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Letos slavíme již 70. výročí ukončení II. světové války. Také pro město Jevíčko je 9. květen 
1945 spjat s osvobozením od německé okupace. Ne všichni obyvatelé města však měli to 
štěstí, aby se dočkali konce války. Jejich oběť si připomeneme v úvodním článku pana Adolfa 
Řehoře, kterému věnujeme první dvě strany zpravodaje.
Ani po sedmi desetiletích nelze zapomenout na hrůzy války a je zapotřebí stále připomí-
nat novým generacím, jak zásadním ohrožením existence národa toto období bylo. Poučení 
z dob minulých nám pak lépe umožňuje chápat i věci současné.

Mgr. Robert Jordán

www.jevicko.cz

Fotoaktuality

Koncert Jevičského Big bandu a RH big bandu

Pokračujeme v překládání chodníků

Sýpka bude mít nový kabát

Padli na prahu svobody
Zanedlouho si bude celý svět připomínat 70. 
výročí ukončení II. světové války a slavné dny 
osvobození.
II. světová válka, která byla největším krve-
prolitím v dosavadních dějinách, si vyžádala 
více jak 50 milionů obětí, z nichž 360 tisíc pa-
třilo Československu. Statisíce lidí ještě v roce 
1945 umíralo na frontách, v koncentračních 
táborech a na popravištích. Skomírající nacis-
mus i v posledních měsících své existence šířil 
kolem sebe zkázu a smrt.
S úctou vzpomínáme na spoluobčany, kteří 
se toužebně očekávaného míru nedožili a za-
hynuli v boji s německým fašismem právě na 
samém prahu svobody v roce 1945. Ačkoliv 
jsou jejich životní osudy rozdílné, jedno mají 
společné. Milovali svoji vlast tak, že pro ni 
obětovali i svůj život.

1. ledna 1945 zahynul  
Ing. Jaroslav Zapletal 
– palubní mechanik 311. 
bombardovací peruti ve 
Velké Británii.
Ing. Jaroslav Zapletal se na-
rodil 12. května 1911 v Je-
víčku, Palackého náměstí 
(dnešní prodejna obuvi 

p. Sedláčka), jako syn profesora češtiny  
a němčiny  Jaroslava Zapletala, který učil na 
jevíčské reálce. Když byl jeho otec v roce 1922 
přeložen na reálku v Telči, pokračoval Jaroslav 
ve studiích tam. Maturoval v roce 1929 v Kro-
měříži. Po vystudování vysoké školy v Pra-
ze a Brně vedl jako stavební inženýr stavby 
vojenských objektů a krytů na jižní Moravě. 
Poté pracoval v brněnské Zbrojovce a za prací 
často jezdil na Slovensko a do Rumunska. Po 
okupaci Československa odjel v červenci 1939 
na stavbu do Teheránu. Ačkoliv byl nevoják, 
přihlásil se do armády jako prostý vojín. Dne 
2. prosince 1940 byl v Jeruzalémě odveden 
a 14. února 1941 zařazen pod britské velení 
v Palestině. 21. října 1942 byl přeřazen k le-
tectvu a odeslán do Velké Británie, kde absol-
voval kurs palubních mechaniků a vypomáhal 
jako tlumočník. 2. února 1944 byl přidělen 
k 311. bombardovací peruti jako palubní me-
chanik na čtyřmotorové letouny Liberator. 
Létal na operační lety nad Španělskem, Islan-
dem a Atlantikem. Krátce před svou smrtí se 
oženil s Angličankou, která žila s dcerou v An-
glii v Ilfracombe v hrabství Devon.
1. ledna 1945 nastal osudný den. Po startu 
na protiponorkový průzkum se letoun s os-
mičlennou posádkou zřítil za tmy na skaliska 
ostrova Hoy v blízkosti Rora Head na Orknej-
ských ostrovech. Celá posádka zahynula.
Ing. Jaroslav Zapletal byl 8. ledna 1945 po-
chován se všemi vojenskými poctami v Berry-
narbor (St. Peter) Churchyard v hrabství De-
von. Po válce, 21. února 1947 byl Sgt. Jaroslav 
Zapletal povýšen velitelem letectva div. gen. 
Aloisem Vicherkem do hodnosti poručíka  
in memoriam.

Konec války
To bude den, to bude krásný den,
líbezný jako plátek jabloňový,
sta zvonů zahovoří nad krajem,
to štěstí nikdy nikdo nevypoví,
paprsky tisíc slzí vypařují
z očí již modře podbarvila noc,
a rány lidských strží, puklých slují
podbarví snítka nových velkonoc -

To bude den, to bude slavný den,
růžový jako srpek růžolící,
už roste, už je rozvětven,
už září jako průvod štíhlých svící,
už lidé líbají se na ulici, 
už pod vikýři vlají praporce – 
ach, přátelé, co mi to vlhne v líci?
to slza kane dolů lehounce – 
ty ukrutné, ty noci bez konce – 

(Konec básně „Svítání“ z České rapsodie) 
Jevíčko 8. květen L. P. 1945 Mirek Elpl

Báseň byla napsána v roce 1945 tehdy třice-
tiletým brněnským spisovatelem a básníkem 
Mirkem Elplem (vl. jménem Eduard Elpl), kte-
rý se léčil v sanatoriu v Jevíčku. Jeho pobyt 
mu zde prodlužoval a tím mu zachránil život 
ředitel doc. MUDr. Martin Skyba, protože by 
jinak musel kvůli židovskému původu jít do 
koncentračního tábora.

Tuto báseň poslala  
Ing. Jitka Skybová-Farkasová pokračování na str. 2
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Pracujeme na územním rozvoji 
města 
Vážení spoluobčané,
je za námi půlrok po komunálních vol-
bách a nabízí se tedy prostor pro krát-
kou rekapitulaci dosavadní činnosti rady 
z mého pohledu. Nebudu daleko od 
pravdy, když uvedu, že nová rada navá-
zala na činnost té předchozí velmi ply-
nule a s plným nasazením se pustila do 
řešení problémů souvisejících s běžným 
chodem města, ale i přípravy rozvojo-
vých projektů. Rozdíl spatřuji přede-
vším v atmosféře „široké koalice“, která 
nám dává dobrý předpoklad najít ná-
zorovou shodu také při jednáních za-
stupitelstva. V oblasti investičních akcí  
a přípravy dotačních projektů úspěšně 
navazujeme na předchozí období, stejně 
tak se děje v oblasti kulturní a společen-
ské. Posuďte však sami. Prostor pro pre-
zentaci vlastních nápadů a doporučení je 
plně poskytnut členům komisí, rozdílné 
názory jsou ze strany rady respektovány, 
dobré myšlenky podporovány.
Jedním ze strategických rozhodnutí, kte-
ré musela rada a posléze zastupitelstvo 
učinit, je nákup pozemků pro výstavbu 
rodinných domů a budoucí rozvoj pod-
nikání a zaměstnanosti ve městě. V obou 
těchto případech se nám podařila dotáh-
nout do konce jednání, která jsme po-
stupně přenášeli do pléna zastupitelstva. 
Zaznamenáváme diskuze, zda nebyla 
cena za budoucí územní rozvoj našeho 
města příliš vysoká? Zda byla zvolena ta 
pravá lokalita? Věřte, že ve věci nákupu 
jsme ani v jednom případě nepřekroči-
li běžnou tržní cenu platnou v Jevíčku 
v daném čase. V případě pozemků pro 
bydlení v lokalitě ulice Vrchlického se 
jednoznačně jedná o území přirozeně 
navazující na stávající zástavbu a s do-
stupnou inženýrskou infrastrukturou. Po-
zemky, které tady město koupilo, využije 
bezezbytku. Pochybovat o vhodnosti lo-
kality tak mohou jen skuteční škarohlídi. 
Pozemky, které se začaly vykupovat pro 
výstavbu rodinných domů v minulých 
volebních obdobích, jsou již obsazeny  
a lokality vhodné pro výstavbu rodin-
ných domů jsou takřka vyčerpány. To je 
nesporný fakt a toto rozhodnutí rady a 
zastupitelstva je tak logickou reakcí na 
aktuální situaci. Jsem přesvědčen, že pe-
níze vložené do pozemků s rozvojovým 
potenciálem jsou dobře investované 
peníze. Současně připomínám, že tímto 
svým „okénkem“ prezentuji také názor 
drtivé většiny zastupitelů. 
Jsme však na začátku cesty, udělali jsme 
první, i když ten zásadní krok. Hlavní prá-
ce na úspěšném zainvestování a obsaze-
ní lokality teprve začíná. Tak nám držte 
pěsti.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Okénko radních
27. ledna 1945 zahynul  
Jaroslav Skácel – voják  
1. československého armád-
ního  sboru generála Svobo-
dy.
Narodil se 14. listopadu 
1919 v Jevíčku, jako nejstar-
ší syn klempíře Jaroslava 

Skácela. V průběhu druhé světové války byl 
mnoha svými vrstevníky nasazen na nu-
cené práce do Říše a odtud se dostal až na 
dalekou Ukrajinu do oblasti Krivoj Rogu. Při 
protiofenzivě Rudé armády byla obec Sofi-
ovka, kde tehdy působil, osvobozena. Jaro-
slav využil příležitosti a okamžitě vstoupil do  
1. československého armádního sboru ge-
nerála Ludvíka Svobody. Nezaváhal ani 
okamžik, neboť chtěl se zbraní v ruce bojo-
vat proti nepříteli, který mu i jeho blízkým 
způsobil tolik příkoří. Působil sice jako řidič  
u štábu jednotky, ale nejednou musel sáh-
nout po zbrani. Bojoval v Dukelském prů-
smyku a koncem ledna 1945 byl u Sabinova 
raněn a svému zranění krátce nato podlehl. 
Byl pohřben společně se sovětskými vojáky 
v Košicích. Po válce byl vyznamenán Dukel-
skou medailí in memoriam a dalšími česko-
slovenskými řady. 

Mezi  12. - 15. únorem 1945 
byl nacisty umučen můj otec 
Adolf Řehoř.
Narodil se 20. dubna 1906 
v Bělé u Jevíčka. Po ukonče-
ní školní docházky se vyučil, 
stejně jako jeho starší bratr 
Alois, tesařem. Spolu si také 

postavili rodinné domky v Jevíčku v dnešní 
Nappově ulici. Byl členem předválečné KSČ, 
52. oddílu Spartakových skautů práce a půso-
bil v dělnické tělovýchově (FDTJ). Když vypuk-
la II. světová válka, jeho politické přesvědčení 
mělo rozhodující vliv na to, že se od jejího 
počátku zapojil do vznikajícího protinacis-
tického domácího odboje. Nikdy se nesmířil 
s německou okupací naší vlasti. Rozšiřoval 
protinacistické letáky a organizoval finanční 
sbírky na odbojovou činnost a pro rodiny, 
jejichž živitelé byli nacisty vězněni. Na jeho 
pracovišti v Černé Hoře se stal vedoucím ile-
gální odbojové skupiny. Jeho zástupcem byl 
Alois Vyroubal z Bělé. Ilegální tisk byl cyklo-
stylován v Boskovicích – mimo jiné obsahoval 
zprávy z Moskvy a Londýna. Jeho rozšiřování 
posilovalo v lidech naději na návrat ztracené 
svobody a nabádalo je k sabotážím válečné-
ho hospodářství. Když byla činnost odbojové 
skupiny vyzrazena, byli její členové pozatý-
káni. Adolf Řehoř byl gestapem zatčen 11. 
února 1944. Byl vězněn v Kounicových kole-
jích v Brně a v koncentračním táboře Gross 
Rossen ve Slezsku. Před postupující frontou 
museli vězňové za krutých mrazů absolvovat 
„pochod smrti“ do koncentračního tábora 
Saugenhausen Dora v Německu. Zde krátce 
nato následkům „pochodu smrti“ podlehl.

2. května 1945 byl umučen  
i František Schneider.
Narodil se 21. března 1921 
v Jevíčku. Měl tři sourozence. 
Po ukončení  školní docház-
ky se vyučil elektromecha-
nikem. V roce 1938 odjel na 
montážní práce na Sloven-

sko do Liptovského Mikuláše. Tam zůstal po 

celou dobu okupace, oženil se a měl dceru. 
V roce 1944 se připojil k partyzánům. Za Slo-
venského národního povstání bojoval u Ban-
ské Bystrice, byl však nacisty zajat a odvlečen 
do koncentračního tábora v Německu. Pod- 
lehl nelidskému mučení a je pochován  
v Eisenachu.

2. května 1945 zemřel v Te-
rezíně MUDr. Otakar Reiss.
Narodil se 24. 9. 1890 v Jin-
dřichově Hradci. Jeho otec 
byl profesorem fyziky  
a matematiky na gymnáziu. 
Jako mladý lékař byl poslán 
v roce  1920 ke studiu plic-

ní tuberkulózy do Masarykovy plicní léčebny 
v Jevíčku. Zde se seznámil se svou budoucí 
manželkou Emilií, s níž měl dvě děti, dceru 
Karlu a syna Jiřího. Po 18 měsících byl jmeno-
ván ředitelem Zemské plicní léčebny v Šum-
perku. Po podpisu Mnichovské dohody bylo 
město začleněno do Sudet a MUDr. Reiss byl 
8. 10. 1938 přidělen do plicní léčebny v Jevíč-
ku. Tam působil do 31. ledna 1942, kdy ho dal 
zemský prezident Schwabe do výslužby. Na-
šel si místo jako vedoucí Ligy proti tuberkuló-
ze v Boskovicích, odkud přešel v roce 1943 do 
Prahy. Zde působil v nemocenské pojišťovně 
jako odborník pro choroby plic a současně 
vedl poradnu chorob plic v Říčanech u Pra-
hy. Na základě falešných diagnóz a předstí-
raných i provedených zákroků zachraňoval 
spolu s dalšími dvěma lékaři – MUDr. Dymrem  
a MUDr. Svěrákem občany před nasazením na 
nucené práce do Říše. (MUDr. Svěrák byl po 
zatčení popraven.)
16. února 1944 byl na základě anonymního 
udání zatčen a vězněn v Praze na Pankráci  
a v Kounicových kolejích v Brně. Po třech mě-
sících byl 19. května propuštěn.
Podruhé byl zatčen 24. října t. r. a opět vězněn 
na Pankráci, v Kounicových kolejích a nako-
nec v Terezíně. Zde na základě velmi špatných 
hygienických podmínek vypukla epidemie 
skvrnitého tyfu, které MUDr. Reiss 2. května 
1945 podlehl.

II. světová válka skončila. Zanechala za sebou 
miliony mrtvých, statisíce vdov a sirotků, vy-
pálená a zničená města i vesnice.
Jevíčko osvobodila 9. května 1945 krátce 
po poledni Rudá armáda. Skončila šestiletá 
nacistická tyranie, která nezapomenutelně 
poznamenala mnohé rodiny i celé město. 
Do nacistických věznic a koncentračních tá-
borů byla z Jevíčka odvlečena řada občanů  
a všechny osoby židovského původu. Mnozí se 
domů již nikdy nevrátili. V našem kraji zůstalo 
na druhou světovou válku i smutné svědectví 
v podobě hrobů sovětských zajatců u Vísky, 
partyzánů u Předního Arnoštova a pomní-
ky padlých a umučených obyvatel z Jevíčka  
i okolních obcí. Připomínají všem, z jakých ne-
smírných obětí se naše svoboda zrodila.

Adolf Řehoř, ČSBS Jevíčko 
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4/1 Zastupitelstvo určuje:
a)   zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Bc. Jana Fin-
sterleho a Ing. Romana Müllera,

4/2 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a)   návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ru-

dolf Beran, Mgr. Zdeněk Klein, Mgr. Petr 
Votroubek,

b)   program zasedání,
c)   koupi pozemků nově označených jako 

p. č. 550/90 (49 m2) a p. č. 550/91 (64 
m2), oba ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí od Romana Batelky, Jana 
Batelky a Jany Batelkové, všichni bytem 
K. H. Borovského 477, Jevíčko za cenu 
33.900 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč + úhradu ½ ceny vyhotovení geo-
metrického plánu v hodnotě 3.436 Kč  
a kupní smlouvu mezi městem Jevíčko 
a Romanem Batelkou, Janem Batelkou  
a Janou Batelkovou na koupi pozemků  
p. č. 550/90 a p. č. 550/91, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

d)   převzetí majetku po zemřelém Mirosla-
vu Šamšulovi dle nabídky notářky JUDr. 
Alice Sedlákové,

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 23. února 2015
e)   záměr směny spoluvlastnického podílu  

o velikosti id. ½ k celku pozemku p. č. 
5201 – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí,

f)   dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3/2009 
mezi Městem Jevíčko a firmou AKVA-
MONT, s. r. o., Svitavy, Hlavní 426/4,  
568 02 Svitavy na akci „Výměna kanali-
zace ul. Nerudova úsek od ul. Nappo-
va po ul. K. Čapka Jevíčko“ za částku 
952.662 Kč bez DPH,

g)   rozdělení částky 626.000 Kč v rám-
ci grantového systému Města Jevíčka  
v roce 2015,

h)   koupě pozemků p. č. 4236 – orná půda  
o výměře 7135 m2 a p. č. st. 1360 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 275 m2  
a p. č. 4235 – orná půda o výměře 3749 
m2, všechny v k. ú. Jevíčko předměstí za 
částku 500 Kč/m2,

4/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)   zápis ze schůze finančního výboru kona-

né dne 4. 2. 2015,
b)   smlouvu o dílo č. 3/2015, mezi firmou 

AKVAMONT Svitavy, s. r. o., Hlavní 426/4, 
568 02 Svitavy a Svazkem obcí skupino-
vého vodovodu Malá Haná se sídlem Pa-

lackého nám. 1, Jevíčko na akci „Výměna 
vodovodu ul. Nerudova úsek od ul. Nap-
pova po ul. K. Čapka Jevíčko“ uzavřenou 
za částku 760.734 Kč bez DPH,

c)   zápis ze schůze komise pro výchovu  
a vzdělávání, mládeže a sportu konané 
dne 12. 2. 2015,

d)   informaci starosty k obsahu dokumentů 
archivovaných na katastru nemovitostí 
KP Svitavy vztahujících se k problema-
tice vyvlastnění pozemku p. č. 550/8  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

e)   informace starosty o možnosti nefinan-
covat lokální provoz vysílání kabelové 
televize za částku 10.261 Kč vč. DPH mě-
síčně dle nabídky OIK TV, s. r. o., Hýblova 
543, Česká Třebová v situaci, kdy KT CZ, 
s. r. o. končí licence 17. 3. 2015 k provozu 
infokanálu,

4/4 Zastupitelstvo p o v ě ř u j e :
a)   radu města zpracováním návrhu finan-

cování nákupu pozemků v lokalitě ul. 
Vrchlického a předložením smlouvy  
o úvěru od ČS, a. s.

