nehledejte, v následujících řádcích Vás ve stručnosti provedeme historií podniku, 
který po mnoho let tvořil „pomyslnou páteř“ života města a jeho obyvatel. Objekt n. p. DIU Je-

víčko vyrostl na „zelené louce“ mezi lety 1948 – 1950 z iniciativy Měst-
NV v Jevíčku a za přispění občanů. U počátků výroby čepelek stál n. p. 
Sandrik Bratislava, ale od 1. 1. 1950 byl utvořen samostatný n. p. DIU 
Jevíčko, do kterého se soustředila výroba holících čepelek z celé ČSR.
Nově vzniklý kovoprůmyslový podnik s denní produkcí 50 tis. čepelek 
poskytl zaměstnání lidem z města a okolí. Výroba čepelek v počátcích 
musela překonat mnohé problémy vycházející jednak ze zastaralých 
technologií, nesourodého a zastaralého výrobního zařízení, nedostat-
ku vstupních materiálů, ale i s nezkušeností pracovníků. Přesto pro-
dukce čepelek v r. 1952 vzrostla na 640 tis. kusů za den ve dvousměn-
ném provozu.
Rok 1956 přináší rozšíření výroby díky změně technologie spočívající 
v barevném kalení a lakování čepelek. Růst výroby čepelek byl spjat  
i s exportem, který činil 75 % produkce. Výroba na konci 50. let byla 
ovlivněna instalací nových strojů nejen vlastní výroby, ale i z dovozu 

z NSR. Tím výroba vzrostla na 1,5 mil. kusů čepelek za den. N. p. DIU budoval dál svou existenci 
rozšířením produkce odlišných výrobků, mezi něž lze na prvním místě jmenovat komponenty 
pro automobilový průmysl.
I přesto, že v roce 1965 n. p. vyrábí přes 100 značek čepelek a jejich produkce je na světových 
trzích žádaná, narůstá nebezpečí konkurence ve světě, kde dochází k výrobě jiných druhů holí-
tek – čepelky z nerezavějící ocele se speciální chemickou úpravou ostří. Proto bylo pro zajištění 
mezinárodních trhů přistoupeno v r. 1966 v n. p. k inovaci výroby. Došlo k zakoupení zařízení  
a licence na výrobu nerez čepelek. Tím se i podnik rozšířil o nové výrobní haly. Jejich výroba 
byla zahájena v následujícím roce pod ochrannou známkou ASTRA Superior. Kvalita nového 
produktu byla zajištěna dodržováním výrobní technologie, přísnými kontrolami a jeho testová-
ním. Výrobky se v té době vyváží do 104 zemí světa.
V letech 1971 – 74 dochází k dalšímu rozšíření výroby o provoz „Nerez II“ s novou technologií 
a i novou značkou ASTRA Superior – Platinum. N. p. DIU ještě rozšiřuje svou výrobu do oblasti 
travních sekaček. V 80. letech ale dochází k zániku samostatnosti n. p. DIU Jevíčko a k jeho 
přičlenění do n. p. KOVOPOL Police nad Metují. V roce 1988 se dosavadní odštěpný závod DIU 
Jevíčko opět osamostatnil a stal se státním podnikem. Na produkci, která vzrostla na 1 miliardu 
kusů čepelek za rok, tato změna neměla vliv. Počet zaměstnanců dosáhl hranice 800.
K dalším zásadním změnám v s. p. DIU po stránce majetkovo-právní dochází v roce 1993. V rám-
ci privatizace se s. p. DIU stává majetkovou společností ASTRA s.r.o. V roce 1996 vstupuje do hry 
nový aktér americká společnost Gillette a získává 100% podíl akcií. Nový majitel investuje do 
modernizace budov, pracovního prostředí a do zvýšení výrobní produkce. Spokojenost se změ-
nami nemá ale dlouhé trvání. Rok 2005 je dalším mezníkem – majitelem „jevíčské čepelkárny“ 
se stává společnost z USA Procter&Gamble a převádí technologii výroby a zařízení na východ 
do ruského města Petrohrad.
Neznamená to naštěstí likvidaci výroby v Jevíčku. Výroby uhlíkatých čepelek se ujala společnost 
Czech Blades s. r. o., která v Jevíčku působí již 10 let. Společnost s ryze českým kapitálem je 
předním světovým producentem čepelek z uhlíkaté oceli a navazuje na vysoké standardy před-
chozích vlastníků. Do portfolia ochranných známek patří proslulé značky TIGER, TATRA, SOKOL, 
LUXOR, LEON a INDUSTRIAL, které jsou zárukou vysoké kvality a užitné hodnoty pro zákazníky 
po celém světě, zvláště v mimoevropských zemích.
Co říci závěrem? Můžeme jen popřát našemu městu, vedení Czech Blades s. r. o. a jejím zaměst-
nancům, aby výroba tradičních holících čepelek byla úspěšná jako dosud a byla opět tak trochu 
„páteří“ života ve městě a jejich obyvatel.
(Zpracováno dle materiálů poskytnutých panem Karlem Jelínkem)

                                                   Mgr. Helena Ulčová a vedení města Jevíčko 

www.jevicko.cz

12. 6. proběhl tradiční Mejdan na Zámečku 
v Jevíčku

Město Jevíčko dne 5. 7. 2015 vyvěsí  
moravskou vlajku u příležitosti svátku  

sv. Cyrila a Metoděje.

Senátor Mgr. Radko Martínek se při své 
návštěvě 1. 6. 2015 zajímal o nejnovější dění 

v Jevíčku

         ˇ          ˇ             ´                ˇ          ˇ             ´                ˇ          ˇ             ´                ˇ          ˇ             ´                ˇ          ˇ             ´                ˇ          ˇ             ´       Tradicní Jevícská pout 
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SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM, MĚSTSKÝ JARMARK
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Co nás těší ...
Školní rok vzal za své a nadešel čas prázdnin 
a dovolených. Žáci a učitelé Základní ško-
ly v Jevíčku prožili tento školní rok v nově 
zrekonstruované budově. Některé prosto-
ry školy se opravovaly již za provozu a do 
tělocvičen se žáci dostali až v průběhu mě-
síce října. Výsledek však stál za to a odmě-
nou všem byla nová, dobře utěsněná okna  
a teplo ve všech prostorách školy. Další vel-
mi významnou změnou jsou nové venkov-
ní žaluzie, které naopak v horkých dnech 
pomáhají snížit teplotu ve třídách a tvoří 
potřebné zatemnění při práci s interaktivní 
technikou. Díky nové fasádě je budova zá-
kladní školy i nadále esteticky významnou 
dominantou města.
V této souvislosti je pozitivní snaha města  
o snížení energetické náročnosti budovy 
mateřské školy. Právě v těchto dnech se za-
číná zpracovávat projektová dokumentace 
na tuto akci a všichni věříme, že se podaří 
získat dotaci i na tuto rekonstrukci. Je pří-
jemné konstatovat, že všichni minulí i sou-
časní představitelé města se snaží vytvářet 
dobré podmínky pro rozvoj vzdělanosti  
v našem regionu.
Zejména děti a mladí lidé, ale i všichni ostat-
ní potřebují kromě učení a práce také pro-
stor pro aktivní odpočinek a relaxaci k na-
čerpání nových sil. K tomuto účelu by mělo 
sloužit dětské fitness hřiště U Zámečku, na 
které získalo město Jevíčko dotaci Minis-
terstva pro místní rozvoj ve výši 400 000,-
Kč s tím, že zbylou část ceny, asi 188 000,- 
Kč, doplatí firma CZECH BLADES. Jedná se  
o fitness prvky, které jsou určeny zejména 
starším dětem a teenagerům. Pro ty, kteří 
dávají přednost cyklistice a plavání, bychom 
v budoucnu chtěli společně s Městem Velké 
Opatovice vybudovat cyklostezku, která by 
propojila obě města a umožnila bezpečnou 
cestu mimo jiné i na koupaliště.
Se sportem a relaxací je velmi úzce propo-
jen kulturní a společenský život ve městě. 
Jsem velice rád, že v Jevíčku jsou téměř kaž- 
dý týden nějaké kulturní akce, ať již tradič-
ní, nebo ojedinělé. Tyto akce se stále častěji 
pořádají v prostorách Panského dvora za 
základní školou, kde jsou pro tyto účely té-
měř ideální podmínky. Jediné, co není zce-
la ideální, je sociální zařízení, které se musí 
neustále převážet a napojovat, a není také 
vždy k dispozici. Nabízí se proto myšlenka 
vybudovat sociální zázemí přímo v některé 
z budov v Panském dvoře, které by mohli 
využívat i pracovníci města. I s touto ideou 
budeme pracovat a hledat možnosti, jak ji 
proměnit v realitu. 
Přeji všem klidné léto, báječné prázdniny  
a odpočinkovou dovolenou.   
                                     Mgr. Miloslav Parolek

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka 
k významným životním jubileím. 

Jarmila Slechanová

Marta Dračková 

Božena Župková 

Jan Valíček 

Anna Petrželková 

Marie Suchá

PODĚKOVÁNÍ
V Jevíčku už dlouho není oddělení policie. Jistě však se mnou budete souhlasit, že je důležité, aby v ulicích byla vidět uniforma. Uniforma, která odradí 
některá individua od jejich úmyslů…  Soukromá bezpečnostní agentura ARAGON samozřejmě nemá stejné pravomoci jako Policie ČR. Ale pánové 
v černých uniformách jsou vidět. Procházejí ulice a náměstí, okolí škol i internátu, projdou hřbitov, kontrolují chaty na Červeném kopci či u Smolenské 
přehrady. Vykonávají svou práci dobře. Nemohou být neustále všude, ale kdo svou nemovitost nechal napojit na jejich pult centralizované ochrany, ví, 
že jsou schopni zasáhnout během pár minut. Mnoho občanů Jevíčka i okolních obcí má díky jejich službám klidnější spánek.
Chtěl bych poděkovat nejen pracovníkům bezpečnostní služby ARAGON, ale i městu, že se stará o bezpečí svých občanů. 
                                   Petr Loubal st.

Ukládání bioodpadu  
do hnědých 
kontejnerů má 
svá pravidla
Vážení spoluobčané,
jak jsme již avizovali v předchozím čísle 
zpravodaje, jedním ze způsobů, kterak  
v Jevíčku likvidovat menší množství bio-
odpadu, je odhodit jej do tomu určených 
hnědých kontejnerů (v Jevíčku máme dva 
– Na Salajce a Třebovské ulici, v Zadním 
Arnoštově jeden – u hasičky). Kontejne-
ry jsou svozovou firmou SITA vyváženy 
každý týden. V případě, že se nám tato 
praxe osvědčí, můžeme jejich počty roz-
šířit. Taková likvidace má ovšem svá pra-

vidla, která jsou 
jasně uvedena 
na štítku. Zde 
je kromě spe-
cifikace biood-
padu uvedeno 
doslova: Prosí-

me, vysypejte donesený odpad z pytlů  
a tašek. OBALY DO NÁDOB NEUKLÁDEJ-
TE! Namátkovou kontrolou jsme zjistili, že 
tato podmínka není bohužel respektová-
na. Takové „třídění“ pak ztrácí smysl, ne-
hledě k tomu, že kontejner na plast stojí 
o kousek dál. Věříme tedy, že někteří naši 
spoluobčané budou příště uvědomělejší 
a pokyny svozové společnosti se budou 
nadále řídit. Děkujeme všem, kteří třídí 
správně.                       

Mgr. Miroslav Šafář

Informace SITA CZ o svozu  
komunálního odpadu 

pro Jevíčko a Odborný léčebný 
ústav 

Svoz komunálního odpadu se uskuteční 
v běžném termínu, a to v pondělí  

6. 7. 2015 (Státní svátek).
Nezapomeňte prosím v uvedený den 
přistavit svozové nádoby, děkujeme.  

Petr Lorenc, SITA CZ a. s.
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1/12  Rada schvaluje účetní závěrku pří-
spěvkové organizace MŠ v Jevíčku za 
rok 2014 dle předložených podkladů  
a o úkonu schválení účetní závěrky 
bude sepsán protokol,

2/12  Rada schvaluje záměr prodeje p. č. st. 
139/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
(330 m2) v k. ú. Zadní Arnoštov,

3/12  Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu Zámečku pro Gymnázium Jevíč-
ko za účelem zahájení celostátního 
soustředění úspěšných řešitelů mate-
matické olympiády, které se uskuteční 
dne 26. 5. 2015 od 20:00 hodin,

4/12  Rada schvaluje bezplatné uveřejnění 
inzerátu v JZ pro Speciální základní 
školu, mateřskou školu a praktickou 
školu v Moravské Třebové,

5/12  Rada pověřuje pracovnice TIC Jevíčko 
samostatným rozhodováním a stano-
vováním prodejních cen reklamních 
předmětů se souhlasem finančního 
odboru MěÚ Jevíčko,

6/12  Rada schvaluje smlouvu mezi městem 
Jevíčko a společností KOMCIS PROFI, 
s. r. o., Vlčnovská 1937, 688 01 Uher-
ský Brod na zajištění výběrového řízení  
a dotační management akce „Zkva-
litnění nakládání s odpady ve městě 
Jevíčko“; smlouva bude uzavřena a VŘ 

Usnesení z 12. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. května 2015
realizováno až po definitivním přiděle-
ní dotace,

7/12  Rada schvaluje pronájem a vývoz 3 ks 
hnědých kontejnerů od společnosti 
SITA CZ, a. s. za částku 16.500 Kč bez 
DPH na období svozu duben – listopad 
1 x týdně s rozmístěním dle zápisu,

8/12  Rada schvaluje odeslání formula-
ce souhlasů souvisejících se stavbou  
a s podpůrnými protipovodňovými 
opatřeními v rámci rozvoje areálu spo-
lečnosti REHAU,

9/12  Rada schvaluje CN firmy PORR, a. s. 
na vyhloubení nového příkopu vpra-
vo při vjezdu do Zadního Arnoštova  
a osazení propustku dle zápisu za část-
ku 41.206,55 Kč vč. DPH,

10/12  Rada schvaluje obeslání restaurátorů 
k podání cenových nabídek na restau-
rování sousoší Piety na Palackého ná-
městí v Jevíčku,

11/12 Rada schvaluje vyhlášení poptávkové-
ho řízení a podání cenových nabídek 
na realizaci chodníku na ul. Okružní I  
a Svitavská v Jevíčku,

12/12 Rada schvaluje pronájem části pozem-
ku p. č. 5437 – ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí o velikosti 100 m2 ža-
dateli dle zápisu za cenu 5 Kč/m2 a rok, 
celkem 500 Kč/rok na dobu neurčitou,

13/12  Rada schvaluje ukončení pronájmu 
části pozemku p. č. 550/54 – zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí s žadatelkou 
dle zápisu dohodou ke dni 31. 5. 2015,

14/12 Rada schvaluje pronájem části pozem-
ku p. č. 550/54 – zahrada v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí o velikosti 20 m2 žadateli 
dle zápisu za cenu 5 Kč/m2 a rok, cel-
kem 100 Kč/rok na dobu neurčitou od 
1. 6. 2015,

15/12 Rada uděluje souhlas se zbudováním 
účelové komunikace přes pozemky  
p. č. 3077/3 a 3070 v k. ú. Jevíčko-před-
městí žadatelům dle zápisu,

16/12 Rada schvaluje účetní závěrku příspěv-
kové organizace PBH města Jevíčka za 
rok 2014 dle předložených podkladů  
a o úkonu schválení účetní závěrky 
bude sepsán protokol,

17/12  Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
k provedení výměny plynového kotle  
v bytě č. 7 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku 
za částku 27.953 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

18/12  Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 5.

