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Reagujeme na anketní dotazy občanů Fotoaktuality

Jevíčko navštívil 1. náměstek hejtmana  
Pardubického kraje Ing. Roman Línek MBA

Zahájení opravy ulice Nerudovy v Jevíčku

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom v tomto čísle zpravodaje opět 
reagovali na vaše příspěvky do vyhlášené an-
kety:
Jako největší problém vidím v bezpečnos-
ti na komunikacích v našem městě. Chybí 
zde chodníky - velký nedostatek - snad 
největší problém je na Okružní I, kudy 
chodí do školy děti z 1/3 Jevíčka. Osvět-
lené přechody pro chodce. Zpomalovací 
retardéry na těch nejnebezpečnějších mís-
tech ve městě. Veřejné osvětlení ve městě  
s ohledem na energetickou úspornost. 
       (Bc. Magda Bubeníková)
Absenci chodníků na frekventovaných komu-
nikacích ve městě zmiňujete zcela právem. Již 
předchozí zastupitelstvo schválilo zpracování 
projektové dokumentace na vybudování chy-
bějících chodníků (ulice Okružní I, konec ulice 
Svitavská, lokalita sídliště M. Mikuláše) a touto 
problematikou se také na svém posledním za-
sedání zabývala stavební komise. Komise do-
poručila zastupitelstvu řešit prioritně chodník 
v úseku od Žlíbek po stávající asfaltový chodník 
na křižovatce Svitavská. Přechody pro chodce 
prozatím osvětlit neplánujeme, před základní 
školou a gymnáziem jsou alespoň doplněny 
vodorovným dopravním značením. Na chybě-
jící přechody nás ale upozorňují i další přispě-
vatelé do ankety, zde obecně cítíme velký dluh 
z minulosti. Jejich „legalizace“ má však svá 
úskalí a podléhá hlavně šířkovým parametrům 
komunikace. Děkujeme za důležitý námět.  
I zpomalovacími retardéry už jsme se v minu-
losti zabývali, nakonec nebylo jejich osazení 
z obavy ze zvýšení hlučnosti při průjezdu vo-
zidel radou schváleno. Rada se také v poslední 
době opět vrátila k otázce zpracování pasportu 
veřejného osvětlení a to právě z důvodu řešení 
energetických úspor v budoucnu. Dosavadní 

praxe je taková, že například na sídlišti K. Čap-
ka byly nově osazeny úspornější svítidla typu 
AURIS s vyzařovacím difusérem do stran, aby 
se současně zlepšila účinnost osvětlení. Jis-
tě chápete, že není možné vyřešit vše naráz, 
v jednom roce. Vaše podněty jsou však dokla-
dem toho, že tyto problémy cítíme podobně.
Důsledná PR kampaň o Jevíčku a jeho před-
nostech ve sdělovacích prostředcích. Zříze-
ní veřejného diskusního fóra na webových 
stránkách Jevíčka, za splnění podmínek 
slušnosti, relevantnosti a prospěšnosti. 
          (p. Miloš Skácel)
V této oblasti se budeme snažit navázat nejen 
na dobrou praxi z let minulých, ale jít ještě dál. 
Velký potenciál a možnost dobré reklamy pro 
Jevíčko vidíme v dobře fungujícím Turistickém 
informačním centru, zavedených akcích, ale 
také v prezentaci „dobrých jevíčských značek“. 
V nejbližší době např. připravují pořadatelé 
tradičního Závodu míru nejmladších ve spolu-
práci se společností CZECH BLADES a městem 
vysílání Dobrého rána České televize přímo 
z Jevíčka. Tak věřme, že se vše podaří dobře 
naplánovat a hlavně úspěšně zrealizovat. Co 
se týče webového diskusního fóra, tuto praxi 
zavádí celá řada obcí v České republice, my 
zatím zůstaneme zdrženliví, vědomi si toho, 
že anonymita internetu nemusí být vždy ku 
prospěchu věci. V oblasti komunikace s obča-
ny města a další veřejností jsme však otevření  
a rádi přivítáme každý názor, ať pozitivní, nebo 
negativní, který nás podpoří v naší práci, nebo  
upozorní na místa, která je zapotřebí zlepšit. 
V tomto případě můžete vždy zvolit email 
města: jevicko@jevicko.cz, nebo si sjednat 
osobní jednání s Vámi zvoleným zástupcem 
Městského úřadu Jevíčko.

Vedení města

www.jevicko.cz

Přejeme všem občanům 
města Jevíčka a okolních 
obcí krásné Velikonoce 
a bohatou pomlázku.

Vedení Města JevíčkaInformace o čištění tělesa autostrády
Vážení spoluobčané,
Město Jevíčko provádělo v průběhu měsíce 
března vyčištění tělesa autostrády po polo-
mech ze začátku letošního roku. Jednalo se  
o úsek mezi oběma mosty. V rámci údržby 
byly zpracovány vyvrácené a zlomené stromy 
a keře a odklizeny popada-
né větve. Jednalo se převáž-
ně o vrby, osiky, javory, aká-
ty a břízy. Vytěžené dřevo 
bylo zužitkováno prodejem 
jevíčským občanům za cenu 
stanovenou radou. Z dříve 
obtížně prostupné zelené 
džungle se tak může stát 
lokalita vhodná pro pro-
cházky třeba i se čtyřnohým 

kamarádem. Údržbou dřevin však práce měs-
ta nekončí, do budoucna bude nutné uklidit 
ještě zbytky černých skládek, které zde vzni-
kaly v minulosti. Současně doufejme, že se 
nám tu nebudou objevovat skládky nové. Zá-
věrem je nutno zmínit, že tyto činnosti mohlo 

město provádět hlavně 
díky zapojení pracovní-
ků v rámci veřejně pro-
spěšných prací, na které 
čerpáme dotaci z Úřadu 
práce. Zvláště díky jejich 
práci mohl být zveleben 
kousek přírody v našem 
okolí.    

 Mgr. Miroslav Šafář, 
místostarosta
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Co se nám v Jevíčku daří a na čem musí-
me ještě zapracovat 
Vážení spoluobčané, jak již uvádím v nadpi-
su dubnového okénka, rád bych se s Vámi 
podělil o několik postřehů z posledních 
týdnů a měsíců tak, jak je vnímám v práci 
starosty. Těch věcí, o kterých by stálo za to 
psát, je samozřejmě mnohem více. Každým 
dnem mi pod rukama projdou desítky emai-
lů, psaná korespondence a podněty občanů 
a spolupracovníků, mezi kterými musí člo-
věk vybírat ty nejdůležitější  a hledat po-
stupná řešení všech předložených podnětů 
a úkolů.
Dříve, než začnu chválit, zmíním jednu ne-
gativní věc,  se kterou se v podstatě setká-
vám denně, jak osobně, tak prostřednictvím 
ústních či písemných sdělení občanů. Jedná 
se o nevhodné parkování automobilů na je-
víčských ulicích. Situaci, kdy pracně kličku-
jete místními frekventovanými ulicemi, zažil 
snad každý řidič a nepochybuji o negativ-
ních emocích, které se v tu chvíli každého 
řidiče zmocní. Nejde však jen o emoce a ztí-
žený průjezd např. autobusů, ale především 
o vznik nebezpečných situací, které jsou 
nejrizikovější pro vznik dopravních nehod 
a ohrožování chodců a dětí, kterých proudí 
při cestě do školy a ze školy po městě velké 
množství. Nejhorší situace je tradičně v uli-
cích Kostelní, Brněnská, Třebovská, všech 
Okružních,  na K. H. Borovského u přechodu 
pro chodce, kde přechází zástupy dětí a ro-
dičů do mateřské a základní školy, gymnázia 
a školní jídelny. Na základě pověření měs-
ta bude hlídka Aragon Security všem ne-
vhodně parkujícím řidičům rozdávat lístky 
s výzvou k dodržování dopravních předpisů  
a ohleduplnosti. V této věci jsme také vstou-
pili do jednání s Policií ČR ve Svitavách, která 
přislíbila zvýšenou kontrolu právě v těchto 
lokalitách a je tedy potřeba počítat i s roz-
danými pokutami. Předem tedy děkuji všem 
ohleduplným řidičům, kteří si vyhledají  
k odstavení auta vhodné parkoviště.
A nyní konečně ta slíbená pozitiva. Jedním  
z nich je zdánlivá drobnost, kterou je kladný 
hospodářský výsledek IX. Městského plesu 
13. 2. 2015. Ples nám letos poprvé vydělal, 
a to částku celkem 19 611,- Kč. Po doho-
dě s vedením Sboru dobrovolných hasičů 
v Jevíčku a na základě schválení rady města 
bude 10 000,- Kč z výtěžku plesu věnováno 
na pořízení profesionálního defibrilátoru, 
který velmi jednoduchým a rychlým způso-
bem může zajistit okamžitou resuscitaci člo-
věka  ještě před příjezdem zdravotníků zá-
chranné služby. Celkové pořizovací náklady 
na defibrilátor činí 34.986,- Kč. Na zbytek 
pořizovací ceny přispějí Česká pojišťovna  
(17 000,- Kč) a členové Sboru dobrovolných 
hasičů v Jevíčku  (7.968,- Kč).  Defibrilátor 
bude předán do zásahového vozidla jevíč-
ských hasičů. 
Další pozitivní věcí, která prochází nyní pří-
pravnou fází, je projekt, který by měl zajis-
tit větší bezpečnost žáků škol v Jevíčku. Na 

Okénko radních Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 6. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s usta-
novením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, informuje o konání 6. zasedání 
Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného 
starostou města Dušanem Pávkem, dipl. 
um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona  
o obcích.
Místo konání: 
sborovna Gymnázia Jevíčko, 
A. K. Vitáka 452, Jevíčko
Doba konání: 13. 04. 2015 od 16:30 h

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

stva
5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6) Zpráva o činnosti a hospodaření PBH měs-

ta Jevíčka
7) Směna spoluvlastnického podílu pozemku 

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

8) Prodej pozemků p. č. 24/8, 24/9 a 24/10  
v k. ú. Zadní Arnoštov

9) Koupě pozemku u čerpací stanice
10) Korespondence, různé
11) Diskuse
12) Usnesení

Dušan Pávek, dipl. um. v. r. 
starosta města Jevíčka

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

Bc. Ondřej Jelínek

základě různých incidentů způsobených 
vniknutím cizích osob do budov škol zpřís-
nilo Ministerstvo školství ČR bezpečnost-
ní požadavky na všechny školy v České 
republice. Po společné dohodě s řediteli 
všech škol v Jevíčku a na základě kvalitních 
zkušeností tajemníka Městského úřadu Je-
víčko Bc. Pavla Sedláka s využíváním pra-
covníků na veřejně prospěšné práce (VPP), 
jsme připravili projekt na celkem 5 nových 
zaměstnanců, kteří budou zaměstnáni 
z dotací Úřadu práce ČR a jejich úkolem 
bude prioritně výkon dohledu u vstupů 
do škol, případně další veřejně prospěšné 
práce v rámci dané školy. Od projektu si 
slibujeme zvýšení bezpečnosti v jevíčských  
školách a zlepšení zaměstnanosti v Jevíčku.
Přesto, že by i nadále bylo o čem psát, 
svůj prostor v okénku jsem tímto vyčerpal  
a předávám štafetu kolegům radním, kteří 
se svého tématu zhostí v dalších vydáních 
Jevíčského zpravodaje. Na mne přijde řada 
zase za několik týdnů. Prozatím přeji všem 
občanům Jevíčka příjemné a pohodové 
předjaří a krásné Velikonoce. 

Dušan Pávek, dipl. um., 
starosta Města Jevíčka.

Hledáme hodného 
páníčka

Město Jevíčko nabízí do dobrých rukou asi 
ročního pejska. Je černý s bílou náprsenkou, 
přítulný a poslušný na zavolání, nalezen bez 
obojku. Prošel veterinární kontrolou a čeká na 
nový domov.
Totéž by jistě rád zažil i druhý pejsek, který je 
malý a černohnědý. 
Předem děkujeme
Bližší informace na Městském úřadu, 
tel. 461 327 810.

Foto: Martin Vykydal
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3/1 Zastupitelstvo určuje:
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 

a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Janečka  
a Ing. Pavla Vykydala,

3/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav 

Parolek, Ing. Jaroslav Zezula, Martin Pávek,
b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 

č. 8,
d) prodej domu Zadní Arnoštov 21 na po-

zemku p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p. č. st. 50/2 – zasta-
věná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Zadní 
Arnoštov Rudolfovi Chudobovi, Tučkova 
981/20, 602 00 Brno za cenu 93.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Rudolfem Chudo-
bou na prodej domu Zadní Arnoštov 21  
a pozemku p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří,

e) zásady pro poskytování cestovních náhrad 
vč. přílohy č. 1,

f) jednotkovou kupní cenu při koupi části po-
zemku p. č. 550/24 – zahrada v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí od Jany Batelkové, Jana Ba-
telky a Romana Batelky, K. H. Borovského 
477, 569 43 Jevíčko ve výši 300 Kč/m2,

3/3 Zastupitelstvo bere na vědomí :
a) zprávu ředitelky MŠ, ředitele ZŠ a zástupce 

ředitele ZUŠ Jevíčko,

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 12. ledna 2015
b) informaci místostarosty o čerpání do-

tací a grantů v roce 2014 v celkové výši 
11.853.273 Kč,

c) informaci starosty o nabídce spol. E-centre 
na možnost zajištění elektronických aukcí 
energií pro město a občany,

d) informaci starosty o návrhu výstavby ko-
lumbárií a opravě cest na stávajícím hřbi-
tově v Jevíčku s doporučením zařazení 
varianty č. 2 do investičních akcí města na 
rok 2016,

e) informaci starosty o předpokládaném roz-
počtu na Městský ples v částce 36.500 Kč,

f) informaci starosty o aktuálním stavu 
uprázdněné nemovitosti č. p. 276 na ul. 
Okružní I v Jevíčku,

g) informaci starosty k jednotlivým lokalitám 
pro výstavbu RD v Jevíčku,

h) statistiku událostí a přehled výjezdů JSDH 
Jevíčko za rok 2014,

i) informaci JUDr. Jahodové k problematice 
převzetí majetku zemřelého Miroslava Ša-
mšuly,

j) informaci starosty o nabídce Ing. Mila-
na Nechuty na prodej pozemku p. č. 4235  
v k. ú. Jevíčko - předměstí o výměře 3.749 m2,

k) informaci Ing. Ivo Junka k developerskému 
záměru řešení obytné zástavby na pozem-
ku p. č. 538/22 v k. ú. Jevíčko-předměstí na 
ulici Nerudova formou dvojdomků,

l) informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 
za oblast Jevíčko a Zadní Arnoštov ve výši 
77.626 Kč,

3/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a) radu města zpracováním ankety k umístění 

pomníku obětem 1. světové války,
b) radu města zajištěním zpracování studie 

odtokových poměrů při uvažovaném na-
pojení RD v lokalitě ul. Vrchlického do ka-
nalizační sítě,

c) radu města pokračováním v jednání ve věci 
výkupu pozemků v lokalitě ul. Vrchlického 
od soukromých vlastníků,

d) radu města zpracováním ankety ve věci 
pořádání elektronických aukcí energií pro 
město a občany,

e) radu města zajištěním projektové doku-
mentace na provedení demolice nemovi-
tostí č. p. 275 a 276 na ul. Okružní I v Je-
víčku,

3/5 Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení 15/1 písm. p) ze dne 15. 2. 

2012 – ZM schvaluje prodej domu Zad-
ní Arnoštov 21 na pozemku p. č. st. 50/2 
– zastavěná plocha a nádvoří a pozemek 
p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
za cenu 111.800 Kč a smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní mezi Městem Jevíčko a Mo-
nikou Guštárovou a Mariánem Guštárem, 
Zadní Arnoštov 21, 569 43 Jevíčko na pro-
dej domu Zadní Arnoštov 21 a pozemku  
p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří.