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

Usnesení z 8. schůze Rady města Jevíčka konané dne 9. března 2015
1/8  Rada ruší bod usnesení RM č. 2/98 ze 

dne 23. 6. 2014,
2/8  Rada ruší bod usnesení RM č. 29/5 ze 

dne 5. 1. 2015,
3/8  Rada schvaluje záměr prodeje pozem-

ků p. č. 24/8, p. č. 24/9 a p. č. 24/10, vše  
v k. ú. Zadní Arnoštov o výměře 44 m2,

4/8  Rada schvaluje podání žádosti o kácení 
ovocného stromu před č. p. 631 na ul.  
U Cihelny v Jevíčku,

5/8  Rada schvaluje zapůjčení výstavních pa-
nelů pro VHOS, a. s., Moravská Třebová 
na pořádání dvoudenního odborného 
vodárenského semináře,

6/8  Rada neschvaluje prodej části pozemku 
p. č. 1751/70 – ostatní plocha v k. ú. Je-
víčkopředměstí žadatelce dle zápisu,

7/8  Rada schvaluje finanční dar ve výši 1.500 
Kč na činnost pro ZO ČSOP – ZELENÉ 
VENDOLÍ, Záchranná stanice volně žijí-
cích živočichů, Vendolí na základě zpra-
cované darovací smlouvy,

8/8  Rada schvaluje pronájem kina Astra  
v Jevíčku, umělecké agentuře AZT, Pra-
ha 2 k realizaci výchovně vzdělávacího 
programu s názvem „Nicholas Winton 
– Síla lidskosti“ na den 16. 4. 2015 v do-
poledních hodinách za paušální úhradu 
spotřebovaných energií v částce 500 Kč,

9/8  Rada schvaluje plánované uzavření MŠ 
Jevíčko o hlavních prázdninách v době od 
pondělí 27. 7. 2015 do pátku 14. 8. 2015,

10/8 Rada schvaluje odpisový plán majetku 
MŠ Jevíčko na rok 2015 dle zápisu,

11/8 Rada schvaluje vyčištění stávajícího ko-
ryta bývalého náhonu v délce cca 50 m 
na ul. Luční v Jevíčku a následnou úhra-
du faktury za provedenou práci,

12/8 Rada pověřuje vedoucí PBH jednáním  
s panem Růžičkou týkající se jeho ná-

jemníků v bytech, kteří nedodržují pod-
mínky společného soužití s nájemníky 
městských bytů,

13/8 Rada schvaluje zakoupení 2 ks publika-
cí „Mors ultima linea rerum“ od autorky 
doc. PhDr. Hany Myslivečkové, CSc., ve-
doucí Katedry výtvarné výchovy Peda-
gogické fakulty UP Olomouc za částku 
960 Kč,

14/8 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina 
Astra pro akce ZŠ Jevíčko v termínech 
dle zápisu,

15/8 Rada uděluje souhlas s povolením uza-
vírky a vedením objízdné trasy při reali-
zaci stavby „Modernizace silnice II/366 
Jevíčko – Zadní Arnoštov“ dle zápisu,

16/8 Rada schvaluje využití prostoru Palacké-
ho náměstí v Jevíčku pro SDH Jevíčko a 
jeho uzavírku na sobotu 16. 5. 2015, kde 
se uskuteční soutěž mladých hasičů pod 
záštitou hejtmanů Pk a Jmk,

17/8 Rada schvaluje zakoupení 100 ks publi-
kací „Jevíčko a Malá Haná v pozdní době 
římské“ týkající se archeologického vý-
zkumu v okolí Jevíčka za částku 11.400 
Kč vč. DPH,

18/8  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
IX. Městského plesu, který byl ukončen  
s příjmem ve výši 19.611,58 Kč a rozděle-
ní výtěžku dle zápisu,

19/8  Rada schvaluje dotaci ve výši 10.000 Kč 
pro SDH Jevíčko na zakoupení defibrilá-
toru (AED) za částku 34.986 Kč vč. DPH 
s financováním dle zápisu na základě 
zpracované veřejnoprávní smlouvy,

20/8  Rada schvaluje smlouvu o partnerství 
mezi Městem Jevíčko a MAS Moravsko-
třebovsko a Jevíčsko, o. p. s.,

21/8 Rada schvaluje SOD mezi Městem Jevíč-
ko a MAS Moravskotřebovsko a Jevíč-

sko, o. p. s., na zpracování „Strategické-
ho plánu rozvoje pro město Jevíčko“ pro 
období do roku 2020 za částku 25.000 
Kč,

22/8  Rada schvaluje uskutečnění Dětského 
dne v sobotu 30. 5. 2015 v areálu býva-
lého Panského dvora a akci „Čarodějni-
ce“ ve čtvrtek 30. 4. 2015 v areálu Žlíbka  
s vystoupením kouzelníka za částku 
3.500 Kč,

23/8  Rada schvaluje uskutečnění koncertu 
bigbandů – RH Big band a Jevíčský Big 
band v neděli dne 12. 4. 2015 od 17:00 
hodin v kině Astra v Jevíčku za částku 
16.500 Kč a vstupným 50 Kč,

24/8  Rada schvaluje CN firmy Pavel Berka, 
Biskupice-Zálesí 18 na výrobu a umís-
tění 4 ks květinových truhlíků za částku 
15.200 Kč (není plátce DPH),

25/8  Rada schvaluje inzerci ZMN v časopise 
770 tipů Svitavského deníku za částku 
4.235 Kč vč. DPH,

26/8 Rada schvaluje podání žádosti Města Je-
víčko o dotaci Pk na úhradu nákladů za 
zpracování odborné studie a souhlasí se 
spoluúčastí Města Jevíčko na zpracování 
odborné studie s předpokládanou spo-
luúčastí Města Jevíčko ve výši cca 30 %, 
tzn. 29.100 Kč bez DPH,

27/8 Rada schvaluje slevu ve výši 50 % nákla-
dů k úhradě za pronájem městské chaty 
žadatelce dle zápisu,

28/8  Rada schvaluje záměr pronájmu části 
budovy bez č. p./č. e., na pozemku p. č. 
st. 143 v k. ú. Jevíčko-město,

29/8 Rada schvaluje CN Ing. Jana Krále, Lá-
zeňská 57, 568 02 Svitavy na výkon in-
vestorské inženýrské činnosti na akci 
„Oprava komunikace ul. Nerudova, Je-
víčko“ v období březen – září 2015 za 
částku 49.610 Kč vč. DPH,
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30/8 Rada pověřuje místostarostu jednáním  
o směně popř. výkupem s vlastníkem 
pozemku p. č. 5199 – orná půda (9.935 
m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí,

31/8  Rada pověřuje místostarostu ve spolu-
práci s Petrou Minaříkovou zpracováním 
informací týkající se problematiky vý-
herních hracích přístrojů na území měs-
ta a předložením zprávy RM,

32/8  Rada schvaluje obeslání projekčních 
společností s poptávkou na zpracování 
projektové dokumentace řešící opatření 
snižujících energetickou náročnost bu-
dovy MŠ Jevíčko, která by sloužila jako 
podklad pro podání dotační žádosti dle 
zápisu,

33/8 Rada schvaluje plán preventivně výchov-
né činnosti na úseku požární ochrany na 
rok 2015,

34/8  Rada schvaluje zakoupení výjezdového 
tabletu systému GINA LITE pro JSDH Je-
víčko za částku 21.962 Kč vč. DPH,

35/8 Rada schvaluje pořízení svolávacího sys-
tému FIREPORT SMS pro JSDH Jevíčko 
za částku 3.025 Kč vč. DPH,

36/8  Rada pověřuje IT zajištěním projednání 
dané problematiky k umístění vodo-
rovnýchdopravních značek V12c Zákaz 
zastavení (žlutá čára souvislá) a V12d 
Zákaz stání (žlutá čára přerušovaná)  
v ulicích města s dopravním inženýrem 

Policie ČR a pracovníkem odboru dopra-
vy MěÚ Moravská Třebová,

37/8 Rada schvaluje CN firmy Petr Dokoupil, 
Borotín 5 na frézování pařezů ve městě 
Jevíčko za částku 13.350 Kč (není plátce 
DPH),

38/8  Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. IE-12-2005358/VB/1 
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemku p. č. 530/21 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

39/8 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. IE-12-2004965-VB/1 
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemcích p. č. 15/3 a p. č. 
1751/70, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,

40/8 Rada neschvaluje povolení samovýroby 
palivového dřeva v městských lesích,

41/8  Rada schvaluje vyjmutí pozemku p. č. 
4217 – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí z nájemní smlouvy s HZS, a. s., Je-
víčko,

42/8 Rada schvaluje prodejní cenu palivové-
ho dříví na částku 700 Kč vč. DPH/m3 vč. 
nakládky a dopravy po Jevíčku,

43/8 Rada schvaluje obeslání firem na zpra-
cování projektové dokumentace na 

akci „Výměna vodovodu a kanalizace ul. 
Okružní IV Jevíčko“ dle zápisu,

44/8  Rada schvaluje vícepráce na akci „dopl-
nění elektroinstalace v nebytovém pro-
storu na ul. K. H. Borovského 586, Jevíč-
ko“ od firmy ELPO Jiří Popelka, Okružní 
IV 716, Jevíčko za částku 4.506 Kč bez 
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka,

45/8  Rada schvaluje CN firmy Roman Dvo-
řák, Městečko Trnávka 101 k provedení 
nátěru zárubně, soklíku schodiště a na 
podestách společných prostor omyva-
telnou barvou v bytovém domě na ul. 
Třebovská 71, Jevíčko za částku 7.880 Kč 
(není plátce DPH) s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka,

46/8  Rada schvaluje odpisový plán majetku 
Města Jevíčko na rok 2015 dle zápisu,

47/8  Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na garáž do 31. 12. 2015 žada-
teli dle zápisu,

48/8  Rada schvaluje literární přílohu Jevíč-
ského zpravodaje – Iniciály, která bude 
vycházet jako čtvrtletník,

49/8 Rada pověřuje IT vyřízením změny uží-
vání a následné kolaudace ubytovny 
města na bývalém klášteře, ul. Soudní 
51 v Jevíčku.

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

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 16. března 2015
5/1 Zastupitelstvo určuje:
a)   zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Mgr. Rudolfa 
Berana a Pavlu Konečnou,

5/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)   návrhovou komisi ve složení: Martin Pá-

vek, Mgr. Jiří Janeček, Ing. František Bu-
šina,

b)   program zasedání,
c)   úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 1 na 

rok 2015,
d)   pravidlo o nepřekročení stanoveného 

objemu běžných a kapitálových výdajů 
dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu příkazcem operace (v rámci 
paragrafů se změna v jednotlivých po-
ložkách, včetně změn mezi položkami 
běžných a kapitálových výdajů a na-
opak, povoluje),

e)   v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
kompetenci Rady města Jevíčko k pro-
vádění rozpočtových opatření v násle-
dujícím rozsahu: rada může za období 
mezi zasedáními zastupitelstva schválit 
rozpočtová opatření maximálně do výše 
100.000 Kč v rámci jednotlivých para-
grafů (tato pravomoc se nevztahuje na 
závazné ukazatele „příspěvky na provoz 
zřízeným příspěvkovým organizacím“),

f)   smlouvu o úvěru č. 0418406489 mezi 
Městem Jevíčko a Českou spořitelnou,  
a. s., na poskytnutí úvěru ve výši 
5.000.000 Kč na financování projektu 
„Nákup pozemků“ s pevnou úrokovou 
sazbou 0,90 % p. a.,

g)   návrh na rozdělení obdržené dotace ve 
výši 400.000 Kč na akci „Oprava omítek  

a střechy nad schodištěm budovy bý-
valé sýpky na ul. K. H. Borovského  
v Jevíčku“, která bude spolufinancovaná  
z Programu regenerace MPZ v roce 2015,

h)   navýšení grantu Svazu skautů a skau-
tek ČR, oddílů Jevíčko o částku 20.000 
Kč na akci „Obnova podsadových stanů 
– II. etapa“ v rámci grantového systé-
mu Města Jevíčko, celkem bude pro rok 
2015 přidělena částka 40.000 Kč,

i)   kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Romanou Smékalovou, Růžová 80,  
569 43 Jevíčko na koupi pozemků p. č. 
4236 a p. č. st. 1360, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí za částku 500 Kč/m2,

j)   kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Ing. Milanem Nechutou, Zdiměřická 
1454/30, Chodov, 149 00 Praha 4 na 
koupi pozemku p. č. 4235 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí za částku 500 Kč/m2,

k)   prodej pozemku nově označeného jako 
p. č. 15/6 (40 m2) – zahrada v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí Petru Nárožnému, Okruž-
ní III 769, 569 43 Jevíčko za cenu 150 Kč/
m2, celkem 6.000 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hod-
notě 1.000 Kč + úhradu ½ ceny vyho-
tovení geometrického plánu v hodnotě 
2.541 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Petrem Nárožným na prodej 
pozemku p. č. 15/6 v k. ú. Jevíčko-před-
městí,

l)   výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Oprava komunikace ulice Ne-
rudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala 
firma M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Huso-
va 1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou 
cenu 2.969.029 Kč bez DPH (3.529.525 Kč 

vč. DPH),
m)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem 

Jevíčko a firmou M-SILNICE, a. s., OZ 
STŘED, Husova 1697, 530 03 Pardubice  
k realizaci akce „Oprava komunikace uli-
ce Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko“ 
za nabídkovou cenu 2.969.029 Kč bez 
DPH (3.529.525 Kč vč. DPH),

n)   zadání zpracování odborné studie pro-
tipovodňových opatření na pozemcích 
města v lokalitě areálu REHAU Jevíčko,

o)   výsledek poptávkového řízení na akci 
„Podpůrná protipovodňová opatře-
ní k ochránění dotčených nemovitostí  
v souvislosti s rozšířením areálu REHAU 
v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podala firma Vodní díla – TBD,  
a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 
za nabídkovou cenu 97.000 Kč bez DPH,

p)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Vodní díla – TBD, a. s., 
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 na 
zpracování odborné studie protipovod-
ňových opatření v lokalitě U Střelnice za 
nabídkovou cenu 97.000 Kč bez DPH,

q)   výsledek poptávkového řízení na akci 
„Sekací technika Jevíčko“ a zakoupení 
sekacího traktorku Starjet a sekacího 
traktoru Crossjet od firmy Tlamka – za-
hradní technika, Chrudichromská 1B, 
680 01 Boskovice za nabídkovou cenu 
343.000 Kč vč. DPH,

r)   ukončení procesu pořizování Regulační-
ho plánu Jevíčko z důvodu dle zápisu,

s)   výsledek výběrového řízení na akci 
„Oprava omítek a střechy nad schodiš-
těm budovy bývalé sýpky na ul. K. H. Bo-
rovského v Jevíčku“, kdy nejvýhodnější 
nabídku podala firma MATOUŠEK CZ,  
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e)   informaci rady města o řešení výsled-
ků kontrolního termovizního měření 
ve spojích plastových oken budovy ZŠ  
Jevíčko,

f)   informaci starosty o výsledku ankety  
k umístění pomníku obětem 1. světové 
války,

g)   informaci starosty o možnosti ohraniče-
ní kontejnerových stání po městě, která 
byla projednána na komisi stavební dne  
4. 3. 2015,

h)   informaci starosty o doporučení komise 
stavební schválit výstavbu 3 dvojdomků 
na ul. Nerudova,

i)   informaci starosty o průběhu jednání 
ohledně záměru rozšíření společnosti 
REHAU v Jevíčku,

j)   informaci starosty o hospodářském 
výsledku Městského plesu, který byl  
ukončen s příjmem ve výši 19.611,58 Kč,

a. s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, za 
nabídkovou cenu 1.108.904 Kč vč. DPH,

t)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou MATOUŠEK CZ, a. s., 
Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno k rea-
lizaci akce „Oprava omítek a střechy nad 
schodištěm budovy bývalé sýpky na ul. 
K. H. Borovského v Jevíčku“ za nabídko-
vou cenu 1.108.904 Kč vč. DPH,

5/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)   zprávu Policie ČR Moravská Třebová  

o bezpečnostní situaci za rok 2014 na 
Jevíčsku,

b)   informaci místostarosty o aktuální si-
tuaci v procesu pořizování Regulačního 
plánu Jevíčko,

c)   zápis ze schůze kontrolního výboru  
konané dne 11. 2. 2015,

d)   výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko  
a jeho organizačních složek za rok 2014,

k)   informaci starosty o připravovaném 
přechodu komplexní správy ubytovny 
Města Jevíčko na ul. Soudní 51 do sprá-
vy PBH města Jevíčka,

5/4 Zastupitelstvo ukládá:
a)   radě města informovat zastupitelstvo  

o každém rozpočtovém opatření prove-
deném ve své kompetenci na nejbližším 
zasedání zastupitelstva konaném po 
schválení tohoto rozpočtového opatře-
ní,

5/5 Zastupitelstvo pověřuje:
a)   radu města projednáním následných zá-

ležitostí, které budou vyplývat ze zpraco-
vané studie protipovodňových opatření  
v lokalitě areálu REHAU Jevíčko.