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

7/1 Zastupitelstvo určuje:
a)   zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeň-
ka Kleina a Ing. Františka Bušinu,

7/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)   návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Jana Junková, Mgr. Miloslav Parolek,  
Mgr. Rudolf Beran,

b)   program zasedání,
c)   celoroční hospodaření města a závě-

rečný účet obce za rok 2014 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2014 Krajským úřa-
dem Pk bez výhrad,

d)   účetní závěrku Města Jevíčko za rok 
2014 dle předložených podkladů,

e)   prodej nově zaměřeného pozemku  
p. č. 4241/16 (19 m2) - orná půda  
v k. ú. Jevíčko-předměstí Antonínu Ma-
chálkovi, Brněnská 762, 569 43 Jevíčko 
za cenu 5.000 Kč/pozemek, celkem  
5.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč  
a kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a Antonínem Machálkem na 
prodej pozemku p. č. 4241/16 v k. ú.  
Jevíčko-předměstí,

f)   dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem 
Jevíčko a společností ARAGON Secu-
rity, s. r. o., Palackého třída 916/158,  
612 00 Brno o poskytování bezpečnost-
ních služeb s účinností od 1. 7. 2015 do  
31. 12. 2015 za částku 90 Kč/hod/1 
strážný, paušál 1.500 Kč na 400 ujetých 
km a částku 7 Kč za každý další ujetý 
km,

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 18. května 2015
g)   poskytnutí příspěvku na stravování 

zaměstnancům Města Jevíčko a uvol-
něným členům zastupitelstva formou 
stravenkového systému s hodnotou 
stravenky 30 Kč s účinností od 1. 10. 
2015,

h)   výsledek výběrového řízení na akci 
„Oprava veřejného osvětlení na ul. Ne-
rudova v Jevíčku“, ve kterém nejvýhod-
nější nabídku podala firma REGAM CZ, 
s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 
Praha 8 za nabídkovou cenu 235.382 
Kč bez DPH (284.812 Kč vč. DPH),

i)   cenovou nabídku a SOD mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou REGAM CZ,  
s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00  
Praha 8 k realizaci akce „Oprava veřej-
ného osvětlení na ul. Nerudova v Je-
víčku“ za nabídkovou cenu 235.382 Kč 
bez DPH (284.812 Kč vč. DPH),

j)   záměr směny pozemků p. č. 5017, p. č. 
5072, p. č. 5487, p. č. 4133, p. č. 5028  
a p. č. 5100, vše orná půda v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

k)   úpravu ceníku pro prodej a pronájem 
pozemků na návrh rady města,

l)   předčasné splacení účelového úvěru 
ČS, a. s. na akci „Revitalizace Palackého 
náměstí v Jevíčku“ dle úvěrové smlou-
vy č. 2181/10/LCD ze dne 5. 1. 2010 
dle návrhu rady města a doporučení 
finančního výboru,

m)   smlouvu o úvěru č. 0418598409 mezi 
Městem Jevíčko a Českou spořitelnou, 
a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Pra-
ha 4 na krytí akcí: „Rekonstrukce ulice 

Nerudova“ a „Archiv MěÚ Jevíčko“ ve 
výši 5.000.000 Kč s pevnou úrokovou 
sazbou do splatnosti 0,85 % p. a.,

n)   bezúplatný převod pozemku p. č. 5363 
– ostatní plocha/neplodná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí od České republiky 
– Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, 

o)   provedení parcelace pozemků pro 
výstavbu RD na ulici Vrchlického dle 
návrhu Ing. Ivo Junka a regulativy bu-
doucí zástavby dle doporučení komise 
stavební,

p)   cenovou nabídku SÚS Pardubického 
kraje, cestmistrovství Moravská Tře-
bová na opravu zemědělských obsluž-
ných cest v úseku k Napoleonskému 
pomníku ve výši 72.500 Kč bez DPH 
(87.725 Kč vč. DPH),

q)   navrženou variantu č. 3 pro budou-
cí využití pozemku p. č. 538/22 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí na ul. Nerudova  
v Jevíčku, tj. ponechat pozemek jako 
rezervu pro budoucí výstavbu RD 
nebo BD, případně pro jiné využití  
a aktuálně jej neprodávat,

7/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)   zprávu místostarosty o činnostech  

v Zadním Arnoštově za období 07/2014 
– 06/2015,

b)   úpravy rozpočtu Města Jevíčko č. 4  
a č. 5 na rok 2015 schválené Radou 
města Jevíčko dne 27. 4. 2015 a 11. 5. 
2015,

c)   rozsudek Krajského soudu v Hradci 
Králové – pobočky v Pardubicích č. j. 
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52A 1/2014-291 ze dne 27. 4. 2015 ve 
věci řízení na ochranu před nezákon-
ným zásahem správního orgánu,

d)   informaci starosty o dalším průbě-
hu jednání s představiteli společnosti 
REHAU Automotive a předloženou 
odbornou studii podpůrných protipo-
vodňových opatřeních zpracovanou 
společností VODNÍ DÍLA – TBD, a. s., 

která řeší ochranu dotčených nemovi-
tostí U Střelnice v souladu s rozšířením 
areálu REHAU Automotive, provozov-
na Jevíčko,

e)   informaci starosty o možnosti uveřej-
nit v Jevíčském zpravodaji sdělení, kte-
rá vyjadřují názory členů zastupitelstva 
ÚSC,

f)   informaci starosty ve věci kontroly 
aktuálního stavu movitého majetku, 
který město obdrželo bezúplatným 
převodem od Ministerstva obrany ČR.

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

1/13  Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním CN na případnou realizaci parko-
vacích stání na ul. Nerudova před by-
tovým domem 531 v Jevíčku,

2/13  Rada schvaluje poskytnutí finančního 
daru Domovu důchodců v Jesenci ve 
výši 2.000 Kč,

3/13  Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru ve spolupráci s JUDr. Jaho-
dovou prověřením právní vymahatel-
nosti TV signálu občanem ve městě,

4/13  Rada schvaluje CN firmy Jiří Popel-
ka-ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na 
nasvícení gymnázia z přední strany  
v částce 7.500 Kč vč. DPH,

5/13  Rada schvaluje uskutečnění běžeckých 
závodů pro děti „Czech Blades Run“ 
se záštitou firmy Czech Blades Jevíčko 
dne 27. 6. 2015 a poskytnutí věcných 
darů v hodnotě 1.000 Kč,

6/13  Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu zámečku na dny 18. – 20. 6. 2015 
za účelem uskutečnění kulturně vzdě-
lávací akce „Večer s Josefem Kainarem“,

7/13  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

8/13  Rada ruší bod usnesení RM č. 36/70 ze 
dne 27. 5. 2013,

9/13  Rada schvaluje ceník za zapůjčení pár-
ty stanů – pro soukromé osoby 500 Kč 
vč. DPH/den, pro jevíčské spolky a or-
ganizace zdarma se zapůjčováním pár-
ty stanů pouze v k. ú. města Jevíčko, 

Usnesení z 13. schůze Rady města Jevíčka konané dne 25. května 2015
kdy montáž a demontáž stanů bude 
prováděna pracovníky města,

10/13  Rada schvaluje zakoupení vitríny od 
firmy TERAsport-Müller, s. r. o., Praha 
10 Záběhlice do 15.000 Kč vč. DPH,

11/13 Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení a zadávací dokumentaci na do-
dání a montáž herních prvků pro pro-
jekt „Dětské fitness hřiště U Zámečku“,

12/13 Rada schvaluje zakoupení protipovod-
ňových prostředků za částku 10.336 Kč 
vč. DPH dle navrženého seznamu veli-
telem JSDH Jevíčko,

13/13 Rada pověřuje starostu jednáním s Ži-
dovskou obcí o možném zpevnění sva-
hu a výstavby plotu mezi garážemi na 
ul. Okružní II v Jevíčku,

14/13 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spo-
lupráci s místostarostou zajištěním 
nabídkových cen od společností za-
bývajících se přípravou projektů na 
snižování spotřeby energie zlepšením 
tepelných vlastností budov,

15/13 Rada schvaluje seznam firem pro po-
ptávková řízení a složení komisí pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek 
dle zápisu,

16/13 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
daru Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska Svitavy ve výši 5.000 Kč,

17/13 Rada pověřuje IT zajištěním kalkula-
ce nákladů na osazení prostoru na ul.  
K. H. Borovského zpevňujícími zatrav-
ňovacími deskami,

18/13 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o po-
skytnutí finanční podpory pro Město 
Jevíčko ve výši 6.248 Kč na hospodaře-
ní v lesích z rozpočtu Pk,

19/13 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem 
o poskytnutí účelové dotace ve výši  
20.000 Kč na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany pro JSDH 
Jevíčko z rozpočtu Pk,

20/13 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem  
o poskytnutí investiční dotace ve výši 
82.000 Kč na akci: „Podpůrná protipo-
vodňová opatření k ochraně dotčených 
nemovitostí v souvislosti s rozšířením 
areálu REHAU Jevíčko – studie odtoko-
vých poměrů“ z rozpočtu Pk,

21/13 Rada schvaluje rozpočet na Jevíčkovění 
ve výši 37.000 Kč,

22/13 Rada schvaluje přidělení bytu č. 2 vel.  
2 + kk na Komenského nám. 167 v Je-
víčku žadatelce dle zápisu na doporu-
čení komise bytové a sociální,

23/13 Rada pověřuje IT zajištěním CN k výro-
bě lavic z modřínových půlkmenů, kte-
ré by byly umístěny na bývalý židovský 
hřbitov a podél cesty k Napoleonské-
mu pomníku,

24/13 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 6.

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

1/14  Rada schvaluje CN firmy Pavel Ber-
ka, Zálesí k výrobě a instalaci dřevě-
ných půlkmenových lavic za částku  
26.620 Kč vč. DPH,

2/14  Rada neschvaluje snížení nájemného 
za užívání městského bytu žadatelům 
dle zápisu,

3/14  Rada schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. 175/2 v k. ú. Jevíčko-před-
městí,

4/14  Rada pověřuje vedoucí PBH projedná-
ním navýšení nájemného s nájemkyní 
DPS Svitavská v souvislosti s osazením 
sprchového koutu,

5/14  Rada uděluje souhlas firmě Matoušek 
CZ, a. s., Čechyňská 419/14, Brno, pro-
vozovna Jevíčko, Olomoucká 226 s re-
alizací stavební akce „Olomoucká č. p. 
226, Jevíčko – pohotovostní ubytování 
pro zaměstnance firmy Matoušek CZ“,

6/14  Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko 
pro TJ Cykloklub Jevíčko k uspořádání 

Usnesení ze 14. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. června 2015
společensko-kulturní akce v rámci po-
řádání 40. ročníku cyklistického závo-
du „Závod míru nejmladších – GP Ma-
toušek 2016“, který proběhne ve dnech 
6. – 8. 5. 2016,

7/14  Rada schvaluje užití znaku města Je-
víčko na mapě s trasou orientačního 
závodu „Cena střední Moravy 2015“, 
který pořádá Klub orientačního běhu 
Konice dne 3. 7. 2015,

8/14  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

9/14  Rada schvaluje úhradu nákladů spoje-
ných s průběhem a organizací přehlíd-
ky pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“, 
která se uskutečnila 18. 4. 2015 v syna-
goze v Jevíčku v celkové výši 12.128 Kč,

10/14 Rada schvaluje zhotovení chodníků na 
ulici M. Mikuláše v Jevíčku pracovníky 
města v ceně do 50.000 Kč vč. DPH,

11/14 Rada schvaluje přijetí dotace od Mini-
sterstva pro místní rozvoj na realizaci 

akce „Dětské fitness hřiště U Zámečku“ 
ve výši 400.000 Kč,

12/14  Rada schvaluje návrh zápisu do kroni-
ky města za rok 2014,

13/14 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
Okružní IV, Jevíčko,

14/14 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p. č. 61, p. č. st. 82 a p. č. st. 83, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, Okružní I, Je-
víčko jako jednoho celku,

15/14  Rada schvaluje text zadávací doku-
mentace pro výběr dodavatele vozi-
dla pro svoz odpadů v rámci projektu 
„Zkvalitnění nakládání s odpady ve 
městě Jevíčko“, členy komise pro ote-
vírání obálek a hodnocení nabídek  
a seznam firem pro obeslání v rámci 
zahájení zadávacího řízení,

16/14 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru a místostarostu zjištěním 
informací na OVÚP o podmínkách pře-
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místění sběrných surovin na ul. Pod 
Zahradami,

17/14  Rada schvaluje zakoupení svozové 
nádoby od společnosti SITA CZ, a. s. 
k ukládání jedlých olejů a tuků, která 
bude umístěna ve sběrném dvoře za 
částku 870 Kč bez DPH,

18/14  Rada pověřuje místostarostu jedná-
ním s panem Šejnohou a SPÚ o možné 
spoluúčasti na opravě místní komuni-
kace v osadě Mařín,

19/14 Rada schvaluje CN firmy KLUKA ELEK-
TRO, s. r. o., Drásov 379 na opravu  
a zajištění funkčnosti vzduchotechniky 
zdravotnického zařízení MUDr. Mel-
kové za částku 27.890,50 Kč vč. DPH  
s úhradou z rozpočtu PBH města Je-
víčka,

20/14 Rada schvaluje pronájem pozemků  
p. č. 55 (100 m2) a p. č. 56 (57 m2) – 
oba zahrada a p. č. 3568 (100 m2) a p. č. 
3587 (198 m2) – oba ostatní plocha, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí firmě Rudolf 

Frank, Linhartice 68 za cenu dohodou 
1.200 Kč/měsíc do 31. 12. 2015,

21/14 Rada schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v I. NP na ul. Soudní 51 
v Jevíčku žadateli dle zápisu za část-
ku 100.000 Kč/rok na dobu neurčitou  
s výpovědní lhůtou 6 měsíců,

22/14  Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 7.

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

MUDr. Jana Nádeníčková 
DOVOLENÁ 

29. 6. – 10. 7. 2015.
Akutní případy ošetří MUDr. Hájek 

(ordinace Palackého nám. 20, Jevíčko) 
ve svých ordinačních hodinách. 

Tel.: 739 318 388.

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 

3. – 10. 7. 2015 a 27. 7. – 7. 8. 2015.
Akutní případy ošetří 

MUDr. Trčková a MUDr. Křížová ve 
svých ordinačních hodinách. 

Pravidelnou medikaci tito lékaři 
předepisovat nebudou. 

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje každý 2. pátek v měsíci 

– 10. 7. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
DOVOLENÁ 

19. 6. – 3. 7. 2015.
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 17. 7. 2015. 

MUDr. Alena Blahová  
– interna 

neordinuje každý 3. pátek v měsíci 
– 17. 7. 2015. 

MUDr. Karel Machánek
DOVOLENÁ

7. – 10. 7. 2015 a 27. – 31. 7. 2015.
Akutní potíže budou ošetřeny na 

gynekologickém oddělení nemocnice 
Svitavy nebo Boskovice.

Zpracovala: Minaříková Petra

Projekt Obce sobě
Město Jevíčko se od 3. 12. 2013 zapojilo jako smluvní partner do realizace pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/
B8.00001), zkráceně Obce sobě. Jedná se o celorepublikový projekt, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí, a to ve třech povinných oblastech, kterými jsou školství, sociální 
služby, odpadové hospodářství, a jednom volitelném tématu. Za tímto účelem Město Jevíčko zaměstnalo od 2. 1. 2014 tříčlenný realizační tým ve 
složení Mgr. Pavel Šejnoha (koordinátor meziobecní spolupráce), Bc. Jiří Kantořík a Ing. Lenka Porketová.
V první etapě projektu realizační tým především mapoval stávající situaci v území pro zpracování analytické části ucelené rozvojové strategie, 
která je jedním z výstupů tohoto projektu (naleznete ji na webových stránkách města Jevíčka). Tato etapa byla zakončena dne 23. 6. 2014 na tzv. 
1. oficiálním setkání představitelů obcí. Na tomto setkání si zástupci obcí zvolili jako volitelné téma zaměstnanost a podporu podnikání, neboť 
vysokou nezaměstnanost vnímají jako největší problém v území. 
Realizační tým, který se od 1. 6. 2014 rozšířil také o tematickou expertku Miroslavu Šejnohovou, seznámil na tomto setkání představitele obcí 
s výsledky analytických prací a návrhy řešení zjištěných problémů. 
V oblasti školství se jako nejvýznamnější problém jeví financování školství a s tím související doplácení obcí na provoz škol. Dalším výrazným 
negativním jevem je nízká míra spolupráce jednotlivých škol, resp. jejich představitelů.
Zásadním problémem v oblasti sociálních služeb je neprobíhající komunitní plánování sociál-
ních služeb v celém správním obvodu, které by zajišťovalo, že sociální služby budou odpovídat 

potřebám obyvatel. V důsledku toho, pak v regionu chybí 
sociální služby jako je domov se zvláštním režimem pro oso-
by s demencí, podpora samostatného bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením, azylový dům pro matky s dětmi aj. 
Dalším významným problémem v této oblasti je nedostatek 
financí na sociální služby.
Přední slabou stránkou obcí a měst v odpadovém hospo-
dářství je nedostatečná efektivita třídění využitelných složek 
komunálního odpadu (zejména papír, plast, sklo). Závěry 
analýzy dokonce poukázaly na podprůměrné výsledky vůči 
hodnotám kraje i obdobně velkého správního obvodu ORP.
V oblasti zaměstnanosti a podpory podnikání je slabou 
stránkou zejména nedostatečná informovanost, nedostatek 
manažerských dovedností a nedostatečná spolupráce vý-
znamných aktérů v území. Důsledkem dlouhodobého neře-
šení problémů je vysoká nezaměstnanost a nedostatek pra-
covních příležitostí.
V druhé etapě projektu se realizační tým věnoval zejména 
návrhové části strategického dokumentu. Uvedené problé-
my rozpracoval do konkrétních cílů, jejichž naplněním by 
mělo dojít k vyřešení nebo překonání zjištěných problémů.
Za účelem ověření problémů a vhodnosti navržených cílů 
proběhla v území setkání tzv. fokusních skupin, které byly 
složeny jak z představitelů obcí, tak i odborné veřejnosti. 
Pro každé ze čtyř témat proběhlo jedno setkání.
Finální verzi strategie vzali na vědomí představitelé obcí 
na 2. oficiálním setkání představitelů obcí, které se konalo 
22. 4. 2015 v Moravské Třebové.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako řídicí orgán OP 
LZZ financovaného z ESF schválilo prodloužení projektu 
do 30. 11. 2015. V rámci prodloužené části projektu se bu-
dou realizovat dvě klíčové aktivity. Náplní první z nich bude 
efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora 
debaty v území v rámci vybraného volitelného tématu. Dru-
hou aktivitou bude zpracování akčních plánů a rozvojových 
aktivit v jednotlivých oblastech.
Ve správním obvodu ORP Moravská Třebová spolupracovalo 
všech 33 obcí s realizačním týmem na vytvoření strategie. 
Tímto bychom chtěli za dosavadní spolupráci poděkovat ne-
jen zástupcům obcí, ale i všem dalším zúčastněným.

za realizační tým  Ing. Lenka Porketová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  JEVÍČKO

Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
My, žáci druhého stupně Základní školy v Jevíčku, jsme navštívili dne 23. dubna 2015 Divadlo 
Polárka v Brně. Po příjezdu vlakem a brouzdání brněnskou šalinou jsme zakotvili v divadle, kde 
divákům herci zahráli představení inspirované Májem K. H. Máchy. Po devadesátiminutovém 
představení plném překvapivých scén doprovázených i živou hudbou jsme s herci a dramatur-
gem o představení debatovali. Představení nás přivedlo k zamyšlení nad rozporem mezi krá-
sou přírody a turistickým ruchem nebo romantismem a sentimentalitou.  Po semináři jsme si 
prohlédli druhý domov každého z herců a hráli jsme jevištní hry. Protože jsem žákyní Základní 
školy Jevíčko, vím, že moji spolužáci mají také co ukázat. A tak každý, kdo chtěl, si mohl vyzkou-
šet, jaké to je vystoupit před diváky na jevišti. Pro účinkující bylo příjemné slyšet slova chvály od 
Bronislavy Krchňákové, vedoucí divadla, a Michala Sopucha, uměleckého šéfa. 
V pozdních večerních hodinách jsme ulehli, ráno si nakoupili a vrátili se spokojeni domů.