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

Usnesení z 6. schůze Rady města Jevíčka konané dne 26. ledna 2015
1/6  Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka – 

ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na výmě-
nu 2 stávajících svítidel za nová s lepší 
svítivostí na ul. Slunečná v Jevíčku za 
částku 9.204 Kč bez DPH,

2/6  Rada schvaluje umístění reklamního 
poutače na sloupu VO na Palackého 
náměstí pro firmu Josef Selinger, Knih-
kupectví, Kostelní 46, Jevíčko po dobu 
dvou let bez poplatku,

3/6  Rada schvaluje pronájem městské chaty 
ve Smolenském údolí společnosti Papr-
sek, K Čihadlu 679, Velké Opatovice za 
částku 2.000 Kč v termínu od 15. do 19. 
6. 2015,

4/6  Rada ruší bod usnesení RM č. 11/3 ze 
dne 8. 12. 2014,

5/6  Rada schvaluje úpravu prodejních cen 
zpravodaje pro obce Chornice, Biskupice  
a Jaroměřice na částku 6 Kč vč. DPH,

6/6  Rada schvaluje pronájem městské chaty 
ve Smolenském údolí společnosti BOTA, 
Blanenská organizace táborníků Blansko, 
Rodkovského 19, Blansko v termínu od  
18. do 31. 7. 2015 dle platného ceníku,

7/6  Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v budově kina na ul. Kostel-
ní 41 v Jevíčku,

8/6 Rada schvaluje poskytnutí reklamních 
předmětů pro SDH Jevíčko do soutěže  
o ceny na hasičský ples, který se bude 
konat 7. 2. 2015,

9/6 Rada schvaluje poskytnutí reklamních 
předmětů pro ZUŠ Jevíčko do soutěže 
ve hře na dechové a bicí nástroje, která 
se bude konat 12. 2. 2015,

10/6 Rada uděluje souhlas Klubu orientač-
ního běhu Konice k uspořádání závodů  
v orientačním běhu ve městě Jevíč-
ku pod názvem „Cena střední Moravy 
2015“, které proběhnou 3. 7. 2015,

11/6 Rada schvaluje pronájem kina pro Čes-
ký rybářský svaz MO Jevíčko za účelem 
konání výroční členské schůze, která se 
bude konat 8. 3. 2015 s úhradou spotře-
bovaného plynu,

12/6 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
plochy na fasádě RD 421 na ul. Třebov-
ská pro Gymnázium Jevíčko za účelem 
umístění reklamního banneru propagu-
jícího nový obor Kombinované lyceum,

13/6 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu 
v budově Zámečku k uspořádání tří 
přednášek MUDr. Janou Trčkovou v mě-
síci březnu,

14/6 Rada schvaluje spoluúčast města, vy-
věšením vlajky na budově MěÚ, na akci 
„Vlajka pro Tibet“ v termínu 10. 3. 2015,

15/6  Rada ruší usnesení RM č. 21/14 ze dne 
16. 5. 2011,

16/6  Rada schvaluje ceník pro pronájem měst-
ské chaty a pro pronájem na tábořiště 
ve Smolenském údolí dle přílohy zápisu  

s účinností ode dne schválení,
17/6 Rada schvaluje rozpočet IX. Městského 

plesu Jevíčko ve výši 36.500 Kč,
18/6 Rada schvaluje uskutečnění jarního 

koncertu dechové hudby Malohanačka  
z Velkých Opatovic s hostem Karlem 
Hegnerem v termínu 29. 3. 2015 v sále 
kina v Jevíčku za celkovou částku 9.000 
Kč vč. DPH + zajištění občerstvení pro 
hudebníky do výše 1.500 Kč,

19/6 Rada schvaluje CN firmy Galanterie Jana 
Martínková, Jevíčko na zhotovení pře-
pravních obalů na nové výstavní panely 
a stojany města do částky 10.000 Kč vč. 
DPH,

20/6 Rada pověřuje IT přípravou odstavných 
ploch na ul. K. H. Borovského a na ul. 
Okružní IV v Jevíčku,

21/6 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu 
kina pro dramatický kroužek OS „Ze Zá-
mečku do světa“, kdy zkoušky budou 
probíhat každý týden ve čtvrtek,

22/6 Rada schvaluje náklady na uskutečnění 
akce „Expediční kamera“ a vystoupení 
hudebníka Václava Koubka za částku do 
10.000 Kč vč. DPH ve dnech 27. a 28. 3. 
2015, pouze za předpokladu garance či 
oficiální záštity akce ze strany Gymnázia 
Jevíčko,

23/6 Rada schvaluje uveřejnění reklamy  
o velikosti A6 ve čtyřech vydáních zpra-
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vodaje společnosti ELVIRA, spol. s r. o., 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, jako 
kompenzaci za poskytnutí věcného daru 
na Městský ples,

24/6 Rada uděluje souhlas TJ SK Jevíčko – od-
dílu kopané k rekonstrukci šaten a stře-
chy pro zázemí fotbalistů,

25/6 Rada schvaluje změnu hodnocení nabí-
dek v rámci poptávkového řízení na akci 
„Pasport veřejného osvětlení Města Je-
víčko“, kde kritériem pro hodnocení na-
bídek bude ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka,

26/6 Rada schvaluje uzavření smlouvy o pod-
mínkách provedení stavby mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem na reali-
zaci akce „Oprava komunikace ulice Ne-
rudova mezi č. p. 477 – 528, Jevíčko“,

27/6 Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou Timoris Projekt, a. 
s., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc 
na zpracování a podání žádosti o dotaci 
na MMR do Programu obnovy a rozvoje 
venkova a podprogramu DT2 - Podpora 
zapojení dětí a mládeže do komunitního 
života v obci na projekt „Dětské fitness 
hřiště U Zámečku“ za podmínek uvede-
ných ve smlouvě,

28/6  Rada schvaluje příkazní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností JUSTI-
TIA TENDER PARTNERS, s. r. o., Půtova 
1219/3, Praha 1 – Nové Město na výkon 
zadavatelské činnosti k veřejné zakázce 
s názvem „Oprava komunikace ulice Ne-
rudova mezi č. p. 477 – 528, Jevíčko“ za 
částku 22.000 Kč,

29/6 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Advokátní kanceláří JUDr. Mar-
cely Dobešové, náměstí 9. května 10, 
680 01 Boskovice o poskytování práv-
ních služeb pro Město Jevíčko na obdo-
bí od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016 za částku 
12.000 Kč/měsíc (není plátce DPH),

30/6 Rada pověřuje místostarostu v rámci 
nového plánovacího období prověřit 
dotační možnosti za účelem pořízení 
Regulačního plánu,

31/6  Rada schvaluje zpracování pasportu 
Mateřské školy Jevíčko Ing. Ivo Junkem 
za částku 10.000 Kč bez DPH,

32/6 Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka – 
ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na posí-
lení elektroinstalace kuchyňky v budově 
Zámečku za částku 13.959 Kč vč. DPH  
a zakoupení myčky na nádobí do částky 
11.000 Kč vč. DPH,

33/6 Rada uděluje souhlas s umístěním síd-
la spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů 
Jevíčko na adrese Svitavská č. p. 466, 569 
43 Jevíčko, nacházející se na pozemku  
p. č. st. 471/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

34/6 Rada schvaluje uzavření havarijních po-
jistek na vozidla JSDH Jevíčko u Hasičské 
vzájemné pojišťovny,

35/6 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 15/3 – zahrada v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

36/6 Rada schvaluje smlouvu o uzavře-
ní budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene a smlouvu o právu pro-
vést stavbu č. IV-12-2012715/SOBS 
VB PS/00230 „Jevíčko 899/2, 4 p. Ko-
pečný - knn“ mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na budoucí 
zřízení věcného břemene služebnosti  
a právu provést stavbu na pozemcích p. 
č. 3172 a p. č. 4159, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

37/6  Rada schvaluje obeslání firem dle zápisu 
k podání CN k realizaci akce „Oprava ko-
munikace ulice Nerudova mezi č. p. 477 
- 528, Jevíčko“,

38/6 Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení a obeslání firem dle zápisu k po-
dání CN k realizaci akce „Oprava střechy 
budovy MěÚ Jevíčko“,

39/6 Rada schvaluje odpisy majetku Města 
Jevíčko zařazeného v období 1. 1. 2014 
až 31. 12. 2014,

40/6  Rada schvaluje směrnici č. 2-F/2015 – 
vnitřní předpis pro zpracování účetnictví  
s účinností ode dne schválení,

41/6  Rada schvaluje pronájem nebytových 
prostor na Komenského náměstí 167 
do 31. 12. 2015 žadatelce dle zápisu za 
částku 2.197 Kč/měsíc (nájemné 1.897 
Kč/měsíc, zálohy vodné 300 Kč/měsíc),

42/6 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulové, 
projekční činnost ve stavebnictví, Barvíř-
ská 109, Jevíčko na zpracování projekto-
vé dokumentace bouracích prací domů 
č. p. 275 a 276 na ul. Okružní I v Jevíčku 
za částku 6.000 Kč vč. DPH s úhradou z 
rozpočtu PBH města Jevíčko,

43/6 Rada schvaluje zednické opravy, výmal-
bu a doplnění elektroinstalace v neby-
tovém prostoru na ul. K. H. Borovského 
586, Jevíčko firmami Kamil Pitner, Horní 
Štěpánov za částku 29.230 Kč bez DPH  
a ELPO Jiří Popelka, Okružní IV 716, Jevíčko 
za částku 42.735,75 Kč bez DPH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčko,

44/6  Rada schvaluje zakoupení nového PC 
pro potřeby PBH do částky 11.000 Kč 
bez DPH od firmy NETVOIP, s. r. o., Kos-
telní 41, Jevíčko s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčko,

45/6 Rada schvaluje přidělení bytu č. 4 o veli-
kosti 1 + KK na ul. Kobližná 125, Jevíčko  
a bytu č. 15 o velikosti 1 + KK na ul. 
Svitavská 838 žadatelům dle zápisu  
na základě doporučení komise bytové  
a sociální.

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

Usnesení ze 7. schůze Rady města Jevíčka konané dne 9. února 2015
1/7  Rada schvaluje bezplatný pronájem Sy-

nagogy pro Městskou knihovnu v Jevíč-
ku k uskutečnění akce Listování na ter-
míny dle zápisu,

2/7  Rada pověřuje IT zajištěním cenových 
nabídek na akci „Zadláždění ulice Úzká 
v Jevíčku“,

3/7  Rada schvaluje bezúplatný pronájem 
Synagogy pro RC Palouček k uspořádání 
akce „Burza dětského oblečení a potřeb“ 
ve dnech 12. – 14. 3. 2015,

4/7  Rada schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. 4221/4 a části pozemku p. č. 
5452/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

5/7  Rada schvaluje výměnu stávající vany  
v bytě č. 15 na ul. Svitavská 838 za spr-
chový kout žadateli dle zápisu s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

6/7  Rada pověřuje radního Mgr. Rudol-
fa Berana vyjednáním finanční částky  
z Tříkrálové sbírky 2015 pro Město Jevíč-
ko u Oblastní charity Moravská Třebová  
a následné projednání způsobu využití  
v komisi bytové a sociální,

7/7 Rada odvolává Milana Margetina, člena 
komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-
deže a sporu na vlastní žádost,

8/7  Rada jmenuje Kamila Finsterleho, Zdeň-
ka Ambroze a Jiřího Bidmona jako další 
členy komise pro výchovu a vzdělávání, 
mládeže a sportu,

9/7  Rada zplnomocňuje tajemníka MěÚ Je-
víčko podepisováním dohod o prove-
dení práce, dohod o pracovní činnosti, 
pracovních smluv s pracovníky, kteří 
budou vykonávat práci pro Město Jevíč-
ko, podepisováním ukončení pracovních 
poměrů a smluv o ubytování,

10/7 Rada zplnomocňuje vedoucího orga-
nizačního odboru MěÚ Jevíčko pode-
pisování nájemních smluv na proná-
jem městské chaty do výše nájemného  
v hodnotě 2.000 Kč,

11/7 Rada schvaluje uskutečnění divadelního 
představení ochotnického divadla Bos-
kovice s hrou „Nájemníci pana Swana“ 
za částku 2.600 Kč vč. DPH + 300 Kč vč. 
DPH doprava, které se uskuteční v sobo-
tu 11. 4. 2015 v sále kina,

12/7 Rada schvaluje zakoupení 10 ks poštov-
ních známek s podobiznou Járy Cimr-
mana pro vnitrostátní zásilky za částku 
13 Kč vč. DPH/ks pro potřeby TIC Jevíč-
ko,

13/7 Rada schvaluje zhotovení 5 ks kovových 
cedulek s nápisem „Památný strom, 
poškození se trestá, Město Jevíčko“ za 
částku 90 Kč bez DPH/ks,

14/7 Rada schvaluje rezervaci prostoru Pan-
ského dvora v termínu 30. 5. 2015 za 
účelem konání Dětského dne a zapůjčení 
party stanů a laviček na uvedenou akci  
s úhradou nákladů na občerstvení a úhra-
du hudební skupiny pro kulturní program 
do celkové částky 10.000 Kč vč. DPH,

15/7 Rada schvaluje zajištění technických po-
žadavků pro firmu PORR, a. s., Dubečská 
3238/36, Praha – Strašnice, která zabez-
pečuje dostavbu silnice Zadní Arnoštov 
– Jevíčko dle zápisu,

16/7 Rada jmenuje předsedu a členy Pracovní 
skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ve 
složení dle zápisu,
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26/7 Rada schvaluje CN firmy DELTA rekla-
ma, Rudolf Trávníček, Brněnská 19/20,  
571 01 Moravská Třebová na výrobu 
informační tabule pro MěÚ Jevíčko za 
částku 12.500 Kč bez DPH + doprava  
a montáž za částku 800 Kč bez DPH,

27/7 Rada schvaluje záměr podání žádosti na 
koupi pozemku p. č. 5363 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

28/7 Rada schvaluje podání žádosti o kácení 
dřevin rostoucích mimo les dle zápisu na 
návrh komise ŽP,

29/7 Rada schvaluje odstranění spadaných 
stromů v lokalitě autostrády pracovní-
ky Města Jevíčko ve spolupráci s firmou 
Aleš Ertl, Vrchlického 828, Jevíčko za jed-
notkovou cenu 200 Kč/m3 zpracované-
ho dřeva,

30/7 Rada ruší usnesení RM č. 3/95 ze dne  
23. 6. 2014,

31/7 Rada schvaluje zřízení věcného břemene 
- služebnosti stezky - vstupu na poze-
mek p. č. 2352/1 – zahrada v k. ú. Velké 
Opatovice za účelem údržby a opravy 
božích muk ve prospěch oprávněného 
Města Jevíčka za úhradu jednorázové 
platby ve výši 5.000 Kč povinnému dle 
zápisu,

32/7 Rada schvaluje CN Ing. Karla Syrového, 
569 44 Jaroměřice 190 na akci „Zpraco-
vání energetického auditu MŠ Jevíčko“ 
za částku 10.000 Kč vč. DPH ,

33/7 Rada schvaluje zakoupení ručního roz-
metadla na posyp chodníků zn. DAKR za 
částku 12.591 Kč vč. DPH,

34/7 Rada schvaluje CN firmy VPO Okna,  
s. r. o. Blansko na výměnu oken v bytě 
na ul. K. H. Borovského 465, Jevíčko za 
částku 27.088 Kč bez DPH s úhradou z 
rozpočtu PBH města Jevíčka,

35/7 Rada schvaluje odpisový plán majetku 
PBH města Jevíčka na rok 2015.

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

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje každý 1. pátek v měsíci 

– 3. 4. 2015. 
MUDr. Ivana Křížová

neordinuje každý 2. pátek v měsíci 
– 10. 4. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 17. 4. 2015. 
MUDr. Alena Blahová 

– interna
neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 17. 4. 2015.

Společenská rubrika 
duben 2015 

Blahopřejeme občanům Jevíčka 
k významným životním jubileím. 

Zdeněk Korda 

Milada Jenišová 

Ludmila Gallová 

Jana Valentová 

Františka Dvořáková 

Zdenka Říhová 

Helena Hrudová 

Ludvík Nový 

Jaroslav Zajíček 

Výzva
Znali jste P. Pavla Kupku (1954-1991; 1978-
1982 vikář na Dómě v Olomouci; od r. 1986 
děkan děkanátu Moravská Třebová)? Prožili 
jste s ním něco pěkného? Chcete se podělit 
o vzpomínku na něj? Máte k dispozici nějaké 
materiály (fotografie, dopisy, aj.), které jste 
ochotni publikovat? Pokud alespoň na jed-
nu z těchto otázek odpovíte „ANO“, prosím 
ozvěte se na níže uvedené kontakty. Ptáte se 
proč? V roce 2016 tomu bude 25 let, co otec 
Pavel zemřel, proto se chystá vydání důstojné 
připomínky (kniha, brožura) na člověka, který 
ač mlád umřel, mnoho lidi oslovil. 
Chcete-li se podělit o vzpomínku na něj, 
ozvěte se prosím na e-mail: reznickova@ar-
cibol.cz nebo v pracovní dny na telefon 587 
405 251, či adresu Centrum pro rodinný život, 
Řezníčková M., Biskupské nám 2, Olomouc 
779 00; dále je možné využít tyto kontakty: 
vymola@arcibol.cz, telefon 724 702 929. 

17/7 Rada schvaluje zakoupení 2 ks kontej-
nerů na plast a papír od firmy AJAN,  
s. r. o., 674 01 Střítež 7 za částku 6.300 
Kč bez DPH,

18/7 Rada schvaluje nabídku RWE na dodáv-
ku zemního plynu pro Město Jevíčko 
pro rok 2016 za stanovenou částku dle 
zápisu,

19/7 Rada schvaluje podání žádosti v rámci 
výzvy „Podpora sídelní zeleně“ na revi-
talizaci ulic Svitavská a Třebovská,

20/7 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Hanáckou zemědělskou spo-
lečností Jevíčko a. s., Třebovská 713, 
Jevíčko na zpracování a využití biologic-
ky rozložitelných odpadů (dále BRKO) 
v kompostárně v obci Víska u Jevíčka  
s bezplatnou likvidací odpadu,

21/7 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Lucií Krejčí, Kaňákova 280/2, 
Třebíč na zpracování a využití biologic-
ky rozložitelných odpadů (dále BRKO)  
v kompostárně v obci Biskupice s bez-
platnou likvidací odpadu,

22/7 Rada schvaluje CN společnosti KOM-
CIS PROFI, s. r. o. Uherský Brod ve výši 
25.000 Kč bez DPH vč. příkazní smlouvy 
na zajištění žádosti o podporu v rám-
ci LXIV. výzvy - OPŽP, prioritní osy 4 
- Zkvalitnění nakládání s odpady a od-
straňování starých ekologických zátěží, 
jejímž předmětem bude pořízení svozo-
vé techniky na bioodpad,

23/7 Rada schvaluje zadávací dokumentaci  
k veřejné zakázce akce „Oprava komuni-
kace ulice Nerudova mezi č. p. 477 - 528, 
Jevíčko“ a komisi pro otevírání obálek  
a posouzení nabídek dle zápisu,

24/7 Rada schvaluje prodloužení licence na 
antispamový server k automatickému 
odstraňování spamů v částce 19.152 Kč 
bez DPH,

25/7 Rada schvaluje ukončení smluvního 
vztahu s Domovem na Kalvárii, s. r. o., 
Jaroměřice 271 pro nedodržování pla-
tebních podmínek vyplývající z uzavře-
né smlouvy,

Změna svoZu komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu  
místo Velikonočního pondělí  

dne  6. 4. 2015
bude proveden v sobotu 4. 4. 2015.

Svozové nádoby nejlépe nachystat  
k vývozu již v pátek večer.

Informace platí pro město Jevíčko  
a olÚ Jevíčko. 