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

1/9  Rada ruší bod usnesení RM č. 2/98 ze 
dne 11. 8. 2014,

2/9  Rada pověřuje IT zpracováním žádosti  
k umístění dopravního značení ve městě 
Jevíčku dle zápisu,

3/9  Rada pověřuje IT zajištěním pořízení pa-
sportu objektu bývalého kláštera na ul. 
Soudní 51 v Jevíčku,

4/9  Rada schvaluje finanční dar ve výši 5.000 
Kč OLÚ Jevíčko na akci „Den otevřených 
dveří“ na základě zpracované darovací 
smlouvy a bezplatné zapůjčení 4 ks vý-
stavních panelů,

5/9  Rada schvaluje bezplatný pronájem Sy-
nagogy pro ZUŠ Jevíčko k uskutečnění 
absolventských koncertů žáků ZUŠ Je-
víčko v termínu od 19. 5. 2015 do 24. 6. 
2015,

6/9  Rada pověřuje starostu a místostarostu 
jednáním s vedením HZS Jevíčko, a. s.  
o spoluúčasti ve výši 50 % na financo-
vání nákladů vynaložených k umístění 
dopravních zrcadel,

7/9  Rada schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor v I. NP na ul. Soudní 51  
v Jevíčku,

8/9  Rada schvaluje SK Pinec Jevíčko uspořá-
dání turnaje ve stolním tenise a bezplat-
ný pronájem tělocvičny ZŠ Jevíčko na 
den 12. 4. 2015,

9/9  Rada schvaluje finanční dar ve výši 7.800 
Kč na základě zpracované darovací 
smlouvy, tedy 200 Kč na každého účast-
níka letního tábora v Trhonicích a me-
zinárodního tábora OWLISH 2015 – Ba-
jerovce – Slovenská republika s trvalým 
pobytem v Jevíčku pořádaného Svazem 
skautů a skautek ČR, oddílů Jevíčko dle 
předloženého seznamu,

10/9 Rada schvaluje uvítání nového občán-
ka z obce Víska u Jevíčka v obřadní síni 
Města Jevíčko společně s uvítáním no-
vých občánků města Jevíčka dne 19. 4. 
2015,

11/9 Rada schvaluje uhrazení poplatku OSA 
za provozování hudebních děl ve výši 
9.941 Kč vč. DPH a 289 Kč vč. DPH dle 
zápisu,

Usnesení z 9. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. března 2015
12/9 Rada pověřuje starostu a místostaros-

tu podepisováním licenčních smluv pro 
OSA bez předkládání RM ke schvalování,

13/9  Rada pověřuje IT zajištěním vytyčení 
veškerých sítí na ul. Slunečná,

14/9 Rada pověřuje vedoucího organizačního 
odboru jednáním s představiteli Povodí 
Moravy ve věci žádosti občanů města 
Jevíčka k úpravě břehu koryta Žlibecké-
ho potoka,

15/9  Rada schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku 550/54 - zahrada u bytového 
domu č. p. 476 na ul. K. H. Borovského,

16/9  Rada schvaluje změnu trvalého pobytu 
žadateli dle zápisu,

17/9 Rada pověřuje starostu jednáním s měs-
tem Velké Opatovice ve věci muzejních 
sbírek, které by si města Jevíčko a Velké 
Opatovice mohla navzájem zapůjčit,

18/9  Rada pověřuje starostu jednáním  
s ČSAD týkajících se vývěsek na Palac-
kého náměstí,

19/9 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 4241/16 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a umístění stavebního materiálu k vý-
stavbě řadové garáže po dobu max.  
6 měsíců,

20/9 Rada schvaluje vyvětvení stromů břízy 
na ul. Okružní IV,

21/9  Rada schvaluje vyplacení odměny před-
sedovi Redakční rady ve výši dle zápisu,

22/9 Rada schvaluje zhotovení propagačních 
materiálů města v hodnotě do 30.000 Kč 
bez DPH,

23/9  Rada schvaluje zakoupení 10 ks spoři-
čů vody od společnosti WATERSAVERS,  
s. r. o., Luboš Jadrný, Javorník 145 za 
částku 3.000 Kč vč. DPH,

24/9  Rada schvaluje úpravu prostříháním za-
rostlého hrobu břečťanem na hřbitově  
v Jevíčku na doporučení komise ŽP,

25/9  Rada schvaluje nejnutnější opravu komí-
na s hnízdem čápů v Jevíčku jeřábem fir-
my KERAX, s. r. o., Svitavská 764, Jevíčko 
za hodinovou sazbu jeřábu 900 Kč bez 
DPH,

26/9  Rada jmenuje Mgr. Adama Wiltsche jako 
dalšího člena Redakční rady Jevíčského 
zpravodaje,

27/9 Rada schvaluje zpracování projektové 
dokumentace k výstavbě garáží v loka-
litě K. Čapka pro územní řízení včetně 
projednání přípravy dokumentace s do-
tčenými orgány (ŽP, HZS atd.),

28/9  Rada schvaluje zabezpečit vstupy do tě-
lesa mostku na tělese autostrády (mezi 
mosty ke Smolenské přehradě a OLÚ Je-
víčko) navezením zeminy,

29/9  Rada pověřuje IT zajištěním projektové 
dokumentace na provedení demolice 
stavby na pozemku p. č. 2 u č. p. 51 na 
ul. Soudní,

30/9 Rada schvaluje prodejní cenu knižní pu-
blikace autora Oldřicha Koudelky „Par-
titury zelených lásek“ na částku 130 Kč 
vč. DPH,

31/9  Rada pověřuje místostarostu dopraco-
váním návrhu na výroční „Udílení oce-
nění pro osobnosti sportovního, spolko-
vého a kulturního života města Jevíčka“,

32/9  Rada schvaluje nabídku společnosti Am-
per Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, 
140 00 Praha 4 na dodávku silové elek-
třiny pro Město Jevíčko pro rok 2016 za 
stanovenou částku dle zápisu,

33/9  Rada pověřuje místostarostu jednáním  
s HZS Jevíčko, a. s. o možnosti usklad-
nění vytěženého nánosu v rámci údržby 
hlavního odvodňovacího zařízení na po-
zemcích HZS,

34/9 Rada schvaluje zakoupení PC pro potře-
by TIC Jevíčko a Pečovatelské služby do 
částky 30.000 Kč vč. DPH,

35/9  Rada pověřuje IT zajištěním kompletní 
přípravné fáze k provedení akce „Oprava 
střechy budovy MěÚ Jevíčko“ a zajištění 
CN, které budou hodnotící komisí vy-
hodnoceny a předloženy ZM ke schvá-
lení včetně spojení opravy střechy s akcí 
„Archiv MěÚ Jevíčko“, která byla schvá-
lena usnesením ZM č. 14/1 písm. j) dne 
18. 1. 2012, kdy nejvýhodnější nabídku 
předložila firma ELDEK, s. r. o., Cetkovice 
s realizací podzim 2015,
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36/9 Rada schvaluje zakoupení skartovací-
ho stroje pro potřeby MěÚ Jevíčko za 
částku 7.090 Kč vč. DPH,

37/9  Rada pověřuje IT dozorem nad prová-
děnými stavebními úpravami v Domě 
hasičů v Jevíčku,

38/9  Rada pověřuje starostu schvalováním 
nákupů a zajišťování provozních zále-
žitostí do částky 10.000 Kč bez před-
kládání těchto podkladů ke schvalo-
vání RM (za předpokladu, že věc bude 
kryta rozpočtem popř. předjednání  
s vedoucí finančního odboru),

39/9  Rada schvaluje pronájem nebytových 
prostor domu bez č. p./č. e. - stavba 
občanského vybavení na pozemku p. 
č. st. 143 v k. ú. Jevíčko-město na dobu 
10 let společnosti O2 Czech Republic, 

a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Pra-
ha 4 za cenu 55.000 Kč bez DPH za rok 
a náklady za poskytované služby (úklid 
společných prostor a spotřebovanou 
el. energii) ve výši 40.000 Kč bez DPH 
za rok,

40/9  Rada schvaluje CN firmy Aleš Ertl, Lesní 
a obchodní činnost, Vrchlického 828, 
Jevíčko k provedení rizikového kácení 
stromů (4 x lípa, 1 x smrk) v Jevíčku za 
částku 12.000 Kč bez DPH,

41/9  Rada schvaluje CN firmy Akvamont 
Svitavy, s. r. o., Hlavní 426/4, Lačnov, 
568 02 Svitavy provedení 12 m přípoj-
ky kanalizace do bytového domu Ne-
rudova 529/A, B, C, Jevíčko za částku 
34.879 Kč vč. DPH s financováním dle 
zápisu,

42/9  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
znaleckého posudku o posouzení opo-
třebení bytu č. 3 na ul. K. Čapka 783, 
Jevíčko, které se jeví jako nepřiměřené 
při předávání bytu,

43/9  Rada schvaluje smlouvu o nájmu mezi 
Městem Jevíčko a firmou INDUSTRY 
OIL, s. r. o., Jaroměřice 187 na proná-
jem nebytových prostor v I. NP na ul. 
Kostelní 41 za částku dle zápisu,

44/9  Rada pověřuje IT zajištěním poptávko-
vého řízení k dodání cenových nabídek 
na komplexní správu veřejného osvět-
lení,

45/9  Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 2.

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

Usnesení z 10. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. dubna 2015
1/10  Rada ruší bod usnesení RM č. 3/9 ze 

dne 30. 3. 2015,
2/10  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 

opatření ve věci průběžné kontroly 
městských bytů dle zápisu,

3/10  Rada schvaluje zakoupení skříní pro 
uložení knižního fondu dle cenové na-
bídky Jan Dobeš –ODES nábytek, Pod 
Zahradami 732 za částku 25.800 Kč vč. 
DPH,

4/10  Rada schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 5437 – ostatní komuni-
kace v k. ú. Jevíčko-předměstí,

5/10  Rada schvaluje prodej nefunkčního 
malotraktoru AGROJET za posudkovou 
cenu žadateli dle zápisu,

6/10  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko 
za rok 2014 se ziskem finanční část-
ky 35.931,91 Kč, kdy částka ve výši 
7.231,91 Kč bude převedena do rezerv-
ního fondu a částka ve výši 28.700 Kč-
bude převedena do fondu odměn,

7/10  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace PBH města 
Jevíčka za rok 2014 se ziskem finanční 
částky z doplňkové činnosti 6.118,96 
Kč, kdy částka ve výši 1.224 Kč bude 
převedena do fondu odměn a částka 
ve výši 4.894,96 Kč bude převedena do 
rezervního fondu,

8/10  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace MŠ Jevíčko 
za rok 2014 se ziskem finanční částky 
97.322,10 Kč, která bude převedena do 
rezervního fondu,

9/10  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko 
za rok 2014 se ziskem finanční částky 
4.828,12 Kč, která bude převedena do 
rezervního fondu,

10/10 Rada schvaluje účetní závěrku příspěv-
kové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2014 
dle předložených podkladů a o úkonu 
schválení účetní závěrky bude sepsán 
protokol,

11/10 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku SOSV Malá Haná ve výši 
49.411 Kč na akci „Výměna vodovodu 
v ulici Na Rybníku“ v souvislosti se zá-
měrem výstavby budoucí provozovny 

SUPERSEKTOR, s. r. o., Velké Opatovice 
na základě zpracované veřejnoprávní 
smlouvy,

12/10  Rada pověřuje starostu a místosta-
rostu projednáním možné spoluúčasti 
společnosti VHOS, a. s. na akci „Výmě-
na vodovodu v ulici Na Rybníku“,

13/10  Rada schvaluje zaplacení členského 
příspěvku Svazku obcí pro výstavbu 
rychlostní komunikace R 43 na rok 
2015 ve výši 2.900 Kč,

14/10  Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina na akci ZŠ Jevíčko Noc s Ander-
senem, která se uskuteční dne 10. 4. 
2015,

15/10  Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina na akci OS Ze Zámečku do světa 
na den 26. 4. 2015, k uskutečnění diva-
delního vystoupení pro veřejnost diva-
delního souboru ZJEV,

16/10 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
na havarijní výměnu termoregulačních 
ventilů radiátorů v budově kina Astra  
v Jevíčku za částku 19.983 Kč bez DPH,

17/10  Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru přípravou návrhu smlouvy 
o zřízení věcného břemene přístupu  
k pozemkům p. č. 3077/3 a 3070 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

18/10 Rada schvaluje příspěvek v předpoklá-
dané výši 40.000 Kč autorskému ko-
lektivu FF UP Olomouc na vydání knihy  
o významném jevíčském rodákovi Ja-
roslavu Mackerlovi,

19/10 Rada schvaluje uskutečnění pietní-
ho aktu k 70. výročí konce 2. světové 
války dne 3. 5. 2015 spojeného s osla-
vou svátku sv. Floriána a slavnostním 
žehnáním hasičského auta Fiat Ducato  
v částce za hudbu a květinovou výzdo-
bu pomníku do 4.000 Kč vč. DPH,

20/10  Rada schvaluje účast starosty na sně-
mu Svazu měst a obcí ve dnech 21. 
– 22. 5. 2015 v Olomouci a potvrzuje 
starostovi hlasovací právo za Město 
Jevíčko na uvedeném zasedání sněmu,

21/10 Rada schvaluje zřízení pozemkové slu-
žebnosti, zatěžující služebný pozemek 
označený jako p. č. 175/8 – orná půda 

v rozsahu vymezeném v geometric-
kém plánu č. 1274-447/2014 pro k. ú. 
Jevíčko-předměstí ve prospěch stá-
vajícího a každého dalšího vlastníka 
pozemku označeného jako p. č. 175/9 
ostatní plocha – sportoviště a rekreač-
ní plocha. Služebnost spočívá v právu 
vlastníka pozemku označeného jako p. 
č. 175/9 vstupovat a vjíždět na služeb-
ný pozemek označený jako p. č. 175/8 
za účelem provozování, údržby a oprav 
čistící jímky pro víceúčelové sportovní 
hřiště v rozsahu vymezeném v geome-
trickém plánu č. 1274- 447/2014 pro 
k. ú. Jevíčko-předměstí. Služebnost se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezplatně,

22/10  Rada schvaluje smlouvu č. OSV/15/ 
50528 o poskytnutí účelové dotace 
ve výši 312.000 Kč v dotačním říze-
ní na podporu sociálních služeb po-
skytovaných v souladu se zákonem  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
mezi Pardubickým krajem a Městem 
Jevíčko,

23/10 Rada schvaluje provedení navržených 
opatření na zeleni dle zápisu z jedná-
ní komise životního prostředí ze dne  
23. 3. 2015,

24/10 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru ve spolupráci s místosta-
rostou zpracováním stanoviska ke 
komplexním pozemkovým úpravám  
v k. ú. Zadní Arnoštov ve stanovené 
lhůtě,

25/10 Rada schvaluje úhradu částky 17.515 
Kč bez DPH za provedení výměny ply-
nového ohřívače TUV v kotelně na ul. 
K. H. Borovského 586, Jevíčko firmou 
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebov-
ská 431, Jevíčko z důvodu havarijního 
stavu původního ohřívače s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

26/10  Rada pověřuje vedoucí PBH sledová-
ním možnosti realizace energetických 
úspor v programu ZELENÁ ÚSPORÁM 
pro bytové domy dle zápisu,

27/10  Rada pověřuje starostu jednáním s KrÚ 
Pk ve věci autobusové linky ve směru 
Bělá u Jevíčka – Jevíčko a zpět z důvo-
du dle zápisu.

Dušan Pávek, dipl. um. v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář v. r., místostarosta
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Likvidace bioodpadu
Odpad ze zahrad mají občané Jevíčka 

možnost odevzdat ve sběrném 
dvoře do celoročně přistaveného 

kontejneru.

V z p o m í n k a 
na  pana  
Josefa 
KŘIVOHLÁVKA,
jevíčského rodáka, 
významného česko- 
slovenského a čes-
kého šachistu, který 

proslul mnoha skladbami problémových 
šachů. 
Pan Křivohlávek zemřel 17. 3. 2015 ve 
věku dožitých 95 let. Jeho životopis byl 
uveřejněn v JZ v únoru 2015.

Zprávy z TIC
Turistické informační centrum se 
aktivně připravuje na další turi-
stickou sezonu. V jednání jsou 

nové upomínkové předměty a dotisk pohled-
nic. V prodeji nově nabízíme knihu Oldřicha 
Koudelky Partitury zelených lásek za 130,-Kč.
• Turistické známky jsou připraveny v dosta-

tečném množství a čekají na své nové ma-
jitele, kterými budou turisté ze všech koutů 
naší republiky. Návštěvníci Jevíčka velmi 
kladně hodnotí vzhled náměstí i kvalitu ve-
řejných toalet, které jsou vizitkou města.

• Zima se teprve ukládá ke spánku, ale my 
už intenzivně pracujeme na přípravě Měst-
ské pouti, která v letošním roce proběhne  
16. srpna.

• Touto cestou bychom také rády poděkovaly 
paní Janě Schneiderové, která našemu TIC 
věnovala krásnou pokojovou květinu, která 
zútulňuje naše i vaše TIC.

          Těšíme se na vaši návštěvu  
    Dagmar Schneiderová a Monika Braunerová

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 7. 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 7. zasedání 
Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného 
starostou města Dušanem Pávkem, dipl. 
um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona  
o obcích.
Místo konání: 
zasedací místnost Městského úřadu 
Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko
Doba konání: 18. 5. 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)  Hospodaření města za rok 2014 a závěreč-

ný účet obce za rok 2014
7)  Účetní závěrka za rok 2014
8)  Prodej pozemku nově označeného jako p. 