Natálie Finsterlová, OBJEV ZŠ Jevíčko                                         

Atletické soutěže na Základní škole Jevíčko
Stejně jako každý rok i letos patřil květen na Základní škole Jevíčko atletice. Po úspěchu v Mo-
ravské Třebové postoupila čtyři naše družstva do okresního kola Poháru rozhlasu v atletice. 
Okresní kolo se konalo 13. 5. 2015 v Litomyšli. Mezi nejlepšími družstvy svitavského okresu 
obsadilo družstvo mladších žákyň 5. místo, družstva starších chlapců i dívek obsadila 4. místo 
a mladší chlapci obsadili 1. místo s postupem do krajského kola, které se konalo 19. 5. 2015  
v Pardubicích. Družstvo ve složení Lukáš Bandy, Tomáš Richtr, Marek Vašíček, Petr Kozelek, 
Tomáš Konečný, Martin Bažant, Vojta Václavek, Cyril Novotný a Jakub Vrbický zde obsadilo 
krásné 4. místo. 
Druhou úspěšnou soutěží byl Atletický čtyřboj. Naše škola poslala do soutěže opět čtyři druž-
stva, která s přehledem postoupila do okresního finále. V něm si ve Svitavách vedlo nejlé-
pe družstvo starších žáků ve složení David Dvořák, Jan Ošlejšek, Jakub Mauer, Petr Nevolník  
a Ladislav Vašek. Chlapci obsadili 1. místo a jeli nás reprezentovat do Pardubic, kde se  

21. 5. 2015 konalo krajské kolo. V něm si ved-
li vemi zdatně a v konkurenci sportovních škol 
obsadili výborné 3. místo. Úspěch byl korunován 
individuálním výkonem Davida Dvořáka, žáka 9. 
B naší školy, který zvítězil a stal se tak neoficiálně 
nejlepším žákovským atletem Pardubického kra-
je. Blahopřejeme.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a našeho města. Jevíčko bylo v Pardubicích 
vidět. Velký dík proto patří představitelům města 
Jevíčko a hasičům, kteří nám zajistili dopravu na 
tuto sportovní soutěž.

Zdeněk Bombera

KULTURNÍ DÝCHÁNEK
Dne 10. června 2015 se v Městském kině v Jevíč-
ku konal Kulturní dýchánek, který spolupořádaly 
Základní škola Jevíčko a ZUŠ Jevíčko. Děti ukázaly, 
že umí nejen dobře zpívat, ale i hrát divadlo či 
bubnovat na netradiční hudební nástroj boom- 
whackers. Po skvělých výkonech všech účinku-
jících nezbývá nic jiného, než žákům poděkovat  
a popřát jim KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

Mgr. Blanka Mauerová

Hledá se vítěz aneb 
KÖNIG KIDS RACE

Ve čtvrtek 4. června dopoledne se v Morav-
ské Třebové na Knížecí louce rozléhaly výkřiky 
povzbuzující závodící cyklisty. Někteří účast-
níci cyklistického seriálu „Hledá se vítěz“, kte-
rý je určen pro školní děti, brali závody jen 
jako dobrou příležitost zpestřit si školní den, 
ale ti, kteří jezdili na čelních místech, závodili 
s opravdovým zápalem.  Mezi těmito úspěš-
nými sportovci se rozhodně neztratili žáci  
a žákyně ZŠ Jevíčko. Na prvních místech se 
umístili čtyři naši zástupci: Magda Parolková, 
Vilém Seman, Petr Bažant a Martin Bažant. Na 
druhých místech dojeli Ondřej Alexa a Simona 
Jeřábková a třetí místa vybojovali Miloslav Pa-
rolek a Apolena Parolková. Naše škola se tak 
v tomto kole stala suverénně nejúspěšnější.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou 
účast a těm, kteří dojeli do třetího místa, bla-
hopřejeme k výsledku a přejeme úspěch ve fi-
nálovém závodě v září ve Vysokém Mýtě. Také 
doufáme, že se i v dalších závodech objeví 
mnoho nadšených, nadějných cyklistů, kteří 
budou stejně skvěle zastupovat naši školu.

   Mgr. Ondřej Bažant
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Světová škola? 
Ano, to jsme!

Celoroční úsilí studentů společenskovědního 
semináře jevíčského gymnázia dosáhlo svého 
vrcholu. 16. června 2015 jim byl v Praze slav-
nostně předán certifikát potvrzující skuteč-
nost, že Gymnázium Jevíčko je Světová škola.
A co to vlastně znamená? Splněním kritérií, 
stanovených pořadateli, gymnázium potvrdi-
lo, že připravuje své studenty na život v glo-
balizovaném světě a vede je k aktivitě a snaze 
se současnými problémy něco udělat.  
Certifikát uděluje vzdělávací program Varian-
ty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. a získal 
Záštitu Ministerstva školství mládeže a tělo-
výchovy a Záštitu Ministerstva zahraničních 
věcí ČR. Z rukou náměstka ministra školství 
Jana Zikla a ředitelky Odboru rozvojové spo-
lupráce a humanitární pomoci Ministerstva 
zahraničních věcí ČR Hany Ševčíkové jej pře-
vzali zástupci studentů Markéta Popelková 
a Štěpán Janků, kteří svůj projekt Vzhůru za 
zdravím v pražském Americkém centru před-
stavili ostatním účastníkům. 
Děkujeme všem, kteří se na získání titulu Svě-
tová škola podíleli a díky kterým byly znovu 
potvrzeny kvality této vzdělávací instituce.

Mgr. Lenka Hrbáčková

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Celostátní přehlídka „Dětská scéna 2015“ s jevíčskou účastí

Gymnazisté na cestách …
Velikonoční pondělí. Pět hodin odpoledne. My, žáci 1. A, stepujeme nervózně na benzínové 
pumpě v Moravské Třebové a čekáme na autobus s našimi ostravskými spoluvýletníky. Spo-
lečně pak přejíždíme české hranice. Ještě tuto noc se k nám připojují naši němečtí kolegové… 
Gymnázium Jevíčko společně s OA Ostrava a německou partnerskou školou Oberschule Böhlen 
letos uspořádalo již 7. ročník exkurze do zemí Beneluxu. Studenty našeho gymnázium již tradič-
ně doprovázela Mgr. Dita Šponerová.
Po únavné cestě autobusem jsme se probudili v Lucembursku. Ranní procházka s rychlou pro-
hlídkou města nás všechny nabyla energií. Viděli jsme spoustu zajímavostí, jako např. katedrálu 
Notre Dame, velkovévodský palác, náměstí Jana Palacha a hrobku Jana Lucemburského.
Další zastávkou byl Brusel. Zde jsme poznávali místní kulturu hlavně přes belgické ochucené 
pivo, vafle a čokoládu.  Velký dojem na nás udělaly především katedrála St. Michel a Atomium.
Ve chvíli, kdy se kolem nás začaly objevovat rozsáhlé pastviny plné zvířat, vodní kanály  
a tulipánová pole, jsme si uvědomili, že jsme právě dorazili k našemu cíli. Ubytování v holand-
ském Kustpark Egmond aan Zee nás velice překvapilo a celý pobyt jsme si připadali jako v lu-
xusním hotelu.  Každý den jsme vyráželi za dobrodružstvím a poznávali další a další zajímavosti 
Holandska. 
Ve skanzenu Zaan se Schans jsme na vlastní oči viděli výrobu dřeváků a zblízka si prohlíželi 
větrné mlýny. Krásu tulipánů jsme obdivovali v květinových zahradách Keukenhof. Jedna z na-
šich spolužaček měla možnost srovnat holandské a české nemocnice, a to když si na vyjížďce 
na pro tuto zemi tak typických kolech zranila nohu. Naštěstí zranění nebylo tak vážné, jak se 
zprvu zdálo. 
Zajímavým zpestřením pro nás byla také návštěva sýrové farmy s ochutnávkou. Zde si naše 
chuťové pohárky pochutnávaly na tradičním holandském sýru gouda, například s levandulovou 
příchutí.

Velice nás překvapila vstřícnost 
a obětavost místních lidí, kteří se 
pokoušeli i o nějaká česká slůvka. 
Holandsko je zemí velmi multi-
kulturní, o čemž nás přesvědčilo 
hlavní město Amsterdam. Histo-
rický nádech města střídající se 
s moderními prvky dnešní doby 
tvořil úžasný kontrast. Pro všech-
ny z nás to byla láska na první po-
hled, i když zvyknout si na chaos 
v tomto městě, nebylo vůbec jed-
noduché.
Prohlédnout si krásy Holandska 
za tak krátkou dobu by bylo ne-
možné, a proto jsme zavítali do 
parku zmenšenin - Madorodamu. 
Zde jsme měli celé Holandsko 
jako na dlani. 
Na závěr bychom chtěli velmi 
poděkovat paní profesorce Ditě 
Šponerové, díky níž jsme se mohli 
exkurze zúčastnit.

Natálie Chlupová a Sára Pětvalská,  
            Gymnázium Jevíčko, 1. A

Ve dnech 12. – 14. června 2015 bylo ve Svi-
tavách živo. Probíhala tu totiž celostátní pře-
hlídka „Dětská scéna 2015“. Během tří dnů se 
v Ottendorferově domě představili nejlepší 
recitátoři z celé České republiky, a to ve třech 
kategoriích. Nejen účinkující, ale také učitelé 
či rodiče byli v jednom kole. Organizátoři to-
tiž pro přednášející a jejich doprovod připra-

vili bohatý program (dílny, semináře, diskusní 
kluby, divadelní představení). 
Do celostátního kola postoupila také Natálie 
Finsterlová, žákyně 7. A třídy Základní školy 
Jevíčko. Výkony všech finalistů zhlédla a poté 
hodnotila v diskusních klubech šestičlenná 
porota. Pořadí se neudělovalo, přehlídka je 
nesoutěžní. V jednotlivých kategoriích se ob-

jevovala většinou próza, Natálie vystoupila 
s textem Karla Čapka Bajky. Ze Svitav si od-
vezla slova uznání a chvály nejen z úst poroty, 
ale také účinkujících a diváků. A co říci závě-
rem? „Dětská scéna“ byl jeden velký kulturní 
zážitek.

 Mgr. Jiřina Finsterlová
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„Nejdůležitější je přežít“
V ranních sobotních hodinách 30. 5. započal žákům tře-
tích ročníků našeho gymnázia již tradiční a dlouhou dobu 
očekávaný turistický kurz. Vyměnili jsme tak školní tašku 
za krosnu, papuče za kanady a pohodlné oblečení za mas-
káče. A v hlavě jen jedno slovo – jak nám říkali učitelé – 
„přežít“.
Vše odstartovalo před naší školou, odkud jsme se společ-
ně vypravili na zhruba 40 kilometrovou trasu do tábora  

v Hamrech. Nabití energií jsme zuřivě šlapali do pedálů. Po příjezdu jsme si rozdělili chatky  
a v následujících hodinách jsme si osvěžili nám již naprosto známé základy práce s buzolou, 
základy slaňování a střílení ze vzduchovek. Ti, pro které celý den nebyl dostatečné nabitý, si 
šli ještě zahrát volejbal nebo badminton. Ze zaslouženého spánku jsme však byli vyrušeni již 
první noc. Na hodinách číslice tři, venku tma, že by se dala krájet a pokyn „poplach“, který zněl 
přespříliš jasně. Čekala nás cesta odvahy. Ta vedla lesem a k našemu velkému nadšení i řekou, 
kterou nakonec každý dokázal překonat.
Budíček a rozcvička nás probouzely do nového dne, který sliboval mnohé zajímavé aktivity – 
měli jsme si totiž vyzkoušet slaňování ze skály a střílení ze vzduchovek. Důvěru k lanu a dosta-
tek odvahy měla většina z nás a tak jsme se do tábora vraceli jako opravdoví horolezci. U terčů 
už stačilo jen nabít, zamířit a stisknout spoušť. Konečné hodnocení se hemžilo vysokými čísly. 
Děkuji však i těm, kteří nám všem chtěli šetřit lesy a tak byly k terčům ohleduplnější. Celý den 
jsme pak zakončili příjemným posezením u ohně za přítomnosti chutných makrel.
V úterý byl na plánu dne celodenní výlet do Poličky a jejího okolí. Prohlédli jsme si zámek Karl-
štejn a přírodní rezervaci Čtyři palice, kde jsme obdivovali krásu místních chráněných rostlin.
Následující den jsme s pí. prof. Hufovou absolvovali prohlídku nedalekého hradu Svojanova 
včetně jeho mučírny a věže. Středa pro nás však neznamenala nic jiného než legendárního Pre-
dátora. Vybaveni vzduchovkou, buzolou, pomazaní válečnými barvami a s učitelským dopro-
vodem jsme započali výpravu po stopách Predátora. Cestou na nás čekalo mnoho zábavných, 
náročných a mokrých úkolů. Šplhali jsme po stromě, nosili raněné, házeli oštěpem, stříleli na 
terč, balancovali a šplhali jsme nad nemilosrdným proudem řeky. To je jen výčet z aktivit, které 
nám v praxi objasnily hesla, které nám pan prof. Linhart tak často připomínal - „držte při sobě“ 
a  „pomáhejte si“.
Další den jsme se opět rozloučili s táborem a vydali jsme se do dvou směrů. Jedni za poznáním k 
prvopočátkům zpracování pitné vody v její úpravně ve Švařci a k Vírské přehradě, skupina druhá 
na historickou prohlídku hradu Pernštejn. 
V páteční dopoledne jsme nachystali táborák na opékání klobás a absol-
vovali jsme biologicko-geografickou výpravu do místní CHKO. Odpoledne 
jsme znovu do rukou dostali své milované buzoly a mapy, věnovali jsme 
si poslední pozdravy a s mírnými obavami jsme se vypravili na orientač-
ní závod. Přes mnohé komplikace a zdržení jsme všechny kontroly našli  
a všichni jsme šťastně dorazili zpátky do tábora, kde na nás už čekaly klo-
básy a hořící táborák. V noci pak na nás čekala další noční hra – a sice – byli 
bychom dobrými střelci i v noci? Více budoucím účastníkům nebudu pro-
zrazovat.
V sobotu už jsme jen zhltli snídani, nasedli na kola a upalovali závratným 
tempem domů. Závěrečné hodnocení mezi mými spolužáky se hemžilo 
nadšenými slovy. Turistický kurz nás jako třídy ještě pevněji stmelil. Za to  
z velké části vděčíme také učitelskému doprovodu, který dokresloval tu pra-
vou přátelskou atmosféru a probouzel v nás nadšení. Jmenovitě tedy našim 
třídním profesorům – manželům – Josefu a Heleně Hufovým, a p. Linhartovi, 
Veselkovi a Wiltschovi. Kdybychom měli šanci znovu týden bydlet v „našich“ 
chatkách, neváhali bychom ani chvíli.

Štěpán Janků (3.A)

Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava 

Lidice 2015
Letos poprvé se jevíčské gymnázium zúčast-
nilo Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice 2015, jejíž 43. ročník byl zasvěcen té-
matu Světlo. Mezinárodní porota hodnoti-
la nejen malby, kresby a grafické práce, ale  
i velké množství fotografií a práce prostorové 
– keramické, práce z papíru, plastu nebo skla.  
V konkurenci 5 658 prací z 356 organizací  
a škol z České republiky (celkový počet za-
registrovaných prací byl 21 380 ze 71 zemí) 
porota udělila 611 cen. Vynikajícího výsledku 
dosáhl student našeho gymnázia Jan Kaderka 
ze třídy 2. B, kterému porota udělila čestné 
uznání za kolekci fotografií. 