Petr Lorenc, SITA CZ a. s.

likvidace bioodpadu
odpad ze zahrad mají občané Jevíčka 
možnost odevzdat ve sběrném dvoře  

do celoročně přistaveného kontejneru.

sběrný dvůr města Jevíčko je otevřen  
v následujících dnech a časech:

sT         7,00 - 11,30     12,00 - 17,00
pá 12,00 - 17,00
so   7,00 - 12,00
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vá, obě ze třídy 2. B. O svých vítězích mohla 
hlasovat i veřejnost. A jak to dopadlo? Cenu 

Čtyřikrát druzí v basketbalu!
Pro letošní školní rok 
byly pro žáky zá-
kladních škol vypsá-
ny čtyři katergorie v 
basketbalu. Jednalo 
se o okresní kola, do 
kterých se probo-
jovali žáci Základní 
školy Jevíčko. První 
soutěž se konala v 
Moravské Třebové 
24. 2. 2015 pro žá-
kyně 8. - 9. tříd. V konkurenci pěti nejlepších 
družstev okresu obsadila naše děvčata ve slo-
žení Kateřina Popelková, Jana Valíčková, Mi-
chaela Kadlecová, Magdalena Parolková, Sára 
Klímová, Simona Jeřábková, Petra Kubitová, 
Veronika Culíková a Hana Kejzlarová 2. místo. 
Stejně dobře se dařilo i našim starším žákům 
v Litomyšli o dva dny později 26. 2. 2015. 2. 
místo obsadilo družstvo, které tvořili Jakub 
Mauer, Denis Mrvoljak, Aleš Přikryl, Martin 
Hrubý, David Dvořák, Ladislav Vašek, Ondra 
Štindl a Michal Valík. Chlapci dokonce sahali 
po vítězství, když ve finále s družstvem ze Svi-
tav prohráli po velkém boji pouze o 4 body. 
Okresní kola mladší kategorie chlapců a dívek 

6. - 7. tříd se kona-
la opět v Moravské 
Třebové. V úterý 10. 
3. 2015 naše děv-
čata vybojovala  
v konkurenci osmi 
družstev také 2. mís-
to, když podlehla až 
ve finále družstvu 
z Litomyšle. Děvča-
ta hrála ve složení 
Natálie Finsterlová, 

Simona Konečná, Pavlína Langerová, Veroni-
ka Hrubá, Nikola Téglasová, Anička Junková, 
Kristýna Živná, Ivana Kotoulková a Eva Marti-
šová. Chlapci poslední kategorie odehráli svůj 
turnaj 11. 3. 2015 za účasti devíti družstev.  
V tomto turnaji jsme doplatili na nevýhodné 
rozlosování a po prohře ve skupině s pozděj-
ším vítězem jsme obsadili 2. místo. Družstvo 
tvořili Cyril Novotný, Jakub Vrbický, Petr Machá-
ček, Tomáš Konečný, Vojta Václavek, Tomáš 
Richtr, Marek Vašíček a Víťa Vedra. 
Jak je vidět, basketbal v Jevíčku umíme. A co 
je ještě důležitější? Že je o tuto krásnou hru 
na naší škole mezi žáky zájem.

Mgr. Zdeněk Bombera

Gymnázium Jevíčko 
tradičně úspěšné

Studenti Gymnázia Jevíčko opět mezi nejlepšími

Taneční soutěž
Dne 11. 2. 2015 se konala ve Svitavách v kul-
turním areálu Fabrika okresní celostátní sou-
těž tanečního oboru.
V této soutěži vystupovali žáci ve třech cho-
reografiích a jejich vystoupení můžeme zhod-
notit jako úspěšné.
Za první choreografii pod názvem ´´ Kdo hle-
dá, ten najde´´ obdrželi poděkování za účast. 
V další choreografii pod názvem ´´Paleta plná 
barev´´ obdrželi diplom za prostorovou kres-
bu a za třetí sólovou choreografii nazvanou 
´´Zrcátková´´ získali diplom za čistotu v kla-
sické taneční techniky a postup do krajského 
kola, což je velké ocenění.

Alena Dosedlová

Základní škola Jevíčko
ve dnech 8. a 9. dubna 2015 opět proběhne 
sběr papíru organizovaný Základní školou Je-
víčko.
Kdy:  8. dubna 2015 od 7:00 do 16:00 hodin
    9. dubna 2015 od 7:00 do 16:00 hodin
Kde: Sběrný dvůr města Jevíčka

Papír nemusí být tříděný na karton, časopisy, 
noviny - je možné přinést „směs“.
Je nutné, aby byl papír zbaven jakýchkoliv 
plastových obalů, u knih musí být odstraněny 
desky.
Ze zkušeností z předcházejících sběrů je nut-
no, abyste se zaměřili na odstranění příměsí, 
které do papíru nepatří - plastové obaly, des-
ky na knihách, v krabicích např. od čokolád  
a bonbonier odstranit plastové výplně atd.
Pokud budete vytvořené balíčky s papírem 
svazovat, je nutno použít dostatečně pevný 
provázek (není vhodné jej balit do lepicí fólie 
např. izolepou, jedná se o sběr papíru a ni-
koliv plastu). Pro vybírání papíru je nutné jej 
mít svázaný do nějakého tvaru nebo uložený 
např. do krabice tak, aby bylo možno zajistit 
jeho uskladnění.
Abychom dokázali zajistit výkup za nejvyšší 
možnou cenu, je nutné z Vaší strany zajistit 
maximální důslednost ve třídění - odstranění 
příměsí, které do papírů nepatří. Tyto nedo-
statky nám dělají výrazné problémy při zajiš-
ťování výkupu papíru.
Jako tradičně bude odevzdaný papír zvážen 
přímo ve sběrném dvoře.
Děkujeme za pochopení a podporu.

 Základní škola Jevíčko

I v letošním školním roce uspěli žáci Gymná-
zia Jevíčko v krajských kolech soutěží.
Zdeňka Mauerová, studentka prvního roční-
ku, zvítězila v krajském kole recitační soutěže 
Wolkrův Prostějov, které proběhlo 12. března 
2015 v Pardubicích. Porotu zaujala strhujícím 
přednesem povídky Woody Allena. Kdyby 
byli impresionisté dentisty (Fantazie s přená-
šením temperamentů). 
Zdeňka tak bude reprezentovat Gymnázium 
Jevíčko v celostátním kole této soutěže, jež se 
bude konat ve dnech 16. - 20. června 2015, 
jak jinak, v Prostějově. Nutno podotknout, že 
v letošním roce se koná již 58. ročník Wol-
krova Prostějova, jedné z nejvýznamnějších 
celostátních přehlídek uměleckého přednesu  
a divadla poezie.
Tentýž den se v Pardubicích konalo krajské 
kolo konverzační Soutěže v německém jazyce 
kategorie III A. A opět můžeme slavit! Nhi Ho-

ang Hai ze třídy 1. A se podařilo zdolat ostat-
ní soutěžící a z prvního místa postupuje do 
celostátního kola soutěže. Aneta Zezulová ze 
sexty skončila na krásném 5. místě.
A do třetice všeho nejlepšího. Ve středu 11. 
března 2015 proběhlo v Hlinsku krajské kolo 
Soutěže v ruském jazyce. Naše studentka Mo-
nika Mazalová ze třídy 8. S se umístila v kate-
gorii SŠ II na skvělém třetím místě. V katego-
rii SŠ I Nikola Krupková z 3. B obsadila pěkné  
5. místo.
Všem výše zmíněným studentům ještě jed-
nou gratulujeme, děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy a vítězům přejeme hodně 
úspěchů v celostátních kolech.
Studenti Gymnázia Jevíčko tak navázali na 
výborné výsledky z let minulých, což svědčí  
o tom, že výuka nejen cizích jazyků je na naší 
škole stále na vysoké úrovni. 

Mgr. Dita Šponerová

Studenti našeho gymnázia se každoročně 
účastní výtvarné soutěže Zdravá a nemocná 
příroda Pardubického kraje – jednoho z nej-
větších výtvarných projektů pro děti a mládež 
nejen v kraji, ale i v České republice.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 25. 
února 2015 v Pardubicích. Letošní 5. ročník 
této soutěže byl pro naši školu mimořádně 
úspěšný. V kategorii středoškolské mládeže 
se na předních místech umístily hned dvě 
naše studentky. Michaela Pipreková získala  
2. místo a 3. místo obsadila Kristýna Bažanto-

veřejnosti získala se značným bodovým ná-
skokem Michaela Pipreková.

 Mgr. Jana Janečková

Autorka: Michaela PiprekováAutorka: Kristýna Bažantová
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Duben – za kamny to znáte, pojďte raději na pořady knihovny.

Vzpomínkový večer na pana Františka Továrka
Ve čtvrtek 12. března jsme společně zavzpomínali 
na pana učitele Františka Továrka. V letošním roce 
uplynulo 25 let od jeho úmrtí. Večer zahájily tóny 
trubky pana Petra Pávka, který Večerkou připo-
menul tábornickou činnost pana učitele. Velké po-
děkování patří všem, kdo přišli uctít jeho památku. 
Rudolf Beran představil pana Františka Továrka jako 
významného literáta, nejen v rámci našeho regionu. 
Natálka Finsterlová a Kubík Mauer obohatili večer  
o ukázky z knížek, které František Továrek napsal pro 
děti.  Poděkování patří i Zdeňku Bomberovi, který vzpomněl turistické výlety s panem učitelem i jeho 
dráhu pedagogickou a roky, které společně trávili na táborech v Bobrovecké dolině, kde začínal jako 
táborník a posléze vedoucí tábora, následovník pana Františka Továrka. Připomněl také, že jevíčské 
děti mají stále možnost navštívit Bobroveckou dolinu na táborech, které vede Ing. Roman Műller. 
Velmi pěkné byly vzpomínky, o které se s námi podělili návštěvníci akce. Na veselou notečku pozvedli 
večer manželé Markovi, paní Áša zahrála na harmoniku, tak jak hrávala pod smrkem v Bobrovecké 
dolině a zazpívali jsme si všichni. Vzpomínalo se s úsměvem, abychom nezůstali nic dlužni velkému 
smyslu pro humor a nadhledu pana Františka Továrka. Paní Dana Jedlinská přinesla „prkýnkový kafe“, 
tak jak je vařila Františkovi v polní kuchyni, pokud nevíte, jak se vaří, řekněte si o recept. Fotografie 
z táborů najdete na http://bobrdol.cz/, web, který spravuje Ing. Roman Műller. Večeru byly přítomny 
i děti F. T. paní Vlasta Purketová a František Továrek ml. Děkujeme všem, kdo byli tak laskaví a přišli 
s námi zavzpomínat na významnou osobnost našeho města a to jak na poli literárním, tak v duchu 
sportovním a turistickém.
Ve vzpomínkách se často opakovala láska pana učitele ke knihám a předčítání na táborech, máte chuť 
začíst se do knih Františka Továrka, najdete je v naší knihovně.

Čtvrtek 9. dubna v 17.30 hodin – sál zámečku 
Kvalitní koření do každého vaření. 
Máte pocit, že vaříte stále to samé?? 
Víte, že koření může být zdravé? Kolik druhů koření znáte a využíváte??
Pokud máte rádi bylinky, nebo nevíte jak na to s jejich využitím ve vaší kuchyni, je 
tento večer přesně pro vás. Srdečně vás zveme na povídání o kořeních klasických 
nebo méně známých s paní Veronikou Vykydalovou. Kvalitní koření si můžete na 
místě zakoupit a budete mít možnost ochutnat potraviny, na které bude použito. 

Čtvrtek 23. dubna v 17.30 hodin – sál zámečku
Beseda s Blankou Stárkovou
PhDr. Blanka Stárková je významná česká překladatelka ze španělštiny, 
redaktorka, dramaturgyně a moderátorka Českého rozhlasu. V letech 
1999-2002 byla šéfredaktorkou stanice Český rozhlas 3 - Vltava a výraz-
nou měrou přispěla k její kulturní obrodě a dnešní podobě.  Ze španělštiny 
přeložila desítky knih světových autorů. Jména tak proslulá jako Gabriel 
García Márquez (mimo jiné romány Láska za časů cholery, Na paměť mým 
smutným courám či Zpověď trosečníka), Abel Posse (např. Evita a Che Guevarův pražský příběh), 
Julio Cortázar, Miguel Delibes, Carmen Laforet, Elena Fortún a řada dalších. Za překlad knihy Javiera 
Maríase Černá záda času jí byla v roce 2009 udělena Cena Josefa Jungmanna za  nejlepší překladové 
dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce. Dále je držitelkou Řádu Isabely Kastilské, který jí 

v roce 2014 udělilo Španělské království za šíření povědomí o španělské kultuře v České 
republice. Paní Blanka Stárková navštíví město Jevíčko ve čtvrtek 23. dubna 2015. Do-
poledne pobeseduje se studenty místního gymnázia na téma jazyk jako vidění světa  
a možnosti a meze převodu mezi systémy a navečer od 17.30 v sále zámečku povypráví 
nejen o překladech, ale i o rozhlase, o Španělsku a Latinské Americe, o jejich herojích 
Che Guevarovi či Evitě Perónové a podobně. Přijďte si popovídat s výjimečnou osob-
ností a zároveň s milou, laskavou a šarmantní ženou.      Text: Rudolf Beran

Čtvrtek  30. dubna v Listování v 18.00 hodin – Kino Jevíčko, vstupné 50,- Kč
Koho lišky vypijou – Lidmila Kábrtová
Je padesát slov hodně, nebo málo na to, aby se v nich dalo říct vše podstatné? Malá 
El žije v Československu sedmdesátých let. Násilí mezi rodiči je běžnou součástí jejího 
dětství, neudivuje ji, ale poznamenává. Zvláštní výchova a patologické vztahy, jimiž 
je obklopena, ji uzavírají do izolace a El se postupně propadá do beznaděje. Toto 
vyprávění na pomezí prózy a poezie je lakonické, anekdotické, výraznou roli v něm 
hraje pointa jednotlivých minipříběhů. Každá z kapitol má přesně padesát slov, je 
příběhem sama o sobě a zároveň přidává další kamínek do mozaiky celé knihy. De-
butantka Lidmila Kábrtová přichází s originální prózou, v níž záleží na každém slově.

Upozorňujeme všechny děti, že každé pondělí si mohou přijít do knihovny tvořit, malovat, 
povídat a hrát si se studentkami Terezkou a Pavlínkou. Od 14.00 hodin se můžete připojit 

a společně si hrát.

Městská knihovna v Jevíčku

Úspěchy žáků ZUŠ 
Jevíčko

Dovolte mi podělit se s Vámi o další úspě-
chy našich žáků. Po zdařilé okresní soutěži, 
o které jsem Vás informoval v minulém čísle 
zpravodaje, následovaly soutěže krajské. Ve 
středu 11. března probíhala v Pardubicích 
soutěž v oboru zpěv, kde se na druhém mís-
tě umístil Jakub Mauer ze třídy Mgr. Kateřiny 
Konečné. Ve čtvrtek pokračovala soutěž ve 
Vysokém Mýtě v oboru dechových dřevěných 
a bicích nástrojů, kde byla úspěšná Natálie 
Zikmundová ve hře na příčnou flétnu ze tří-
dy Lenky Holubové dipl.um. a umístila se na 
místě třetím. Ve hře na saxofon získala první 
místo s postupem do celostátního kola sou-
těží  ZUŠ Veronika Dražková a druhé místo 
Petr Mooz, oba ze třídy Mgr. Petra Smékala. 
Na bicí nástroje nás reprezentovali Jan Mouč-
ka – čestné uznání, Vilém Seman -  třetí místo, 
Vojtěch Tlamka – druhé místo a soubor bicích 
nástrojů s názvem „ Nezpomalíš!“ (Vojtěch 
Tlamka, Vilém Seman, Jan Moučka, Ondřej 
Štindl), který získal první místo s postupem 
do celostátního kola. Všichni žáci jsou ze třídy 
učitele Petra Prossera. Páteční závěr soutěže 
patřil žákům na dechové žesťové nástroje.  
I tady žáci zabodovali a obsadili Jakub Sta-
něk a Jan Hader druhé místo ve hře na trub-
ku, Kateřina Pávková první místo ve hře na 
trombon a Jakub Mauer druhé místo ve hře 
na trombon a první místo ve hře na baryton 
s postupem do celostátního kola. Jmenovaní 
žáci jsou ze třídy Dušana Pávka, dipl.um. (nyní 
starosty města Jevíčka). V současné době vy-
učuje žáky Jan Kozelek, DiS. Velký dík patří 
také našim korepetitorům, paní učitelce Ivaně 
Svojanovské a panu učiteli Martinovi Kouřilo-
vi, dipl.um.
Reprezentace školy z výčtu úspěchů je pří-
kladná, tedy nelze než poděkovat všem žá-
kům a pedagogům, kteří tak přispívají k dob-
rému jménu naší školy.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko  
MgA. Ondřej Čada 

JARO
Jaro klepe na dveře,
kdo mu dveře otevře?
Už ho cítím za vraty,
šmejdím tady s košťaty!
  Odhodíme svetry, šály,
  ať se zase v koutě válí!
  Nastavíme slunci kůži,
  oči se nám blahem úží!
Včelka „Mája“ cítí jaro,
zima už má vyprodáno.
Lehneme si na trávu,
vytáhneme jarní parádu!
  Ženy se sluní nahatý,
  chlapi koukají za ploty!
  A slunce tak sálá -
  a já volám bezva, sláva!