č. 4241/16 v k. ú. Jevíčko-předměstí pro 
výstavbu garáže

9)  Využití lokality Nerudova
10) Návrh parcelace lokality Vrchlického
11) Úvěrová optimalizace města
12) Zpráva místostarosty o činnostech v Zad-

ním Arnoštově
13) Korespondence, různé
14) Diskuse
15) Usnesení

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

Informace Kabelové 
televize CZ k TV Regio 

Vážení zákazníci, vzhledem k Vašim častým 
dotazům týkajících se změny názvu  infoka-
nálu, bychom Vám rádi tuto situaci vysvětlili. 
Naší společnosti počátkem letošního března 
po 12 letech vypršela platnost vysílací licence 
pro infokanál  s názvem OIK TV. 
Pro následujících 12 let jsme od Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání získali novou 
licenci na provozování na území celé České 
republiky pod označením TV Regio.
Tento nový název se Vám již na obrazovkách 
zobrazuje a v tuto chvíli připravujeme i aktu-
alizaci programového schématu. Věříme, že 
budete spokojeni.

Děkujeme za pochopení. 
Vaše KABELOVÁ TELEVIZE  CZ

Pes nalezený dne  
6. 4. 2015 stále  
v městském kotci čeká 
na svého majitele nebo 
nového páníčka. Psi 
uveřejnění v předcho-
zím čísle zpravodaje 
jsou nadále umístěni  
v útulku v Zeleném Ven-
dolí. Za každého takto 
umístěného psa, platí 

město Jevíčko denně 85,- Kč. Žádáme pro-
to všechny majitele, aby pořízení domácího 
mazlíčka nejprve důkladně zvážili a násled-
ně zabezpečili tak, aby nedocházelo k jejich 
útěku.

Co by nemělo vidět třetí oko 
Zájemce o pokračování série Co by ne-
mělo vidět třetí oko pana PaedDr. Ště-
pána Blažka upozorňujeme, že ji najdou 
na webových stránkách města www.jevic-
ko.cz v rubrice Zpravodaj nebo v tištěné 
podobě v TIC a MěK Jevíčko. Děkujeme 
za pochopení.

Redakční rada Zpravodaje

MUDr. Jana Nádeníčková 
DOVOLENÁ 18. - 22. 5. 2015.

Akutní případy ošetří MUDr. Hájek (ordinace 
Palackého nám. 20, Jevíčko) ve svých 

ordinačních hodinách.  Tel.: 739 318 388.
NEORDINUJE 

ve středu 27. 5. 2015 odpoledne
z důvodu odborné konference.

MUDr. Zuzana Šedrlová
NEORDINUJE 

25. - 26. 5. 2015
z důvodu kardio kongresu.

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ 

4. - 15. 5. 2015.
Akutní případy ošetří MUDr. Trčková  

a MUDr. Šedrlová 
ve svých ordinačních hodinách.

MUDr. Jana Trčková 
neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 15. 5. 2015. 

MUDr. Alena Blahová – interna 
DOVOLENÁ 21. - 22. 5. 2015.

NEORDINUJE 
25. - 26. 5. 2015

z důvodu kardio kongresu.
Dále neordinuje každý 3. pátek 

v měsíci – 15. 5. 2015. 

Zpracovala: Minaříková Petra

Společenská rubrika 
květen 2015 

Blahopřejeme občanům Jevíčka 
k významným životním jubileím. 

Jarmila Václavková

Zdeňka Serynová

Marie Zezulová

Stanislav Hanák  

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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Recitátoři i letos úspěšní
Na konci února letošního roku proběhlo v Moravské Třebové obvodní kolo v recitaci. Základní 
školu Jevíčko reprezentovali žáci, kteří byli oceněni v kole školním. Odborná porota do okres-
ního kola poslala šest jevíčských recitátorů, Magdu Vymětalovou (2. místo), Annu Vymětalovou 
(1. místo), Annu Ševčíkovou (1. místo), Natálii Finsterlovou (3. místo), Jakuba Mauera (2. místo) 
a Petra Veselku (3. místo). Marie Anna Schillerová a Eliška Beranová byly oceněny čestným 
uznáním. 
Okresní kolo se konalo v měsíci březnu. I zde porota naše recitátory ocenila. Čestné uznání 

si přivezla Magda Vymětalová, Anna Vymětalová a 
Anna Ševčíková. Natálie Finsterlová (1. místo) a Petr 
Veselka (2. místo) si svým umístěním zajistili postup 
do kola krajského, které se bude konat v měsíci dub-
nu v Pardubicích. Recitátoři získali na rozborovém 
semináři s porotou cenné rady, ocenili jsme i kritické 
připomínky. Žákům děkuji za vzornou reprezentaci 
školy a přeji mnoho zdaru do další práce.                                             

 Mgr. Finsterlová Jiřina                                                      

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVíčKO

Velikonoční dílna a vynášení 
Moreny  - 25. března

Bylo pěkné středeční odpoledne a v naší 
školce se to hemžilo jako v „mraveništi“. Od 
15.00 hod. si mohli rodiče s dětmi vyrobit 
různé velikonoční ozdoby, nebo formou opičí 
dráhy hledat malovaná vajíčka. V 16.00 hod. 
jsme před školkou písničkou přivítali „JARO“. 
Pak už jen stačilo, aby pár siláků z našich dětí 
odneslo s celým průvodem Morenu k potoku 
a po vodě ji poslali pryč. Tak jsme se rozloučili 
s „Paní Zimou“ a společně se s dětmi těšíme 
na sluníčko a hry na zahradě.

Sběr papíru
Ve středu 8. a ve čtvrtek 9. 4. probíhal v naší 
školce sběr papíru. Děkujeme všem rodičům, 
kteří se na této akci podíleli. Za získané fi-
nanční prostředky pořídíme dětem nové her-
ní prvky na zahradu. Poděkování patří i panu 
Hublíkovi, který se sběrem  pomáhal. 

Za kolektiv MŠ Bc. Martina Zatloukalová

ZÁKLADNí ŠKOLA JEVíčKO
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Posluchače seznámil s pojmem 
čas a s jeho měřením. Zodpo-
věděl i otázku, proč v různých 
místech vesmíru může plynout 
odlišně. Rozebral základní teo-
rie, které tolik ovlivnily pohled 
na tuto tajemnou fyzikální ve-
ličinu a které ve finále vedly 
k propracovaným modelům 

stavby a chování našeho vesmíru.   
Dvouhodinová přednáška byla velmi zajímavá 
a rozhodně se při ní studenti nenudili.

Mgr. Jiří Janeček

Filmový festival Expediční 
kamera

V sobotu 28. 3. 2015 
proběhl v prostorách 
kina Astra 3. ročník 
jevíčské „Expediční ka-
mery.“  Zahájení pro-
běhlo v 16:00 a pro-
gram pokračoval až do 
večerních hodin. Ná-
vštěvníci měli možnost 
navštívit jevíčskou věž 

a také se mohli podívat do „útrob“ Gymnázia 
Jevíčko. Pro hosty bylo připraveno malé ob-
čerstvení. Nálada byla po celou dobu progra-
mu velmi přátelská a milá, návštěvníci mohli 
zhlédnout nejzajímavější sportovně-dobro-
družné filmy rozložené do tří bloků. Někteří 
skalní jedinci vydrželi kompletní nabídku fil-
mů, a tak nezbývá než se těšit na další ročník 
tohoto zajímavého festivalu.
        Mgr. Adam Wiltsch 
          Foto:  Martin Vykydal

Srdíčkový den
Studenti Gymnázia Jevíčko se již tradičně zú-
častnili celorepublikové sbírky nazvané Srdíč-
kový den. 
Tato humanitární akce se konala v úterý  
17. 3. 2015 a zúčastnila se jí třída 6. S. V le-
tošním roce se na ulicích prodávaly náramky  
a plastová srdíčka. Vybraná částka 13 026,- 
Kč bude použita ve prospěch těžce handica-
povaných dětí, které jsou stabilně odkázány 
na domácí péči svých rodičů, konkrétně na 
hrazení příspěvků na pořízení invalidních vo-
zíčků, rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek – zdravotních kočárků, chodítek, po-
lohovacích zařízení, dále například na úhradu 
obvazového materiálu, speciální výživu apod. 
Děkujeme třídě 6. S, která sbírku uskutečnila, 
a také všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Mgr. Jiří Janeček

Tak jde čas
V pondělí 30. března 2015 se v aule 

Gymnázia Jevíčko uskutečnila před-
náška na téma „Tak jde čas“. 
O času jako fyzikální veličině hovořil 
absolvent jevíčského gymnázia, ast-
rofyzik, doktorand Astronomického 
ústavu Univerzity Karlovy Mgr. Jind-
řich Žižka, který se věnuje výzkumu dynami-
ky sluneční soustavy, především asteroidů. 
Přednášející zapojil do programu i studenty 
a výklad doplnil celou řadou myšlenkových 
experimentů. 

Studentka Gymnázia 
Jevíčko vyhrála pro třídu 

zájezd do Evropského 
parlamentu ve Štrasburku
Generální ředitelství pro komunikaci Evrop-
ského parlamentu organizuje každoročně 
parlamentní setkání 500 studentů z 28 člen-
ských zemí Evropské unie - tzv. Euroscolu  
v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.
 Cílem setkání je podpořit dialog mezi mladý-
mi lidmi. Pro studenty je tento projekt jedi-
nečnou možností, kdy mohou vyjádřit nejen 
vlastní názor, ale vyzkoušet si také své jazyko-
vé dovednosti. Českou republiku reprezentují 
výherci národní internetové vědomostní sou-
těže Euroscola.cz, která je určena pro studen-
ty druhých a třetích ročníků středních škol. 
Jednou z vítězek jarního kola se stala student-
ka Gymnázia Jevíčko Kamila Badalová za třídy 
7. S. Vyhrála tak pro svoji třídu finanční pří-
spěvek na cestu i ubytování a společně budou 
reprezentovat české studenty na setkání v Ev-
ropském parlamentu ve Štrasburku v květnu 
letošního roku. 
Blahopřejeme Kamile Badalové k dosažené-
mu úspěchu.

Mgr. Jiří Janeček

Václav Koubek
V neděli 22. 3. 2015 po roce 
do Jevíčka opět zavítal známý 
písničkář Václav Koubek, aby 
návštěvníky koncertu potěšil  
a rozesmál svými písnič-
kami. Když uvedeme pár 
momentů z jeho život-

ní kariéry, zjistíme, že je to multifunkční 
člověk. Jen pro zajímavost – V. K se vyučil 
jako tiskař, poté studoval na vysoké ško-
le strojní v Liberci, kterou úspěšně ukončil  
v roce 1981. Jako strojní inženýr se také podí-
lel na standardizované konstrukci tzv. euro-
lahve. Působil také jako zemědělský pracov-
ník, kdy pásl skot v Jeseníkách. Hrál v mnoha 
filmech a divadlech. Režíruje, píše scénáře atd. 
Byli jsme rádi, že jevíčská synagoga poskytla 
útočiště folkově naladěným posluchačům, 
a tak koncert mohl v 18:00 začít. Hosté měli 
možnost osobního setkání s V. Koubkem. Bylo 
pro ně připraveno malé občerstvení. Kdo ví, 
třeba nás pan Koubek přijede potěšit svými 
písničkami i příští rok. Zároveň chceme tímto 
poděkovat všem našim bývalým i současným 
studentům a městu Jevíčku, kteří pomáhali 
s organizováním obou akcí.
        Mgr. Adam Wiltsch

RNDr. Dag Hrubý oceněn za vynikající pedagogickou činnost
U příležitosti Dne 
učitelů 28. března 
2015 ocenil mini-
str školství Marcel 

Chládek 42 vynikajících pedagogů Medailí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
1. a 2. stupně za vynikající pedagogickou čin-
nost. Medaile je nejvyšším resortním oceně-
ním a uděluje se od roku 1997. 
Mezi oceněnými byl i RNDr. Dag Hrubý. Ob-
držel Medaili Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vy-
nikající pedagogickou činnost. Oceněna byla, 
jak je uvedeno ve zprávě MŠMT k udělení me-
dailí, „jedna z nejvýraznějších osobností gym-
naziálního vzdělávání, erudovaný matematik, 
který dokáže předávat s humorem své uči-
telské zkušenosti a lásku k matematice gym-
nazistům i studentům matematicko-fyzikální  
fakulty, autor mnoha učebních textů, publikací 
a článků, nositel pamětní medaile za dlouho-
dobou činnost pro českou matematiku.“

RNDr. Dag Hrubý působil po celou dobu své 
učitelské kariéry na Gymnáziu v Jevíčku. Přes-
tože vystudoval chemii a matematiku, zajímal 
se o historii, filosofii, literaturu a hudbu. Ve 
svých hodinách matematiky a chemie dokázal 
poutavým výkladem žáky zaujmout a nad- 
chnout. Talentované žáky dodnes připravuje 
na matematickou olympiádu. Ve funkci ředi-
tele, kterou zastával v letech 1992 až 2012, se 
mimo jiné snažil, aby se škola neustále roz-
víjela, aby učitelé sledovali moderní trendy 
ve výuce a aby se žáci ve škole cítili dobře. 
Po mnoho let pořádal pro učitele semináře 
z historie matematiky a fyziky a dodnes ka-
ždoročně organizuje celostátní soustředění 
úspěšných řešitelů matematické olympiády. 
Svoji aktivní učitelskou kariéru na gymnáziu 
ukončil v roce 2014.
 Jako člen Jednoty českých matematiků a fy-
ziků (JČMF) se stal členem Ústředního výboru 
JČMF, členem Ústřední komise Matematické 
olympiády, je členem komise pro vzdělávání 

učitelů a v roce 2010 se stal jedním z místo-
předsedů JČMF. Je vedoucím redaktorem ča-
sopisu Učitel matematiky a fyziky. Také je čle-
nem pracovní skupiny Akreditační komise ČR 
pro matematiku a informatiku. Rovněž působí 
jako externí spolupracovník Katedry didakti-
ky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy.
Dlouhá léta pracoval v komunální politice, byl 
členem rady a členem zastupitelstva města 
Jevíčko a byl členem výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Pardubického 
kraje.
RNDr. Daga Hrubého tak můžeme s hrdostí 
řadit mezi nejvýraznější osobnosti v historii 
Gymnázia Jevíčko. K výše uvedenému oceně-
ní mu srdečně gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších profesních úspěchů. 

Mgr. Jiří Janeček

GYMNÁZIUM JEVíčKO
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Městská knihovna v Jevíčku
 Děti a rodiče za stoly 

na pinec...
*VÍTÁNÍ JARA PINCEM* se nám docela po-
vedlo, pořadatelský záměr přivést za stoly 
rodiče společně s dětmi byl naplněn. Bylo 
zřejmé, že se přes počáteční ostych všichni 
krásně bavili a na závěr si navzájem zatleskali 
při udělování cen.
Konečné pořadí po sportovních výkonech:
Mladší žactvo:
1. Blcha O.
2. Španiel Matěj
3. Sedláková V.
Starší žactvo:
1. Novotná J.
2. Seman V.
3. Štindl M.
4. Novotný C.
5. Semanová B.
6. Španiel Míra
čtyřhra-dítě a rodič:
1. Novotná J./Novotný J.
2. Novotný C./Novotná M.
3. Blcha O./Blcha E.
4. Semanová B./Semanová A.
5. Španiel M./Španiel M.
6. Seman V./Seman D.
7. Štindl M./Štindlová J.
8. Španiel Matěj / Kobylka Z.
9. Sedláková V./Sedlák R.
Poděkování za úspěšné uspořádání turnaje  
v Jevíčku patří všem aktivním účastníkům, 
kteří si přišli hrát a zahrát, ale i těm, jež se 
pořadatelsky podíleli na hladkém průběhu 
nedělního dne 12.4.2015.
Dík rovněž patří městu Jevíčko za finanční do-
taci a pracovníkům ZŠ Jevíčko, za součinnost 
při pořádání turnaje. 

Za SK Pinec Jevíčko Oldřich Zecha

1. května  je lásky čas, nečekejte, až hrdliččin bude zvát 
ku lásce hlas a nezapomeňte na polibek pod rozkvetlým 
stromem. Nic není důležitějšího. 

7. května – Floria Kroměříž
Přivítat jaro můžete společně s námi na prodejní výstavě Floria Kroměříž 2015.  Výstava je 
určena všem zahradníkům, chatařům, chalupářům a milovníkům květin. Nabídka zahrad-
níků pokryje celý sortiment od skalniček až po vzrostlé stromy. 
Autobus bude vypraven 7. května v 8.30 od budovy Gymnázia v Jevíčku.
Předpokládaný návrat kolem 17.00 hodin. 
Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Jevíčku. 
Cena za dopravu je 150,- Kč. Vstupné na výstaviště si hradí každý sám. 

Základní vstupné - dospělí 80,- Kč

Rodinné vstupné 
(2 dospělí + 2 děti)

200,- Kč

Slevy: SLEVY SE NESČÍTAJÍ nutné doložit 
slevový průkaz

Děti do 10 let zdarma

Děti 10 - 15 let 60,- Kč

Důchodci nad 65 let 60,- Kč

Držitelé ZTP 60,- Kč

Držitelé ZTP/P zdarma

Členové ČZS a ČSCH 60,- Kč

Poděkování
Děkujeme Městské knihovně v Jevíčku za 
organizaci vzpomínkového večera na na-
šeho otce Františka Továrka.

Vlasta Purketová a František Továrek ml.

26. května – v 18.00 hodin – sál kina v Jevíčku 
Listování          
Odpad -  Andy Mulligan
Nikdy nevíte co najdete! Rafael bydlí spolu se dvěma ka-
marády Gardem a Krysou na skládce odpadu v nejme-
nované zemi připomínající Brazílii, jsou to děti ze slumu. 
Jednoho dne najde mezi odpadky tašku, v níž je 1100 pe-
set, obrázek a klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu 
po dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, komu 
věci patří. Když to zjistí, dozvědí se i o boji jednoho člo-
věka se strašnou nespravedlností. To se však dozvědět 
neměli - brzy začne jít o život i jim. Možná jste nedávno 
zaregistrovali v kinech film na motivy této skvělé knihy. 
Thrillerové LiStOVáNí bude také stát za to, bude strhující  
a zároveň hořce zábavné.  Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš 
Drápela a Jiří Suchý z Tábora. Vstupné 50,- Kč. Předplatné 
v Městské knihovně v Jevíčku.                                         
 
28. května v 18.00 hodin – sál zámečku
Máte doma zvířátko? 
Jak se starat o domácí mazlíčky, aby se jim dobře dařilo 
a nepotřebovali chodit na veterinu, vám poradí a na dotazy 
odpoví MVDr. Jana Kubínová a MVDr. Pavlína Zvejšková. 
Srdečně Vás zveme na přednášku pro všechny majitele 
zvířátek i ty, co o jejich chovu uvažují. 
Přednáška je pro děti i dospělé.