Mgr. Jana Janečková

Po stopách bitvy tří císařů
Francouzský vojevůdce a císař Napoleon Bonaparte dosáhl svého největ-
šího vítězství na našem území. Málokdo ví, že rozsáhlé pláně u malého ji-
homoravského městečka Slavkov u Brna byly kdysi dějištěm jedné z nej-
krvavějších bitev ve střední Evropě. Studenti druhých ročníků se vydali ve 
čtvrtek 14. května po stopách bitvy „tří císařů“ na jižní Moravu. Tento vá-
lečný konflikt Francouzů, Rusů a Rakušanů se odehrál v prosinci roku 1805. 
Prostřednictvím muzea, které dnes stojí u památníku Mohyly míru, jsme se 
přenesli zpět v čase a interaktivně zažili klíčové okamžiky bitvy. Dodnes zní 
neuvěřitelně fakt, že do bojů bylo dohromady zapojeno více než 160 000 
vojáků. Zajímavé je, že i přes početní nevýhodu vojska dokázal Napoleon 
strategickými tahy vybojovat vítězství a porazit tak ruského cara Alexandra 
I. i rakouského císaře Františka II. Po muzejní expozici jsme navštívili Mohylu 
míru a zavítali jsme také na zámek ve Slavkově u Brna. Ten je s bitvou tří cí-
sařů úzce spjat, například tu přenocoval sám Napoleon. Cesta za poznáním 
historie našeho území byla velice zajímavá a po stránce vědomostí opět pří-
nosná. Za její zprostředkování děkujeme paní profesorce Zdeňce Valčíkové.

Martin Geršl, 2. B
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Jaké jsou výhody pomaturitního studia? 
 intenzivní denní studium jazyka (20 hodin týdně) 
 státem hrazené povinné zdravotní a sociální pojištění 
 započítání doby studia jako přípravy na povolání (důchodové pojištění) 

Co nabízíme:  

 výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka 
 úhradu školného ve splátkách 
 moderní formy výuky 
 osvědčení o absolvování pomaturitního studia 
 ubytování ve vlastním domově mládeže (1.200 Kč/měsíc) 
 stravování ve vlastní školní jídelně (oběd 27 Kč, celodenní strava 71 Kč) 

Přijímáme bez přijímacích zkoušek! 

Přihlášky můžete podávat do pátku 21. srpna 2015 

Výše školného: 

Při jednorázové platbě 20.000 Kč/rok  

Při použití splátkového kalendáře 20.500 Kč/rok 

Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 461327831 v pracovní dny od 
08:00 do 15:00, případně elektronickou poštou    info@gymjev.cz 

Přijďte se informovat v pracovní dny: po – pá: 8.00 – 15.00 hod. 

Nedostali jste se na vysokou školu? Nevíte kam po střední škole? 

Nabízíme Vám řešení. 

Jednoleté denní (pomaturitní) studium jazyků na naší škole. 
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Taneční projev je jeden 
z nejkrásnějších způsobů 
vyjádření myšlenek, poci-
tů a emocí. Zpěvák odzpí-
vá text, malíř namaluje 
obraz, hudebník vezme 
noty a zahraje. Tanečník 
nemá nic jiného než vlast-
ní tělo, které se postupně 
učí tancem vše vyjádřit a 
ne vždy se to daří. Tanec však nezná hranice 
a proto může každý své možnosti postupně 
objevovat a nadále je rozvíjet…  
O tom jsme se mohli přesvědčit v prvních 
červnových dnech v sále kina Jevíčko. 
Tradice se musí ctít, a tak jsme se ,,tradičně“ 
opět sešli na závěrečném tanečním vystoupe-
ní Základní umělecké školy Jevíčko. Okamžik, 
na který každoročně s netrpělivostí čeká nejen 
zástup nadšených příznivců, ale i samotní ta-
nečníci, během kterého předvedou své celo-
roční úsilí, se uskutečnil ve dnech 2. a 3. června 
v sále kina Jevíčko. Na prknech, jež znamenají 
svět, se postupně celkem ve čtyřech předsta-
veních vystřídalo všech 110 žáků tanečního 
oboru v širokém věkovém rozpětí od 5 do 18 
let. Své umění a talent ukázali jak ti nejmenší, 
kteří teprve začínají objevovat kouzlo svého 
pohybu, tak i ti nejstarší, završující léta stráve-
ná v tanečním sále absolventským tanečním 
vystoupením. 

          Měsíčník města Jevíčka

Záverečné taneční vystoupení jedním dechem

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Ví se o nás i v ústředních 
kolech soutěží…

Rád bych Vás informoval o tom, jak nás 
úspěšně reprezentovali naši žáci v ústředních 
kolech soutěží hudebních škol ČR. Přivezli si 
krásná umístění. Ve dnech 16. – 17. května se 
v Praze konalo ústřední kolo soutěže ve hře 
na bicí nástroje, kde naši školu reprezento-
val  bicí soubor s názvem  “NEZPOMALÍŠ“  ve 
složení  - Vilém Seman, Jan Moučka, Vojtěch 
Tlamka a Ondřej Štindl pod vedením pana 
učitele Petra Prossera. Umístili se na druhém 
místě ve třetí kategorii. Další ústřední kolo 
soutěží se konalo dne 22. května v Liberci 
na dechové nástroje. V páté kategorii získala 
druhé místo ve hře na saxofon Veronika Draž-
ková  pod vedením pana učitele Mgr. Petra 
Smékala, a taktéž druhé místo ve čtvrté ka-
tegorii Jakub Mauer ve hře na baryton pod 
vedením pana učitele Jana Kozelka DiS. Všem 
výše uvedeným žákům i učitelům patří velké 
poděkování za jejich příkladnou reprezentaci 
naší školy.
Stejně tak bych chtěl poděkovat i všem 
ostatním učitelům a zaměstnancům školy za 
odvedenou celoroční práci, za účast na kon-
certech, vernisážích, tanečních vystoupeních  
a kulturním dění v Jevíčku a okolí.  
Blíží se prázdniny, a tak využívám příležitosti 
popřát všem pohodové a slunečné léto plné 
zážitků a odpočinku. 

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko
MgA. Ondřej Čada.

V choreografiích, kde 
se mísila řada origi-
nálních prvků, kos-
týmů a barev, viděli 
diváci pestrou škálu 
tanečních žánrů od 
klasického tance, přes 
scénický až po mo-
derní tanec. Atmosféra 
v sále byla plná emo-

cí, energie a nadšení z výkonů žáků, kteří do 
svého projevu dali srdce tanečníka.
Je nutné zmínit, že celými dvěma dny nás 
provázela slečna Elena Trčková jako moderá-
torka a odvedla výbornou práci. Díky ní mělo 
vystoupení skvělou atmosféru.
Organizace takového vystoupení je vždy veli-
ce náročná a každá pomoc rodičů je vždy vře-
le vítána. Touto cestou bych chtěla poděkovat 
za pomoc rodičům a to paní Iloně Blchové, 
Lucii Wolfové, Jarmile Němcové, Haně Vyky-
dalové, Miloslavě Sýkorové, Lence Čapkové, 
Heleně Lexmanové, Regíně Parolkové, Janě 
Václavkové, Haně Pazdírkové, Kamile Pávkové 
a slečnám Daně Machorkové, Vendule Tajov-
ské, Haně Kejzlarové a Michaele Plhákové.
Zároveň je nutná i účast sponzorů a proto dě-
kuji níže uvedeným sponzorům:
Město Jevíčko, Music Sound Systems, Podla-
hové studio Petr Bombera, InTop-construct 
Michal Bílek.

Alena Dosedlová, třídní učitelka ZUŠ Jevíčko

Vážení přátelé, 
přednáškovou činnost a akce, které pro vás připravujeme, jsme před letní pauzou, ukončili Mejdanem na zámečku. 
Velké poděkování patří Vám, kteří jste na Mejdan přišli. Podařilo se nám společně vytvořit příjemný večer, za který 
jsme velmi vděčni a těšíme se na každé další setkávání. Večer začínal pásmem poezie divadelního souboru Teatrum 
z Velkých Opatovic, kdo jste si nechal ujít – plačte. Ale jen trochu, pásmo na podzim zopakujeme. Mejdan krásně 
moderovala Jitka Moučková, výborně hrály děti z Malohanácké muziky, muzikanti z Etien Bandu a skvělí Frontmeni, vystoupení ta-
nečního oboru bylo také, jako vždy, parádní.
Knihovna byla otevřena dlouho do noci a těšil nás váš zájem a skvělá atmosféra. Velké poděkování patří panu Mirku Horkému a jeho 
spolupracovníkům za ozvučení akce, tradičně sponzorsky věnuje spoustu času a práce na zajištění akcí, které pořádáme.
Zámeček se po celou dobu akce halil do barev, vypadal kouzelně a znovu nám připomněl, jak dobře se nám spolupracuje se Základní 
uměleckou školou, která byla spolupořadatelem akce. Nelehký úkol připadl našim hasičům, kteří jej skvěle zvládli a dobře si poradili 
s občerstvením pro takové množství lidí. Kdo jste ochutnal, jistě nám dáte za pravdu, že bylo výborné. Děkujeme také technickému 
týmu, který pracuje při Městském úřadu v Jevíčku. Jejich zásluhou byl park u zámečku vzorně připraven a ještě pozdě v noci uklizen.  
Ještě jednou díky vám všem a budeme se těšit na další spolupráci s vámi a Mejdan 10. června 2016.

V červenci a srpnu bude naše knihovna půjčovat v maličko omezené půjčovní době.
Pondělí zůstává do 19. 00 hodin, cestou z koupaliště můžete doplnit čtivo, 
po zbytek týdne bude otevřeno pouze do 16.00 hodin.
Pouze v týdnu od 10. srpna do 14. srpna bude knihovna uzavřena.
Od 1. září se zase vrátí otevřené soboty a čtvrtky do 17.00 hodin. 
Krásné léto s knížkami Vám přeje Vaše knihovna.

Městská knihovna v Jevíčku

Pondělí - 12.30 - 19.00

Úterý 8.00-11.00 12.30 - 16.00

Středa 8.00-11.00 12.30 - 16.00

Čtvrtek 8.00-11.00 12.30 - 16.00

Pátek - -

Další úspěch Natálie Zikmundové
Dne 13. 6. 2015 se Natálie Zikmundová zúčastnila mezinárodní soutěže mažoretek v Prostějově. Soutěžila se skladbou 
„klasická mažoretka“, kterou bezchybně předvedla porotě i divákům. V kategorii Kadetka starší Natálie vyhrála 1. místo! 
Celkově ze všech věkových kategorií, kde soutěžilo 84 sólistek, měla druhý nejvyšší počet bodů!
K tomuto velkému úspěchu Natálce velice gratuluji a těším se na další soutěžní rok a na naši spolupráci.

Kateřina Felnerová, trenérka
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MISS JIŘINKA 2015

Služby Města Velké Opatovice,s.r.o.,
Město Velké Opatovice 
a Reklamní agentura RUSTIKA 

vyhlašují soutěž

MISS JIŘINKA 2015MISS JIŘINKA 2015

Přihlášky a propozice soutěže najdete na: 

Uzávěrka přihlášek je 31.7.2015,
veřejné finále 30.8.2015 ve Vel. Opatovicích

kc.velkeopatovice.cz
nebo v Informačním centru ve Velkých Opatovicích

MÁTE MALOU SLEČNU ?

PŘIHLASTE JI NA

Soutěž se koná v rámci Jiřinkových slavností 2015 
a to ve dvou kategoriích: 

I. kategorie: dívky 5 - 8 let
II. kategorie: dívky 9 -13 let

Přehled akcí Jevíčko ČERVENEC 2015

pondělky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

úterky

14., 21.7.
10:00  VOLNÁ HERNA Z A V Ř E N O

středy Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

čtvrtky
9:30 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

27. – 31. 7. se v prostorách Paloučku koná PŘÍMĚST-
SKÝ TÁBOR.  Tento týden čtvrteční hrátky nebudou!!

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města 
Jevíčka.

  3. 07. 17:30 Cena střední Moravy v orientačním běhu

18. 07. 09:00 11. ročník Míčový sedmiboj dvojic, Žlíbka

25. 07. 09:00 10. ročník Veteránská Jevičská věž, Žlíbka

26. 07. 09:00 10. ročník Veteránská Jevičská věž, Žlíbka 

Srdečně blahopřejeme                   
panu učiteli

Mgr. JOSEFU SKÁCELOVI 
k jeho krásným „79“  

narozeninám, které oslaví  
2. července 2015.

Vše nejlepší, hodně 
zdravíčka 

                         a pohody v životě

                             přejí 
                          PŘÁTELÉ Z JEVÍČKA

pořádají soutěž

Vybírejte z více než 
350 certifi kovaných 
informačních 
center a rozhodněte 
o nejoblíbenějším 
infocentru ČR 
pro rok 2015.

Čtěte aktuální 
informace o dění 
v informačních 
centrech, o letošní 
turistické sezoně 
a další zajímavosti.

Soutěž trvá 
od pondělí 

15. června 2015
do pátku

31. července 2015.

www.denik.cz/infocentra

Informační 
 centrum

2015

ZVOLTE 
nejolíbenější 

IC v kraji

Asociace turistických
informačních center ČR

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  

Vzpomínka
26. 6. 2015 to byl již rok, 

co nás navždy opustila paní 

Jana Beranová.
Všichni, kdo ji 
znali, vzpomeňte 
s námi.
Vzpomínají 
přítel Lojza, přáte-
lé a kamarádky  
ze Žlíbek

PROGRAM 
PRO RODIČE S DĚTMI    

červenec 2015
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Město Jevíčko nabízí k prodeji nemovitosti:

Stavební pozemek p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí, Okružní IV, Jevíčko

• rozloha 369 m2

• minimální prodejní cena je zastupitelstvem stanovena 
 od 500,- Kč/m2

• v případě prodeje pozemku v roce 2016 by se k ceně pozemku za 
m2 připočítávalo DPH

• prodej formou veřejné soutěže, nejvyšší podané nabídce nabíd-
kovou cenu odevzdejte v zapečetěné obálce označené textem:   
„Soutěž p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí – NEOTVÍRAT“

• nabídky předkládejte nejpozději do 31. 7. 2015 do 10:00 hodin

• pozemek je v územním plánu zařazen ve funkční ploše SC – plo-
cha smíšená obytná v centrech měst (kromě možností bydlení lze 
pozemek využít také pro občanské komerční vybavení – obchodní 
prodej, nevýrobní služby)

• podmínka dokončit hrubou stavbu do 3 let od podpisu kupní 
smlouvy

• na podmínky výstavby je možno se informovat u Bc. Ondřeje Jelínka, 
vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko

Vedení města

Pozemky p. č. 61 - zahrada, p. č. st. 82 – zastavěná plo-
cha a nádvoří a p. č. st. 83 – zastavěná plocha a nádvo-

ří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, Okružní I
• celková rozloha 490 m2, prodej všech pozemků společně jako jed-

noho souboru nemovitostí

• minimální prodejní cena je zastupitelstvem stanovena od  
250,- Kč/m2, podmínkou je demolice stávajících staveb na pozem-
cích do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy dle zpracovaného 
projektu, dokončení hrubé stavby do dvou let od podpisu kupní 
smlouvy

• v případě prodeje pozemku v roce 2016 by se k ceně pozemku za 
m2 připočítávalo DPH

• prodej formou veřejné soutěže, nejvyšší podané nabídce nabíd-
kovou cenu odevzdejte v zapečetěné obálce označené textem: 
„Soutěž stavební pozemky Okružní I, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí – NEOTVÍRAT“

• na podmínky demolice a výstavby je možno se informovat u Bc.  
Ondřeje Jelínka, vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko

• nabídky předkládejte nejpozději do 31. 7. 2015 do 10:00 hodin

Město Jevíčko připravuje k prodeji stavební pozemky v lokalitě Vrchlického 
• 16 stavebních pozemků o rozloze 617 až 1020 m2

• předpokládaná doba zahájení výstavby v roce 2016

• cena pozemku byla zastupitelstvem stanovena na 500,-Kč/m2 + úhrada přípojek inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn)

• v případě prodeje pozemku v roce 2016 by se k ceně pozemku za m2 připočítávalo DPH žádosti o koupi pozemku předkládejte na 
podatelně MěÚ Jevíčko

• na podmínky prodeje pozemků a stavební regulativy schválené zastupitelstvem je možné se informovat u Bc. Ondřeje Jelínka, 
vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko   

Vedení města Jevíčko

červenec 2015
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 dobrovolných hasičů JevíčkoJiž čtvrtý ročník multižánrového festivalu Je-
víčkovění proběhl v našem městě ve dnech 5. 
- 6. června na celkem osmi scénách.  Cílem 
pořadatelů je nejen obohatit místní kulturu, 
přitáhnout do města originální krotitele múz 
a ty pak konfrontovat s malohanáckým umě-
leckým podhoubím, ale rovněž tak je jejich 
ambicí oživit génia loci, tedy místa se svou 
specifickou atmosférou, jimiž naše město  
a okolí disponuje. Proto nebyl obejit kostelí-
ček sv. Bartoloměje, městská sýpka či atrium 
bývalého augustiniánského kláštera, kde se 
běžně kulturní akce nekonají. 