    Jiřina Skřebská
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pondělky Z A V Ř E N O
15:15-16:15  Jóga pro děti od 3 let  

+  jednou za měsíc  POndělní 

TVOŘENÍ  viz samostatný leták

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

pro běhálky
16:30  VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY S DĚTMI 

pro batolátka
10:00 VOLNÁ HERNA

Z A V Ř E N O

pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

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

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

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU
Středa 1.4. velikonoční tvořivá dílna
Středa 8.4. hry

Středa 15.4. bylinky
Středa 22.4. zpívání
Středa 29.4 čarodejnice

Činnost centra je financována z prostředků MPSV a města Jevíčka.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI    
stálý program

Dětský bazar
Ve dnech 12. – 14.3.2015 se v prostorách Synagogy v Jevíčku konal 
Bazar dětského oblečení a potřeb. Akce se setkala s pozitivním ohla-
sem jak ze strany prodávajících, tak ze strany kupujících. Maminkám se 
prodalo zboží za přibližně 25 tis. Kč. Chceme poděkovat městu Jevíčku 
za poskytnutí prostor a maminkám, které se podílely na organizaci 
této akce. Budeme se těšit zase na podzim.

horní řada zleva: P. Brettschneider, P. Svojanovský, A. Přichystal, J.  Živný, 
A. Klein, L. Hrazděra, D. Šebek, R. Čech, D. Crha
spodní řada: V. Seč, I. Stupka, K. Řehoř, M. Žilák, Z. Nečas

HC BLADES Jevíčko - ohlédnutí za 
sezónou

U party kamarádů, nebo řekněme týmu, který se chce jakýmkoliv způ-
sobem prezentovat, není snadné zvolit jeho příznačný název. Obzvláš-
tě v případě, kdy má tento název charakterizovat jeho výjimečnost,  
a odlišit jej od ostatních part. Vzhledem ke skutečnosti, že naše město 
jako jediné v ČR je proslulé výrobou holicích čepelek, jejichž výroba 
se traduje již od roku 1950, byla volba poměrně jasná. A protože ostří 
čepelek je tím správným synonymem k dobře nabroušeným nožům 
našich bruslí, byl vybrán název HC BLADES Jevíčko, nebo chcete-li čes-
ky Jevíčské ŽILETKY. Ve stručné charakteristice týmu je třeba zmínit, 
že základ je složen z „postarších“ ale zato dlouholetých amatérských 
hráčů ledního hokeje. Mnozí z nás pamatují dřevní dobu vlastnoručně 
stříkaných, venkovních kluzišť, kdy zima ještě bývala zimou. Tento zá-
klad je pak doplněn mladými nástupci. Předloňskou sezónu obnovené 
Městské Moravskotřebovské hokejové ligy (v minulosti nazývané Od-
borářská liga) někteří z nás odehráli jako výpomoc v mužstvu Velkých 
Opatovic. V jejím závěru se pak tzv. „zdravé jádro Jevičáků“ rozhodlo 
odtrhnout, a pro nadcházející ročník vytvořit svůj vlastní tým (soupis-
ku a další podrobnosti najdete na oficiálních stránkách http://www.
hc-blades.4fan.cz/).
Organizace soutěže Městské ligy v ročníku 2014/15 se chopilo nové 
vedení a liga včetně tréninkových zápasů probíhala od konce září do 
poloviny března. Tým reprezentující naše město obsadil v konečné ta-
bulce páté místo.

pořadí zápasy výhry remízy prohry bilance body 

1 P.B.Morava 
Studená Loučka

14 11 1 2 81:44 (37) 23

2 Bottari Udánky 14 11 0 3 70:30 (40) 22

3 Starák 14 10 0 4 57:42 (15) 20

4 HC Čerti 
Moravičany

14 10 0 4 74:39 (35) 20

5 HC BLADES 
Jevíčko

14 6 1 7 74:39 (35) 13

6 Banda 
Velké Opatovice

14 3 0 11 39:59 (-20) 6

7 Slavoj Loštice 14 2 0 12 28:61 (-33) 4

8 HC Boršov 14 2 0 12 27:75 (-48) 4

Určitě to není jakkoliv ohromující výsledek. Ale troufám si konstatovat, 
že v zápasech s rovnocennými soupeři jsme problém uhrát dobrý vý-
sledek neměli. Po doladění pravidel pro příští sezónu, kdy bude elimi-
nována účast borců, kteří ještě nedávno oblékali dresy v profesionál-
ních soutěžích a mohli by stále s přehledem hrát první nebo druhou 
lajnu v krajském přeboru, se pak liga více vyrovná a boj o body bude 
zajímavější.
Tímto bych chtěl poděkovat spoluhráčům za odvedený výkon, bojov-
nost, srdíčko a zodpovědný přístup k zápasům. Dále Městu za umož-
nění propagace symbolů na našich dresech a poskytnutý příspěvek. 
Také ostatním sponzorům v čele s místní firmou Czech Blades s.r.o., no 
a v neposlední řadě i hrstce věrných fanoušků, kteří nás podporovali 
přímo na stadionu v REHAU aréně.

Karel Řehoř, kapitán HC BLADES
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pondělky Z A V Ř E N O
15:15-16:15  Jóga pro děti od 3 let  

+  jednou za měsíc  POndělní 

TVOŘENÍ  viz samostatný leták

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

pro běhálky
16:30  VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY S DĚTMI 

pro batolátka
10:00 VOLNÁ HERNA

Z A V Ř E N O

pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

Í
ZE ZÁMEČKU DO SVĚTA z.s.

pořádá

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

13. - 17.července 2015
Od pondělí do pátku, vždy od 9 do 17 hodin.

 Děti budou docházet do prostor Základní umělecké školy v Jevíčku, 
do parku u Zámečku a na hřiště za gymnáziem. 

Budou zajištěny teplé obědy v jídelně a pitný režim.  
Program se letos ponese v duchu starověkého Řecka, děti se dozvědí 

něco z dějin umění, zkusí si práci s keramikou. Budeme také 
sportovat a nahlédneme do historie olympijských her.

tvorba z keramiky a sportovně-pohybové hry

Cena tábora - 800,- Kč pokrývá obědy, materiál a lektorné.

V případě zájmu kontaktujte 608438338
 nebo email: renatastindlova@post.cz

Na všechny se těší MgA. Renata Štindlová a Mgr. Radka Jelínková.

TÁBOR
Í

ÍÍ ÍPR MESTSKY Í

Pozvánka 
Přijďte s námi diskutovat a dozvědět se více na téma:  

 

Zdravý a vyvážený jídelníček 
 

Posezení je vhodné pro maminky s dětmi od narození do jednoho roku.  

Můžete se těšit na ochutnávku a vzorečky dětské výživy Bebivita.  

Vstupné zdarma. 

 

Kde: RC Palouček 

Kdy: 9.4.2015 v 10 hod. 

 

                                                  Těšíme se na Vás  

Č R s    m o    J E v í Č k o
VÁS SRDEČNĚ ZVE V páTEk    1. 5.  2015  NA TRADIČNÍ

SPORTOVNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA SMOLENSKÉ PŘEHRADĚ

posEZEní  vám  ZpŘíJEmní:
- udírna plná dobrot
- pečené makrely
- grilované ryby
- stánek s pivem
- „O K É N K O“ s něčím tvrdším
-  H U D B A

PREZENCE:     04:30 – 06:00 HOD.            
S T A R T O V N É:    dospělí   100,- Kč , 
mládež (do 15 let)  50,- Kč

PRŮBĚH ZÁVODŮ:                                                                          
1. POLOČAS      06:00 – 09:00 HOD
    PŘESTÁVKA    09:00 – 10:00 HOD
2. POLOČAS       10:00 – 13:00 HOD
     VYHLÁŠENÍ   13:30 -  14:00 HOD

SRPS PŘI ZŠ JEVÍČKO POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „SPORTUJEME 2015“
20. – 24. července 2015
Každý den od 8 do 17 hodin (společné aktivity od 9 do 16 hodin).   
Tábor je určený pro děti I. stupně ZŠ, které rády sportují. Setkají se s různými druhy 
sportovních odvětví – atletika, gymnastika, orientační běh, kolektivní hry, ale chy-
bět nebudou ani klasická táborová zápolení. Vše zakončíme společným posezením  
u táboráku. Na účastníky čeká i několik sportovních překvapení. Tábor bude pře-
vážně probíhat na místních sportovištích.
Cena tábora: 800 Kč (v ceně teplé obědy v jídelně, pitný režim, materiál, lektorné) 
Kontakt: Mgr. Radka Jelínková - tel. 608 080066 
nebo email:mgr.jelinkova@gmail.com
       Těšíme se na Vás

Více informací na WWW.RYBARIJEVICKO.CZ 

ČRS  MO JEVÍČKO POŘÁDÁ TRADIČNÍ

D Ě T S K É   R Y B Á Ř S K É   Z Á V O D Y
V SOBOTU 2. 5. 2015
NA  SMOLENSKÉ  PŘEHRADĚ

SOUTĚŽIT SE BUDE V KATEGORII JEDNOTLIVCŮ 
A POKRAČOVAT V SOUTĚŽI

DRUŽSTEV O PUTOVNÍ POHÁR 

JEDNO DRUŽSTVO TVOŘÍ 3 LOVÍCÍ,
 NUTNO NAHLÁSIT PŘED ZAČÁTKEM ZÁVODU

STARTOVNÉ JE ZDARMA 

pREZEnCE:     07:00 – 08:00 hod.     1. mísTo – poukaZ na 
odBěR RYB. poTŘEB Za 1.500,-kč
1. poloČas:  08:00 – 10:00 hod.     2. mísTo – poukaZ na odBěR RYB. poTŘEB Za 
1.000,-kč 
pŘEsTávka:  10:00 – 10:30 hod.   3. mísTo – poukaZ na odBěR RYB. poTŘEB Za    
500,-kč
2. poloČas:  10:30 – 12:30 hod.   -   osTaTní ZávodníCI oBdRŽí malÉ dáRkY.
vYhláŠEní:    13:00 hod.  -  pRvní  ChYCEná  RYBa  = věCná CEna 
                                    -  nEJvěTŠí  RYBa  =  věCná CEna 
pRo vŠEChnY ZávodníkY  oBČERsTvEní – svaČIna  -  Z d a R m a 

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.RYBARIJEVICKO.CZ

Pozvánka 
Přijďte s námi diskutovat a dozvědět se více na téma:  

 

Zdravý a vyvážený jídelníček 
 

Posezení je vhodné pro maminky s dětmi od narození do jednoho roku.  

Můžete se těšit na ochutnávku a vzorečky dětské výživy Bebivita.  

Vstupné zdarma. 

 

Kde: RC Palouček 

Kdy: 9.4.2015 v 10 hod. 

 

                                                  Těšíme se na Vás  
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Reklama Rustika společně  s Cykloklubem Jevíčko a Městem Jevíčko
vyhlašuje v rámci konání  39. ročníku mezinárodních cyklistických závodů 

GP MATOUŠEK

SOUTĚŽ v jakékoliv tvůrčí činnosti
na téma „cyklistika“ (kresba, fotografie, keramika, literární dílo atd.)

Soutěž bude hodnocena ve čtyřech kategoriích:
I.  předškolní děti       II. 6-12 let       III. 12-18 let       IV. od 18 let
Uzávěrka soutěže je 25.4.2015, vyhlášení výsledků a představení prací bude v rámci 

závodů  8.-10.5.2015.
Práce doručte na adresu RUSTIKA, Svitavská 166, 569 43 Jevíčko, sl. Frumoltová.

Pro vítěze budou připraveny pěkné věcné ceny.

RC Palouček pořádá Divadelní a pohádkovou dílnu  pro 
děti 3 až 7 let staré

perníková chaloupka
Pondělí 13. dubna 2015 od 16:15 do 17 h 
V RC Palouček Jevíčko

Vede: MgA. Zdeňka Selingerová         
Poplatek 20 Kč / dítě

Přehled akcí Jevíčko DUBEN 2015
1. 4.  14:30  Velikonoční tvořivá dílna, Senior klub Palouček
7. 4.  19:00  Divadlo Járy Cimrmana, Hotel Morava
8. 4.  14:30  Hry, Senior klub Palouček
9. 4.    8:00  Den otevřených dveří, OLÚ Jevíčko
9. 4.  10:00  Zdravý a vyvážený jídelníček, RC Palouček
9.4.  18:00  Přednáška o jarní detoxikaci a čínské medicíně,  
      hotel Morava 
11. 4.  18:00  „Nájemníci pana Swana“, divadlo, kino Astra
12. 4.    8:30  Vítání jara pincem, tělocvična ZŠ
12. 4.  17:00  Koncert Big Band a RH Big Band, kino Astra
13. 4.  16:15  Perníková chaloupka- dílna, RC Palouček
13. 4.  16:30  Zastupitelstvo města, sborovna Gymnázia 
15. 4.  14.30  Bylinky, Senior klub Palouček
18. 4.  16:00  Okolo Jevíčka, Synagoga
22. 4.  14.30  Zpívání, Senior klub Palouček
29. 4.      14:30  Čarodějnice, Senior klub Palouček
30. 4.  17:00  Čarodějnice na Žlíbkách

SK Pinec Jevíčko

srdečně zve na

Vítání jara PINCEM
turnaj dětí a rodičů s dětmi ve stolním tenise

Kdy: 12. dubna 2015 (prezentace od 8.30 do 8.45 h)

Kde: tělocvična ZŠ Jevíčko (vchod od hřiště)

Kdo: registrované i neregistrované děti do 13 let a jejich (pra)rodiče

Kategorie: děti 6-10 let / děti 11-13 let – jednotlivě i ve dvojici s rodičem

Hraje se na šesti stolech, na dva vítězné sety. Dělení do skupin dle počtu startujících.

Ceny a poháry pro nejlepší hráče.

Občerstvení na místě zajištěno.

Pro více info – tel. 731 895 467

SK Pinec Jevíčko

srdečně zve na

Vítání jara PINCEM
turnaj dětí a rodičů s dětmi ve stolním tenise

Kdy: 12. dubna 2015 (prezentace od 8.30 do 8.45 h)

Kde: tělocvična ZŠ Jevíčko (vchod od hřiště)

Kdo: registrované i neregistrované děti do 13 let a jejich (pra)rodiče

Kategorie: děti 6-10 let / děti 11-13 let – jednotlivě i ve dvojici s rodičem

Hraje se na šesti stolech, na dva vítězné sety. Dělení do skupin dle počtu startujících.

Ceny a poháry pro nejlepší hráče.

Občerstvení na místě zajištěno.

Pro více info – tel. 731 895 467

Závod míru nejmladších  GP MATOUŠEK  39. ročník

NEPŘEHLÉDNĚTE - omezení silničního provozu
8. května od 8,00 do 12,00 hod. 

bude Palackého nám., ulice Třebovská, Okružní I., Svitavská (po křiž.s K.Čapka), Kostelní 
ulice uzavřeny pro veškerý provoz. V této době nebude možné z prostoru vymezeného 

trasou závodu odjet ani do něj vjíždět. Přeparkujte si svá vozidla mimo vymezený prostor 
budeteli potřebovat s vozidly vyjet.

Autobusové nádraží bude přemístěno do Brněnské ulice k Penny.
Objížďky ulicemi: U Cihelny, Biskupická,  Okružní II, III, IV, A.K.Vitáka, K.Čapka

Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X Prolog

STARTCÍL

Svitavská
Svitavská

Tř
eb

ov
sk

á
Tř

eb
ov

sk
áOkružní I

Okružní I

 cyklistický etapový závod s mezinárodní účastí   8. - 10. května 2015 v Jevíčku

PROGRAM
   
  8. května   9,45 hod.   slavnostní zahájení Palackého nám. v Jevíčku
 10,00 hod.   1. etapa - prolog     
 16,45 hod.   start 2. etapy nám. TGM v Moravské Třebové  
 18,45 hod.  cíl na Palackého nám. v Jevíčku  
  9. května 10,00 hod.  start 3. etapy Velké Opatovice, cíl 10,35 hod.  
 15,55 hod.  start 4. etapy v Úsobrně, cíl v Jevíčku 17,45 hod.
10. května   9,30 hod.  start 5. etapy - časovka Jevíčko - Březina a zpět 
 13,30 hod.  Slavnostní zakončení - předání cen  
  
 

areál „ Panský dvůr“ na ul K. H. Borovského  
 9. května 15,00 hod. start diváckého peletonu, s Czech Blades k trase 4.etapy 
 16,15 hod.  vystoupení country kapely Trní (Boskovice) 
 18,30 hod.  vystoupení skupiny Bluemy (Jevíčko)
 20,30 hod.  vystoupení kapely Frontmen (Jevíčko)   
  občerstvení zajištěno  
10. května 12,30 hod.  6. ročník závod škol v cyklistice pro děti
  výstava a vyhlášení výsledků soutěže tvůrčích prací 
  vystoupení dětí z MŠ, mažoretky z „Jevíčka do světa“  
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Základní umělecká škola Jevíčko 
 
 
 

 
 
 
 

Přijďte s námi oslavit
 

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
   

 
 

dne 29. dubna 2015 od 9 – 12 a 14 – 17 hod.

v prostorách Zámečku v Jevíčku
 
   - den otevřených dveří tanečního oboru ZUŠ Jevíčko 

  - ukázky tanečních choreografií žáků 
  - videoprojekce z činnosti tanečního oboru 

 

 

Na Vaši návštěvu se těší učitelé a žáci ZUŠ Jevíčko
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dne 29. dubna 2015 od 9 – 12 a 14 – 17 hod.

v prostorách Zámečku v Jevíčku
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  - ukázky tanečních choreografií žáků 
  - videoprojekce z činnosti tanečního oboru 

 

 

Na Vaši návštěvu se těší učitelé a žáci ZUŠ Jevíčko

Cantilo Jevíčko
Ženský pěvecký sbor Bělá pod Pradědem 

Black Uganda Choir Brno
X-tet  Rychnov nad Kněžnou

Pěvecký spolek Cantilo ve spolupráci 
s městem Jevíčko  a ZUŠ Jevíčko

pořádají

5. ročník přehlídky pěveckých sborů

Vstupné dobrovolné                                                      Děkujeme všem sponzorům a příznivcům

18. 4. 2015 v 16:00 Synagoga Jevíčko  

Okolo Jevícka ˇ

SDH JEVÍČKO zal. 1870 – 2015, VÁS PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY 145. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SBORU ZVE, NA 

 

Srdečně zveme všechny rodiče a děti, pro které připravujeme disciplíny s hasičskou 
tématikou (jarní vzduchovka, lanová lávka, překážková dráha, základy zdravovědy, základy požární ochrany, 
splnění každé disciplíny odměníme sladkou odměnou). 