 

Prodejní výstava králíků
Dne 21. 3. 2015 uspořádala Základní organizace chovatelů Jevíčko XII. jarní 
prodejní výstavu králíků. Zúčastnilo se jí 24 vystavovatelů z Jevíčka a jeho oko-
lí např. Březina, Biskupice, Doloplazy, Loštice, Bouzov atd. Chovatelům jejich 
chlupaté miláčky ohodnotil odborný posuzovatel, který udělil 6 čestných cen  

a dva poháry za nejlepší králíky. Výstavu zhlédlo mnoho návštěvníků z různých koutů naší re-
publiky od Brna až po Ostravu a to díky dobře zajištěné propagaci výstavy.  Ráda bych touto 
cestou poděkovala všem pořadatelům za zdařilou akci. Na fotografie se můžete podívat na 
webových stránkách Města Jevíčka. 

                Alena Macounová
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RC PALOUČEK JEVÍČKO POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tábor určený dětem 
předškolního věku a I. stupně ZŠ.

Přijďte za námi na Palouček. Čeká na Vás týdenní dobrodružství, 
společně procestujeme celý svět. Každý den Vás čeká návštěva 
jednoho kontinentu. Dozvíte se něco zajímavého o dané oblasti  
a po celý den se budeme věnovat činnostem inspirovaným zvlášt-
nostmi a tradicemi krajiny.

TERMíN PLAVBY: 27. 7. – 31. 7. 2015
Nástup na palubu každý den v 9:00 hod, 
připlouváme v 17:00 hod.
Jízdenka stojí 800 Kč, v ceně zajištěn chutný oběd, dostatek teku-
tin a také veškerý materiál pro naše poznávání. 
       Těší se na Vás kapitáni lodi Radka Jelínková a Jana Junková

Přehled akcí Jevíčko KVĚTEN 2015
1. 5.  4:30  Sportovní rybářské závody, Smolenská přehrada
2. 5.  7:00  Dětské rybářské závody, Smolenská přehrada
2. 5.  15:00  Měsíční dýchánek, RC Palouček
3. 5.   9:00  Pietní akt, sraz u domu hasičů Jevíčko
7. 5.  8:30  Výstava Floria Kroměříž, Zájezd Městské knihovny
7. 5.  9:00  Zápis do MŠ, Mateřská škola
8. 5. - 10. 5.   Závod míru nejmladších, Grand Prix Matoušek    
     Jevíčko 
13. 5.  8:00  Český den proti rakovině, Jevíčko a okolí
16.5.  16:00  Vzpomínka na Adolfa Vykydala, Synagoga 
19. 5.  18:00  Absolventský koncert, ZUŠ, Synagoga 
20. 5.  17:00  Žákovský koncert, ZUŠ, Zámeček
21. 5.  18:00  Absolventský koncert, ZUŠ, Synagoga
23. 5.  11:00  Zvěřinové speciality, Areál chovatelů
26. 5.  18:00  Absolventský koncert, ZUŠ, Synagoga
28. 5.  17:30  Přednáška Evy Kouřilové, Sál zámečku
28. 5.  18:00  Absolventský koncert, ZUŠ, Synagoga
30. 5.  14:15  Dětský den, Areál panského dvora

Milé ženy, zveme vás na  květnový

 MĚSíčNí DÝCHÁNEK
Je to čas jen pro vás samotné – tak drahocenný čas! 
Dovolte si na chvíli odložit každodenní povinnosti  
a péči o druhé a pojďte se za přítomnosti dalších 
žen zastavit, nadechnout a nabrat sílu.
Měsíční dýchánek je čas regenerace a celkového 
uvolnění, ale také nabití energie. Je to prostor pro 
meditaci, masáže, bioenergetická cvičení, tanec  
a zpěv a také sdílení ve společném kruhu. Můžete si 
zde položit své životní otázky a hledat na ně odpo-
vědi. Můžete jen tak odpočívat a prožívat. 

Těším se na společné setkání  
klinická psycholožka Mgr. Martina Kašpárková

V sobotu 2. května 15-18 hod 
v centru Palouček, cena 150 Kč,

s sebou šátek, deku 
a pohodlné oblečení – např. sukni.

Svou účast prosím dejte vědět na telefonním 
čísle 775611617 či na emailové adrese martina.

kasparkova@seznam.cz
Zde rovněž zodpovím případné dotazy.

„Srdce nerozlišuje, kdo je přítomen, srdce je 
rádo, že se setkává.

Každá žena je zde vítána“.

DĚTSKÝ DEN 2015
V letošním roce jsme se rozhodli tradiční Dětský den pozměnit. Dětský den se 
bude konat v jiných prostorách, než bylo zvykem, a to v areálu Panského dvora, 
přilehlých místech a hřištích. Při pořádání se letos zapojily do příprav všechny 
jevíčské organizace a spolky, které pracují s dětmi. Jsou připravena různá vy-
stoupení pro děti (viz plakát) a také nové rozdělení disciplín, kdy je pro starší 
děti připravena velká hra po městě Jevíčku. Dále chystáme tři disciplíny, které 
budou plnit děti spolu s rodiči.
A protože chceme, aby si Dětský den užily nejen děti, ale i jejich rodiče, při-
pravili jsme pro ně k tanci a poslechu vystoupení jevíčské hudební skupiny  
3 GENERACE. 
Přijďte si užít pohodové odpoledne. Srdečně zvou pořadatelé.

Jana Junková

Město Jevíčko, komise výchovy, vzdělávání, mládeže a sportu, 
RC Palouček, skauti, rybáři, hasiči, fotbalisti,

stolní tenisti, AVZO, TJ SK, MŠ Jevíčko
pořádají

Kdy: 30. 5. 2015
Kde: Prostory Panského dvora
PROGRAM:  
14.15 - 15.00   prezence
15.00               zahájení
15.05             divadélko pro děti
15.30           kynologie Policie ČR 
 Moravská Třebová
16.00                vystoupení ZUŠ
16.15 - 18.30  soutěže
18.45               vyhlášení rodinných soutěží
19.00       opékání, pěna pro děti (hasiči)
19.00           skupina 3 GENERACE
                                                              
V průběhu Dětského dne možnost svezení na koních 
- Osada Lípa Zadní Arnoštov.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJÍ FOTBALISTÉ a RYBÁŘI Jevíčko
PŘIJĎTE SI UŽÍT SPOLU S DĚTMI POHODOVÉ ODPOLEDNE!!

DĚTSKÝ DEN

ROZDĚLENÍ DISCIPLÍN:
1. kategorie MŠ  
   (disciplíny v Panském dvoře)
2. kategorie 1. stupeň ZŠ 
   (disciplíny v Panském dvoře)
3. kategorie 2. stupeň 
   (hra po městě)
4. kategorie rodiče s dětmi
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Město Jevíčko Moravská Třebová Velké Opatovice Úsobrno

ZAL. 1298

Biskupice

JEVÍČKO 8. - 10. 5. 2015
39. ročník

TJ Cykloklub Jevíčko a TJ  Favorit  Brno pořádaj í 
pod záštitou René Živného, radního Pardubického kraje

GRAND PRIX MATOUŠEK
Závod míru nejmladších

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

8. května  Palackého náměstí
9.00 - 11.00 ZUŠ Jevíčko - Malohanácká muzika, mažoretky  
   „Ze Zámečku do světa“. AVZO Jevíčko - jízda zručnosti   
   pro děti a mládež 

9. května 
areál „ Panský dvůr“ na ul K. H. Borovského
občerstvení zajištěno, atrakce pro děti
14.00 hod. výstava soutěže tvůrčích prací   
16.15 hod.  vystoupení country kapely Trní (Boskovice)   
18.30 hod. vystoupení skupiny Do větru (Svitavy)   
20.30 hod.  vystoupení kapely Frontmen (Jevíčko) 
   
10. května 
areál „ Panský dvůr“ na ul K. H. Borovského
11.30 hod.  výstava a vyhlášení výsledků soutěže tvůrčích prací 
13.30 hod.  slavnostní zakončení a předání cen
   vystoupení dětí z MŠ, mažoretky 
   „Ze Zámečku do světa“
     

Více na www.gpmatousek.cz

sobota 9.5.            
3. ETAPA - VELKÉ OPATOVICE  
 - Mládežnická ul. , 8.30 hod. vystoupení kapely EPICENTRUM
START v 10.00 hod., CÍL v 10.35 hod. - Mládežnická ul.

4. ETAPA -  ÚSOBRNO
START v 15.55 hod. v ÚSOBRNĚ, CÍL v 17.45 hod. v JEVÍČKU

Na kole s Czech Blades JEVÍČKO 
Start diváckého peletonu v 15.00 hod. -  Panský dvůr Jevíčko 

neděle 10.5.                  
5. ETAPA - JEVÍČKO    časovka  
JEVÍČKO - A. K. Vitáka, START v 9.30 hod. Jevíčko-Březina a zpět

ZÁVOD ŠKOL  ul. K. H. Borovského ve 12.30 hod.

pátek 8.5.           
JEVÍČKO - slavnostní zahájení v 9.45 hod. Palackého nám. 

1. ETAPA  prolog - JEVÍČKO  START v 10.00 hod. 

2. ETAPA  - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ   
START v 16.45 hod. nám. T.G.M. v M. Třebové
CÍL v 18.45 hod. na Palackého nám.v Jevíčku
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Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko ve spolupráci s  Městem Jevíčko
Vás srdečně zve v neděli 3. května 2015 na 

mši svatou u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů a pietní akt k 70. výročí konce 2. světové války

Program:  09.00 Průvod od domu hasičů v Jevíčku do kostela na mši svatou
                    09.20    Mše svatá
    10.15 Požehnání nového hasičského vozidla
    10.30 Kladení věnců u pomníku padlých za druhé světové války v parku u fary 
    11.00 Průvod k domu hasičů, předání AED (automatický defibrilátor) pro JSDH Jevíčko, 
      slavnost doprovodí hudbou Malohanácká muzika

NEPŘEHLÉDNĚTE - omezení silničního provozu
Pro zajištění bezpečnosti cyklistů a ostatního provozu dojde v Jevíčku ve dnech 8.-10. května 
2015 k částečným uzavírkám ulic a omezením.

8. května od 8,00 do 12,00 hod budou Palackého nám. Třebovská, Okružní I., Svitavská (po 
křiž.s K.Čapka), Kostelní ulice uzavřeny pro veškerý provoz. V této době nebude možné z pro-
storu vymezeného trasou závodu odjet ani do něj vjíždět. Přeparkujte si svá vozidla mimo 
vymezený prostor budete li potřebovat s vozidly vyjet.
Autobusové nádraží bude přemístěno do Brněnské ulice k Penny. Objížďky ulicemi: U Cihel-
ny, Biskupická, Okružní II, III,IV, A.K.Vitáka, K.Čapka.

8. května od 17,45 do 18,15 hod bude ulicemi A.K.Vitáka, Okružní IV, Brněnská, Palackého 
nám. Třebovská a od 18,45 do 19,15 hod ulicemi Biskupická, Okružní II, Třebovská, Palackého 
náměstí, probíhat trasa a průjezd 2.etapy. Cíl na Palackého náměstí cca v 18,45 hodin.

9. května od 9,00 do 11,00 hod bude uzavřena silnice Jevíčko-Velké Opatovice a Jevíčko 
– Uhřice. Příjezd do Penny bude umožněn ve směru od náměstí Brněnskou ulicí. Objížďka do 
V.Opatovic přes Smolno. Do Uhřic přes Jaroměřice oběma směry.

9. května od 17,45 do 18,30 bude ulicemi Brněnská od Uhřic, M.Mikuláše, A.K.Vitáka, ve-
den dojezd do cíle 3.etapy na ulici K.H.Borovského. V této době budou ulice pro ostatní provoz 
uzavřeny.

10. května od 9,00 do 12,30 hod bude pro veškerý provoz uzavřena silnice Jevíčko – Březina. 
Objížďka přes V.Opatovice, Slatinu oběma směry.
Ve dnech: 9. května od 14,00 do 24,00 hod a 10. května od 11,30 do 16,00 hod bude ulice K.H. 
Borovského uzavřena pro veškerý provoz. Dojezdy etap cyklistického závodu s mezinárodní 
účastí - GP Matoušek - ZMN 2015.

Ulice Nerudova bude v úseku od křiž. s ul. Nappova po křiž. s ul K.H.B. ve dnech 7. - 10. 
května vyhražena pro parkování vozidel ubytovaných na DM.

Pořadatelé se obrací na občany bydlící na trase závodu,aby zde v této době neparkovali svá 
auta a provoz upravili dle pokynů pořadatelů a policie.Případně si auta přeparkovali do jiných 
ulic chtějí li v této době odjet. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a cyklistů, je třeba 
zajistit pořadatelskou službu na trati závodu. Zájemci hlaste se v novinovém stánku na náměstí u 
pana Müllera. Odměna 50 kč za hodinu. Děkujeme za Vaši pomoc. Věříme,že i Vy tak přispějete  
k bezpečnosti mladých cyklistů.
      Děkujeme, pořadatelé z TJ Cykloklubu Jevíčko a účastníci závodu.

Svitavská
Svitavská
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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
Trasa závodu O POHÁR ŠKOL

Na kole s Czech Bla-
des – po trase 4. etapy 
ZMN – GP Matoušek 
2015
sobota 9.5. 2015 od 15.00 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Akce je určena pro všechny příznivce 
cyklistiky, hobíky, rodiny s dětmi, fi-
remní kolektivy. 

Divácký peleton, vyjede společně z ul. K. 
H. Borovského v 15.20 hod. ke startu 4. eta-
py do Úsobrna. Zde pozdraví mladé cyklisty 
z dvanácti zemí při královské etapě při třech 
průjezdech Úsobrnem.
Po projetí závodníků přesun zpět do Jevíčka 
na cíl závodu.
Po celý den, je pro ty kteří do Jevíčka zaví-
tají, připraven sportovní a kulturní program, 
občerstvení, zábavní lunapark pro děti.

Informace na adrese: a.dostal@seznam.cz

Po oba dny občerstvení a atrakce pro děti, v 
sobotu  odpoledne makrely. 

Závod žáků základních 
škol 
neděle 10.5. 2015 ve 12.30 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Přihlášky od 11.30 hod.
Trasa: okruh ulicemi Jevíčka, délka 1000 m 

Podmínky účasti: 
písemný souhlas rodičů, že je dítě zdrávo 
a může závod absolvovat. Kolo v dobrém 
technickém stavu a přilba. Každý účast-
ník dostane malý upomínkový předmět 
a vítězové jednotlivých kategorií poháry  
a další věcné ceny. JK Osada Lípa věnuje 
třem vylosovaným účastníkům projížďku na 
koni.

Doprovodný program
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Sdružení vlastníků nabízí k prodeji budovu 
zdravotního střediska v Jevíčku

•	 dvoupodlažní budova je v centru města, cca 200 m od Palackého 
náměstí, dobrá dostupnost k autobusovému spojení a dojezd au-
tem přímo k budově

•	 budova sloužila jako zdravotní středisko se 4 ordinacemi praktic-
kých lékařů včetně čekáren pro pacienty a sociálního zařízení 

•	 součástí nemovitosti je vydlážděný dvůr pro parkování 3 automo-
bilů

•	 budova je ve velmi dobrém technickém stavu, nová střecha, okna, 
topný systém, rekonstruovaný suterén, možnost půdní vestavby, 
vchod z ulice i dvora

Cena dohodou.
Kontakt: 773 627 084, 604 302 291, dpavek@seznam.cz

Myslivecké posezení 
se skupinou Kázeň

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  
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pondělky Z A V Ř E N O
15:15-16:15  Jóga pro děti od 3 let  
+  jednou za měsíc  POndělní TVO-

ŘENÍ  viz samostatný leták

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

pro běhálky
16:30  VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY S DĚTMI 

pro batolátka
10:00 VOLNÁ HERNA

Z A V Ř E N O

pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

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

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

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU
Středa 6.5. cvičme v rytme
Středa 13.5 vycházka do přírody
Úterý 19.5. turnaj v pexesu
Středa 27.5. procvičování paměti

Činnost centra je financována z prostředků MPSV a města Jevíčka.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI    
stálý program

Myslivecké posezení 
se skupinou Kázeň
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Okénko požární ochrany
Oxid uhelnatý = „tichý zabiják“
Stále častěji vyjíždějí hasiči v celé České republice na žádost zdravot-
níků k měření koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v domech a bytech. 
Bohužel už byly případy s fatálními následky. Je proto správné dů-
razně upozornit spoluobčany na možná rizika. Především u plynových 
spotřebičů (ohřívače vody, plynové kotle) je nutné zajistit dostatečný 
přísun vzduchu a případné zdravotní potíže nepodcenit.
Oxid uhelnatý vešel do podvědomí také jako tzv. „tichý zabiják“. Jedná 
se o plyn bez barvy, chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch. Jeho 
identifikace smyslovými orgány člověka je nemožná.
Oxid uhelnatý se váže na hemoglobin (červené krvinky), a to 250x 
rychleji a 300x silněji než kyslík a vzniká tak karboxyhemoglobin, který 
zabraňuje kyslíku vázat se na červené krvinky. Dochází tak k nedosta-
tečnému okysličení mozku.