Po pátečním zahájení 
v místním infocentru  
a literárním podvečeru 
na zámečku se návštěv-
níci festivalu setkali na 
židovském hřbitově za 
městem s jedním ze 
zakladatelů myšlenky 
„vění“ profesorem Mila-
nem Valentou, autorem 
v Jevíčku již zdomácnělé 
knihy Muřinoh a Krcho-
milka.  Stojí za připo-
menutí, že to byl právě 
Milan Valenta, kdo svým 
charizmatem a rozsáh-

Jevíčkovění počtvrté! Automatický
defibrilátor
ve výbavě

jevíčských hasičů
Vážení spoluobčané,
možná již někteří z Vás ví, že hasiči v Jevíčku 
byli vybaveni automatickým defibrilátorem - 
zkráceně AED. K tomuto zařízení byl pořízen 
i dětský klíč, který snižuje energii pro defibri-
laci dětí a novorozenců. Rád bych prostřed-
nictvím jevíčského zpravodaje uvedl několik 
skutečností, proč došlo k zakoupení tohoto 
přístroje a jak bude u naší jednotky využíván. 
Vybavení hasičských jednotek AED a proško-
lení na jeho používání je v dnešní době ur-
čitým standardem. Není to důsledek snahy 
suplovat záchrannou službu, ale snaha být 
připraveni pomoci tam, kam záchranná služ-
by nemůže dorazit včas, ať z důvodu jejího 
pozdějšího dojezdu do našich končin či jejího 
zásahu na druhé straně okresu. Naši hasiči 
absolvovali certifikované školení na případné 
použití AED, který podává záchranářům jasné 
hlasové a obrazové pokyny. Jsou schopni při 
záchraně osob, u kterých došlo k poruše sr-
dečního rytmu, zahájit neodkladnou resusci-
taci, popřípadě může být provedena defibri-
lace pomocí AED. Defibrilátor bude pomáhat 
u událostí, u kterých můžeme být dříve a pro-
vádět neodkladnou resuscitaci do té doby, 
než na místo dorazí osádka záchranné služby.
Automatický defibrilátor byl pořízen ze sdru-
žených prostředků Města Jevíčka, Sboru dob-
rovolných hasičů Jevíčko a grantového pro-
gramu Nadace České Pojišťovny.
Přístroj AED rozšířil ve výjezdovém vozidle 

Renault CAS 20 jednotky 
sboru dobrovolných ha-
sičů v Jevíčku výbavu pro 
poskytování předlékařské 
pomoci - neodkladné re-
suscitace a bude sloužit 
pro případnou pomoc 
občanům našeho haseb-
ního obvodu.

Stanislav Ducháček 
velitel SDH a JSDH

lým vlivem v oblasti artu sdružil originální 
umělce a inicioval obdobné festivaly i v jiných 
městech republiky (Mikulovění, Holešovění). 
Vrcholem prvního dne letošního Jevíčkovění 
byl bezesporu recitál brněnské sopranistky 
a mimo jiné též absolventky jevíčské lidové 
školy umění Romany Pávkové, která s sebou 
vedle svých žáků přivezla i španělského pěvce 
Roberta Ferreru a jako hosty přizvala na pie-
destal presbytáře kostelíčku sv. Bartoloměje 
žáky jevíčské ZUŠ. 
Během dvoudenního maratonu se v Jevíčku 
postupně prezentovalo kolem třiceti uměl-
ců a uměleckých souborů. Terapeutické vy-
stoupení lektorovali manželé Jasanští z Brda  
u Luže. Ti pro letošek nahradili proslulého 
šamana Lubomíra Holzera a v rámci vlastní-
ho projektu Zeměznění představili i klienty 
ústavu sociální péče ve Velkých Opatovicích.  
O vyvrcholení sobotního dne se posléze po-
staraly zavedené olomoucké formace Blue-
sberg a Blue Apple, jimž v sýpce zdatně sekun-
dovaly místní Bluemy a letovický Paleta Band. 
Úplnou novinkou již tradičního festivalu byl 
sobotní dopolední program, jehož se výtečně 
zhostila vedoucí městského muzea Mgr. He-
lena Ulčová.  

   Za pořadatele Rudolf Beran 

Chtěla bych poděkovat promotérům letošního ročníku Jevíčkovění za prostor poskytnu-
tý k prezentování činnosti muzea. Vystoupení Ing. Milana Nechuty v malohanáckém nářečí 
pootevřelo pomyslné dveře historie našeho regionu. Příznačné je, že původní název je-
víčského muzea byl Vlastivědné muzeum pro Malou Hanou. Muzeum uchovávalo mno-
ho hmotných vzpomínek i v podobě součástí krojů z této oblasti. Naše paměť nesahá do 
doby, kdy byly živé nejen tradice, ale i běžné nošení místního kroje. Proto jsme připravi-
li malou výstavu fotografií krojových součástí. K vidění byla též ukázka materiálů (repliky  
i originály), ze kterých se kroje šily. Výstavka byla dopln na i stručnou historií instalace krojů 
v muzeu z 50. let minulého století a ukázkou novodobě vytvořeného kroje podle dochovaných 
částí krojů a kreseb. Je opravdu velká škoda, že nelze předvést původní malohanácké kroje 
v celé jejich kráse.  Od roku 1981 jsou umístěny v MZM v Brně.     
Krátká přednáška na téma kroje měla návštěvníkům jen napovědět, kteří sběratelé se zasloužili 
o jejich znovuzrození a jak se vlastně jednotlivé části krojů nazývaly.     
Celá dopolední akce Jevíčkovění proběhla za krásného počasí v upravených prostorách atria 
bývalého augustiniánského kláštera. Návštěvníci se v příjemném prostředí historické budovy 
zajisté cítili dobře.  Příjemné atmosféře napomohlo i malé občerstvení a hudebně - slovní pro-
gram v podání žáků ZUŠ Jevíčko pod vedením učitelky Mgr. Kateřiny Konečné. 

                                   Mgr. Helena Ulčová 

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují 
vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných 
látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 
objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další 
poškození.

Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě 
proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům. 
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné 
pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patr-
né, o které části se jedná. 
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení 
nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“ 
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče 
stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme 
sami.
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O nejstarším požárním řádu v Jevíčku
Na sklonku roku 1662 vyšel z židovského města v Jevíčku katastrofální po-
žár, který postihl velkou část města Jevíčka, jehož příčinou byly nevyme-
tené komíny. Požár ničil domy i na velkém náměstí, protože byly stavěny 
těsně vedle sebe, kryty šindely byl zde chován veškerý dobytek.
Z toho důvodu vydal tehdejší držitel panství Jindřich Žalkovský ze Žalkovic 
dne 11. listopadu 1662 první a nejstarší požární řád pro Jevíčko, následu-
jícího znění:
„Purkmistře jevický, abyste toto nařízení pod pokutou zachovávali, jest do-
datečná vůle má:
1. Předně, aby jeden každý soused, který obilí ve slámě má, co nejrychleji 

vymlátiti hleděl a na příště, aby se voziti obilí ve slámě do města, zapo-
vědělo.

2. Každý soused, aby měl na svém domě žebřík a aby co nejčastěji komíny 
vymetati dal. Komíny ať se vymetají i v židovském městě.

3. V každém desátém (deseti domech) ať na ulici visí žebřík a hák, ale žebřík 
ať jest lehčí, než ten, co mají na radnici.

4. Poněvadž obec platí za hlásné, chci, aby se v noci hlásilo a pořádek času 
nočního, aby se uničil.

5. Mladý hrnčíř má postavenou pec na nebezpečném místě, sám jsem to 
viděl, aby ji lépe zabezpečil a na druhého hrnčíře, aby se také dohlédlo.

6. Dobrý pozor dávati, aby sousedé doma konopí a předivo nesušili a pře-
stupky trestati.“

Od té doby museli majitelé rynkovních domů ve městě, stavět stodoly na 
předměstí. Řada stodol byla na Svitavské ulici (dnes obytné domy), dále na 
konci Brněnské ulice (zbourané) a v Okružní ulici I. přes třicet řadových dře-
věných (vyhořely v únoru 1850). Ojediněle se nacházely na Okružní ulici III.
Od té doby uplynulo 353 let.
Roku 1681 byly již komíny sčítány a placena z nich daň.
Podobná situace byla i v Olomouci, tam platili komínovou daň a 30. čer-
vence 1709 za velkého požáru tam vyhořelo 350 domů, proto město žádalo  
o snížení komínové daně.
První  městský požární řád tam vydán roku 1711.
        František Plech

Žijí s námi, psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších …
V minulých článcích jsme si říkali něco o péči  
o zuby a uši. U péče o tělo zůstaneme a řek-
neme si, jak se starat o srst. Starat se musí-
me o jakýkoli typ. O nějaký možná méně, 
o nějaký více, ale u žádného typu se tomu 
nevyhneme. Proto bychom již při výběru 
psa na to měli brát ohled a položit si zásadní 
otázku,  kolik času jsme ochotní denně vě-
novat péči o srst svého psa. Ano, péče o srst 
by měla být každodenní. Zároveň při tom  
i zjistíte, jestli zvíře není někde zraněné, něco 
ho nebolí, zkontrolujete, jestli nemá klíšťata 
či jiné parazity. Je to také prospěšná činnost 
pro upevňování vazeb mezi vámi a zvířetem. 
Je ale zřejmé, že oprášit za minutu Jack Russel 
teriéra bude jednodušší než vyčesat afghán-
ského chrta. 
Jaké typy srsti u psů tedy máme? Původním 
typem psí srsti je srst s podsadou, je tvořena 
pevnými pesíky (krycí chlupy) doprovázenými 
krátkými jemnějšími chlupy (podsadou). Tato 
srst může být různé délky a pevnosti. U labra-
dorů je krátká, u německých ovčáků středně 
dlouhá, novofundlandský pes ji má dlouhou. 
Husky či malamut má pesíky pevné, španě-
lé a setři ji mají jemnější, proto se musí často 
česat, jinak plstnatí. Péče tedy spočívá v pra-
videlném vyčesávání a kartáčování. Nestříhají 

se a nemusí se často koupat. Naopak, podsa-
da schne velmi dlouho, a když je zima nebo se 
pes nedostatečně vysuší, hrozí prochlazení. 
Tato dvojitá srst dobře izoluje, proto psi s tím-
to typem srsti můžou být chováni venku. Na 
jaře a na podzim výrazně líná. Hladká srst má 
pouze krycí chlupy, podsada chybí. Velcí psi  
s touto srstí se můžou chovat venku, ale jen za 
předpokladu, že mají kvalitně zateplenou či 
vyhřívanou boudu. Jedná se například o krát-
kosrsté ohaře, jako je maďarský či výmarský. 
Malí psi s touto srstí, jako je mops, hladko-
srstý jezevčík či brabantík, ven nepatří. Péče  
o srst je jednoduchá, stačí pravidelně kartá-
čovat. Chlupy doma nejsou tak nápadné, není 
jich tolik, ale zase se zapichují do čalounění 
a koberců a jdou obtížněji odstranit. Dalším 
typem srsti je hedvábná srst. Ta podsadu mít 
může i nemusí. Hedvábnou srst bez podsady 
mají jorkšírští teriéři, maltézáček nebo havan-
ský psík. I podsadu mají pekinézové nebo shi-
tzu. Tato srst je velmi náročná na péči, měla 
by se každý den česat, jinak plstnatí. Také 
vyžaduje častější koupání než jiné typy. Srst 
roste do délky, málo líná, tak je potřebné 
i zastřihávání. Kudrnatou neboli kadeřavou 
mají například pudlíci, bišonci nebo bedling-
ton teriéři. Tuto srst tvoří spirálovitě stočené 

Z rukopisů starého Jevíčka
Pro zajímavost předkládám čtenářům část dvou zpráv, které z ru-
kopisu Edmunda Sorbyho v minulosti opsal Martin Schwab, Rath 
(radní).

1/ Zpráva patrně neupravená:
„Když roků 1680 w Čechách a w Morawé morowá rána panova-
la, bylo ustanoveno, že židé z mėsta Prahy se wystéhowat mėli 
ponewádž se gim ta příčina předpisowala, že oni skrze gegich 
taulánj a handl tento mor neb nemoce roznassegi. Mezy giný-
mi nalezal se počet tehdáž wyhnaných židů kteřj swé autočisstė 
a ochranu w mėstė Gewičkau nalezli, a skrze které to mėsto od 
moru se nakazylo, tak že od 28ho Máge až do 27ho Ržigna 1680 
338 Křestiánů a 80 židů umřelo a to mėsto zawřené zůstalo skrze 
ten čas a ta pod Gewickau fáru patřícý dědina Derflík byla tenkrá-
te k fáře Chornické poukázána krom tohu ale wssak tu morowá 
rána y do Jaromėřic dostala.“

2/ Text druhé zprávy byl již patrně částečně upraven:
„ Dále oné vyobrazení neb figura Paní Marie, kteráž v Jevickém 
farním kostele k spatření se nalézá na hrubém oltáři jest z roku 
1617 z Brna skrze Jakuba Kiršnera tehdejšího převora Kláštera  Je-
vického přinesena byla. „ ... Možná, že upravovatel zprávy měl 
německé školy, protože občas mají podstatná jména na počátku 
velké písmeno.
3/ K starému českému pravopisu patří i text na cymbálu hodin  
v městské věži z roku 1594 od zhotovitele cymbálu Jana Benešov-
ského z Moravské Třebové ve znění:
„ ZIALM CL. CHWAJTEZHO NA CZYMBALYCH ZWUCZNYCH 
CHWALTEZHO NA CZYMBALYCH UTIESSENY WSSELYKY DUCH 
CHWAL HOSPODYNA. TENTO CZYMBAL GEST SLYT NAKLADEM 
WSSY OBCZE MIESTA GEWICZKA - LETA PANIE 1594“
Na uvedených textech vidíme, k jakým změnám došlo v českém 
pravopisu do současnosti.

   František Plech

pesíky, podsada chybí. Línání je neznatelné, 
protože se odumřelé chlupy  zachycují v okol-
ní srsti. Kartáčování je proto nezbytné. Srst 
neustále dorůstá, proto se stříhá. Takzvanou 
hrubou srst má většina teriérů nebo knírač. 
Tato srst má pevné pesíky a velmi hustou 
podsadu. Velmi dobře chrání před vlivy poča-
sí a nástrahami okolí, jako je například trnité 
křoví. Hrubá srst vyžaduje trimování. Trimo-
vání je „vytahování“ staré zralé srsti  prsty 
nebo pomocí speciálního trimovacího noží-
ku. Nevytrimovaného psa srst svědí, může 
plstnatět, zachytávají se v ní více nečistoty 
a hodně vypadavá, líná. Hrubá srst se nesmí 
stříhat. Po opakovaném stříhání pesíky ztrácí 
pevnost, mizí podsada a srst tak ztrácí svou 
výjimečnou chránící funkci. Zvláštní druh srsti 
se schválně nechává plstnatět a jen se for-
muje prsty do provazců. Nečeše se. Takovou 
srst má například komondor nebo puli, u nás 
málo známá plemena. 
Toto dělení není absolutní, existuje mnoho 
přechodů mezi těmito typy a i v rámci jed-
noho plemene se vyskytují různé druhy srstí. 
Jedno ale mají společné, a to potřebnou péči. 
Proto vždy psa vybírejte s rozmyslem a ohle-
dem i na typ srsti. Bude váš čas potřebovat. 

MVDr. Eva Kouřilová
         

Mistr Jan Hus a hrad Cimburk
Letos bylo vzpomenuto 600 let od úmrtí na hranici Mistra Jana Husa. I když Kostnice, kde byl násilně jeho život ukončen, je daleko od našeho 
kraje, přece s ním má Malá Haná určité spojení. Desátým majitelem trnavského panství a hradu Cimburku v letech 1407- 1446, byl husita Do-
beš z Meziříčí a Cimburku. Roku 1415 na Cimburku spolupodepisoval „stížní list proti sboru kostnickému na obranu Mistra Jana Husa“, kde byl 
jeho prostý podpis Dobeš z Cimburku, ostatní majitelé okolních panství přivěsili své pečetě. Snažili se zachránit život osoby, šířící spravedlivý 
duchovní život, ale nedosáhli toho.
   František Plech
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Kácení máje Zálesí 2015
V lidové tradici bývá počátek 
května spojen se stavěním 
májek. Obyčej stavění máje je 
velmi starý a znají ho po celé 
Evropě. Možná je to pozůs-
tatek prastarých jarních slav-
ností, kdy strom představoval 
strážného ducha obce. Stromy 
vybrané na máje musely být 
silné, rovné a někdy tak vyso-
ké, že bylo obtížné je porazit  
a dopravit na místo.
Druh stromu býval různý, hod-
ně se užívaly smrky, jedle nebo 
borovice, protože déle vydr-
žely zelené. Ale právě tak byla 
oblíbená i bříza. Kmen máje 
byl většinou hladký, oloupaný, 
někdy byla kůra hadovitě vy-
řezávána. Zelený vršek koruny 
se zdobil barevnými stuhami 
a šátky, květinami a fábory  
z pestrého papíru. Pod ozdo-
beným vrškem mnohde ještě 
visel věnec, zhotovený ze zele-
ného chvojí a také barevně oz-
dobený. Máje stávaly ve vsích 
do svatodušních svátků, někdy 
až do léta. Dokud se nepoká-
cely, musely se hlídat, protože 
ukrást máj sousedům bylo prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes a důkazem toho je tradice 
kácení máje na Zálesí, kterou pravidelně připravují občané Zálesí. Kulturní program, scénka ke 
kácení máje, bohatá tombola a skvělá muzika v podání kapely Kázeň, bohaté občerstvení, to 
vše bylo k vidění poslední květnovou sobotu na Zálesí. Děkujeme. 