PEČENÉ MAKRELY, GRILOVANÉ VEPŘOVÉ A KUŘECÍ STEAKY, GRILOVANÝ HERMELÍN 

K tanci a poslechu hraje při příležitosti oslavy 15 let od svého založení skupina 
Prezentace Hasičského kalendáře 
na rok 2016 a historické techniky  
SDH Jevíčko 
Vstupné dobrovolné 

Začátek od 14:00 hodin   Sobota 25. dubna 2015  Pivovarský park v Jevíčku 

 
    
  HLAVNÍ SPONZOR 
MĚSTO JEVÍČKO 

       
SPONZOŘI AKCE 

 
VÁS ZVE DNE 

9. 4. 2015 OD 8:00 DO 15:00 HODIN  
NA 

Program bude probíhat v prostorách OLÚ Jevíčko průběžně po celý den. 

15 - 17 hodin doprovodný program!  

    8:00 - 9:00 hod. odběry krve (glykémie a cholesterol) i s vyhodnocením výsledků v naší laboratoři 

10:00 - 12:00 hod. pro zájemce zdarma funkční vyšetření plic včetně odborného výkladu a vyhodnocení  
   plicních funkcí, změření tlaku, pulsu a zásobení těla kyslíkem 

10:30 a 14:00 hod. předvedení práce našich fyzioterapeutů a pracoviště ergoterapie včetně ukázky   
   kompenzačních pomůcek, prohlídka RHB bazénu 

Ve vstupní hale si můžete prohlédnout výstavu historických fotografií léčebny a města Jevíčka, dozvíte se 
informace o možnostech léčby v našem zařízení, provedeme Vás rehabilitačním pracovištěm a seznámíte se 
s prací našich fyzioterapeutů a ergoterapeutů.  

Chcete vědět, proč je důležitá hygiena rukou? A jaké materiály jsou nejvhodnější pro hojení chronických ran 
Vás a Vašich blízkých? Máte diabetes a chcete o něm vědět více?  

Přijďte, po celý den Vám budou k dispozici odborníci na hojení chronických ran a kompresivní terapii, hygienu 
rukou, diabetu a s ním souvisejících potravinových doplňků a výživy při tomto onemocnění.  

Přijďte se poradit s odborníky z Lékárny U Bílého anděla Jevíčko, kteří s naší léčebnou spolupracují. 

Po celý den Vám budou k dispozici pracovníci OLÚ Jevíčko, občerstvení možno zakoupit v kiosku, od 12 hodin 
otevřena kavárna. 

        Více o programu na www.olujevicko.cz/program 
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zbraně všichni záložníci ročníků 1882-1891, 
navíc i domobranci  I. výzvy, tj. ročníky 1876-
1881, aby doplnily jednotky na válečné sta-
vy. V pásmu krakovského I. armádního sboru 
(spadala pod něj západní Halič, Slezsko a se-
verní Morava) však byli mobilizováni také do-
mobranci  II. výzvy, tedy ročníky 1872-1875. 
Dvaačtyřicetiletý Zdenko Jaroš sice už v břez-
nu 1914 dovršil odvodní věkovou hranici, 
přesto byl ještě v srpnu povolán ke své jed-
notce, 13. domobraneckému pluku v Olo-
mouci spadající pod vzpomenutý I. armádní 
sbor.  Avšak byl zařazen v hodnosti desátníka 
(Corporal, kaprál) z neznámých důvodů k 32. 
zeměbraneckému pěšímu pluku v malopol-
ském městě Nový Sandec, a to k 2. praporu. 
Těžko už dnes zjistíme, kdo z tehdejších jevíč-
ských radních měl zájem na tom, aby Zdenko 
zmizel z města a proč. Snad byl stále ještě 
považován za „přivandrovalce“,  ale spíše zde 
hrály roli konkurenční důvody. 
V Haliči
32. zeměbranecký pěší pluk (K.k. Landstur-
minfanterieregiment Neusandez Nr. 32) tvo-
řily tři prapory. Štáb pluku (včetně velitele 
Silvestra šl. v. Lukanovic), 2. a 3. prapor sídlily  
v Novém Sandeci, 1. prapor v Tarnově. Pluk 
byl asi už od svého zformování součástí kra-
kovské 110. domobranecké brigády (vel. pod-
maršálek Wenzel Tertain) podřízené lvovské 
9. jezdecké divizi (vel. podmaršálek Leopold 
sv. p. v. Hauer) bojující v sestavě I. rakousko-
-uherské  armády (vel. gen.jezd. Viktor Dankl 
v.Krasnik). Jednotka určená původně k obra-
ně krakovské pevnosti však byla brzy nasa-

zená jako bojová jednot-
ka. Už ve dnech 23. - 25. 
srpna zúčastnila úspěšné 
bitvy u Krašniku, 30. srp-
na bojovala na řece Kam-
ienna (levý přítok Visly), 
atd. Ale pak následovala 
víceméně neúspěšná sé-
rie tvrdých střetů s ruskou 
početní převahou. Ještě 
v první polovině září vy-
klidila rakousko-uherská 
vojska  východní  Halič, na 
přelomu října a listopadu 
i obrannou linii na řece 
San a ustupovala dále na 
západ. V  polovině listo-
padu se celá Danklova  
I. armáda bránila v oblas-
ti Čenstochová - Krakov.  
Krakov, jedna z největších 

a nejdůležitějších pevností monarchie v Ha-
liči byla tehdy přímo ohrožována armádními 
sbory 3. a 9. ruské armády. Navíc ruská 4. ar-
máda (granátnický, XVI., XVII. a III. kavkazský 
sbor) pod velením gen. pěchoty A. E. Ever-
ta  zahájila 15. listopadu ze severovýchodní-
ho směru mohutný útok na pozice I. armá-
dy gen. Dankla. Mezi jejími jednotkami byla  
i 110. domobranecká brigáda s 16. a 32. do-
mobraneckými pluky (brigáda bojovala jako 
součást V. sboru polního podmaršálka Pau-
la Puhalla v.Brlog). Brigáda v těžkých bojích  
s ruským granátnickým sborem ustoupila 
až na desetikilometrový úsek mezi obcemi 
Chelm a Suloszowa (asi 25 km ssz. od Krako-

Záhada smrti Zdenko Jaroše       Příběh téměř detektivní z I. světové války

O Jevíčku a jeho mlýnech
Kdysi moravské královské město Jevíčko bylo 
založeno před polovinou 13. století  na pra-
staré zemské cestě spojující Prahu s morav-
skou Olomoucí. Nadáno řadou výhodných 
výsad se rychle stalo pro celou Malou Hanou 
obchodním, řemeslným a tržním centrem. 
Kvetla zde řemesla a důležité byly zdejší trhy. 

Od pradávna se nacházely v Jevíčku tři mlý-
ny, všechny poháněny vodami Malonínského 
potoka. 
První mlýn, dříve zvaný Horní, se nacházel 
pod zámkem, ale známější byl podle svých 
posledních majitelů jako Křivánkův mlýn. 
Druhý mlýn se uvádí  podle polohy jako Pro-
střední nebo klášterní, protože patřil jevíč-
skému augustiniánskému klášteru. Třetí mlýn, 
nazývaný Kamenný nebo Pod Jaroměřickou 
branou, byl asi nejstarší.  Posledními držiteli 
byli Valentovi, s jejichž jménem je také nejví-
ce spojován. První a třetí mlýn byly v r. 1979 
zbourány. Druhý zmíněný mlýn vlastně přežil 
dodnes, ale od r. 1953 se zde nemlelo.  V ná-
sledujících letech byla kdysi pyšná mlýnská 
stavba degradována na skladiště. 
Jarošův mlýn
Prostřední mlýn se v pramenech poprvé při-
pomíná k r. 1562, ale jistě bude starší. V r. 1717 
ho nechal převor A. Schmitt barokně přesta-
vět na mlýn s trojím složením s moderní tech-
nikou té doby a v zásadě vtiskl stavbě dodnes 
patrné rysy. Avšak už v. 1784 v rámci josefín-
ských reforem přešel do správy náboženské-
ho fondu, který ho spravoval až do r. 1900. 
Když se v r. 1900 uskutečnila dražba mlýna, 
získal jej osmadvacetiletý Zdenko Jaroš.  

    
     

Zdenko se narodil  4. 3. 1872 ve Zboňku jako 
třinácté dítě (šestý syn) mlynáře Rudolfa Ja-
roše (1828 – 1907) a jeho ženy Františky roz. 
Šméralové (1833 – 1911). Po získání základ-
ního vzdělání na obecní škole ve Svitávce 
nastoupil do učení mlynářskému řemeslu. V 
rodném mlýně i na zkušené v dalších mlý-
nech získal nejen zkušenosti, ale prokázal 
velké schopnosti stát se dobrým mlynářem. 
Po zvládnutí praktických činností a úspěšném 
vykonání příslušných zkoušek se stal mlynář-
ským mistrem. S pomocí rodiny se osamo-
statnil a usadil se v Jevíčku. O dva roky poz-
ději se oženil s Marií Koutnou (6. 12. 1878–3. 
4. 1938), založil vlastní rodinu, a tak se stal 
zakladatelem jevíčské větve Jarošů. Postupně 

se narodily čtyři děti: Marie, Zdenko, Mojmír 
a Vladimír. Celé první desetiletí 20. stole-
tí vyplnil  Zdenko starostmi o rodinu a svůj 
mlýn. Zdálo se, že nic nestojí v cestě k rodin-
né pohodě a prosperitě. Zanedlouho se však 
život všech zásadně změnil. Proti své vůli byl 
vtažen do největšího konfliktu lidských dějin, 
který zásadně změní další chod světa.
Velká válka
První světová válka (před rokem 1939 známá 
jako Velká válka) byl válečný střet dvou bloků 
nejmocnějších států světa:  Dohody a Ústřed-
ních mocností. Jedním z hlavních válčících 
států bylo Rakousko-Uhersko. Právě ono 28. 
července 1914 vypovědělo válku Srbsku a tím 
odstartovalo čtyři roky trvající válku.  
Brannou moc v Rakousko-Uhersku tvořilo 
společné vojsko (císařská a královská armá-
da –kaiserliche und königliche Armee) a  tzv. 
zeměbrana, což byly armády obou zemí moc-
nářství  (Landwehr a Honvédseg). Po absol-
vování povinné základní služby a následné 
desetileté službě v záloze, byli ovšem všich-
ni muži vedení v evidenci jako domobranci 
(Landsturm, v Uhrách Népfelkelo). Domobra-
necká povinnost se týkala mužů do 42 let  
a dělila se podle výcviku a věku na dvě vý-
zvy (nejstarší 4 ročníky tvořily druhou výzvu). 
Domobranecké jednotky v míru neexistova-
ly, stavěly se až v případě války a byly určeny  
k týlové a pomocné službě a neměly opouš-
tět území své země. Počítalo se, že v případě 
války budou nejdříve povoláni domobranci  
I. výzvy a teprve v případě potřeby i II. výzvy. 
Nakonec však bylo všechno jinak.

Důležité bylo, že evidence mužstva domobra-
ny příslušela domovským obcím (vedly podle 
ročníků seznamy všech domobranců přísluš-
ných do obce - tzv. Landsturmrollen, které 
povinně ve spolupráci s matričními a farními 
úřady neustále aktualizovaly), pak politickým 
úřadům (opravovaly a doplňovaly obecní se-
znamy) a nakonec vojenským domobranec-
kým úřadům. Čili obce prakticky rozhodovaly, 
kdo z domobranců v případě války bude po-
volán do armády.
Mobilizace          
Při vyhlášení úplné mobilizace rakousko- 
uherské armády 31. 7. 1914 byli povoláni do 
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va). Její ztráty však byly značné. Mezi stovka-
mi padlých a nezvěstných  je od 24. listopadu 
1914 veden jako nezvěstný také Zdenko Jaroš.
Záhada
Marie Jarošová byla silná žena. Nejenže udr-
žela v následujícím čtvrtstoletí mlýn a celé 
hospodářství v chodu, ale dokázala dobře 
vychovat a připravit pro praktický život své 
čtyři děti. Nová situace ji samozřejmě musela 
silně deprimovat. Zdá se, nejhorší byl  nedo-
statek oficiálních zpráv o zmizelém. Po válce 
někteří dokonce uvažovali, že Zdenko stále 
žije někde v Rusku. Zdá se, jakoby se vlastní 
rodina smířila s tím, že „někde v Haliči“ padl. 
Proto i na rodinném hrobě na jevíčském hřbi-
tově, kde má Zdenko své čestné místo, chybí 
datum.  Avšak nikdo se do nějakého pátraní  
o osudech zmizelého nepustil, což by se 
mohlo z dnešního pohledu jevit přinejmen-
ším jako zvláštní.
Někdy v r. 2010 se případem začal zabý-
vat autor tohoto pojednání, který je vnu-
kem mlynáře Zdenko Jaroše. První informaci  
(a jedinou) získal v pražském Vojenském his-
torickém archivu. Byla sice velmi kusá, pro-

tože vojenský kmenový list jeho dědečka 
Zdenka zde není, ale alespoň bylo potvrzeno, 
u jaké jednotky bojoval. Důležitější však bylo 
získané datum, od kdy je veden jako nezvěst-
ný a odkaz na jeho prohlášení za mrtvého. 
Nejasnosti  však zůstaly.
Objasnění po 100 letech
K zásadnímu zlomu došlo až v r. 2014, a to zá-
sluhou pracovnice muzea v Jevíčku paní Ma-
rie Paroulkové. Právě od ní zprostředkovaně 
získal autor dokumenty, za což jí patří velký 
dík. Ty s konečnou platností přesně po 100 
letech vlastně vyřešily celý problém. Jedná se 
o dva korespondenční lístky,  oba adresova-
né k rukám Marie Jarošové (viz přilohy). První 
byl odeslán již v lednu 1915 z vídeňské úřa-
dovny Červeného kříže a potvrzuje nezvěst-
nost Zdenka od 24. 11. 1914. Autorem druhé 
dopisnice byl Zdenkův spolubojovník, který 
byl  přímým svědkem jeho smrti 23. 11. 1914. 
Také ona byla zaslána adresátce již v r. 1915, 
ale podle razítka byla doručena až po válce  
v r. 1920. 
A tak jedinou a asi už navždy nerozluštitel-
nou otázkou zůstává, proč se o nalezené ko-

respondenci a v ní uvedených datech nikdy 
nezmínil žádný ze Zdenkových potomků. 
Všech šest dnes žijících jeho vnuček a vnuků 
potvrzuje, že od svých rodičů, Zdenkových 
dětí, nikdy tuto informaci neslyšelo. Nechce 
se věřit, že by Marie (naše babička) cennou 
informaci z nějakých důvodů úmyslně tajila. 
Spíše se nabízí vysvětlení, že se korespon-
dence po její smrti dostala do držení rodiny 
její dcery Marie, provdané Buličkové. Víme, že 
její už nežijící syn Jiřík byl přítelem taktéž ze-
mřelého správce jevíčského muzea ing. Jana 
Suchomela, kterému nejspíše v dobrém úmy-
slu dokumenty předal. Pak snad zůstaly zalo-
ženy v jiných materiálech listinné povahy. Ale 
to je jen autorova konstrukce. Takže přece jen 
něco nezodpovězeného zůstává…. 

  PhDr. et. Mgr. Zdeněk Jaroš, listopad 2014

Fotografická příloha k tomuto článku je 
vzhledem ke svému rozsahu umístěna na 
www.jevicko.cz v rubrice Zpravodaj. 
        Děkujeme za pochopení

Žijí s námi,
psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších…………

V minulém článku jsme si povídali o problé-
mech se zuby a i v dnešním zůstaneme na hla-
vě a řekneme si něco o uších. Velmi často se 
mě majitelé ptají, jak mají pečovat o uši svých 
zvířat. Odpověď zní nijak za předpokladu, že 
jsou uši v naprostém  pořádku. Zdravé ucho 
má určitou samočistící schopnost, ušní maz v 
něm pravidelně a rovnoměrně cirkuluje, stav 
je v rovnováze. Zbytečným nadměrným či ne-
správným čištěním by mohla být tato rovno-
váha narušena. 
Jak tedy poznat, že jsou uši v pořádku? Kůže 
zdravého ucha je na vnitřní straně světlá, ne-
porušená, zvukovod  neobsahuje nadměrné 
množství mazu, nevytéká z něj žádný sekret, 
nezapáchá. Na vnější straně je kůže a srst 
normální, není rozškrabaná, olysalá, šupina-
tá. Ucho nebolí, nesvědí, není oteklé, teplé či 
červené. Celkově si pes uší nevšímá. Netřepe 
hlavou, nejezdí hlavou po koberci, ucho si ne-
škrabe, nenosí hlavu na stranu. 
Pokud  ale není vše v pořádku, co může být 
příčinou? Velmi mnoho věcí. Na vině mohou 
být bakterie, kvasinky, parazité, cizí tělesa, 
trauma, nádorová onemocnění, celkové kožní 
nemoci, hormonální onemocnění, autoimu-
nitní onemocnění či alergie. Velmi často je to 
kombinace těchto příčin, kdy jedna navazuje 
na druhou. Náchylnější plemena onemocní 
častěji. Jsou to třeba ta s větší genetickou 
predispozicí k alergiím, například němečtí 
ovčáci, retrívři, teriéři. I potravní intolerance 
či alergie na bleší kousnutí se může projevit 
pouze svědivostí a začervenáním ucha a ni-
čím jiným.  U plemen s převislými a hodně 
osrstěnými boltci, jako je kokršpaněl nebo 
křepelák, zase ucho řádně nevětrá, proto jsou 
náchylnější ke kvasinkovým zánětům. Pudlíci, 
bišonci a jorkšírci můžou mít hodně chloupků 
i vevnitř zvukovodu, a tím pádem zhoršené 
větrání a ztíženou přirozenou cirkulaci ušního 

mazu. Vrozený zúžený zvukovod může trápit 
například mopse či šarpeje. Častěji onemocní 
psi, kteří se v létě hodně koupou.
Z výše uvedeného je zřejmé, že neexistu-
jí univerzální léčebné ušní  kapky.  Často 
se totiž stává, že přijde do ordinace majitel 
bez zvířete a vyžaduje «něco na uši». Bez 
řádného vyšetření a anamnézy ale nebudu 
vědět, co mám podat. Jiné kapky se dáva-
jí na parazitární problém, jiné na bakteriální 
či kvasinkový. Jinak se léčí akutní problém, 
jinak zase chronický. Často se neléčí jen 
kapkami, ale léčba je komplexnější. A co když 
je porušený bubínek či je ve zvukovodu cizí 
těleso? Průběh nemoci a odpověď na léč-
bu je též hodně individuální. Léčba nemocí 
uší se opravdu musí každému jedinci „ušít“ 
na míru. Stejně tak prevence. Problémy  
s ušima se rády vracejí, stávají se chronickými 
a udržovací či preventivní péče je pak nezbyt-
ná. Jednomu ale bude stačit udělat prevenci 
1x za měsíc, někdo bude muset 3x týdně. Peč-
livost, výdrž a spolupráce s lékařem je nutná. 
Velmi často se stává, že lidé dostanou kapky, 
za 3 dny přestanou kapat, protože se psovi 
uleví. Za měsíc se problém vrátí, ale již nejdou 
k veterináři, vytáhnou  ze skříně kapky, zase 
se jednou, dvakrát nakape a tak pořád dokola 
a za rok máme v uchu vypěstované multirezi-
stentní kmeny bakterií, které navíc již přešly  
i do středního ucha. 
Pokud tedy zjistíte nějaký problém s oušky  
u vašich zvířat, neotálejte a navštivte své-
ho veterinárního lékaře a dbejte jeho rad  
a pokynů. Poradí, jak správně léky aplikovat, 
předvede techniku výplachu atp. Bez porady 
s veterinářem také do ucha raději nic sami ne-
aplikujte. 