Kde se oxid uhelnatý bere
Tento „smrtelný plyn“ se vyskytuje všude kolem nás. V běžném ovzdu-
ší je jeho koncentrace minimální a není nijak nebezpečný. Jinak tomu 
je v domácnosti, kde se při běžném užívání plynových spotřebičů kon-
centrace zvyšuje. Největším nebezpečím tak jsou nedostatečně větra-
né prostory, např. koupelny s instalovaným kotlem nebo průtokovým 
ohřívačem. Bohužel trend posledních let je co nejvíce odizolovat naše 
domácnosti a tím zvyšovat riziko zvýšené koncentrace CO. Výměna 
nových oken, vstupních dveří do bytu či přímo do místnosti s plyno-
vým spotřebičem (např. koupelna) a ucpání větracích otvorů ve fasádě 
může silně změnit tahové podmínky plynového topidla. To, co v mi-
nulém topném období plynovému spotřebiči vyhovovalo, např. netěs-
nost oken a dveří, kudy se přisával kyslík, se náhle stává problémem. 
Pak ještě aktuální klimatické podmínky v podobě inverze zapříčiní 
špatný tah komína a zdravotní problém je na světě.
Vliv na tah topidla může mít např. nevhodně umístěný nový výkonný 
kuchyňský odsavač par, který po sepnutí strhne proud odváděných 
spalin směřující ze spalovací komory a výměníku ke kouřovodu a na-
směruje ho k digestoři ve vedlejší místnosti. 

Prostory musí být dostatečně větrané
V každé místnosti, kde je umístěn plynový spotřebič, musí být dosta-
tečným způsobem zajištěno větrání. V žádném případě nesmí pro-
story, kde je instalovaný spotřebič (koupelna, kuchyň, kotelna), zůstat 
zcela uzavřeny!
Je nutné ponechat otevřený průchod či otvor dostatečné velikosti 
(otevřené dveře, větrací okno, větrací otvor, šachta, světlík, aj.). Při pro-
vozu plynového spotřebiče a hoření dochází ke spotřebovávání kyslíku 
obsaženého v ovzduší. Pokud je kyslíku dostatek, molekula uhlíku ob-
sažená v metanu (zemním plynu) se hořením přemění na oxid uhličitý. 
Při nemožnosti cirkulace čerstvého vzduchu dochází ke spotřebě kys-
líku a molekuly uhlíku se přeměňují jednak na oxid uhličitý a k tomu na 
velmi jedovatý oxid uhelnatý a to je špatně.

Jak se otrava oxidem uhelnatým projeví
Mírnější příznaky otravy lze lehce zaměnit se zcela jinými onemocně-
ními. Otrava v této formě se projevuje nevolností, zvracením, bolestmi 
hlavy, bolestí na hrudi, závratěmi nebo slabostí.
V těchto případech je nutné vyhledat lékařskou pomoc a zdravotnický 

personál upozornit na podezření z otravy oxidem uhelnatým a případ-
né vyskytující se problémy s provozem plynových spotřebičů.
Při závažnějším stupni otravy potom přistupují neurologické příznaky, 
dochází k poruše vědomí. Nezbytné je potom na místo povolat zá-
chranáře a prostory začít okamžitě odvětrávat či přímo opustit a přejít 
do venkovního nezamořeného prostředí.
Známky lehké intoxikace oxidem uhelnatým se objevují při přeměně 
asi 10 až 25 % hemoglobinu na karboxylhemoglobin. Jde o bolesti 
hlavy, závratě, nevolnost, otupení myšlení a překrvení ve tváři.
Středně těžká hladina karboxylhemoglobinu v krvi (25 až 45 %) se pro-
jevuje zmatenost, zvracení, ospalost až bezvědomí.
Těžká intoxikace je provázena obsazením přibližně 45 až 60 % he-
moglobinu oxidem uhelnatým a projevuje se křečemi, bezvědomím 
s poruchami dechu, šokovým stavem a fixovaným rozšířením zornic  
a následně smrtí.
Nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého:
200 ppm *) Mírná bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost po 2-3 
hodinách. 
400 ppm *) Bolest přední části hlavy po 1-2 hodinách, životu nebez-
pečný stav po 3 hodinách. 
800 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 
hodin. Smrt během 2-3 hodin. 
1600 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 20 minut. Smrt během 1 
hodiny. 
6400 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt 
během 10-15 minut.
* ppm (parts per milion) – částic na 1 milion. 10 000 ppm = 1%obj.

Jak otravě předcházet
Nejdůležitější je samozřejmě prevence. Spotřebiče v domácnosti mu-
síme instalovat a používat v souladu s návodem výrobce. Kontrolu  
a servis spotřebičů doporučujeme provést jednou ročně oprávněnou 
osobou. Při rekonstrukci domácnosti zaměřené na zateplení a výmě-
nu oken musíme myslet na zachování dostatečného přístupu vzduchu 
k plynovému topidlu a vše konzultovat s odborníkem na instalaci ply-
nových topidel.
Pravidelně jedenkrát ročně musí být také prováděna kontrola spalin 
a komínů se zaměřením na nesprávné spoje, viditelný rez a zašpinění.
Pamatujte na to, že kuchyňský sporák nebo plynový vařič se nikdy ne-
smí používat k vytápění obytné místnosti.

Domácnost vybavte detektorem
V domácnosti by neměl chybět detektor oxidu uhelnatého. Toto zaří-
zení se umisťuje přímo do obytných místností a je napájeno z běžné 
baterie.
Z dostupných statistik vyplývá, že detektor oxidu uhelnatého je scho-
pen zabránit až polovině otrav. Pochopitelně je nezbytně nutné pou-
žívat detektor dle návodu výrobce a pravidelně v něm měnit baterie. 
Zazní-li alarm detektoru, pak na nic nečekejte, opusťte prostory a ne-
bojte se přivolat záchranáře.

Pokud máte zájem o nějaké téma z oblasti požární ochrany nebo více 
informací k otištěnému tématu, pište na e-mail: sdh.jevicko.starosta@
seznam.cz

Za SDH Jevíčko Jan Bidmon

Č R S    M O    J E V Í Č K O  VÁS SRDEČNĚ ZVE V PÁTEK  1. 5.  A V SOBOTU 2.5. 2015  NA TRADIČNÍ

SPORTOVNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA SMOLENSKÉ PŘEHRADĚ
PRŮBĚH ZÁVODŮ:   PÁTEK 1. 5.:                                                                                                        
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.                                
SOBOTA  2. 5. (DĚTI):  
1. POLOČAS  08:00 – 10:00 HOD.  
PŘESTÁVKA  10:00 – 10:30 HOD.  
2. POLOČAS  10:30 – 12:30 HOD.
VYHLÁŠENÍ         13:00 HOD.

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 - NEPEŘIL

Z V O U    P O Ř A D A T E L É     (více informací na www.rybarijevicko.
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Nejstarší pamětihodnosti v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie

Jevíčko, Jevíčko 
- našich kotlin nebíčko!
Ve dnech 26. a 27. března jsem zastupoval 
Město Jevíčko na IX. sněmu Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska. Hostitelské 
město Uherské Hradiště přivítalo účastníky 
sněmu se srdečností a pohostinností, jež jsou 
slovácké metropoli vlastní, a v tomto duchu 
a přátelské atmosféře se po celé dva dny též 
jednalo. Počtem obyvatel je sice Jevíčko síd-
lo malé, jedno z vůbec nejmenších, leč jako 
město máme stále co nabídnout a jak jsem 
se mohl přesvědčit, náš statut historicky za-
kotveného, význačného královského města 
s osobitou městskou zástavbou a vznešenou 
vedutou je nezpochybnitelný. Nadpis toho-
to příspěvku mi o přestávce mezi jednáními 
vepsali do poznámkového bloku zástupci ko-
lébky rodu Vítkovců - města Sedlec-Prčice.  
A pod něj připsali v toku myšlenek i pár verší-
ků, o něž se s Vámi tuze rád podělím. 

      Rudolf Beran    

Sošku Panny Marie s Ježíškem na hlavním ol-
táři přinesl roku 1617 převor kláštera P. Jakob 
Kirschner z okolí Brna. Dala základ jevíčským 
poutím. Od roku 1674 se nacházela v marián-
ské kapli, přistavěné Žalkovskými k jižní stra-
ně prvního klášterního kostela.
Dřevěná gotická socha Panny Marie, 122 cm 
vysoká ve výklenku nad vchodem do kaple, 
pochází z let kolem roku 1500 z Krasíkova. 
Původně stávala na oltáři přestavěného far-
ního kostela sv. Mikuláše Janem Haugvicem 
roku 1509, který téhož roku zakoupil zvon  
o hmotnosti 1680 kg, mající v textu „DIE GLO-
KEN HAT MARIA“. Po zrušení kostela roku 
1784 byla socha v čeledníku nové fary (1792). 
Později zaujala místo nad vchodem do kláš-
tera mezi sochami sv. Augustina a sv. Moniky. 
Roku 1854 byla slavnostně přenesena do kos-
tela na místo, kde se nachází dnes.

V novém klášterním kostele z roku 1766, byly 
později pod kůrem postaveny dva oltáře.
Na oltáři u vchodu na kůr se nachází skleněná 
rakev s tělem sv. Viktora, získaná roku 1770 
prostřednictvím řádového generála Františka 
Xaverského Vasqueza. Prvně byla na oltáři za 
křtitelnicí.
Nad uvedeným oltářem je obraz, pocházející 
z hlavního oltáře prvního klášterního kostela 
(1372-1762).
Nad druhým oltářem za vchodem do kaple 
je obraz, pocházející ze hřbitovní kaple Nej-
světější Trojice v dnešní Soudní ulici, zrušené 
roku 1784.
(Klement Janetschek „Augustiniánský kláš-
ter v Jevíčku“ přeložil P. Josef Pleva, tiskem  
A. Smetana Litovel r. 1912.)

František Plech

 30 LET POMNíKU OBĚTEM DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY V JEVíčKU

Starší generace jevíčských občanů má dosud v živé paměti nezapomenutelný a slavný  
9. květen 1945.
Tomuto dni předcházela noc, v níž nikdo oka nezamhouřil. Palackého náměstím zněly detonace 
odpalované munice a výstřely. Ráno pak byl nalezen v parčíku na náměstí nacistický podplu-
kovník Max von Groll, který v předzvěsti blížícího se konce německé nadvlády spáchal v noci 
sebevraždu.
9. května krátce po poledni přijeli do Jevíčka vojáci Rudé armády. Občané je radostně vítali 
a objímali. Nadšení neznalo mezí, slavilo se dlouho do noci. Válka skončila a nastal toužebně 
očekávaný mír.
V dalších květnových dnech se postupně vraceli do Jevíčka z koncentračních táborů a nacis-
tických věznic občané Karel Zemánek, Ludvík Janeček, Gustav Kaplan, Marie Mazalová (Ked-
routková), Marie Loubalová a další. Vraceli se domů vyhublí, často s podlomeným zdravím, ale 
šťastní, že tuto nacistickou krutovládu vůbec přežili.
V Jevíčku byla založena početná organizace Svazu osvobozených politických vězňů (SOPV), 
která sdružovala nejen politické vězně, ale také účastníky domácího odboje, partyzány, vojáky 
zahraničních armád z prvního i druhého odboje a pozůstalé z Jevíčka a okolních vesnic.
6. října 1945 se konala v sále hotelu Morava smuteční tryzna za všechny umučené a padlé vo-
jáky jevíčské občany. Kromě představitelů města se jí zúčastnili bývalí vězňové koncentračních 
táborů, odbojáři a široká veřejnost. Představitelé města vyjádřili hlubokou úctu všem občanům, 
kteří položili život za naši svobodu i jejich rodinám.
Z úcty k obětem koncentračních táborů byl po válce na severní straně městského hřbito-
va vztyčen prostý březový kříž s trnovou korunou. Zejména ve výročních dnech osvobození  
a o dušičkách zde pozůstalí pokládali kytice a zapalovali svíčky.
Tento symbolický hrob byl v roce 1985 nahrazen důstojným pomníkem všech obětí druhé 

světové války. Autorem 
pomníku je akademic-
ký sochař Jiří Lacina. 
Slavnostní odhalení 
pomníku, který stojí na 
Komenského náměstí 
(vedle fary) se konalo 
7. května 1985 v rámci 
oslav 40. výročí osvo-
bození. Každoročně se 
zde konají v květnových 
dnech vzpomínkové 
akce za účasti před-
stavitelů města, Sboru 
dobrovolných hasičů, 
skautů a veřejnosti.

Adolf Řehoř, 
ČSBS Jevíčko

Milé děti, matičko,

navštívíme Jevíčko.

Vezmem Máňu, vezmem Vendu,

vyrazíme o víkendu.

V Jevíčku si dobře žijí,

mají slavnou historii -    

to je pravda, žádná lež,

erbů mají plnou věž.

Holky jsou tam krev a mlíko,

mnohé živí krásné lýko.

Dřív měli i slavné tkalce,

tkali látky na kavalce. 

Keramické exempláře

rozzáří mamince tváře.

Prostě věci nečekané 

poznáte v té Malé Hané.  

Kdo nejede, ten nic neví,

Jevíčko se dobře jeví.

Leccos se tam dovíme,

v „Moravě“ se najíme. 

Vyfotí nás Zdeněk Šustr,

co na to má správný mustr.

A tak jedem! zvoní zvonec,

nechť má báseň dobrý konec.

Jevíčku s láskou
Antonín Podzimek radní 

a Mirka Jeřábková starostka 
Sedlec-Prčice 
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Obec Biskupice

Společenská rubrika
duben 2015

Naši jubilanti

Marta Nováková
František Mlčoch
Antonín Berka
Jaroslav Vykydal

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Několik zajímavých slov z dějin obce
V Biskupicích se pan farář a ředitel školy občas potkávali s Friedrichem Thurn-Taxisem, který jim 
probíhající politické události připomínal několika slovy. Zamyslel jsem se nad nimi a uspořádal 
je podle časového sledu následovně: Na počátku vždy uvádím rok, ve kterém byla pronesena.
• 1937 – „ Es kommt der Tag“ – On přijde den…
• 1938 – Josef Procházka, poštmistr v Biskupicích se chystal na podzim z Biskupic odejít do 

Slavkova u Brna. Hugo Thurn-Taxis mu připomínal, že mu odchod nic nepomůže, že budou 
stejně za několik měsíců zabráni. A stalo se tak 15. března 1939…

 • Po 14. říjnu Friedrich Thurn-Taxis v Chornicích při rozhovoru s německými důstojníky ukázal  
 na lesy také, „slyšel tě Matěj Beran.“ Lesy zabrány byly i s vesnicemi 24. 11. 1938… 

 • „Wir wohlen ins Reich“ – My blaze v Říši… (Nám blaze v Říši)
• 1939 – „Heil Hitler“ – Zdar Hitlerovi…
 • 15. 3. „Gibs´ kein Tschechei“ – Nemáme Československo…
 • „Schluss mit Republik“ – Konec s republikou…
 • 7. 10. „Poland kaput. Beflagung und Läiten“ – Polsko je zničené, vyvěsit prapory a zvonit… 

(farář zvonil sám).
• 1940 – „Wir fahren gegen Engeland“ – Jedeme proti Anglii…
• 1941 – „Der Feind ist total zurschlagen“ – Nepřítel je úplně rozbitý…
• 1942 – „Wir kämpfen für Europa“ – Bojujeme pro Evropu…
• 1943 – Kněžna Antonie Thurn-Taxisová ukazovala faráři fotografii v pohřebním rámečku mla-

dého vojáka se slovy: „Gabriel Thurn-Taxis padl u Stalingradu, jediný syn dědičného prince 
Thurn-Taxisů v Řezně“.

 • Friedrich Thurn-Taxis mluvil jinak: „Der Sieg muss unser sein“ – Vítězství musí být naše…
• 1944 – „Tobrý den“, „Kdy pšijit novy vláda?“
 • 9. 5. Odpoledne mu na vestě z hodinek zůstal jen řetízek…
 • 10. 5. Večer byl za vesnicí na hranici zahrad Koutníkovy a Pospíšilovy Friedrich Thurn-Taxis 

ve věku 73 let zastřelen.

František Plech

Mateřská škola 
Biskupice oznamuje

Zápis dětí na školní rok 2015/2016 proběhne
v pondělí 11. května 2015 od 16.00 do 17.00 
hodin.
K zápisu je nutné donést vyplněnou a lékař-
sky potvrzenou Žádost o přijetí do mateř-
ské školy. 
Žádosti jsou k dispozici v mateřské škole, 
nebo vám mohou být zaslány.
Nabízíme: pobyt zdarma, kolektiv malého 
počtu dětí, přijímání dvouletých dětí, provoz 
od 6.00 hodin
ms.biskupice@seznam.cz, tel. 776 583 015

POZVÁNKA - POSEZENí S DŮCHODCI
ČČK Biskupice ve spolupráci s obecním úřadem Biskupice pořádají v neděli 10. května 2015  
v 15.00 hod v prostorách obecního úřadu „Besedu pro důchodce“. Přednášku na téma Banát - 
vlast daleko za hranicemi si pro nás připravil Mgr. Adam Wiltsch a přednášku Léky - co o nich 
víme a nevíme si připravila Mgr Silvie Jiroušková. Samozřejmě, že nebude chybět ani vystou-
pení našich nejmladších občánků - dětí z místní mateřské školky. Občerstvení i hudba k tanci  
a poslechu je zajištěná. Všichni jste srdečně zváni.