         Filip Procházka, místostarosta obce

Obec Biskupice

Společenská rubrika
červen 2015

Naši jubilanti

Anna Hňoupková

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ 
Kácení máje na Zálesí 

Děkuji tímto občanům Zálesí a Flintóra, že 
opět po roční přestávce uspořádali tradič-
ní kácení máje u rybníka na Zálesí, a pevně 
doufám, že budou v této tradici pokračovat  
i v dalších letech.

Dalibor Šebek, starosta obce

Pozn. fotogalerie ke zhlédnutí na:  http://www.biskupice.cz/kaceni-maje-2015
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VÍKENDOVÝ POBYT 
PRO DĚTI

Obec Biskupice a AVZO Biskupice pořádají již 
IX. ročník víkendového pobytu pro děti.

Termín pobytu: 
čtvrtek 30.7. v 16.00 
- neděle 2.8.v 16.00

Místo: areál Střelnice v Biskupicích
S sebou: spacák, stan, sportovní oblečení  
a obuv, pláštěnku, gumáky, plavky, pokrýv-
ku hlavy, hygienické potřeby, hrníček na pití, 
karnevalovou masku. Děti starší 10 let mohou 
mít s sebou kolo a přilbu.
Příspěvek na celý pobyt dítěte činí pro místní 
děti 300 Kč, pro přespolní děti 450 Kč (v ceně 
je započítán celodenní výlet, stravování a pit-
ný režim).
Přihlášky na pobyt si můžete vyzvednout  
v místní samoobsluze od 7. 7. a také je tam do 
26. 7. odevzdávat.
Informační schůzka pro rodiče proběhne na 
Střelnici v neděli 26. 7. 2015 v 17.00 hodin.
Více informací na tel.: 731 352 239 Eda Jeniš - 
vedoucí pobytu

Úspěch obce v Soutěži Vesnice roku 2015
V letošním roce se obec opět přihlásila do 
soutěže Vesnice roku 2015, která si klade za 
cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní 
účasti na rozvoji obce, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost uskutečňovaných programů ob-
novy venkova a upozornit veřejnost na jeho 
význam. Dále vyzdvihuje aktivity obcí, jejich 
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen 
zvelebovat svůj domov, ale současně rozvíjet 
místní tradice a zapojovat se do společen-
ského života v obci. Hodnotící  desetičlenná 
komise navštívila naši obec v úterý 19. květ-
na a po vyhodnocení a srovnání s ostatními 
přihlášenými vesnicemi v Pardubickém kraji 
můžeme s radostí konstatovat, že komise naši 
obec ocenila v krajském kole Pardubického 
kraje „Oranžovou stuhou“ za spolupráci obce  
a zemědělského subjektu. Toto ocenění zna-
mená pro obec nejen prestiž a postup do ce-
lostátního kola, ve kterém se bude hodnotit 14 
držitelů oranžových stuh z jednotlivých krajů 
ČR, ale jako třešnička na dortu také možnost 
čerpání dotačních prostředků ve výši 600 tis. 
Kč.
Tímto děkuji všem občanům naší obce, kteří 
se o tento úspěch zasloužili, a to především 
pracovníkům obecního úřadu, místnímu my-
sliveckému sdružení, manželům Parolkovým, 
učitelkám a dětem z místní mateřské ško-
ly, místní organizaci AVZO, našim mladým 
maminkám, panu A. Káňovi z místní palírny  
a občanům Zálesí a Flintóra za uvítání hodno-
tící komise na Zálesí. Samostatné poděkování 
patří Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko 
a.s. v čele s předsedou Ing. Jurkou.
Ještě jednou všem veliký dík a již nyní se mu-
síme připravit na hodnocení celostátního kola.
                          Dalibor Šebek, starosta obce

OZNÁMENÍ
Ve dnech 3. až 6. července se v Biskupi-
cích a přilehlých lesích uskuteční závod 
v orientačním běhu CENA STŘEDNÍ 
MORAVY 2015. Centrum závodu bude 
víceméně v areálu na Střelnici, pro 
místní i přespolní amatéry je připrave-
na kategorie „příchozí,“ takže kdo má 
zájem, může si zkusit trať zaběhnout. 
Pro návštěvníky i závodníky bude při-
praveno bohaté ob-
čerstvení, makrely, 
dobroty z udírny. 
Vzhledem k vyšší 
frekvenci aut a osob 
prosíme neregistro-
vané závodníky a  ná-
vštěvníky, aby své au-
tomobily nechávali na 
parkovištích v obci, 
registrovaní závod-
níci mají své instruk-
ce, vjezd i parkování 
je pro ně vyhrazeno 
na připravené ploše. 
Děkujeme za pocho-
pení.

Nohejbalový turnaj
V pátek 22. května uspořádalo AVZO na 
Střelnici první noční nohejbalový turnaj tro-
jic. Za účasti sedmi týmů a za pěkného poča-
sí se hrálo systémem každý s každým a to až 
do brzkého rána. 
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci červenci: 

 Anna Péčová
 Marie Ratzková 
 Anna Trefilová 
 Radoslav Schrömer
Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
 
Matyáš Kraus

Blahopřejeme 
a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

CHORNIČŠTÍ SOKOLÍCI OPĚT V AKCI
V sobotu 23. 5. 2015 se mládež z TJ Sokol Chornice, z.s. vydala reprezentovat naši obec na KRAJ-
SKOU SOUTĚŽ V ATLETICKÉM VÍCEBOJI do PARDUBIC. 5 děvčat a 5 chlapců závodilo ve sprintu, 
skoku do dálky, hodu míčkem nebo granátem a vytrvalostním běhu. Ve svých kategoriích se 
umístili:
1. místo: ELNER Martin a TYLŠAR Filip
2. místo: ELNEROVÁ Aneta
3. místo: FRIEDLOVÁ Dominika
5. místo: KOPKOVÁ Hana
6. místo: SEKEREŠ Kristian
7. místo: FRIEDL Dan a SLADKÁ Lucie
8. místo: GLUCHOVÁ Ester
9. místo: GOŠ Václav
Naši dva prvňáčci (Vašek a Dan), nejmladší z desetičlenného chornického družstva, statečně 
bojovali a ve velké konkurenci ve skupině mladší žactvo l. se umístili do devátého místa.
Z Pardubic se dále postupovalo do republikového kola, které proběhlo v sobotu 6. června 2015 
v Třebíči. Sem postoupili 4 borci FRIEDLOVÁ Dominika (21. místo), ELNEROVÁ Aneta (17. místo), 
ELNER Martin (12. místo) a TYLŠAR Filip (16. místo). Našim sokolíkům přejeme hodně sportov-
ních úspěchů a ať stále ukazují velkým městům, že i na malé vesnici máme výborné sportovce. 
Velký dík patří i rodičům dětí, tentokrát panu Elnerovi a panu Friedlovi, za odvoz a podporu na 
atletickém stadionu.
                   Za TJ Sokol Chornice, z.s. Alena Fiebichová

ALEGRIA
 - amatérská flamencová skupina, která vznik-
la v říjnu 2010 v Moravské Třebové. Členka TJ 
Sokol Chornice Alena Fiebichová v ní tančí od 
února 2011. Tanečnice se schází jednou týdně 
a trénují v sokolovně ve Starém Městě. Ab-
solvovaly přes 30 veřejných vystoupení. Jejich 
největším úspěchem jsou:  3. a 2. místo na ta-
neční soutěži Českotřebovský taneční pohár 
2014 a 2015, 5. místo v postupové soutěži - 
Festival tanečního mládí 2015 v Zábřehu na 
Moravě a nominace do celostátního kola.
MČR SUT- FTM 2015 se konalo 9. 5. 2015 v Li-
toměřicích. Formace Alegria se ve své kate-
gorii SENIOŘI - SHOV PŘEDTANČENÍ umístila 
na 9. místě, zůstala tak za branami semifinále, 
kam postoupili automaticky vítězové regio-
nálních kol a sedm týmů z kola celostátního.
Všem ženám přejeme hodně úspěchů do dal-
ší sezony a doufejme, že se v budoucnu před-
staví i v obci Chornice.

HURÁ, jedem na výlet………
těšily se děti z chornické školky. Ve středu, za nejistého počasí, jsme 
se vydali na cestu za netradičním poznáváním. Nejprve nás čekala 
návštěva svíčkárny v Olomouci, kde si děti zvládly samy vyrobit svíč-
ku, vykrojit glycerinové mýdlo, naplnit sáček koupelovou solí. To vše 
vytvářely s citem pro barvu, vůni a především pro radost nejbližších, 
které chtěly svým výrobkem obdarovat. Následovala prohlídka minifarmy, kterou obývala do-
mácí zvířátka, ale byla tak trochu jiná - čuník černější, ovečka ubečenější, slepice opeřenější 
– vyhodnotily děti. Poté jsme zavítali do zámku v Náměšti na Hané. Prostředí, kde se v minu-
losti pohybovaly princezny a rytíři, bylo pro děti zajímavé, zvláště je zaujaly vystavené dobové 
hračky, makety komnat, neméně i koňské kočáry. Bylo nám také umožněno vyzkoušet si akus-
tiku zámeckého sálu a společně si zazpívat známou písničku. Celkový dojem z výletu umocnilo 
vydařené počasí a výtečné řízky, které nám na cestu připravily paní kuchařky.
Děkujeme sponzorům, kteří nám poskytli finanční příspěvek na úhradu dopravy: Instalatérství 
Bidmon, Elektro – plošiny Schreiber, SDH Chornice.                           za MŠ Hana Němcová

Kanalizační přípojky – ZMĚNA!!!
Firma VHOS a.s. Moravská Třebová proved-
la organizační změnu, na základě které se 
o provoz čistírny a kanalizace bude starat 
p. Šibor. Domácnosti, které se budou při-
pojovat k nové splaškové kanalizaci, musí 
veškeré kroky vedoucí k napojení na revizní 
šachtu nově konzultovat s p. Šiborem na 
telefonním čísle - 602 113 642

Konec školního roku na 1. stupni ZŠ 
Měsíc červen jsme zahájili všichni oslavou Dne dětí, neboť hned první červen patřil všem dětem 
v rámci MDD.
Konal se sportovní turnaj ve vybíjené a florbalu, děti si také prohlédly důležité momenty školní-
ho roku na fotografiích a připomněly si, kde všude soutěžily. Svoji obratnost pak prokázaly při 
sportovních disciplínách v tělocvičně. Nejlepší družstva byla odměněna sladkými dárky.
Dne 10. června  se žáci 1. – 5. třídy  zúčastnili školního výletu do westernového městečka Šiklův 
mlýn. Čekala je návštěva strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce a poté zábavný pro-
gram s tematikou divokého západu přímo v prostorách westernového městečka.
V posledním školním týdnu si děti připomněly zásady správného stravování a pitného režimu 
při Projektovém dni Ovoce a zelenina do škol. Cílem bylo vytvořit zajímavý recept v souladu se 
zásadami zdravé výživy a chuťově vyhovující dětským požadavkům.
S blížícími se prázdninami je vždy třeba poučit děti o nebezpečích, která mohou hrozit během 
pobytu v lese, v silničním provozu, v domácnosti nebo na koupalištích. Společně jsme si tedy 
zopakovali zásady první pomoci a prakticky jsme si procvičili poskytnutí první pomoci a ošetře-
ní jednoduchých poranění. Věřme, že je o prázdninách nebudeme potřebovat, a že se v novém 
školním roce opět všichni ve zdraví sejdeme. 
                                                                    Milena Truhlářová

OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že posečenou trávu je možno odkládat do kontejneru 

ve sběrném dvoře.
Otvírací doba: středa 15:00 – 17:00 hodin, sobota 09:00 – 11:00 hodin
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Nová ulice
S příchodem hezkého počasí, byly v Chor-
nicích zahájeny stavební práce na zhotove-
ní kompletních inženýrských sítí pro nová 
stavební místa. Dodavatelem stavby byla 
vysoutěžena stavební firma Vodohospodář-
ská stavební s.r.o. z Moravské Třebové a ná-
klady na stavbu se budou pohybovat okolo 
5.500.000,- Kč. Po dokončení díla budeme 
moci zájemcům nabídnout devět stavebních 
pozemků, pro stavbu rodinných domků.   
   

Protipovodňová opatření

Úspěchy 
v přírodopisných 

soutěžích
Jarní měsíce představují pro nás 
období plné přírodovědných 
soutěží. K těm  nejoblíbenějším 
patří v naší škole poznávací sou-
těže. V dubnu jsme se zúčastnili 
soutěže v poznávání živočichů, 
v květnu pak jsme navázali sou-
těží v poznávání rostlin. 
Tradičně silnější konkurenci 
představují živočichové, ve kte-
rých nejlépe v kategorii šestých 
tříd dopadla naše žákyně Tereza 
Přichystalová, která skončila na 
3. místě. 
Velký úspěch jsme letos za-
znamenali v poznávání rostlin. 
Michaela Němcová z 6. třídy  
a Kateřina Mrňková z 8. třídy ve 
svých kategoriích zvítězily a na-
vázaly tak na úspěchy naší školy 
z předchozích let. Děkuji všem 
soutěžícím za vzornou repre-
zentaci školy.

Mgr. Alena Továrková

Školní výlet  
Hrubý Jeseník

Žáci 7. a 9. třídy absolvovali začátkem června 
třídenní výlet do Jeseníků, ubytování měli za-
jištěno v příjemném rodinném penzionu.
Penzion Pekařov se nachází ve stejnojmenné 
vesničce daleko od civilizace, což nám niko-
mu nevadilo. Užili jsme si tu krásné přírody 
procházkami po okolních lesích, pastvinách 
a návštěvou bývalé pazderny. Zaplavali jsme 
si v bazénu, na hřišti si zahráli míčové hry, 
pouťová houpačka nám zabrala také spoustu 
času. Bavil nás i stolní fotbálek a tenis, šip-
ky, bowling, lyžování, ... na xboxu byla velká 
legrace.
Samozřejmě nechyběl ani večerní táborák, 
ranní rozcvička a také obávaná noční stezka 
na hřbitov, kterou všichni zvládli a mohli tak 
být na sebe pyšní.
Jeden den jsme zavítali do Velkých Losin. 
Tam jsme navštívili ruční papírnu a muzeum, 
zámecké zahrady, nově vybudované zábavné 
hřiště a minigolf.
      Mgr. Ivana Písková

Republiková soutěž 
ve sportovní gymnastice

Dne 16. – 17. 6. 
2015 proběhla 
v Doubí u Třebo-
ně republiková 
soutěž ve spor-
tovní gymnas-
tice zastřešena 
ČASPV, kam se 
vydala i čtyř-
členná skupi-
na chornických 
gymnastů pod 
vedením Ilony 
Vašíčkové.  Tato 
soutěž je každo-
ročně provázena 
velkou konku-

rencí čítající kolem 300 účastníků. Za nároč-
ných podmínek, které tuto soutěž provázejí, 
se naši umístili takto: Tadeáš Hofman (kat. ml. 
žáci II.) se umístil na 10. místě, Hana Kopko-
vá (kat. starší žákyně III.) skončila na 49. mís-
tě, Pavlína Kopková (kat. dorostenky) na 23. 
místě a Ilona Vašíčková (kat. ženy) obsadila 
6. místo. 
Na soutěži jsme načerpali plno nových inspi-
rací a rad pro další trénink. Také patří velký 
dík panu Ing. Kopkovi, který nás na soutěž 
opět odvezl.
               Za TJ Sokol Chornice, Vašíčková Ilona

Obec Chornice získala vloni dotace na zpra-
cování studie protipovodňových opatření pří-
rodě blízkých. Tento dokument pro nás zpra-
covává společnost ŠINDLAR s.r.o. z Hradce 
Králové a dokončen by měl být koncem měsí-
ce srpna tohoto roku. Studie řeší zemědělsky 
využívané území obce Chornice, kdy je navr-
žena množina různých opatření, jejichž pro-
vedení by mělo velice příznivý vliv na krajinu 
v okolí Chornic. Jedná se především o ochra-
nu obce před povodněmi a ochranu země-
dělské půdy před neúměrnou erozí a splavo-
váním ornice do vodních toků. V neposlední 
řadě se také jedná o dotvoření krajiny, která 
za posledního více jak půlstoletí, byla vinou 
tzv. intenzivní zemědělské výroby poškozena 
a degradována na pouhý výrobní prostředek. 
To je s ohledem na budoucnost špatné. 
Proto tuto otázku otevíráme a formou připra-
vované studie nabízíme řešení. Tím jsou jed-
notlivá opatření, např.: polosuchý poldr (vod-
ní nádrž s akumulační schopností) na horním 
toku Kelínského potoka, revitalizace vodních 
toků, soubor mokřadních a drobných vodních 
ploch, zatravňování, nové polní cesty s vege-
tačním doprovodem, úprava stávajících pol-
ních cest… 
Výše uvedených opatření lze dosáhnout 
v rámci realizace tzv. komplexních pozem-
kových úprav, jejichž uskutečnění by v plné 
výši hradil Státní pozemkový úřad. V praxi to 
znamená, že by v budoucnu, po jejich pro-
vedení mohla krajina dobře sloužit úplně 
všem, tedy nejen zemědělcům a vlastníkům, 
ale i rodinám s dětmi, turistům, cyklistům… 
Potom by byly nejen Chornice chráněny před 
záplavami, ale také i samotná zemědělská 
půda před nadměrným splavováním či větr-
nou erozí. 