MVDr. Eva Kouřilová

Stručná statistika 
pochodu Jarní 
přírodou 2015

V sobotu 14. 3. 2015 se šel a jel 39. ročník 
pochodu Jarní přírodou.
Počasí bylo jarní: dopoledne zataženo, 
odpoledne začalo pršet. Účast byla velmi 
dobrá 532 turistů. Pěšáků šlo 529, cyklisté jeli 
3. Počet turistů na pěších trasách: 7 km - 272 , 
16 km - 169 , 23 km - 81 , 38 km - 7 .
Nejpočetnější zahraniční turistickou skupinou 
byli turisté ze Sieroszewic (Polsko). Bylo jich 
35. Sieroszewice jsou družební obcí obce 
Jaroměřice.
Více informací bude na: www.jaromerice.cz 
(Organizace a spolky, TJ Jaroměřice , KČT)  
a v kronice DP Jarní přírodou.

Ing. Josef Peka

Foto:  Jana Toulová
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Obec Biskupice

Společenská rubrika
březen 2015

Naši jubilanti

Ivo Protivánek
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Jaroslav Friedel
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a úspěšný první krůček v životě.

Ohlédnutí za gulášem
V sobotu 14. března 2015 uspořádalo AVZO Bis-
kupice druhý ročník soutěže O nejlepší bisku-
pické guláš. Soutěžilo pět kuchařů - Jitka, Milan, 
Martin, Peťa a Jarda a úkol byl prostý, uvařit ten 
nejlepší guláš. A nutno říci, že porota měla těž-
ký úkol, protože guláše byly výborné. Nicméně, 
vyhrát může jen jeden a letos byl vyhodnocen 
jako nejlepší guláš Milana Foreta. Návštěvníci 
- degustátoři vytvořili také porotu a měli také 
nelehký úkol, vyhodnotit guláš publika. A tuto 
cenu získal guláš Martina Bombery. Gratulujeme 
všem vítězům. Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům a účinkujícím za vytvoření super 
atmosféry a také panu Maňákovi za sponzorský dar. Děkujeme.        
                    AVZO Biskupice. 

MDŽ
8. března jsme si připomněli svátek všech 
žen celého světa. SPOZ obce Biskupice na 
tento významný svátek, který letos připadl 
na neděli, rozdává kytičky všem biskupickým 
ženám s přáním od našich nejmenších. Rád 
bych poděkoval Amálce, Barunce, Gitušce, Li-
bušce, Katce, Kristýnce, Aničce, Elišce, Valče, 
Lucii, Nikole, Helče a Evě za roznos květin a za 
obětavost a nadšení.

Filip Procházka, SPOZ Ohlédnutí - 5. ročník „P+P“
V sobotu 7. března 2015 odpoledne proběhl 5. ročník „P+P“. Všichni hráči byli rozděleni do  
4 kategorií podle věku. Byli jsme překvapeni tím, že nejvíce hráčů bylo ve 4. kategorií - 16 let  
a více (čili kategorie určená pro dospělé). Nejdříve se soutěžilo ve hře pexeso a potom soutěžící 
skládali puzzle na čas. Výsledky klání jsou následující:

Hra pexeso:           
I. kategorie - hráči do 6-ti l       II. kategorie 
          - hráči 7-10 let
1. Gituška Pinkavová              1. Filípek Otevřel
2. Jareček Zecha                           2. Karolínka Zechová 
3. Tobiášek Slouka                       3. Matyášek Pinkava
III. kategorie - hráči 11-15 let          IV. kategorie - hráči 16 
let a více
1. Daniel Slouka                            1. Lucie Bálková
2. Adéla Otevřelová                       2. Petr Navrátil
3. Anička Neuerová                        3. Lucie Pudíková

Skládání puzzle na čas:          
I. kategorie - hráči do 6-ti let          II. kategorie 
          - hráči 7-10 let
1. Gituška Pinkavová                   1. David Šebek
2. Tadeášek Navrátil                    2. Karolínka Zechová
3. Libuška Procházková                 3. Filípek Otevřel
III. kategorie - hráči 11-15 let          IV. kategorie - hráči 16 let a více
1. Diana Macková                   1. Jan Pospíšil
2. Adéla Otevřelová                        2. Filip Procházka
3. Daniel Slouka                             3. Helena Podlezlová
Vítězové klání „P+P“ si domů odnesli hezké ceny. Drobnou odměnu obdrželi i ti, co měli tento-
krát méně štěstí. Dobrá nálada nechyběla a tak jsme prožili hezké odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK
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POZVÁNKA
X. slet čarodějnic 

a čarodějů
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 zveme všech-
ny čarodějnice a čaroděje na 10. ( jubi-
lejní) velký slet. Slétneme se v 18.30 hod  
u vatry na návsi.
Nezapomeňte si vzít s sebou košťata, po-
metla či smetáky a také lampiony a dobrou 
náladu. Čekají na Vás kouzelné lektvary, 
dobrůtky z udírny, ale také čarodějnické 
pochoutky (hadí oči, pavouci atd....). Účast 
přislíbily i „tančící čarodějnice“. 
Všichni jste srdečně zváni, nudit se určitě 
nebudete. 

Helena Neuerová, ČČK

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – NOVINKY V LIKVIDACI ODPADŮ V OBCI
LIKVIDACE BIOODPADŮ
Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela 
zákona o odpadech, která mimo jiné ukládá 
obcím povinnost zajistit oddělený sběr BRKO.
Proto obec umístí na svozovém stanovišti 
u hasičárny HNĚDÝ KONTEJNER  o objemu 
1100 l. Tento kontejner je určen pro drobný 
bioodpad z domácností.
Do biologicky rozložitelného odpadu patří:
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovo-
ce a zeleniny, pečivo, kávový odpad, čajové 
sáčky, obilniny, tráva, květiny, listí, seno, pili-
ny, stonky rostlin
Do biologicky rozložitelného odpadu nepatří:
olej, pleny, uhynulá zvířata, skořápky, maso, 
kosti, kůže, trus, zvířecí srst, popel, cigarety
Pro větší množství bioodpadu (tráva a klestí 
ze zahrad) bude nadále sloužit sběrné místo 

u čistírny odpadních vod. Tento odpad bude 
následně likvidován na kompostárně v Bisku-
picích.  Proto Vás upozorňujeme, že odpad 
je nutno mít tříděný (tzn. zvlášť tráva, klestí 
apod.), jinak nemůže být odpad na sběrné 
místo přijat.
Současně žádáme všechny občany, aby při 
jarním úklidu zahrad neprováděli spalování 
organického odpadu (pálení bioodpadů na 
zahradách a polích, vypalování trávy apod.) 
mezi rodinnou zástavbou. 

LIKVIDACE ROSTLINNÝCH OLEJŮ
Z DOMÁCNOSTÍ
Pro likvidaci odpadů – rostlinných olejů (např. 
fritovací olej) bude na svozovém stanovišti  
u hasičárny umístěna plastová popelnice o 
objemu 220 l. Oleje do této popelnice je nut-
no dávat v uzavřených PET lahvích např. od 
limonád. 

Sportovní 
kynologie

Zveme příznivce sportovní kynologie na ná-
cvik obran, které probíhají v Biskupicích v 
areálu na Střelnici každou středu od 16:30 
hodin, nutné předchozí nahlášení, kapacita je 
omezena, na tel. 776 314 845. Figuruje Michal 
Vidlař, figurant I. třídy.
Sportovní kynologie neučí pejska být zlým, 
právě naopak. Pes chápe nácvik obran jako 
hru a tak k ní i přistupujeme.

LIKVIDACE ŽELEZNÉHO ODPADU
Pro likvidaci železného odpadu bude v bý-
valém areálu JZD v zadní části umístěn kon-
tejner firmy SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o 
Moravská Třebová.
Předem Vám děkujeme, že odpad třídíte  
a tím snižujete náklady na jeho likvidaci.  
I proto nemusela obec, jako v minulých le-
tech, pro letošní rok zvyšovat poplatek za li-
kvidaci odpadů v obci.

Dalibor Šebek, starosta obce

Sdělení obce
Splatnost poplatku za likvidaci odpadů je 
do 30. 4. 2015. Výše poplatku je 450,- Kč za 
poplatníka.

Libuše Pazdírková, účetní obce
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SDH Chornice  zve na 

TRADIČNÍ PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC
v pátek 1. května 2015 od 16:00 hodin  
v areálu u hřiště

Bohaté občerstvení: 
langoše, hranolky, párky,        
makrely, točené pivo …..

Masky vítány.

Obec Chornice

Bruslení v Moravské 
Třebové
Bruslení je v současné době jedním z nejrozšířenějších 
sportů téměř všech věkových kategorií. Každoročně se 
proto v zimním období těšíme, že využijeme ledové plo-
chy nedalekých rybníků ve Vrážném či Nectavě. Letos  
k nám však byl přírodní led nemilosrdný a měl velmi 
krátké trvání. Využili jsme proto možnost krytého zim-
ního stadionu v Moravské Třebové. Zde se někteří žáci 
postavili na brusle vůbec poprvé, většina však měla 
základy bruslení již osvojeny. Po téměř dvou a půl ho-
dinách jsme odjížděli příjemně unaveni, zároveň však 
maximálně spokojeni. Milým zpestřením byla také ces-
ta domů, kdy jsme po několika letech mohli opět využít 
znovuobnovené vlakové dopravy přímo do Chornic.

Naši jubilanti v měsíci dubnu: 

 Jiří Cába
 Vlastimil Podhorný
 Marie Valoušková
 Rudolf Pliska
 Miroslava Horníčková

Gratulujeme 
a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Českotřebovský taneční pohár 2015
Děti z MŠ na návštěvě 

u hasičů
Ve středu 11. března 2015 navštívily děti 
z naší mateřské školy hasičskou zbrojnici. Vět-
šina dětí měla poprvé možnost prohlédnout 
si hasičská vozidla, požární techniku, výzbroj 
a výstroj hasičů, a to vše se zajímavým výkla-
dem pana Ševčíka. Některé děti si vyzkoušely 
hasičské helmy a podívaly se i do garáží a šat-
ny hasičů. Své nově získané poznatky aktivně 
využijeme k realizaci výtvarných prací v sou-
těži „Požární ochrana očima dětí.“

Melková Ivana,  učitelka MŠ

Členka TJ Sokol Chornice Alena Fiebichová se 7. 3. 
2015 v České Třebové zúčastnila soutěže „Českotře-
bovský taneční pohár 2015“. Se svým „flamencovým“ 
týmem, ve velké a kvalitní konkurenci, vybojovala  
2. místo a dovezla si domů stříbrnou medaili. Ta-
nečnice čeká postupová soutěž, která proběhne 21. 
3. 2015 v městě Zábřeh na Moravě.

Holóbkova mozeka v Chornicích
V sobotu 8. března, vystoupil v místním kulturním 
domě šestnáctičlenný dechový soubor Holóbkova 
mozeka z Protivanova. Pořad vtipně provázel ka-
pelník Jiří Holub, který nechal zahrát všem ženám, 
které ten den měly svátek a pak nechal na divácích, 
aby si řekli o jakoukoliv písničku. Dvouhodinové 
vystoupení uteklo jako voda a všichni přítomní si 
odnesli hezký zážitek.
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ÚSPĚŠNÍ „CHORNIČTÍ SOKOLÍCI“ 
V ZIMNÍM ČTYŘBOJI

Naše mládež z TJ Sokol Chornice velmi dobře reprezen-
tovala naši obec 26. 2. 2015 na okresní soutěži v zimním 
čtyřboji, která se konala ve Svitavách. Tato soutěž se sklá-
dá ze šplhu na tyči, skoku z místa, hodu na koš a člun-
kového běhu na čas. Soutěžit odjelo 14 dětí a ve svých 
kategoriích se umístili:
1. místo: Friedl Dan, Lexmann Denis, Machálek Adam, 
Elnerová Aneta, Tylšar Filip, Kopková Pavlína
2. místo: Kopka Tomáš, Kopková Hana, Elner Martin
3. místo: Friedlová Dominika, Sekereš Kristian
4. místo: Spíchal Pavel, 6. místo: Sladká Lucie, 
12. místo: Vykydalová Markéta
Do krajského kola postoupilo 13 „sokolíků“, kteří jsou aktivní a sportovně nadaní v mnoha smě-
rech. Zúčastňují se dalších soutěží a turnajů, které se bohužel termínově kryjí, a tak do Pardubic 
7. 3. 2015 vyrazilo 6 sportovců, kteří i ve větší konkurenci obstáli a umístili se na medailových 
pozicích. Na 1. místě se umístili Adam Machálek (kat. starší žáci I.) a Filip Tylšar (kat. starší žáci 
II.). 2. místo obsadil Pavel Spíchal (kat. starší žáci I.). Na 3. místě skončili Aneta Elnerová (kat. 
starší žákyně II.) a Kristián Sekeréš (kat. starší žáci I.) a krásné 5. místo vybojoval jeden z našich 
nejmladších závodníků, Tomáš Kopka. 

Jako doplňkový závod byla vyhlášena sou-
těž ve skoku přes švihadlo. Soutěžící museli 
provést co nejvíce přeskoků po dobu 30 s. 
Zúčastnili se ho také někteří naši závodníci  
a umístili se ve svých kategoriích takto: 
Pavel Spíchal na 1. místě a Aneta Elne-
rová, Adam Machálek a Tomáš Kopka na  
2. místě.
Všem závodníkům gratulujeme a také tou-
to cestou děkujeme řidičům, panu Kopkovi 
a Seidlovi, za odvoz na krajskou soutěž. 

Za TJ Sokol Chornice Alena Fiebichová  
a Ilona Vašíčková

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nová informace ke kanalizačním přípojkám.