         Helena Neuerová, ČČK Biskupice

! U P O Z O R N Ě N í !
Upozorňujeme občany, že dne 6. května 2015 (středa) se v naší obci uskuteční 
mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:
14:00 – 15:00 hod.  stanoviště  Biskupice u hasičárny 
Platí i pro občany ze Zálesí a Flintóra.
Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:
barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, čistící tkaniny, filtry, pneumatiky
ELEKTROODPAD JE VYBíRÁN OBCí

! U P O Z O R N Ě N í !
Oznamujeme občanům, že v pátek 15. května 2014 bude do naší obce před budovu hasič-
ské zbrojnice přistaven kontejner na směsný komunální odpad. Kontejner bude přistaven 
od pátku 15. května do pondělí 18. května 2015
Směsným komunálním odpadem se rozumí zejména:
všechen odpad, který se nevleze do popelnic, papír, lepenka (lepenkové obaly větších roz-
měrů), sklo (obaly větších rozměrů např. demižony, okna, zrcadla, textilní materiál (např. 
koberce), dřevo (např. vyřazený nábytek, odpad z prořezávek dřevin), matrace, plasty 
(např. obaly větších rozměrů – sudy), kovy (např. kovový nábytek, sudy), objemový odpad 
neobsahující nebezpečné látky atd................
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad!!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, barvy, pneumatiky

MŠ BISKUPICE
čím budu - až vyrostu

Před několika týdny děti zažily netradiční den. 
V rámci školního projektu Čím budu, až vy-
rostu - jsme navštívili některé rodiče v jejich 
zaměstnání. 
Pro děti začal den jako obvykle - scházení 
ve třídě, volné hraní, snídaně, ale po snídani 
byla změna. Vydali jsme se na autobusovou 
zastávku, čekali na autobus a nastoupili jsme 
směr Jevíčko. Pro některé děti byla už samot-
ná jízda autobusem zážitkem a hned ozna-
movali, že chtějí vozit lidi a chtějí se stát řidiči 
autobusu.
Ve městě jsme jako první navštívili bufet. Ja-
rečkova maminka nám ukázala kuchyň, balení 
knedlíků a nachystané koláče k upečení. Dru-
hou zastávku jsme měli v lékárně. Marečkův 
tatínek nás provedl laboratoří a skladem léčiv. 
Dalším provozem byla prodejna koberců, kde 
se nám věnovala Davídkova maminka. Celé 
dopoledne jsme zakončili nejsladší návštěvou 
- dostali jsem se totiž do cukrárny k mamin-
ce Sabinky. Tam jsme si vyzkoušeli vyvalovat 
těsta, vykrajovat srdíčka a servírovat zákusky. 
Z tohoto netradičního celodenního výletu 
jsme si dovezli lízátka, bonbony, upečené li-
necké a barevný kobereček s autíčkem. Ale 
čím děti budou, až vyrostou, to netušíme.

   Mateřská škola Biskupice
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POZVÁNKA
KÁCENí MÁJE 
NA ZÁLESí BUDE.

SEJDEME SE 30. KVĚTNA 
U RYBNíKA.

„JAR“ - přednáška 
- ohlédnutí

V sobotu 21. března v odpoledních hodi-
nách v prostorách obecního úřadu proběh-
la přednáška Mgr. Adama Wiltsche na téma 
„Jihoafrická republika, Svazijsko a Lesotho“. 
Přednášející seznámil posluchače s životem 
tamních obyvatel. Povídání zpestřil vlastními 
zážitky z cestování po těchto zemích. Poutavá 
přednáška byla proložená spoustou krásných  
a zajímavých promítaných fotografií. Po-
sluchači z řad dětí i dospělých pozorně na-
slouchali a nikdo „ani nedutal“ - tak bylo 
vyprávění zajímavé. Na konci přednášky  
p. Mgr. Wiltsch odpovídal na spoustu zvídavých 
dotazů. Všichni přítomní byli velmi spokojeni  
a už se těší na další cestopisné vyprávění 
pana Mgr. Adama Wiltsche. 
                         Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Velikonoční dílna
V sobotu 28. března 2015 uspořádal SPOZ 
pro děti i dospělé již tradiční velikonoční díl-
nu s vajíčkovým rautíkem. Každý návštěvník 
dílny si mohl vyrobit mrskačku, velikonoční 
vajíčko, velikonoční ozdůbku, nebo se přišel 
jen tak podívat. Ukázkami z proutí prová-
zel Ladislav Šumbera, výrobu velikonočních 
vajíček a ozdůbek řídila Irena Havlíčková, 
vedoucí kroužku Biskupických šikulů, a veli-
konoční vazby předváděla Maruška Šumbe-
rová. Samozřejmě nechyběl velikonoční rautík  
a vajíčkové nášup, o který se postarala Ver-
ča a Kubík Haderovi. Dětí i rodičů se sešlo 
mnoho, takže jsme měli radost z naplněné 
práce. Pro děti byla nově přichystána soutěž 
v hledání vajíček, která se jim moc líbila. Chtěl 
bych všem organizátorům, členům SPOZ  
a všem dětem a návštěvníkům velikonoční 
dílny poděkovat, že nám pomáhají udržovat 
velikonoční tradice a zvyky.

Filip Procházka, místostarosta obce

Pozor na polopřevody, 
hrozí vyřazení auta 

z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je  
v Centrálním registru vozidel pouze 
odhlášeno předchozím provozova-
telem, musíte podat na úřad do 30. 
června 2015 žádost o zápis vlastníka 
a provozovatele do registru silničních 
vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozi-
dlo administrativně zanikne a už nepů-

jde přihlásit. 
K žádosti se dokládá: občanský průkaz 
či jiný doklad totožnosti, doklady k vo-
zidlu (technický průkaz + osvědčení o 
registraci vozidla), doklad o pojištění, 
protokol o evidenční kontrole, doklad 
o platné technické prohlídce, popř. 
plná moc s ověřeným podpisem, po-
kud se neúčastníte vyřizování osobně. 
DALŠí INFORMACE O ZMĚNÁCH  
V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNí 

SILNIčNíCH VOZIDEL NA 
www.mdcr.cz
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci květnu: 

 Jaroslava Václavková

 Jana Krajíčková

 Věra Štefanová

 Anna Pindlová

Gratulujeme 
a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Den otevřených dveří  
v Mateřské škole

Ve středu 8. 4. 2015 jsme v kytičkové třídě při-
vítali maminky s budoucími školáčky na pro-
hlídku naší školky. Děti si s námi mohly spo-
lečně pohrát, nakreslit či vyrobit si zvířátko, 
zacvičit s písničkou, zapojit se do různě na-
bízených činností. Rodiče a jejich ratolesti se 
seznámili s prostředím mateřské školy a jejím 
denním režimem, mohli se zeptat na potřeb-
né informace. Bylo pro nás příjemné potěšení, 
když jsme viděli, že se u nás dětem líbí a ne-
spěchají k domovu. 

       Kolínská Kateřina

Dětský karneval s DÁDOU
Předposlední březnovou neděli jsme pro naše nejmenší 
připravili dětský maškarní karneval, který proběhl v re-
žii kolektivu Dády Patrasové a legendárních postaviček 
dětských televizních pořadů - žížaly Jůlie, kosa Oskara 
s kosicí Klárou a kuřátky Pipi a Pepou. Na akci se sešla 
spousta krásných masek z místa i okolí v doprovodu ro-
dičů, z nichž asi všichni na Dádě a žížale Jůlii „vyrůstali“. 
Naši hosté hned od začátku vytvořili hezkou atmosféru 
a v programu plném známých písniček, postupně zvali 
všechny děti v maskách na jeviště, kde mohli soutěžit 
o drobné dárky. Nakonec si nějakou pozornost odnesli 
všichni. Našim hostům se v Chornicích moc líbilo a pro-
jevili přání nás zase někdy navštívit. Závěrem patří podě-
kování jednateli cestovní kanceláře MMM Tour Jevíčko, 
panu Martinovi Hofmanovi, který z více jak dvou třetin 
uhradil honorář našich hostů, a proto jsme si mohli do-
volit nabídnout návštěvníkům vstupné za symbolickou 
cenu. Takže děkujeme za podporu a těšíme se na další.  

Chornická gymnastika 
V sobotu 12. 4. 2015 se chorničtí gymnasté zúčastnili krajského kola soutěže ve sportovní gym-
nastice. Tato soutěž se konala pod záštitou ČASPV. Okresní kolo bylo letos vynecháno z důvodu 
malého počtu závodníků, kteří byli přihlášeni a všichni by tak postoupili do krajského kola.
Do tohoto kola se sjeli soutěžící z Ústí nad Orlicí, Polič-
ky, Chrasti, Svitav a naši reprezentanti. Konkurence byla 
opravdu veliká, ale té “největší“ se dočkal Tadeáš Hofman. 
V celé soutěži byl jediným zástupcem mužských složek. 
Přesto si své umístění na 1. místě zasloužil obstojně před-
vedenými sestavami. Dívčí reprezentace se umístila ve 
svých kategoriích takto: na 6. místě skončila Hana Kopko-
vá (st. žákyně I.), na 2. místě Pavlína Kopková (dorostenky) 
a na 1. místě Aneta Elnerová (st. žákyně II.).
Všichni výše zmínění gymnasté se budou v následujících 
týdnech připravovat na republikové kolo konané tradičně 
v Doubí u Třeboně, které vyvrcholí 16. – 17. května. Chtěla bych touto cestou také opět podě-
kovat panu Ing. Kopkovi za odvoz na soutěž. 
Našim závodníkům držíme pěsti a přejeme jim úspěchy v další soutěži 

Za TJ Sokol Chornice Ilona Vašíčková

Velikonoční přípravy
Před velikonočními svátky jsme společně 
s maminkami a dětmi v naší školce strávili pří-
jemné odpoledne při výrobě zapichovacích 
zajíčků, kuřátek i oveček z vlny. Originálními 
kousky si děti vyzdobily své pokojíčky, někteří 
svými výtvory udělali radost i svým nejbliž-
ším.    
        Hana Němcová
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Pozvánka do knihovny
Knihovnice obecní knihovny v Chornicích zve všechny děti, 
mládež a občany do knihovny.
Pro děti máme připraveny pohádky, říkadla a různé příběhy  
o zvířátkách.
Dospívající mládež a školáci u nás najdou historické a dobro-
družné romány. V knihovně jsou klasická díla české a světové 
literatury.
Další občany jistě potěší krásná literatura – romány, detektivky, 
životopisy, cestopisy, kuchařky a další knihy dle jejich výběru.
Knihovna je doplňována hodnotnými knihami současných au-
torů.

V knihovně si můžete prohlédnout knížky nebo časopisy, v dět-
ském koutku si děti mohou malovat nebo zahrát jednu z her, 
které v knihovně máme.
Využijte proto ve větší míře toto zařízení. 

Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu Chornice a je otevřena 
každý čtvrtek od 16:00 – 19:00 hod.

Stanete-li se pravidelnými návštěvníky knihovny, prožijete mnoho pěkných chvil nad dobrou 
knihou a děti získají zásobu slov a způsob vyjadřování.

             Srdečně Vás zve knihovnice

CO UŽ UMíM
Tak jako každoročně i v letošním roce jsme 
pro rodiče našich předškoláků připravili 
program na téma „Co už umím“. Rodiče bu-
doucích školáčků mohli posoudit znalosti  
a vědomosti svých dětí. Byla připravena širo-
ká vzdělávací nabídka, která obsahovala plno 
úkolů a činností, matematické dovednos-
ti (počítání, přiřazování, porovnávání). Děti 
se aktivně zapojily, spolupracovaly a úkoly 
zvládly bez problémů.

        
Ivana Melková

Pozvánka na koncert
Obec Chornice ve spolupráci se ZUŠ Jevíčko, 
zvou všechny 

na koncert chornických talentů  
a hudebního souboru ETIEN BAND. 
Akce se uskuteční v pátek 8. května v kultur-
ním domě v Chornicích. Zahájení je v 17,00 hodin  
a vstupné je dobrovolné. Všichni příznivci dobré 
muziky jsou zváni.
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Významnou literární akcí letošního jara byla návštěva spisovatelky Petry 
Braunové, autorky mnoha knih pro děti i dospělé ve dnech 13. - 14. 4. 2015.
V našem regionu uskutečnila malé „turné“, neboť se představila dětem 
v Městečku Trnávce, ve Velkých Opatovicích, v Jaroměřicích a v Úsobrně. 
Jelikož v Jaroměřicích nocovala, využily jsme její podvečerní přítomnosti 
po vycházce na Kalvárii a popovídaly jsme si s ní v přátelské pohodě na 
Babinci.
Její tvorba je především zaměřena pro děti (Kuba nechce číst, Rošťák Oliver....), ale časem velkou 
oblibu získávají životopisné publikace, např. Nejsem žádná lvice s K. Moučkovou, Nina s paní 
Divíškovou. Poslední vydaný titul 3333km k Jakubovi si po besedě se zájmem zajisté přečtou 
jak dospívající, tak i jejich rodiče.                                        

Obecní knihovna Jaroměřice

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci květnu své významné 
narozeniny oslaví:

DAMBORSKÝ LUDVíK
DOSTÁLOVÁ MARIE

HLOUŠKOVÁ BOŽENA
ŘíHOVÁ LUDMILA

ZAPLETALOVÁ OLGA
Přidáváme se ke gratulantům a přejeme s 
jarním sluníčkem i dobrou náladu, zdraví a 

spokojenost.

V dubnu se k jaroměřickým občanům 
přiřazuje narozený chlapec

ALEŠ KOVÁŘ
Chlapci i rodičům přejeme hodně zdraví, 
trpělivosti a společných radostí. 

Vzpomeňte s rodinou na
paní Annu Brennerovou,
která by se 18. května 2015 dožila 
100. výročí narození
                                                    
Paní MARIE 
KAŠPAROVÁ, 
roz. DIRROVÁ
by se v březnu dožila
70 let
                                             
Vzpomeňte, prosím s námi
manžel, synové a příbuzní

Spisovatelka Petra Braunová na Malé Hané

Březen měsíc čtenářů – BMč 2015
Že mají po celý měsíc BŘEZEN svátek čtenáři, by měl vědět každý, kdo umí číst.
V každé knihovně mají příležitost přijímat dárky v různých formách, a to jak registrovaní čtenáři, 
tak i nahodilí hosté.
I jaroměřická knihovna není pozadu a připravila pestrý program. Především, jako každoročně, 
jsou to nové knihy, kterými díky rozpočtu obce byl knižní soubor obohacen. Zde je na místě 
připomínka, že i z domova mohou čtenáři zjistit v on-line katalogu, které knihy v knihovně jsou  
k dispozici na www.knihovna.jaromerice.cz . Pokud nevíte jak na to, poradíme v knihovně.
Letos se podařilo zvýšit úroveň vybavenosti výstavní síně, opět díky podpoře Obce, novým zá-
věsným systémem. Je nejen elegantní, ale především nesmírně usnadní instalaci obrazů i jiných 
exponátů stále probíhajících výstav.
V průběhu měsíce navštěvují knihovnu žáci ZŠ, aby si v klidu prohlédli vystavené milé obrázky 
ilustrátorky Vlasty Baránkové. Výstava je doplněna knihami s jejími ilustracemi. Na konci března 
– při zahájení Noci s Andersenem - paní Vlasta Baránková bude dětem představena a pobese-
duje o své práci a zálibách.
Návštěva dětí je využita knihovnicí k doporučení četby nových knih. Soutěž Lovci perel pokra-
čuje i letos, ale nemá registrováno tolik soutěžících, jako loni. Snad nové knihy a „perlorodky“ 
děti přilákají.
Nakladatelství dětských knih Thovt představilo své nové tituly zábavnou formou v úterý 17. 3. 
dětem z družiny.
Prostřednictvím výtvarné soutěže pro děti „Ilustrace k mé oblíbené knize“ děti předvedou svou 
dovednost. Jejich práce budou vyhodnoceny na samý konec dubna spolu s nejlepšími čtenáři  
a výkresy vystavíme ve výstavní síni.
Pro 2. stupeň ZŠ Jaroměřice, Chornice a Městečko Trnávka bylo připraveno představení praž-
ského divadla Cylindr  s představitelkami I. Duškovou a P. Bílkovou „Škola malého stromu“ 
podle stejnojmenné knihy F. Cartera. Dojemný příběh malého sirotka, vychovávaného prarodiči 
z indiánského kmene Čerokiů ukázal čistotu mezilidských vztahů a pouto k přírodě. Děkujeme 
Obci Chornice za nezištné propůjčení prostor moderního kulturního sálu.
Se zajímavou a účelovou přednáškou se představila Mgr. Silvie Jiroušková. Přehledně a zají-
mavě seznámila s historií farmacie, bylinami a výrobou léčiv. Velkou část věnovala správnému 
užívání léků, dobré i špatné kombinaci, zodpověděla kompetentně na řadu dotazů. Přednášku 
jsme odlehčili mottem „na nespavost nejlepší lék - dobrá kniha“  Mladá lékárnice je v jevíčské 
lékárně i v rodných Jaroměřicích velmi oblíbená pro svou ochotu a odbornost. Přejeme jí úspěš-
né brzké dokončení doktorského studia.
Pro tvořivé byla uskutečněna v pátek 13. 3. dílna, vedená ing. Naďou Lorencovou. Ubrouskovou 
technikou – decoupage - si ozdobili dospělí i děti květináče, plechovičky, dřevěná prkénka. De-
korační předměty nabyly zcela jiný vzhled. Na tvářích účastníků i lektorky byl spokojený úsměv.
Na přicházející Velikonoce se děti připravily i v doprovodu dospělých na dílně v pátek 20. 3. 
Zhlédly pletení košíků, naučily se plést mrskačky, zdobit perníčky, vyškrabovat či voskem zdobit 
kraslice, uplést zajíce ze slámy, popř. si mohly něco zakoupit z vystavené velikonoční nabídky.