Pro dosažení výše uvedených cílů je ale třeba 
získat souhlas nadpoloviční většiny majitelů 
zemědělské půdy v našem katastrálním úze-
mí. Prozatím byli obesláni dopisem všichni 
vlastníci, kteří mají v majetku více jak jeden 
hektar zemědělské půdy. Ti svým souhlasem, 
nebo nesouhlasem se zahájením pozemko-
vých úprav, rozhodnou o tom, jak bude v bu-
doucnosti naše krajina vypadat a fungovat. 
Proto se touto cestou obracím na všechny, 
kteří byli v této souvislosti obesláni dopisem 
a prozatím se nerozhodli, aby svým podpisem 
záměr podpořili. Podepsané žádosti je možno 
odevzdat v kanceláři obecního úřadu, nebo 
přiloženou obálkou odeslat firmě ŠINDLAR 
s.r.o. Svým podpisem se vlastník k ničemu ne-
zavazuje, ale pouze tím dává najevo ochotu 
o pozemkových úpravách diskutovat a  svými 
názory jejich konečnou podobu spoluutvářet. 
Podle vyjádření vedoucího pobočky Státního 
pozemkového úřadu ve Svitavách, Ing. Miloše 
Šimka, budou v maximální míře respektovány 
požadavky všech vlastníků a každá navrho-
vaná změna bude s vlastníky osobně projed-
nána. Na tzv. společná zařízení, kterými by 
byly např. nové cesty, vodní plochy, atd., má 
Státní pozemkový úřad spolu s Obcí Chornice 
dostatek vlastní zemědělské půdy. Žádnému 
majiteli proto nehrozí, že by mu byla krácena 
jeho výměra. 
Osobně se domnívám, že možnost realizace 
komplexních pozemkových úprav je jedineč-
ná příležitost vrátit naší krajině alespoň část 
toho, o co byla v minulých desetiletích připra-
vena. Přitom bychom získali opravené cesty, 
více zeleně a vodní plochu proti záplavám,  
i pro možné trávení volného času. To vše z fi-
nančních prostředků Státního pozemkového 
úřadu.                                             
          Jiří Smékal, starosta 
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Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červenci své významné 
narozeniny oslaví:
GLOCOVÁ HEDVIKA
HEGEROVÁ LUDMILA
KLÍČOVÁ ANTONIE
KVAPILOVÁ BOŽENA
POSPÍŠILOVÁ ELIŠKA
SLUNSKÁ ZDEŇKA 
SRNCOVÁ ANNA
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví  
a spokojenost v budoucích letech.

V posledních dnech se narodily děti:
AMÁLIE BENEŠOVÁ
JANA HLAVÁČOVÁ
OLIVER VINKLER
Jejich rodičům i novorozeňátkům přejeme 
hodně zdraví a radostí.

Na cestu, ze které se nenavrátí, 
odešli pan a paní:

JIŘÍ BARTOŠ
LIBUŠE TRBUŠKOVÁ
Rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Obec Jaroměřice

LIBUŠE TRBUŠKOVÁLIBUŠE TRBUŠKOVÁ
Rodinám vyslovujeme Rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Oprava
V článku Vítání občánků v minulém čísle 

zpravodaje nám řádil tiskový šotek  
a zaměnil příjmení Michaelky Hrazděrové.  
Tímto se rodičům i čtenářům omlouváme.

Vyhlášení soutěže o věcné ceny
Obec Jaroměřic vyhlašuje soutěž  o věcné 
ceny s názvem „S vysloužilým elektrem do 
sběrného dvora“. Každý, kdo v průběhu let-
ních prázdnin přinese do sběrného dvora 
vysloužilé elektrozařízení, získá slosovatelný 
kupon. Losování výherců proběhne v sobotu 
29. 8. 2015 v rámci Dne otevřených dveří na 
sběrném dvoře.

Jaroměřice včera a dnes
Vyhledávanou výstavou bývá tradičně výsta-
va fotografií, zvláště záběrů z naší obce. Zají-
mavé srovnání Jaroměřic „včera a dnes“ mohli 
hosté zhodnotit v průběhu května 2015. 
Dominantou výstavy bylo dvacet perokre-
seb tehdejšího ředitele školy Oty Millara z 
roku 1955 a současné fotografie Jana Hlaváče  
z různých částí naší vesnice. I propůjčené le-
tité fotografie vstřícných majitelů se těšily 
zájmu příchozích. Středový panel výstavy s 
historickými momentkami byl věnován vzpo-
mínce na konec II. světové války, jak ho foto-
grafoval pan Eduard Popelák, bývalý jaromě-
řický obchodník, člověk s mnoha společnosti 
prospěšnými zájmy.
Současné snímky propůjčila i paní Petrová  
z Mor. Třebové, která do Jaroměřic často při-
jíždí za fotogeničností  obce. 
Historickým dokumentem se stávají letecké 
snímky, pořízené začátkem května 2015. Pilot 

sportovního letadla Bronislav Macek přizval 
vedle sebe na vyhlídkový let amatérského fo-
tografa Jana Hlaváče, a tak díky oběma vznikl 
soubor velice zajímavých náhledů z výšin.
Zvětšení a tisk snímků na formát A3 zajistila fa 
S-Cart. Fotografie jsou nyní uloženy v albech 
a jsou k nahlédnutí v knihovně i po ukončení 
výstavy. 

                          Obecní knihovna Jaroměřice

Vzpomínka
Dne 3. 7. 2015 by se dožil 
60 let

pan JIŘÍ HORÁK  
                        (zemřel 24. 2. 2005)

Vzpomíná manželka, děti s rodinami  
a sourozenci

Koncert žáků ZUŠ Jevíčko v jaroměřické výstavní síni  
Páteční podvečer 5. června 2015 patřil žákům 
z Jaroměřic a okolí, kteří navštěvují „zušku“  
v Jevíčku. 
Obecenstvo přivítal pan ředitel MgA. Ondřej 
Čada a slovo předal paní 
učitelce výtvarného obo-
ru MgA. Renatě Štindlové. 
Vydařené výtvarné práce 
jejích tří žáků vhodně dopl-
nily prostředí výstavní síně. 
Poděkovala dětem za sna-
hu a trpělivost a rodičům za 
starost a péči, kterou svým 
ratolestem věnují.
V 11 vystoupeních se před-
vedli mladí muzikanti od 
nejmladších až po ty zku-
šenější. Jejich učitele zastu-
poval Mgr. Vít Parolek.

Zazněly flétny, trubky, klarinet i klavír. Publi-
kum začínajícím talentům dodávalo odvahu 
a u starších hodnotilo viditelný pokrok. Líbi-
vým zpestřením byly jako vždy dvě vystou-

pení tanečního oboru, vede-
ného Alenou Dosedlovou.
Tanečnice se s lehkostí vypo-
řádaly s menším prostorem  
a předvedly něžný balet.
Jménem publika i pořádající 
Obecní knihovny poděkovala 
knihovnice za pečlivě připra-
vený program učitelům a za 
jejich celoroční práci. Dětem 
popřála, aby o svůj talent pe-
čovaly a nezanedbávaly ho  
a rodičům poděkovala za 
bezmeznou podporu, která 
žákům i učitelům napomáhá  
k plynulé výuce.

Žijí v naší vsi
Renata Štaffová je naší občankou a v sou-
časné době studentkou Gymnázia Moravská 
Třebová. Ve svých osmnácti letech se může 
pochlubit svými úspěchy v národních a mezi-
národních kolech vědeckých soutěží v oblasti 
ekologie dopravy, biologie a chemie.   
V květnu 2012 vytvořila svoji první soutěž-
ní práci na téma „Stresy rostlin“. V domácím 
prostředí u vybraných rostlin (trávy) sledova-
la jejich změny. První skupinu trav „trápila“ na 
mrazu, druhou skupinu nezalévala a třetí sku-
pinu zalévala octem. V krajském kole soutěže 
„Festival vědeckých a technických prací v Par-
dubickém kraji“ získala „vstupenku“ účastnit 
se týdenního pobytu v Paříži.
V rámci projektu Badatel na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci se od podzimu 2013 začala 
podrobněji zabývat problematikou stárnutím 
rostlin vlivem oxidativního poškození. Zjišťo-
vala, zda lze vybraným rostlinám „prodloužit 
život“, odborně zvýšit dobu vegetace. S vý-

sledky svého bádání se přihlásila do soutě-
že „Festival vědeckých a technických prací 
v Pardubickém kraji“, kde v krajském kole 
obdržela tato ocenění: účast na mezinárodní 
soutěži Vernadského soutěže v Moskvě (du-
ben 2015); týdenní studijní pobyt FYBICH od 
společnosti  CONTIPRO GROUP s.r.o., Cenu 
děkana Fakulty chemicko-technologické Uni-
verzity Pardubice a postoupila do národního 
kola této soutěže v Praze a stala se absolutní 
vítězkou. V květnu 2016 se zúčastní meziná-
rodní soutěže INTEL ISEF 2016 ve Phoenixu ve 
státě Arizona v USA.  
Dále v prosinci 2014 vycestovala do Izraele na 
mezinárodní soutěž Sustainergy Youth Con-
ference, kde zpracovávala práci na téma Ve-
řejná doprava společně se studenty z Izraele 
a Rumunska. Tým, si domů přivezl bronzovou 
medaili a diplom za nejlepší nápad. 
Co dál???? V současné době se začíná zabývat 
experimentem se sodíko–draselnou pumpou.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červenec 2015                              

Stodola na Dvoustovce
Po deseti letech provozu ve zrekonstruovaném selském 
stavení původních majitelů manželů Červinkových (do roku 
1977, poté majetkem obce) se dočkal objekt č.p. 200 další 
investice. Dvůr a zahradu dělí prostorná stodola, dříve ne-
zbytná součást hospodářských usedlostí. Ta byla v posled-
ních letech skladištěm, garáží, popř. nouzově vytvořeným 
prostorem pro hudebníky při letních akcích či jako prodejní 
místo při trzích. Hliněná podlaha byla letitým problémem.
Po zvážení obecního zastupitelstva bylo do rozpočtu letoš-
ního roku zařazeno zpevnění podlahy zámkovou dlažbou.
Ve čtrnácti dnech začátkem června za zvýšeného úsilí šikov-

ných řemeslníků získal objekt zcela nový 
vzhled a především vyzývá k dalším mož-
nostem kulturního vyžití v Jaroměřicích.
Dovoluji si poděkovat jménem budoucích 
uživatelů všem, kteří se na záměru i práci 
podíleli.

Helena Vykydalová,  
Centrum života a podnikání

Klubovna CŽP, pondělky, 18.00 h
Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdírek, 
paní žijící v Americe, prázdninový cyklus, možnost 
zdokonalení jazyka pro studenty i dospělé  
v průběhu letních měsíců
Cena 50,- Kč od jednoho účastníka za 1 hodinu      
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti do 
15 let  „VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ registrace 
od 26. 6. 2015, ukončení soutěže 31. 8. 2015
Podmínky soutěže:
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem 
návštěvy kulturní památky, různého navštíveného  
místa – informační centrum, OÚ,  kulturního 
představení, kina, divadla, koncertu, knihovny - 
i jaroměřické, aj. (1 záznam ve vlastním deníčku - 
1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10 
otázkami z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninového 
výrobku, obrázku (max. 10 bodů)
4. Záznam o přečtené knize (10 bodů), čtenářská 
soutěž „Lovci perel“ POKRAČUJE
5. 7. neděle, 15.00 h., prostory CŽP, vstupné 30,- Kč, 
děti do 10 let zdarma MÓDNÍ PŘEHLÍDKA modelů 
výtvarnice Ivany Vlachové, roz. Kolmačkové  
a krajkových a hedvábných doplňků Ivy 
Vanžurové
Zahájení výstavy „SEN“ výtvarná tvorba a modely 
Ivany Vlachové
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jevíčko
Výtvarná dílna pro děti v průběhu odpoledne
K poslechu popř. k tanci  hraje country skupinou 
PROČ NE BAND, občerstvení zajištěno, langoše, 
míchané nápoje aj., po módní přehlídce možnost 
výběru a koupi výtvarných doplňků i předvedených 
modelů

5.7. - 31. 7. v době provozu knihovny, výstavní síň 
(VS) Centra života a podnikání (CŽP) „SEN“ výstava 
volné tvorby - malba, oděvy - výtvarnice Ivany 
Vlachové,  výstava zpřístupněna PO, ST  9-11, 13-
16;  PÁ  13-18 hodin, jinak na tel. 778 086 380.
8., 15., 29. 7. prázdninové středy vždy v 18.00 hodin
Večerní čtení u studny ze studnice pohádek a 
příběhů ve dvoře CŽP
15. 7., středa, 10.00 h., VS - PEXESOVÝ TURNAJ, 
oblíbená soutěž pro děti i dospělé
17. 7. pátek, 15.00 h., dvůr CŽP nebo zadní místnost 
dvora  Výtvarná KERAMICKÁ dílna pro děti i 
dospělé s p. Petrou Zezulovou
20. - 24. 7.  DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
25.7. sobota, 16.00 h, ZŠ, prostory  družiny 
MEDITACE s Broňou Rotherem,
27. - 31. 7.,  VS - LETNÍ  ŠKOLA  PALIČKOVÁNÍ  
s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou pro úplné 
začátečnice i pro hodně pokročilé krajkářky. Cena 
týdenního kurzu 1 500,- Kč, dodatečné přihlášky na 
tel. lektorky 721 375 120.
Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou  
Hanouskovou, v ordinaci CŽP - pondělky od 16.00 
hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 
288 524 
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CŽP, Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin.   
od 27. 7. do 7. 8. se necvičí
Připravujeme:
3. - 28. 8., v době provozu knihovny, VS 
„PORTRÉTY“  výstava obrazů Britt-Marie Pazdírek 

výstava zpřístupněna PO, 
ST  9-11, 13-16;  PÁ  13-
18 hodin, jinak na tel. 778 
086 380.
3. 8. - 7. 8., VS, popř. v 
plenéru LETNÍ ŠKOLA 
KRESLENÍ s Britt-Marie 
Pazdírek, pro děti dopoledne 9 - 12 
hodin, pro dospělé 14 - 17, týdenní kurzovné 500,- 
Kč, předběžný zájem nahlaste, prosím, v knihovně
15. - 16. 8.  a  29.-30. 8.  sobota – neděle, odjezdy 
autobusů v obou termínech: Velké Opatovice 5.40, 
Biskupice 5.50, Jaroměřice 6.00, Jevíčko 6.10 hodin 
Dvoudenní zájezd do Česko - saského Švýcarska 
s průvodcem Janem Valíčkem, návštěva skláren 
v Novém Boru, čedičové varhany, turistická 
procházka (cca 6 km) k největšímu skalnímu 
oblouku v Evropě - k Pravčické bráně, Hřensko, 
plavba na lodičkách po Edmundově soutěsce. 
Zájem potvrďte v knihovně, cena za dopravu, 
průvodce a nocleh se snídaní v Jetřichovicích 
1250,- Kč, prosím, uhraďte do 17. 7. 2015,  
bližší informace na www.jaromerice.knihovna.cz.  
Z důvodu zvýšeného zájmu bude vypraven jeden 
autobus 15. - 16. 8., druhý autobus 29. - 30. 8. 2015
21. 8. pátek, 21.30 h., sraz dětí i dospělých před 
knihovnou „OŽIVLÉ  POVĚSTI JAROMĚŘIC“ 
tajemné noční putování s vypravěčem Mgr. 
Schusterem po místech pověstí naší obce. Malé děti 
pouze v doprovodu dospělých.
29. 8. sobota, sběrný dvůr DEN PRO EKOLOGII, 
zábavné odpoledne, soutěže pro děti.
Případné změny budou oznámeny, kontakty 
OK  461 325 300, nové č.mobilu 778 086 380!!! 
knihovnajaromerice@centrum.cz,  www.jaromerice.
cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz
                                                     