Zastupitelstvo obce Chornice projednalo a schválilo na veřejné schůzi podporu pro výstavbu 
kanalizačních přípojek, kterými se budou připojovat jednotlivé domácnosti k nové splaškové 
kanalizaci.  Domácnostem, které se na novou kanalizaci připojí, bude od obce poskytnut pří-
spěvek ve výši 300,- Kč za běžný metr nově zbudované kanalizační přípojky (myšleno přímé 
propojení domácnosti s kanalizační šachtou – nikoliv přes septik). Výše stanovený příspěvek 
bude jednotlivým domácnostem poskytnut po samotné realizaci a po odsouhlasení s provo-
zovatelem kanalizace, kterým je VHOS a.s. Veškeré kroky, vedoucí k připojení na revizní šachtu, 
konzultujte předem se zástupcem provozovatelské firmy VHOS a.s., panem  Janem Doleželem 
na telefonním čísle: 724 121 507. Pozor!!! - příspěvek bude poskytnut pouze těm domác-
nostem, které budou řádně připojeny nejpozději do konce měsíce října tohoto roku. Do-
mácnosti, které se připojí po tomto termínu, budou přípojky hradit bez příspěvku obce, tedy 
pouze z vlastních zdrojů. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že všichni mají za povinnost 
likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem. To znamená, že ten kdo má možnost připojení 
ke splaškové kanalizaci se připojí a vypouští odpadní vody do čistírny. Nebo se nepřipojí, ale 
potom je povinen dokládat vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí, 
jakým zákonným způsobem likviduje odpadní vody v objemu, který za rok odebral. Toto je 
ale podstatně dražší a méně pohodlný způsob likvidace splašků. Vyvážení splašků na čistírnu 
pomocí fekálního vozu, vyjde cca 10x dráž, než je schválená výše stočného. Ten kdo řádnou 
likvidaci nedoloží, se vystavuje riziku vyměření sankce podle § 118, odst 1, písm. b), Vodního 
zákona, a to až do výše 50.000,- Kč. Podporu ve výši 300,- Kč za běžný metr, získá každá do-
mácnost, která se připojí, bez ohledu na to, zda si nechá přípojku zrealizovat od odborné firmy, 
nebo ji zbuduje svépomocí.  Pro toho, kdo se rozhodne pro odbornou firmu, je výhodnější, 
nechat si zpracovat několik cenových nabídek pro porovnání. Cenovou nabídku na kompletní 
práce rády poskytnou například tyto firmy:

Instalatérství Bidmon – tel: 608 779 060
Stavitelství REMAS – Libor Hromádka – tel: 776 429 540

Stavitelství Josef Geršl  - tel: 736 751 658 

KOVOŠROT 
CHORNICE 

INFORMUJE

Výkup druhotných surovin od 
občanů – fyzických osob pokraču-
je bez omezení! Jediná změna je 

bezhotovostní platba – převodem 
na účet nebo složenkou. Provozní 
doba se nemění a zůstává v tomto 

rozsahu:

Po – Pá     9.00 – 16.00
So  - 9.00 – 12.00

Kontakt: P. Kozelek – 728 924 189

Úspěchy v zeměpisné 
soutěži

S jarním obdobím přichází každoročně ně-
kolik přírodovědných soutěží pořádaných 
Domem dětí a mládeže Moravská Třebová. 
První z nich s názvem Letem světem je určena 
všem zájemcům o zeměpis, kteří své znalosti 
prokazují nad rámec běžného učiva. Již v mi-
nulosti posbírala škola několik velmi pěkných 
umístění, letos však v kategorii 6. a 7. tříd 
doslova kralovala a obsadila v konkurenci 36 
žáků první čtyři místa. Nejlépe si se soutěž-
ními otázkami a poznáváním hradů a zámků 
poradila žákyně šesté třídy Eva Vyroubalová. 
Na dalších příčkách skončila jako druhá Hana 
Kopková, třetí Michaela Němcová, čtvrté mís-
to patřilo shodně Tereze Přichystalové a Kris-
týně Schreiberové. I ve starší kategorii měla 
naše škola své zastoupení. Vůbec nejlepšího 
umístění z žáků naší školy dosáhl Miroslav 
Písek na  osmém místě. Všem soutěžícím dě-
kuji za vzornou reprezentaci školy, blahopřeji 
ke krásným výsledkům a v příštích soutěžích 
přeji hodně zdaru.

Mgr. Alena Továrková
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zitě v Českých Budějo-
vicích. Nabídku vysoké 
školy navštívit Světový 
kongres entomologů 
v Johannesburgu využi-
la spolu se třemi kolegy 
a společně si ji obohatili 
14ti denní návštěvou ji-
hoafrického národního 
parku KRUGER.

No a čas běží neúprosně a Alenka zásluhou 
své cílevědomosti a ctižádostivosti získala 
nejen ještě jeden titul za jménem, ale i mož-
nost pracovat v Americe, dokonce vycestovat  
s americkým  výzkumným týmem na Antarkti-
du zkoumat biologické hodiny pakomára.
Více o vědecké stanici na http://www.usap.
gov/videoclipsandmaps/palwebcam.cfm
O výzkumu a pobytu  pro nás nejvzdálenější 
části zeměkoule barvitě (i pro laiky!) vyprávěla 
v sobotu 21. 2. 2015. Druhou polovinu před-
nášky věnovala svým vzpomínkám na cesto-
vání, které plně využila ve svém volnu během 
čtyř prožitých let v USA. Hosté byli ve výstavní 
síni CŽP nadšeni ze vzorné přípravy a příjem-
ného vyprávění, plného hodnotných informací 
a záběrů.
Dnes úročí mladá vědecká pracovnice naby-
té poznatky v biologické farmaceutické spo-
lečnosti. Jako vždy, i tentokrát jsme jí popřáli 
úspěchy jak soukromé, tak i odborné.

S láskou a zármutkem vzpomínáme na 

J a n a   K Y S E L Á K A,
který nás navždy opustil 10. března 2008

otec Petr Kyselák, sestra Erika,
babička a děda Veselí

Obec Jaroměřice

poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2015 činí:

500,- kč na 1 občana za rok
od poplatku se osvobozují:

a) poplatník, který je čtvrtým a každým dalším nezaopatřeným dítětem v rodině,
b)   poplatník s pobytem v obci, který se v obci celoročně nezdržuje,
c)  poplatník umístěný po dobu celého kalendářního roku v léčebném nebo sociálním 

ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení,
d) poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší věku 80 a více let,
e) poplatník s pobytem v obci, který je zároveň vlastníkem stavby určené k individuální  

rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.      

nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 %
má studující ubytovaný mimo území obce (středoškolák donese potvrzení o ubytování, vyso-
koškolák donese potvrzení o studiu).

poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 29. května 2015
- je možno jej uhradit  na účet č. 3123591/0100 - do variabilního symbolu uvést domovní 

číslo popisné,
- nebo uhradit v hotovosti na Obecním úřadě Jaroměřice  (úřední dny: pondělí, středa – 

od 8 hod. do 16:45 hod.)
- 

poplatek ze psa pro rok 2015 činí 100,- kč.

Biologicky rozložitelný komunální odpad a kovy
Upozorňujme občany, že od 1. dubna 2015 mohou bezplatně uložit do sběrného dvora biolo-
gicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu a kovový odpad.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci dubnu své významné 
narozeniny oslaví:

DRAGONOVÁ JIŘINA
HLOUŠEK ANTONÍN
HLOUŠEK VLADIMÍR

LANGER ZDENĚK
PUDÍKOVÁ MARIE
PUDÍKOVÁ OLGA

Všem jubilantům zasíláme pozdravení s přá-
ním pevného zdraví a spokojenosti v letech 

následujících.

Řadu jaroměřických občanů opustil

JOSEF KREJČÍŘ
Rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

V měsíci únoru se narodil v Jaroměřicích- 
Novém Dvoře

FRANTIŠEK HLADKÝ
Chlapci i rodičům 
přejeme hodně 
zdraví a společných 
radostí. 

Vzpomínka
Dne 22. dubna 2015 

uplyne rovných  
100 let  

od narození 
  pana 

Jana KYSELÁKA z Nového Dvora. 
Dlouhodobě pracoval jako vedoucí 

cestmistr Moravskotřebovska a mnoho 
let také působil jako bezpartijní posla-
nec národního výboru v Jaroměřicích.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 24. dubna 2015 tomu 
bude 20 let,
kdy nás náhle opustil
manžel, tatínek, strýc, 

      dědeček, švagr, tchán

pan  JOSEF HRBATA
z Jaroměřic čp. 3 (ze dvora)

Vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Lenka a Ludmila s rodinami.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

„Z mého života v Americe  
a na Antarktidě“ volné vyprávění 

Mgr. Aleny Kobelkové Ph.D.  
s bohatou fotodokumentací

Další plánovanou přednáškou koncem února 
bylo třetí setkání s již vystudovanou vědec-
kou pracovnicí Mgr. Alenou Kobelkovou PhD.
Poprvé v r. 2008 nás zavedla se studentskou 
expedicí do Venezuely v Jižní Americe, kde se 
malý studentský kolektiv zaměřil na bádání 
života netopýrů.
Po dvou letech se jaroměřičtí opět setkali 
s rodačkou Mgr. Alenou Kobelkovou, stu-
dentkou doktorandství na Jihočeské univer-

Obecní úřad Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1
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Výpis z 6. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 11. 3. 2015

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2015                              

do 2. 4. v době relaxací po cvičení s Marií Pazdírko-
vou Celonárodní čtení Bible
1. - 22. 4., VS, knihovna Výstava výtvarných 
prací žáků ZŠ „Ilustrace k mé oblíbené knize“
11. 4., sobota, 16.00 h., učebna družiny v ZŠ 
Meditace s Broňou Rotherem
12. 4., neděle, 9.00 h., VS Kurz paličkování s lek-
torkou ing. Ivou Vanžurovou
13. 4. pondělí, 18.00 h., VS Babinec se spisova-
telkou Petrou Braunovou, beseda o literární tvor-
bě autorky pro dospělé a o běžném životě současné 
spisovatelky, matky tří dětí, autorky 30 knih
14. 4., úterý, 9.00 h., učebna ZŠ, Beseda se spi-
sovatelkou Petrou Braunovou, autorské čtení  
a ukázka nových knih, autogramiáda
18. 4., sobota, 9.00 h., prostory a dvůr CŽP, JAR-
NÍ TRHY aneb Malá Flóra na Malé Hané, bohatá 
nabídka rostlin, sazenic, květin a potřeb pro zahra-
du a domácnost
24. 4., pátek, začátek představení v 19.00 h. odjezd 
autobusu  Biskupice 16.50 h., Jevíčko 17.00 h., Jaro-
měřice 17.10 h. Zájezd na divadelní představení 
do Moravského divadla v Olomouci Peter Shaf-
fer  „AMADEUS“, činohra s hudbou W. A. Mozarta. 
Vstupenka 210,- Kč, studenti 105,-Kč + jízdné 80,-Kč, 
cena celkem 290,-Kč, studenti 185,-Kč

30. 4. čtvrtek, 18.00 h.,  prostory před CŽP, hřiště 
TJ, SLET ČARODĚJNIC před Dvoustovkou a volný 
přelet na hřiště TJ, zábava, soutěže a občerstvení
PŘIPRAVUJEME:           
2. - 29. 5., VS, v době provozu knihovny 
Výstava fotografií JAROMĚŘICE – VČERA A DNES 
Prosíme majitele o laskavé propůjčení dobových fo-
tografií zejména domů, stavení, usedlostí a zákoutí 
naší obce, v níž žili nebo se bavili naši předkové. Pro 
zajímavé srovnání budou vítány i fotografie součas-
né podoby domů. Věřme, že společně vytvoříme 
zajímavou výstavu!
2. 5. sobota, 17.00 hodin, VS, Stavitelé Malé 
Hané. Jevíčský městský stavitel Julius Mackerle  
a jeho synové Karel a Jaroslav, Lukáš F. Peluněk UP 
Olomouc. Realizace architektonických projektů Ja-
roslava Mackerleho v Jaroměřicích a blízkém okolí  
- Mgr. Klára Jeništová, Muzeum umění Olomouc, UP 
Olomouc. Společná diskuze s občany o stavebních 
dějinách a architektonických zajímavostech obce za 
účasti regionálního historika Mgr. Michala Schuste-
ra)
3. 5. neděle, 9.00 h., VS Kurz paličkování s lektor-
kou ing. Ivou Vanžurovou
8. 5. pátek, odjezd autobusu v 21.30 h., příjezd na 
místo 9. 5. cca v 9.00 h., odjezd v 19.00 h., předpo-
kládaný návrat domů 10. 5. v 6.30 h. Zahraniční po-

znávací zájezd do BENÁTEK s průvodcem Janem 
Valíčkem  předpokládaná cena 1300,- Kč za dopra-
vu, průvodce a pojištění k úhradě 1. - 22. 4. 2015 
v knihovně, min. 15 eur na výdaje s sebou. Zájezd 
prozatím obsazen, vítány přihlášky náhradníků na č. 
778 086 380
17. 5. neděle, Vítání občánků
24. 5. neděle  JAROMĚŘICKÁ POUŤ
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:       
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charváto-
vou v klubovně CŽP, pondělky od 16.30 h. 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanous-
kovou, DiS. v ordinaci CŽP pondělky od 16.00 
hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 
288 524.
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni CŽP, 
pondělky od 17.30 h.
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CŽP, út, st, čt vždy od 16.30 hodin.   
Cvičení SM-systém s Bc. Barborou Sekaninovou 
ve výst. síni CŽP, středy od 19.00 h.
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                              

                             

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

tele zápisu
2. hospodaření obce za leden – únor 2015
3. příspěvek ve výši 2 000 Kč Českému rybářskému 

svazu Jevíčko
4. smlouvu o partnerství s MAS Moravskotřebov-

ska a Jevíčska o.p.s., výše členského příspěvku 
činí  2 366 Kč

5. záměr prodeje pozemku st. 393/2 o výměře 15 
m2, st. 393/1 díl a o výměře 89 m2, p.č. 2820/10 
o výměře 2 m2 , p.č. 2443/28 o výměře 66 m2 
(Vidléky) v k. ú. Jaroměřice

6. prodej pozemku p.č. 166/40 o výměře 40 m2 (Za 
Tvrzí) v k. ú. Jaroměřice dle zápisu

7. nájemní smlouvu na pronájem urnového místa 
na hřbitově v Jaroměřicích, urnový háj: číslo hro-
bu 5

8. prodej betonové dlažby zbylé z rekonstrukce 
chodníků, prodejní cena  50Kč/m2

9. prodej vysokozdvižného vozíku Desta SVHM 
3522 firmě ERGO Chornice, prodejní cena 30 000 
Kč. 

10. pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu mimo režim zákona dle zápisu 

11. shromažďování biologicky rozložitelného odpadu 
ve sběrném dvoře

12. OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním od-
padem na území obce Jaroměřice

13. smlouvu o užití práva č. 5730/08/15 s Českým hyd-
rometeorologickým ústavem, Na Šabatce 17, 143 06 
Praha 4 – Komořany

14. záměr prodeje pozemku p.č. 2801/2 o výměře 778 
m2 v k. ú. Jaroměřice

15. záměr prodeje pozemku p.č. st. 240 o výměře 144 
m2 v k. ú. Jaroměřice 

Zastupitelstvo obce zamítá:
1. žádost o zřízení kotců na zahradě domu č.p. 200

Zastupitelstvo obce ruší:
1. bod usnesení č. 5/19
2. bod usnesení č. 5/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního za-

sedání 
2. plán veřejně prospěšných prací na rok 2015  
3. nabídku společnosti eCENTRE, a.s.. na služby v ob-

Babské bál 2015
Již po desáté pobavil jaroměřický soubor VJECHÉTEK hosty Babského bálu, letos konaného v pátek 27. 
února 2015.
Soubor je složený z žen, které mají velký smysl pro humor a nadsázku, rády se pobaví mezi sebou a 
mají radost z toho, že zpestří různá setkání svých vrstevníků. Před deseti lety ani neuvažovaly, že získají 
oblibu nejen v Jaroměřicích, ale že jejich vystoupení bude vyhledávaným zdrojem zábavy v blízkém 
i vzdáleném okolí. Přípravě stále nových humorných scének věnují pečlivou přípravu. Choreografii a 
kostýmy řeší „po svém“ - úměrně k možnostem a věku členek, vždy ale překvapí něčím nápaditým a 
veselým.
Je dobře, že se humor nevytratil ani po deseti letech jejich existence, i když prošel soubor změnami 
především ze zdravotních důvodů členek. Snaha omladit kolektiv se vyplatila ku prospěchu, a tak se děvčata dál scházejí v klubovně CŽP a vy-
mýšlejí, zkouší, tančí, zpívají a baví se. Pohostinství U Trojanů poskytuje po celá léta zázemí k uskutečnění Babských bálů, bylo tomu tak i letos 
- po desáté. Téměř stovce hostů zahrála ke spokojenosti hudební skupina STOFKA.
Bohatou tombolu se podařilo pořádajícímu VJECHÉTKU zajistit díky řadě štědrých sponzorů, za což náleží velké poděkování.
Poděkování patří i všem členkám souboru za vytrvalost ve snaze pobavit sebe i ostatní, vždyť i touto cestou reprezentují Jaroměřice.
Věřme, že nás VJECHÉTEK pobaví i příště.                            Helena Vykydalová     

Obecní knihovna Jaroměřice

lasti elektronických aukcí, (prezentovanou na 
minulém zasedání ZO) a nabídku zařadí do 
programu ZO v červenci 2015.

4. žádost Kynologického klubu Jaroměřice, o te-
rénní úpravy cvičiště a okolí

5. žádost o koupi pozemků ve vlastnictví obce Ja-
roměřice - pozemky p.č. 2443/8 o výměře 1223 
m2,  p.č. 2443/9 o výměře 481 m2 , p.č. 2443/10 
o výměře 790 m2

6. žádost o vybudování chodníku k číslům popis-
ným 188 - 184

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostce obce podepsat všechny uzavřené 

smlouvy
2. starostce obce zajistit aktuální geometrický 

plán obecních pozemků dle zápisu
3. místostarostovi obce podepsat smlouvy dle zá-

pisu
4. panu Sekyrovi zpracovat cenové kalkulace dle 

zápisu
 

Mgr. Iveta Glocová, v. r., starostka obce                                                                                                                                   
Stanislav Kosík, v. r., místostarosta
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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 byt 3 + 1 v Jevíčku. 
Nabídněte prosím. Tel.: 739 419 016.

pRodám palIvovÉ dŘEvo TvRdÉ + měkkÉ 
(pIlInY + ZBYTkY dŘEva). Tel.: 606 893 919

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

Máte nemovitost a ocitli jste se v tíživé životní situaci?

Vše vyřešíme za Vás!

Oddlužíme Vaši nemovitost

Poradíme ZDARMA!

Zbavíme Vás nevýhodných úvěrů

Zastavíme nařízené exekuce Najdeme rychlé řešení

773 772 024

STING Realitní kancelář

BYTY   DOMY   POZEMKY
Váš realitní makléř 
pro tuto lokalitu

Volejte 702 022 924

hledám ke koupi byt v Jevíčku. spěchá, 
nabídněte prosím. Tel.: 722 537 710.

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

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

pronajmu byt 2+1 v Biskupicích.  
Tel.: 775 381 250.

Město Jevíčko pronajme nebytové prostory na ulici Kostelní 41, Jevíčko. 
Vhodné jako obchodní, kancelářské, provozní a další podobných vlastností. 

Informace na tel. čísle 608 607 633.



3)  Předtištěná dopisnice Rakouského Červeného 
kříže – reverz

Text:
Odpověď na Váš dotaz ze dne:
    26/1 1915
Druh zbraně:    Landsturm Inf.
Setnina, švadrona, baterie atd.:
    Reg. No. 32, I. Comp. 2. Zug
Jméno a příjmení:   Zdenko Jaroš
Hodnost:   Corporal
poptávané osoby vojenské
(kolmý tisk)
Jmenovaný jest ošetřován v:
   In den bisher eingelangten ämtlichen
   Ausweisen ist Angefragter nicht enthalten
(červené razítko)
kamž adresujte další poptávky.
Nemoc nebo zranění:
VE VÍDNI, dne  1. Feb. 1915
(červené razítko)
Ústřední zpravodajství 
Rakouské společnosti Červeného Kříže.
   Auskunfts-Bureau
   Roten Kreuz
   Wien, Kriegsschule 
(červené razítko)

2) Předtištěná dopisnice Rakouského Červeného 
kříže – averz

Text:
Dopisnice porta prostá.
(Odpověď)
Ústřední zpravodajství Rakouské společnosti Červeného kříže.
Adresa dotazovatele 
(kolmý tisk, červeně)
Vpravo dole:
Zprávy o zraněných a
nemocných vojínech.
Porta prosto.
Razítko:
   6 WIEN 56
   - 1.II.15 - 8
Adresa:
   Marie Jarošová, mlýn
   v Jevíčku
   Morava

Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz
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1)  Jediný záznam o Zdenko Jarošovi ve VHA Praha

 (tiskopis, dopisováno rukou)
   Dom(obranecký). pl. č. 32
Jméno a příjmení
   Jaroš Zdeněk
   4/3 72
Narozen (ve) Zboňku
 země Morava   Boskovice
Příslušnost           země
Úmrtí       24/11 . 1914 ruská
Země        fronta
Pohřben
Místo       hřb.      řada
odd. čís. hr.
Založeno              země
svazek                čís. poř.    hřb.
čís. poř. dokl.
Opsáno na podkladě prohl. za
   mrtva běž. čís. 179
   čs. 469086
Adresa pozůstalých

Záhada smrti Zdenko Jaroše       Příběh téměř detektivní z I. světové války

PŘÍLOHY
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4) Korespondenční lístek p. Josefa Václavka – averz

 

razítko: (červeně)
   K.k.Landsturm Infanterieregiment Neusandez Nr. 32
   2. Feldbataillon
Feldpostkorrespondenzkarte
   Zens. Dr. Silbiger Oblt.
razítko pošty:
   256 FELDPOSTAMT
   6.III.15
adresa:
   Velectěná paní
   paní Jarošová
   mlynářka
   v Jevíčku
   Morava
kolek:
   Československo, 50 hal., 1919
razítko:
   27. 11. 1920
   ZEMSKÝ SOUD
   V BRNĚ
odesílatel: (kolmo, při levém okraji)
   Josef Václavek
   Landsturm reg. 32
   10 komp. 3 zug
Ad Tv 116/20

5) Korespondenční lístek p. Josefa Václavka – reverz 

 

Velectěná paní Jarošová!
Dle zpráv mých druhů tázala
jste se písemně po p.Jarošovi.
Já jsem Vám dal zprávu již 28/11,
že pan Jaroš padl dne 23/11 po
3 hodině odpoledne jeho smrt
byla lehká neboť dostal ránu
do hlavy smrt nasledovala
okamžitě jeho věci totiž
peněz hodinek a legitimace
mu nebilo možno odejmout
neboť Rusové nás zasipavali
šrapnelamy a mašingvery
nas smetali strašně k zemi
víc Vám psát nemohu
a úřední zprávu obdržíte
snad po válce neboť Rusové
už opanovali bojiště. Zděluje
Josef Václavek mlynářský
ze Staré Rovně vedle mě padl
pan Jaroš a já jsem přežil
R 10 setnina nebo 1 patalion
Přepis i s pravopisnými chybami 
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Autoři čísla:  
O. Koudelka, F. Továrek, P. Peřina, J. 
Martínková, M. Chladilová, V. Václavek 
a R. B. Beran

Milý čtenáři, příteli dobré knihy, barde i fantasto!
      V roce 1997 bylo v malohanáckém  Jevíčku založeno Literární sdružení Iniciály. Následně 
bylo oficiálně zaregistrováno coby občanské sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.  
Iniciály představují dynamický projekt, jenž dává prostor zejména regionální literatuře, regio-
nálním autorům, jejichž tvorba samozřejmě nejednou přesahuje hranice oblastí, kde žijí, pra-
cují, kulturně, společensky a umělecky se angažují. Obsahově sdružení nikdy nemělo hranic, 
spíše však vždy směřovalo k přírodě, mezilidským vztahům a tématům historickým a vlasti-
vědným.
     Pojmenování Iniciály má svůj logický základ v tom, že iniciála je první písmeno, primární 
základ textu, počátek kapitoly, psaného příběhu, literárního děje. Je počátkem dopisovatelství, 
pokusů a omylů, radosti z prvních mediálně zveřejněných vět, a později, nejspíše i spisovatel-
ství, poezie, knih. 
     Iniciála je bezesporu součástí duše každého z nás. A právě proto, coby zakladatelé Inici-
ál, dovolujeme si tě oslovit, zda bys dnešní podobu sdružení neobohatil sám SEBOU. Svým 
uměleckým zacílením, kvalitou lidství, občanské slušnosti, řádky, kapitolami či verši bohatě 
reprezentujícími současné umělecké písemnictví. 
     Iniciály nikdy nebyly sdružením, které by někoho, k něčemu, a pro něco, jakkoliv nutilo. 
Nikdy se v něm nevybíraly žádné příspěvky, nedělala se zbytečná administrativa a neorgani-
zovaly se bezduché akce. Chceme tvořit gentlemanský spolek lidí, letitých, zkušených autorů, 
jež budou postupně doplňovat mladí, začínající psavci. Milovníci krásného slova, lidé vzděla-
nostně, jazykově, stylisticky a především lidsky gramotní. Abychom mohli navázat na tradice 
těch, kteří jsou našimi vzory.
     A že máme nač navazovat, o tom svědčí i krátký úryvek z tvorby Františka Továrka otištěný 
na této straně.
            Za Iniciály - Oldřich Koudelka a Ruda B. Beran

Kostelíček sv. Bartoloměje 
František Továrek 
Zašlými stezkami str. 7 /1972/ 

Sám a sám stojí na mírném svahu pod lesem, 
svítí do kraje červenou stříškou a shovívavě 
se dívá na lidské hemžení kolem. Zvykl si na 
píseň traktorů a přijal ji za svou. A náš člověk, 
jemuž odevždy byl a je domovem, na chvíli se 
tu zastaví, zahledí se daleko, předaleko zpět, 
zaposlouchá se do výmluvného mlčení kaž-
dého kamene vůkol a je šťasten poznáním 
pravdy; minulost tak často nepříliš růžová, je 
s námi; budoucnost čeká . . .

Domov
Marie Chladilová*

Domovem mým Knínice jsou,
kde máme domek rodinný,
po pradědovi zděděný
i s malou zahradou.

Tam spousta kvítí kolem cest
a stromů všude roste.
Tak to je městys Knínice,
nerovná se mu žádné z měst.

Nahoře jsou dva rybníčky
a přes městys potok teče.
Kol obchodu Jednoty pomalu se vleče.
Neplavou v něm žádné rybičky.

Máme tam tři hospody,
i základní školu a školku
pro každého kluka i holku
a taky dva obchody.
Fara a kostel katolický,
svatému Markovi zasvěcený,
každou noc nasvícený,
chodívám tam každou neděli vždycky.

Nad kostelem hřbitov s márnicí,
u něj stojí zvonice
a u kostela v hrobce
šlechtici v rakvích ležící.

Kaplička Floriánka svatého
u cesty k družstvu stojí,
v zálivu slunce zlatého,
poblíž knínické školy.

Domov je tam,
kde to znáš,
kde je tvé zázemí
kde se dobře máš.

*Marie Chladilová - studentka jevíčské-
ho gymnázia, píše verše i prózu

SEN XXII
Petr Peřina 

Proč jsme se všichni sešli v domě z papíru, Bůh suď!
Vně domu jezdila samá šlapací kola a wartburgy,
uvnitř seděl Martin Luther a tančily staré ženy, 
na zemi se válelo několik dvaadvacítek, 
ale náboje ukradly ženský.

Ale v poledne byl docela klid.
Zubař zašil ženám ústa.
Jen v krabici od nudlí se jako kůň zařehtal Schopenhauer,
když mu přinesli parte švadleny,
co s ním chodila boxovat před barák.

Krematorium
Petr Peřina  

Duše jak věchýtek, 
v papírové rakvi 
shořela v těle, 
ona i tělo, 
konečně jsou mi 
u prdele …

Jana Martínková
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Synonymem pro etudu muže být 
obyčejné cvičení. Alespoň v hud-
bě to tak dozajista platí. Literár-
ní etuda však představuje útvar, 
skrze nějž k nám promlouvá 
obvykle již zavedený, všestran-
ně dovedný autor. Jako to platí  
i v případě Oldřicha Koudelky, 
spisovatele, publicisty na volné 
noze a každým coulem poety. 
Jeho v pořadí třetí samostatná 
sbírka etud Partitury zelených 
lásek (TG Tisk Lanškroun 2014) 
navazuje na předchozí sbírky Slza, 
a proč o láskách (1997) a Třpyt lesa 
(2006). Pokud v těchto opusech 
vystupoval Koudelka jako hledač, 
zejména pak v Slze, v níž se zrcadlí 

stav básníkovy duše v čase jeho návratu do rodného kraje, v Parti-
turách před nás předstupuje již sebe nalezený „básník s duší plnou 
všemožných partitur, bohém se srdcem naplněným až po okraj krví 
pokory, lásky a něhy.“
V pořadí již devětadvacátá kniha, která Koudelkovi oficiálně vychází, 
obsahuje třicet kompaktních útvarů a jako by již vlastní skladbou vy-
povídala o jistém řádu básníkových věcí. Etudy uvozuje modlitba ka-
tolického faráře a autorova mysliveckého přítele, pátera Jana Korneka, 
jež je pronesena stejnou formou i měrou jako Koudelkovy následné 
verše. 
Autor, jenž v čerstvých stopách divoké zvěře poznává pln vzrušení 
kroky vlastního života, přichází až k samému oltáři katedrály bytí. Tou 
je v jeho případě les. Místo „příjemného nevlídna“ a zároveň útočiště 
bytostné lidskosti, pokory a bezedné touhy po naplnění. Muž, stržen 
osudovou přitažlivostí, je zde nejen poetou, ale především lovcem, 

Jevíčský zpravodajII /   Duben 2015

Cestování časem? 
Vít Václavek* 

Jednou jsem se u babičky nudil, tak jsem sáhnul po časopisu Epocha. 
Chvíli jsem listoval, zaujalo mě téma „Cestování časem.“ O cestování  
v čase jsou různé představy. Někdo říká, že by se dalo cestovat pomo-
cí červí díry. Nevýhodou je, že by musela být otevřená i druhá strana. 
Kdybychom se chtěli podívat třeba k dinosaurům, a to já bych moc 
chtěl, museli by nám otevřít cestu. A to mi připadá dost nepravdě-
podobné. Jak by asi ten stroj mohl vypadat? V mysli se mi už rýsuje 
představa, ale docela jiná, než mi nabízí časopis. Stroj času? To může 
být obyčejná bedna. Jak by ale mohlo proběhnout objevení takové-
ho stroje času mnou? 21. 7. 2012. Je ráno. Nevstávám, protože jsou 
prázdniny. Nechávám si projít hlavou, co budu dnes dělat. Vstanu  
z postele a jdu ven. Dojdu na zahradu a sesype se pode mnou zemi-
na. Ocitnu se v neveliké jeskyni.
Proniká sem jenom trošku světla. Jdu pomalu za světlem. Dorazím  
k velké bedně. Co to může být za bednu? Míhá se mi v hlavě otázka. 
Nějaké tajné dokumenty z války? Otevírám bednu. K mému zklamání 
je prázdná. Najednou mi podjíždí noha a já padám, padám do bedny. 
Víko spadlo a slyším cvak cvak. Zkouším otevřít víko, ale nejde to. 
Vždyť já jsem klaustrofobik! Teče po mně studený pot. Bouchám do 
víka, cítím úzkost. Co když tady mřu! Panebože, zachraň mě! Cvak 
cvak. Zkouším otevřít a už to jde. Ale já nejsem v jeskyni. Proboha 
já, já jsem v Římě. Jak jsem se tu mohl ocitnout? Není jiné vysvětlení. 
Našel jsem stroj času. Jsem překvapený a zároveň zhnusen, stojím 
tady v římském oděvu. V té sukni si připadám jako ženská. Koukám 
na bránu do města. Pomalu k ní, jako bez rozumu, vykračuji. Blížím 
se k bráně, ale najednou se obracím k lesu. Tam si nechám všechno 
projít hlavou. Vtom za mnou běží Říman. Povídá mi: „Člověče, přišel 
jsi o rozum? Do toho lesa přece nemáme chodit. Je prokletý, straší 

Oldřich Koudelka - Celebrant lesních katedrál / recenze

tam duše Galů, kteří zemřeli v Cirku.“ Pátravě po mně kouká: „Ty ne-
jsi zdejší, viď?“ Odpovídám: „Jdu jen do vesnice za svým bratrem.“ 
Říman odchází, zřejmě se mě zalekl, nebo uvěřil? Les mě ještě víc 
láká. Říkám si: „Kdo neriskuje, nevyhraje. Když přicházím na plani-
nu v lese, nikdo tam není. Ale najednou na mě vybíhá patero Galů, 
řítí se z každé světové strany. Spoutávají mě a odnášejí do svého 
tábora. Připravují si velký nůž. To není možné! Oni mě chtějí obě-
tovat bohům! Ale zítra máme dostávat známky z písemky a já ve 
škole nebudu! A odpoledne jsem slíbil... Křičím ze všech sil, abych 
si zachránil krk: „Pohané, dláždíte si cestu k zatracení.“ Neberou na 
nic ohled. Už se jeden z nich rozpřahuje nožem. Dávám před sebe 
ruce. Nůž přetne provaz na mých rukou. Rvu se o nůž a řežu provaz 
na nohách. Utíkám ke stroji času. Jakmile jsem u něj, okamžitě se do 
něj schovávám. Cvak cvak. Prosím, ať už jsem doma. Víko se otvírá, 
je mi nějaká zima. Soukám se ven, moje obavy...se naplňují. Mám na 
sobě kůži z mamuta a za pasem kamennou sekyrku. Vždyť já jsem  
v době ledové! Procházím se po ledové pláni, slyším zatroubení. Ma-
mut, proběhne mi hlavou myšlenka. Za chvilku vidím hnědou šmou-
hu. Dávám se na útěk. Rozzuřený mamut je horší než tank. Asi jsem 
to někde četl. Utíkám a najednou přede mnou propast a mamut  
v zádech. Bleskne mi hlavou nápad. Jsem krok od propasti, zastavuji, 
uskakuji. Mamut se řítí do propasti. Zase se potvrzuje, chytrost je 
někdy lepší než síla. Vracím se ke stroji. Říkám si: „Do třetice všeho 
dobrého. Jak bych tu mohl přežít? Já, člověk 21. století. Cvak cvak. 
Otevírám oči. Vždyť já ležím na gauči. Já u té Epochy usnul!

* Vít Václavek - žák ZŠ Jevíčko, píše prózu, povídka Cestování 
časem? byla v roce 2014 oceněna čestným uznáním v literární 
soutěži O pardubický pramínek

jehož středem zájmu je přirozeně opačné pohlaví vlastního druhu, 
primárně tedy žena. Tu hledá a vidí všude. V kapradí za hájovnou, 
jako andělku tančící s ďáblem v mlžných houštinách, hanbatou 
v pozdně letní noci či čmáchající se v tůni vlastních slz. Třebaže se mu 
zjevuje ve všech zpodobeních nahá, navěky mu zůstává nezkrotitelná 
stejně jako její sestry laně, srny, černé rytířky, mazavky lišky či zaječí 
paničky. Ale nejen jim se poeta zpovídá ze svých hříšných pohnu-
tek. Pokora směřuje ke všem formám života. Není opomenut ani ko-
már, který svým bzukotem páře dusné ticho letní noci, letka kachen, 
jež brázdí vzdušné moře, stejně jako sokol - vládce obzoru.  A úcty  
a respektu se dostává též trubadúrům nejvznešenějším. Jelenům, těm 
básníkovým sokům, kteří korunováni parožím pilují svou píseň lásky 
na divokém koberci vřesu.  Sakrálnost lesní katedrály dotváří i pod-
něty zvenčí evokující člověkem vytvořenou kulturu a přijaté hodnoty. 
„...kdesi v dáli se rozezpíval zvon.“ Hudba lesu neznámá, leč člověku 
tolik blízká a srozumitelná, připomene básníkovi, odkud přichází. Byť 
oblouzněn rozvernou faunou a přebohatou a lyrickou flórou lesní ka-
tedrály, své zakotvení mezi lidmi, kamarády, nejen myslivci, si nese 
v podvědomí. Cizí mu proto není ani jeho místo ve Starém Hostinci 
ve Svätém Antonu na Slovensku, v Mekce československé myslivosti, 
kde byly Partitury zelených lásek v rámci Dnů svatého Huberta v září 
loňského roku slavnostně pokřtěny. 
Vedle plejády vzácných hostí byl křtu Koudelkových Partitur přítomen 
i slovenský president Ivan Gašparovič. Autor  těchto řádků měl tu čest 
být přítomen coby kmotr a jako první posypal knihu hrstí voňavého 
jehličí.                
Devětadvacátá publikace lesního barda Oldřicha Koudelky, sbírka 
etud Partitury zelených lásek (TG Tisk Lanškroun 2014), jež obsahuje 
i bohatou kolekci uměleckých fotografií, na níž se podíleli zavedení 
slovenští autoři Josef Ferenec a Ivan Kňaze společně s dvorním foto-
grafem básníka Janem Hlaváčem, je k dostání v informačním centru 
Města Jevíčka. 
     Ruda B. Beran