Okrskoví hasiči zabodovali
Ve dnech 29. až 31. května uspořádali hasiči 
okrsku č.16 (Bělá, Jaroměřice, Jevíčko, Smol-
ná a Víska u Jevíčka) nevídanou akci – blok 
soutěží okresních kol společně s preventiv-
ně vzdělávacím dnem. V pátek odstartovala 
dvoudenní okresní soutěž mladých hasičů, 
které se účastnilo 19 
kolektivů mladších a 
19 kolektivů starších 
žáků. Současně s tou-
to soutěží začal pre-
ventivně vzdělávací 
den pro školy z okolí 
a ostatní návštěvníky. 
Ti se mohli seznámit 
s ukázkami hasičské 
techniky, kde se na-
příklad dozvěděli, 

co udělá voda při hašení vzníceného oleje, 
prohlédli si vozidlo rychlé záchranné služby, 
vyzkoušeli si masáž srdce a první pomoc na 
figuríně, ve stánku BESIPU si vyzkoušeli „opilé 
brýle“ a prohlédli si vozidlo policie a stánek 
Anketa dobrovolný hasič. Vše bylo samo-

zřejmě do-
p r o v á z e n o 
o d b o r n ý m 
komentářem 
jednotlivých 
vystavovate-
lů. Samostat-
nou jednotku 
poté tvořili 
profesionál-
ní kolegové 
z logistických 

základen HZS, kteří přivezli vybavení použí-
vané při různých hromadných neštěstích, jako 
například ubytovací vytápěné stany, vysou-
šeče, mobilní sprchy apod. Naši hasiči přivezli 
obrovské nafukovací auto a fa RE/MAX tram-
polínu, což měly všechny děti, kterých se tu 
v pátek sešlo bezmála 2000, zdarma.
Soutěže pokračovaly v sobotu, kdy se k mla-
dým hasičům přidali dorostenci a v neděli 
nejlepší kolektivy z okresu v kategorii muži  
a ženy.
Vítězové jednotlivých kategorií – mladší žáci 
– Sádek, starší – Jevíčko, dorostenci – Jevíč-
ko, dorostenky – Kamenec, muži – Široký Důl, 
ženy – Kamenec.
Poděkování všem pořadatelům, pomocní-
kům, či jinak zúčastněným chce za všechny 
hasiče vyslovit 

Jan Soural – starosta OSH

Pro případné zájemce bude tištěná verze USNESENÍ ze zasedání k odběru v knihovně. Jinak je uvedeno na www.jaromerice.cz,  
více fotografií a článků z akcí rovněž uvedeno na www.jaromericeknihovna.cz.
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ŠIROKÁ NABÍDKA TISKOVÝCH

A KOPÍROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

PRO MALÉ I VĚTŠÍ KANCELÁŘE

Komplexní řešení včetně vlastního

servisního zabezpečení v regionu

24 let zkušeností,
osobní konzultace

a individuální
přístup

V případě zájmu o konzultaci či nabídku
kontaktujte obchod@elvira.cz
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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. 

Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Jevíčku 
nebo v okolí do max. 20 km. Opravy nevadí, nabídněte 

prosím. Tel.: 774 193 566.

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

Koupím byt v Jevíčku. Spěchá, 
nabídněte prosím. Tel.: 721 332 622.

Město Jevíčko pronajme nebytové prostory 
v objektu Kostelní 41, Jevíčko ve II. nadzemním 
podlaží. Prostory lze využít jako kancelářské, prodejní, 

provozní, skladové. Cena dohodou. 
Informace na tel.: 461 325 179, 608 607 633.

KOMISNÍ PRODEJ V JEVÍČKU
PŘINESTE, CO CHCETE PRODAT,  A MY PORADÍME, 

NACENÍME, ZPENĚŽÍME

Bazar nejen nábytku Jevíčko 
v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)

Otevírací doba:
Jevíčko        St-Čt-Pá        10:00-16:30, So  8:30-11:00 
Jaroměřice Út-St-Čt-Pá  12:30-18:00, So  9:00-12:00

Nebo kdykoliv po tel. domluvě. 
Kontakt:  Vojtěch Hebelka, tel.: 608 863 074, www.jbazar.cz



vavé, přátelské Jany Beranové - Mikulové. Zalkla se v slaných vlnách Jadranu. Vlny ji objaly  
a udolaly ve svém vlnobití. 
Měla jsem ji ráda, neboť byla mou mladší spolužačkou z gymnázia, ale nejen proto. Jako 
mladou, půvabnou dívku jsem ji s rodiči a mladším bratrem Ivanem (ve vesnickém kroji s pé-
rem za kloboučkem) potkávala v Úsobrně, kde jsem též vyrůstala. Bylo to nejčastěji v neděli 
a o pouti sv. Cyrila a Metoděje. Janin a Ivanův tatínek pocházel z tamního selského stavení - 
statku, který dodnes stojí na dolním konci vesnice blízko místní kaple při silnici. Kolem vedla 
zprava polní cesta, po níž se dalo dojít v mírném svahu Pod Kopaniny a odtud lesem z kopce 
do Uhřic. Zleva pak zarostlou pěšinkou kolem potůčku k Mackerlovu mlýnu. Chalupu obývají 
potomci nejmladšího Mikuly – Květoslava, dodnes jako hluboce zakořeněný rod.
Jak nevzpomenout na pana učitele Františka Mikulu, při jehož hodinách jsme se jako stu-
denti potili nad chemickými rovnicemi u tabule! Vidím jeho černé vlasy, černé třpytivé  
a usměvavé oči, dodnes obdivuji jeho vlídnost a trpělivost, s jakou nás také zasvěcoval do 
tajů a krás přírody, kterou miloval. Zůstala mi v paměti vzpomínka na společné setkání v Uh-
řicích u příležitosti návštěvy paní Aničky Křičkové, manželky básníka Petra Křičky, již pozvali 
občané a příznivci do míst, kde se narodil Křičkův otec František. Pan učitel Mikula tam také 
nesměl chybět. Všichni jsme se tehdy upřímně radovali a objímali za zpěvu všem „Uhřičá-
kům“ známé písně Bábinčin maršovský valčík, kterou složil básníkův bratr, hudební skladatel 
Jaroslav Křička. 
Milá Jano! Pro to vše lidské a krásné, co obohacuje náš kraj a co má svůj původ ve vesnici 
při potoku Úsobrnce, v Jevíčku, v Uhřicích a jinde v malohanáckém kraji, přijmi tyto verše:   

Přijelas´ pro smrt na moře…
Jak lehce plula vlna!
Vzdalovala ses v pokoře
vichrem odvahy plná.
Snad není dokonáno?
Jano!!! Jano!!!

Smrt si tě našla u moře,
dálkou jsi byla jatá,
když v boji s živlem v pokoře
ti osud zavřel vrata
               žití.
Dílo je dokonáno!
          Jano!

Jen věčný příliv na moři
se stále k břehu vrací,
však lidský pramen dohoří
a v éteru se ztrácí. 
Sbohem, Jano!
Dokonáno.  
  

Památce Jany Mikulové - Beranové
Jarmila Klimešová
Je tomu rok, co Jevíčkem otřásla zpráva o tragické smrti odvážné ženy, vždy milé a usmě-

www.jevicko.cz

INICIÁLY 2
               Čtvrtletník Literárního sdružení Iniciály                          červenec 2015                      

Autoři čísla: 
J. Klimešová, J. Finsterlová, 
H. Veselková, A. Buček, T. Poláček, 
J. Mauer a R. B. Beran

Milý čtenáři, barde i fantasto, 
jak jsi tu ve třech podobenstvích: hloubavý, pohnutý i snivý, do ruky se ti dostává druhé číslo 
našeho literárního čtvrtletníku Iniciály. Co je to iniciála, jsme si řekli minule. Že představuje 
začátek a souvisí s duší každého z nás. 
S duší jakožto matkou ducha, který je svobodný a svébytný a ve spojení s ostatními dotváří naši 
společnou identitu. Poté, co duše tělo člověka buďto opustí, nebo v něm umírá - na jediném 
principu jsme se doposud neshodli - zůstává tu s námi nepochybně její syn. Duch, který je nás 
všech. 
A ty, co jsi znal naši milou sousedku a sestru sokolku, která se před rokem nevrátila domů od 
Jadranského moře, mi teď dozajista dáváš za pravdu. Ať už jsi věřící v Boha či skalní ateista.  
I jako by na tom cosi bylo. Nemyslíš? Cosi, co nás krapánek přesahuje.
             Ruda B. Beran          

Doba
Tomáš Poláček 
Proč jen je svět jako v mlze?
Proč každý tváří se tak drze?
Asi je to dnešní dobou,
kdy všichni všem z ruky zobou.

Okolí
Tomáš Poláček 
Lesy šumí
a já to cítím.
Hromy hřmí
a já to slyším. 

Závěrečná kalba
Tomáš Poláček *
Byla pařba, jsme kalili,
whisky s colou, slivku jsme pili.
Pařili s náma Sedla i Huf,
střelnej prach v ruli udělal puf.

Takovéhle my máme kalby,
někteří na zeď dělají „malby“. 
Přesto se ale vždycky bavíme.
Chlast Roštovým chlebem rádi zajíme.
Ať je to Gangnam nebo Abba,
každá holka od nás tancuje ráda.
My jsme totiž super kolektiv.
Nikdo se neopijem z pouhých dvou piv. 

* Tomáš Poláček - čerstvý absolvent je-
víčského gymnázia, veršuje pro zábavu 
- svoji i naši, otištěné verše byly vybrány
 z autorova juvenilního sešitu Student-
ské básně (2015) 

Arnošt Buček

Na Střeleckém ostrově 
Ruda B. Beran
Kulím bulvy, jak se chová
člověk zjevně bez domova,
ráno v Praze na ostrově
vyprašuje deku.

Nevypadá na trempíka,
na turistu, na hipíka, 
ledva se tu sbírá chlapík
v pokročilým věku.

Větřík štípe, jezy mrčí,
z mostu na něj nevystrčí 
fantom Kárl holý půlky:
Zduř na věky věků! 

Kdepak preclík zdvořilosti
pro ten zbytek morku v kosti,
ani uka člověčiny. . .
Až mi je to k vzteku. 
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Osudová loď 
Jakub Mauer *

Ulehnu, jako už tolikrát, do své teplé měkké postele. Unavený ze vše-
ho, co mi dnešní den přinesl. Je mimo moje chápání, proč vždycky 
po perném dni plném radosti, štěstí, smutku, povedených, ale i zka-
žených věcí se v mém nitru rozpoutá takřka neutišitelná bouře všech 
pocitů.
Vlny omývají útesy v mé mysli. Na pomyslnou vodní hladinu vyplují 
všechny mé nešvary, touhy, rozhodnutí. Jsem jako topící se bezmocný 
člověk ve všech mých vzpomínkách. 
Byl jsem ještě malý kluk, když jsme běželi se sestrou po schodech 
kvůli večerníčku, ale i přesto se mi tato vzpomínka vybaví. Je mi 
do breku, ale jakoby instinktivně zaženu tuto myšlenku pryč. Není 
to škoda? Vždyť jsme byli šťastní, když jsme každý večer uslyšeli tu 
známou znělku. Ano, bylo to krásné, říkám si, tak málo mi stačilo ke 
štěstí, když jsem byl malý.
Vítr přinese obrovskou vlnu a ta s sebou odnese i tyto myšlenky. Pře-
mýšlím, co mi bude stačit ke štěstí, až vyrostu? Jaké to bude? Splním 
si všechny své cíle?  
Bouře zuří čím dál víc. Už skoro nemůžu ani logicky uvažovat, ale ještě 
nechci upadnout do říše snů. Pořád mě napadají nové otázky. Na čem 
bude záviset moje budoucnost? Na štěstí? Já nechci nechat svůj osud 

unášet do neznáma jako v této bouři. Chci ho ovlivnit. Chci se chopit 
své šance. Svého štěstí.
Jako bych řekl tajemné zaklínadlo. Bouře v mé mysli se začala utišo-
vat. Už se necítím tak bezmocný. Vím, co chci, čeho chci dosáhnout. 
Chci být šťastný, a proto tuhle bouři musím porazit.
Myslím jen na šťastné chvíle v mém životě. Bouře ustupuje. Mezi 
hustými, šedými mraky prosvítá slunce. Pořád jsem v bezedném 
moři vzpomínek, ale už jsem připraven chopit se svého štěstí.
Objeví se loď. Loď v neklidném moři plném mých představ, která 
mne může zachránit. Ale tato loď, štěstí, se vždy neobjeví a nikdy na 
nás nebude čekat. Je pouze na nás, zda nastoupíme a necháme se 
zanést do klidných vod, anebo ji necháme odplout. 
 Já nastoupím! A vy?

* Jakub Mauer - žák osmé třídy ZŠ Jevíčko, laureát mnoha sou-
těží, oblíbený recitátor, zpěvák a trombonista,     
Osudová loď byla oceněna 1. místem v soutěži O pardubický 
pramínek 2015

Základní škola Jevíčko se tradičně zúčastňuje 
rozmanitých soutěží v oblasti českého jazyka 
a literatury. Nejinak tomu bylo i v letošním 
školním roce.
Žáci sedmého ročníku se zapojili do projek- sedmého ročníku se zapojili do projek-
tu Čtenář na jevišti, který byl vyhlášen v rámci 
kampaně Rosteme s knihou. Žáci přečetli vy-
branou knihu, diskutovali o ní, vybrali část tex-
tu, vytvořili scénář, následně rekvizity, vybrali 
si kostýmy. Zkoušeli, fotili, natáčeli. Výsledek 
své práce poslali do republikové soutěže. 
Mezi pět finalistů (z 50 přihlášených souborů) 
se nedostali, ale slova poroty žáky potěšila.
Poprvé jsme se letos zapojili do mezinárodní 
soutěže Mladý Demosthenes. Účastník soutěží v řečnickém umění na 
téma, které se vztahuje k některému z nabídnutých okruhů. Zásadní 
podmínkou je, že soutěžící je autorem předneseného monologu.  
Natálie Finsterlová si připravila monolog na téma Člověk a spo-
lečnost a za své vystoupení obdržela v regionálním kole diplom za  
3. místo. Jakub Mauer řečnil na téma Rodina a v regionálním kole byl 
oceněn 2. místem. 
V měsíci březnu se konalo okresní kolo v recitaci. Čestné uznání si 
přivezla Magda Vymětalová, Anna Vymětalová a Anna Ševčíková. 
Natálie Finsterlová a Petr Veselka si svým umístěním (1. a 2. místo) 
zajistili postup do kola krajského. V silné konkurenci nejlepších re-
citátorů Pardubického kraje si oba recitátoři vedli velmi dobře. Petr 
Veselka (IV. kategorie) zaujal přednesem textu O. Henryho Paměti 
žlutého psa. Za svůj výkon 
získal Diplom a zůstal těs-
ně za branami celostátního 
kola. Natálie Finsterlová (III. 
kategorie) byla odbornou 
porotou oceněna za před-
nes Bajek od Karla Čapka. 
Natálii se podařilo zopa-
kovat úspěch z roku 2013, 
neboť si z krajské přehlíd-
ky odvezla Diplom s no-
minací na „Dětskou scénu 
2015“. Zajistila si tak účast 
v celostátním kole, které 
se konalo v měsíci červnu 
ve Svitavách. Celostátní 

přehlídka je nesoutěžní. Trvá tři dny, během 
kterých je pro přednášející a jejich doprovod 
připraven bohatý program, dílny,  semináře, 
diskusní kluby, divadelní představení. Natálie 
si ze Svitav za své vystoupení odvezla slova 
uznání a chvály nejen z úst poroty, ale i recitá-
torů a diváků.
V letošním školním roce žáci základní školy 
navázali i na literární úspěchy. Jakub Mauer 
(2. místo) a Klára Mrvová (čestné uznání) 
získali ocenění v literární soutěži Pardubické 
střípky. V soutěži O pardubický pramínek Ja-
kub Mauer ve své kategorii zvítězil. V rámci 
školy jsme uspořádali již tradiční literární sou-

těž Andersenova tužka. Nejzdařilejší příběhy jsou součástí literární 
přílohy školního časopisu OBJEV, kterou jsme letos vydali dvakrát. Na 
obsahu se podíleli Jakub Mauer, Jan Hader, Klára Mrvová, Vít Václa-
vek, Natálie Finsterlová, Petr Veselka, Anička Vymětalová, Radim Pro-
kš, Denisa Hadrová, Leona Ducháčková, Kateřina Popelková, Kateřina 
Konečná a Antonie Kosinová. 
Velmi oceňujeme zájem žáků o literární projekty, divadlo, recitaci  
a tvůrčí psaní.  Odměnou byl netradiční zájezd do Divadla Polárka, 
kde na ně čekal po představení zajímavý večerní program.
Žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a našeho města.
 
            Jiřina Finsterlová a Hana Veselková

 
 
 