10. jubilejní Noc s Andersenem 
v Jaroměřicích

Ráno se probudilo 55 dětí, 14 dospívajících, 
2 paní učitelky, 2 paní vychovatelky a 2 kni-
hovnice - celkem 75 spáčů (někteří se pouze 
snažili usnout).
Zahájili jsme v 16.00 v Obecní knihovně za 
přítomnosti ilustrátorky paní Vlasty Baránko-
vé a pana Andersena, připomněli jsme si 100. 
výročí narození spisovatele Jana Drdy a 50 let 
vysílání Večerníčků. Děkujeme panu Troško-
vi za milý pozdrav. S paní Baránkovou jsme 
si povídali, jak se tvoří ilustrace, trpělivě od-
povídala na zvídavé dotazy. S lízátky od pana 
Andersena se děti přemístily do školy, kde 
se s chutí vrhly na vyplňování kvízů, tajenek  
a rébusů. Ještě s větší chutí se vrhly  na veče-
ři a poté si vytvořily ubrouskovou technikou 
ozdobnou plechovičku na pastelky. Jedna 
učebna se proměnila v chemickou laboratoř, 
zajímavé pokusy děti velmi zaujaly!
No a noční stezka odvahy - ta nemá chybu 
nikdy. Naštěstí nepršelo, tak si děti více jak 
hodinovou procházku nočními Jaroměřicemi 

užily, při zastávce v knihovně napsaly rodičům andersenovskou pohlednici.
Po krátkém odpočinku vypuklo velké deskohraní s velmi rozličnými deskovými a jinými spole-
čenskými hrami.
Po půlnoci ve snaze usnout s pohádkami, tichými hrami, ba i „trestnými“ dřepy v půl druhé se 
nám nakonec ve třech učebnách podařilo snad všem jakž takž usnout.
Ráno po snídani byly děti odměněny drobnými pozornostmi firmy S -Cart a rozešly se dospat, 
co nezvládly v noci.
A my dospělí?! - určitě rychle zapomeneme na několik neposluchů a příště zase Noc zorgani-
zujeme!!!  Poděkování všem obětavým.

                                                                             Organizační tým NsA

pokračování na str. 23
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Výpis z 7. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 1. 4. 2015

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc květen 2015                              

2. - 29. 5., výstavní síň Centra života  
a podnikání (VS) - Výstava fotografií  
JAROMĚŘICE – VčERA A DNES - zpřístupněno 
v půjčovní době knihovny  PO, ST  9 - 11, 13 - 16,  
PÁ 13 -18, nb. na tel. 778 086 380. Při pouti 24. 5. 
2015 bude výstava otevřena od 9.00 do 16.00 hodin. 
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 Jaroslava Ma-
ckerleho 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 re-
gionálního historika Mgr. Michala Schustera 
3. 5. neděle, 9.00 h., VS - Kurz paličkování s lek-
torkou ing. Ivou Vanžurovou
4. - 18. 5., CŽP, knihovna - Příjem objednávek 
na letničky a pozdní zeleninové přísady ze za-
hradnictví Vanovice
8. 5. pátek - Zahraniční poznávací zájezd do BE-
NÁTEK s průvodcem Janem Valíčkem
odjezd autobusu Biskupice 21.25 h., Jaroměřice 
21.30 h., Jevíčko 21.40 h., V. Opatovice 21.45 h.,
příjezd na místo 9. 5. cca v 9.00 h., odjezd v 19.00 h., 
předpokládaný návrat domů 10. 5. v 6.30 h.
předpokládaná cena 1300,- Kč za dopravu, průvod-
ce a pojištění k úhradě 1. - 22. 4. 2015 v knihovně, 
min. 15 euro na výdaje s sebou. Zájezd prozatím 

obsazen, vítány přihlášky náhradníků na č. 778 
086 380.
14. 5. čtvrtek, 18.00 h., VS
Měsíční síla v nás, přednáška Mgr. Martiny Kašpár-
kové, spojená s besedou, jak můžeme samy na sobě 
pozorovat každoměsíční změny a nalézat v nich ur-
čité zákonitosti a ty potom využívat v prospěch sebe 
i svého okolí.
17. 5. neděle, 10.00 h. a 11.00 h., Obřadní síň 
jaroměřického zámku
Vítání občánků
21. 5. čtvrtek, 10.00 - 15.00 h., dvůr CŽP
Prodej objednaných letniček a zeleninových 
přísad ze zahradnictví Vanovice
24. 5. neděle  JAROMĚŘICKÁ POUŤ
26. 5. úterý, 13.30 h., společenská místnost  
v penzionu na Kalvárii -Jaro s písničkou – kul-
turní pásmo žáků ZŠ pod vedením Mgr. F. Václavka 
a S. Valentové
28. 5. čtvrtek, 18.00 h., VS
Podvečer s vizážistkou MARY KAY, paní Va-
rechovou, letní trendy líčení, péče o pleť, ukázka 
nové kosmetiky a jiné zajímavosti pro ženy
29. 5. pátek, od 14.30 h. (v průběhu odpoledne, 
kdo přijde později – nevadí, cca do 17 h.), VS
KORÁLKOVÁNí  s Helenou Podlezlovou, vyrá-
bění dle vlastní fantazie s pomocí zkušené lektorky, 
vstupné 20,- Kč + hodnota spotřebovaného mate-
riálu

PŘIPRAVUJEME:           
5. 6. pátek, 18.00 h., VS
Koncert jaroměřických žáků ZUŠ Jevíčko - hu-
debního a tanečního oboru, spojený s ukázkou 
tvorby výtvarného oboru, vedeného MgA. R Štind-
lovou

8. - 30. 6. výstavní síň CŽP
Výstava tvorby regionálních amatérských vý-
tvarníků zpřístupněno v půjčovní době knihovny  
PO, ST  9 - 11, 13 - 16,  PÁ 13 - 18, nb. na tel. 778 
086 380
14. 6. neděle, 9.00 h., VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžuro-
vou
20. 6. sobota, 12.30 – 15.30 h., prezentace v Pohád-
kovém království (CŽP)
POHÁDKOVÝ LES, hledání ztracených pohádek a 
princezny v jaroměřickém lese
Letní škola paličkování pro úplné začátečnice 
i pro hodně pokročilé krajkářky s lektorkou ing. 
Ivou Vanžurovou, 1. termín 27. - 31. 7., 2. termín 
3. -7. 8. 2015
Cena týdenního kurzu 1 500,- Kč, uzávěrka přihlášek 
do 30. 5. na tel. lektorky 721 375 120.

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 ověřo-

vatele zápisu
2.  výzvu veřejného zadavatele k podání nabídky 

na zpracování projektové dokumentace na 
akci Jaroměřice – rekonstrukce kanalizace

3.  výzvu veřejného zadavatele k podání nabídky 
na stavební práce na akci Opěrná zeď zahrady 
MŠ

4.  komisi pro hodnocení nabídek ve výše uvede-
ných výzvách ve složení Mgr. Iveta Glocová, 
Stanislav Kosík, Radek Sekyra 

5.  záměr prodeje parcely 166/26 o výměře  
722 m2 v lokalitě Za Tvrzí

6.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti a smlouvu  
o právu provést stavbu č. IV-12-2013316/2 Ja-
roměřice 289/4, p. Kožoušek – nové OM dle 
zápisu

7.  oplocení kontejnerů na tříděný odpad na ná-
vsi

8.  záměr prodeje parcel  p. č. 2854/20 o výměře 314 
m2,  2854/21 o výměře 290 m2,  2854/22 o výmě-
ře 188 m2,  2854/23 o výměře 125 m2,  2854/24  
o výměře 131 m2,  2854/25 o výměře 106 m2,  
2854/26 o výměře 112 m2,  2854/27 o výměře  
181 m2,  2854/28 o výměře 172 m2,  2854/29  
o výměře 70 m2,  2854/30 o výměře 78 m2,  
2854/31 o výměře  56 m2,  2854/32 o výměře  
50 m2 a 2854/33 o výměře 464 m2 v lokalitě U pily

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. žádost Ing. Jindřišky Brožové o koupi pozemku 

p.č. 166/26 v k. ú. Jaroměřice

Zastupitelstvo obce ukládá:
10. starostce obce odeslat výzvy k podání nabídek 

na zakázky malého rozsahu
11. starostce obce podepsat uzavřenou smlouvu
 

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

 

Vítání jara s pěveckým 
sborem CANTILO

Slavnostní událostí byl pro Jaroměři-
ce  již tradiční koncert „Vítání jara“ v neděli  
22. 3. 2015 ve výstavní síni CŽP. Současný 
repertoár předvedl smíšený pěvecký sbor 
Cantilo z Jevíčka. Koncert pořádala Obecní 
knihovna spolu se Sborem pro občanské zá-
ležitosti za podpory obce. Cantilo si získává 
čím dál více posluchačů, proto i v Jaroměři-
cích byla  téměř všechna místa obsazena. 
Sbormistr Luděk Klimeš pozval  přítomné na 
nadcházející festival sborového zpěvu OKO-
LO JEVÍČKA, který se bude konat 18. dubna  
v jevíčské Synagoze.
Všichni posluchači odcházeli s dobrou nála-
dou a s hřejivým ujištěním, že když se cokoli 
dělá s radostí, tak je výsledek i dobrovolné 
činnosti zaručen.
Děkujeme, Cantilo.

                                  SPOZ a OK

Den poté - v sobotu 21. 3. - předvedla techniku „Lepená skleněná vitráž“ paní Jana Trantírková. 
I na tuto neobvyklou dílnu byl přihlášen dostatečný počet zájemců.
Slavnostní událostí je pro Jaroměřice již tradiční koncert „Vítání jara“ v neděli 22. 3. ve výstavní 
síni CŽP. Současný repertoár předvedl 25 členný smíšený pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka. Zde 
byla v závěru oceněna nejlepší čtenářka za rok 2014.
S cestopisnou přednáškou o Madeiře zavítali po delší době profesionální cestovatelé, fotogra-
fové a vydavatelé cestopisných publikací – manžele Špillarovi - v úterý 24.3.
Vyvrcholením BMČ byla Noc s Andersenem 27. března, ale o té samostatně.
….a jaký byl letošní březen? ...“za kamna vlezem“, ale zásadně s knihou po návštěvě knihovny  
a jejich akcí. Děkuji za projevený zájem a Vaši přízeň                                
                   Helena Vykydalová, knihovnice

pokračování ze str.22
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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 usne-
sení 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. 

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

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

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

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

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

provozní, skladové. Cena dohodou. 
Informace na tel.: 461 325 179, 608 607 633. HW pila Rozhraní palivové dřevo štípané

Smrk sypaný m. 800 Kč, skládaný 1050 Kč
Tvrdé (buk, dub) sypaný m. 990 Kč, skládaný 1.350 Kč

Rozvoz z Rozhraní nebo ze Svitav kontejnerovou Avií max. 
najednou 7 m. Tel.: 734 743 212, e-mail: hwpila@seznam.cz

Prodám chalupu v obci Smolná č. 21, plocha 85 m2 
+ pozemek 236 m2. Info na tel. 733 748 062.

Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Jevíčku nebo v okolí do 
max. 20 km. Opravy nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 774 193 566.

Prodám zděný byt, byt lze převést do OV, 3+1 a pracovna 
s plyn. vytápěním a el. z bytu. Prostorné sklepy, sušárna. Nová 
střecha, pl. okna, zateplení, moderní koupelna, nová el., vod. potrubí 
a odpady, lak. parkety, dveře masiv, 2 šatny, plech. garáž, možnost 
zahrádky. Nízké náklady, cena dohodou, Biskupice. Pěkná lokalita 
novostaveb, 5 minut školka, coop, bus zastávka. Tel.: 734 378 263.

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

NACENÍME, ZPENĚŽÍME

Bazar nejen nábytku Jevíčko 
v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)

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

Nebo kdykoliv po tel. domluvě. 
Kontakt:  Vojtěch Hebelka, tel.: 608 863 074, www.jbazar.cz
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Co by nemělo vidět třetí oko XXXVI      Štěpán Blažek

Skrýval Gallus závažná fakta do 
tmy? Pokud Gallus stejně jako autor 
Kroniky české skrýval významná fakta 
do tmy, pak se podívejme, kolikrát v 
ani ne jednostránkové kapitole I, 4 píše  
o slepotě, o osvícení apod. Syna Měška 
(polské mieżek znamená slepý), byl 
slepý, Měškových sedmých narozenin, 
kvůli chlapcově slepotě, slepý chlapec 
opět nabyl zraku, chlapec skutečně 
vidí, které nikdy neviděl, pohanu své 
slepoty, chlapcova slepota, slepota 
znamená, jakoby slepé, díky Měškovi, 
má být napříště osvíceno, dříve slepé, 
Měškovým osvícením, samo osvíceno, 
vrátil Měškovi... zrak, pronikal  
k poznání věcí neviditelných.
Citujme větší část posledního souvětí: 
„..Bůh vrátil Měškovi nejprve zrak 
tělesný a později i zrak duchovní, aby 
přes věci viditelné pronikal k poznání 
věcí neviditelných.“ Není zde Gallem 
napovězeno, že tak máme pracovat 
s jeho kronikou? Že máme přes věci 
viditelné pronikat k poznání „věcí“ 
neviditelných? Tedy „věcí“, které do 
textu skryl?   
Je spojení slov živý a Bůh narážkou 
na Biagotu? Kosmas I, 40: „Jitka... nad 
život mi [Břetislavovi I.] dražší; aby 
zůstala dlouho na živu [bios], buď Bohu 
[Gott] chvála stálá.“ Schovává se zde 
za Břetislava I. kníže Boleslav I., jehož 
manželkou měla být Biagota? V kap. 
II, 36 se slova živý a Bůh opět vztahují  
k Jitce, ovšem k jiné Jitce: „... zemřela 
Jitka, manželka Vladislava, knížete 
polského; byla to dcera Vratislava, 
knížete českého. Jitka... obětujíc se 
v živou oběť Bohu...“ Neskrývá se  
v Gallovi i za polským Vladislavem 
(v některých kapitolách) český kníže 
Boleslav I.? A jestliže je v Gallovi skryt 
český kníže Boleslav I., měl by v něm 
být skryt i kníže Václav. Jeho zřejmě 
prozradil autor Kroniky české tím, že 
Zbyhněva v kap. III, 34 nechal oslepit 
(Gallus se o tom nezmiňuje): „...svého 
bratra Zbyhněva … [český Boleslav  
I. skrytý za polského Boleslava III.] 
oslepil.“
Kdo napsal Privilegium církve 
moravské, Epilog téže země a Čech  
a Život a umučení přesvatého našeho 
patrona a mučedníka Václava? Myslím, 
že jím byl autor Kroniky české Jan II. 
Břichatý vydávající se za Kosmu. Ten se 
mohl podepisovat slovy milostivý bůh, 
milostivý dar Boží a slovy břicho a život 
apod. V názvu jednoho díla je slovo 

Život. To je málo průkazné. Vložit do 
tohoto textu slovo břicho by bylo dost 
obtížné. Jan II. Břichatý slovo břicho 
jenom napověděl. V kapitole I, 15 (v níž 
upozorňuje na tato díla) zdůrazňuje, že 
nebude psát, který kníže které kostely 
postavil apod., protože o tom již bylo 
napsáno ve jmenovaných dílech.  
A napíše zdůvodnění: „Neboť i jídla, 
kterých častěji požíváme, se přejídají.“ 
A touto větou se Jan II. Břichatý snad 
podepsal ( jídla se vztahují k břichu)  
a naznačil, že autorem těchto děl je on. 
Kap. I, 17: „...o tom [o zavraždění Václava] 
jest... pověděno v Oslavě umučení téhož 
svatého muže. Po... skončení života... 
Za této hostiny...“ Přízvisko Břichatý je 
snad naznačeno slovy život a hostina. 
Břichatý se také řekne (řeklo kolem  
r. 1100?) bachratý. České bujně slavit se 
latinsky řekne bacchor. To připomíná 
české bachor (vulgárně břicho, stč. 
bachoř znamená tlusté střevo).  
A kapitola I, 30: „Kdo si přečte Život  
a utrpení svatého Vojtěcha, bude moci 
zvěděti... jak skromě žil...  se mi nezdá 
vhodným již řečené vyprávět dvakrát.“ 
Je číslovka dvakrát narážkou na Jana II. 
Břichatého? (Nebo Jan II. Břichatý číslo 
II. neužíval?) Je Život a utrpení svatého 
Vojtěcha totéž dílo jako Verše o utrpení 
sv. Vojtěcha? A je autorem Veršů... stejný 
autor jako autor Kroniky české, jak to 
naznačilil D. Třeštík (2007, s. 14)?
V kap. III, 55 čteme: „...o jehož 
[Václavových] skutcích v Životě téhož 
svatého dostatečně se vypravuje...“
Jestli se autor Kroniky české opravdu 
„podepisoval“ slovy souvisejícími  
s jídlem, kde ještě se jimi „podepsal“?
V kapitole III, 59 pojednává o sobě.  
A v ní čteme tato slova: chléb, topinka, 
sávali, nakrmivše se, jídly.
V Počíná se předmluva... čteme slova: 
hltati, doušek, vody, sladké číše.  
V kap. II, 27 Jan II. Břichatý píše o fyzickém 
napadení (popadne... biskoupka za 
vlasy... hodil jím jako otepí o podlahu. 
Zatímco ho bili...) olomouckého 
biskupa Jana I. pražským biskupem 
Gebhartem/Jaromírem roku 1073. To 
autorovi Kroniky české pravděpodobně 
slouží k tomu, aby připomněl svůj 
vlastní zážitek. Opět se zřejmě 
prozradil tím, že píše o jídle. V kapitole 
jsou slova: krmičku, hladem, jídlo, 
sýr, sněden, kmín, cibule, topinky, 
snídaně. Že si za Gebharta máme 
dosadit do skryté vrstvy této kapitoly 
jiného biskupa, řekl slovy: „...proměnil 

se [Gebhart] jako Prometheus v jinou 
podobu ošemetníka.“ Ve Vysvětlivkách 
je uvedeno: „Prometheus zde omylem 
místo Proteus.“ Mořský bůh Proteus 
se uměl měnit v nejrůznější podoby. 
Gebhart říká Janovi [Janovi I., 1063-
1085?]: „...protože se tedy po čtyři léta 
nemohu doprosit toho, co chci, učiním, 
co dovedu...“ V posledních letech, kdy byl 
olomouckým biskupem Jan II. Břichatý 
(1104-1126), byl pražským biskupem 
Menhart (1122-1134). Ve čtvrtém roce 
jeho (Menhartovy) funkce, tj. 1126, 
přestává být olomouckým biskupem 
Jan II. Břichatý. O něm se zřejmě píše  
i v Založení kláštera Sázavského, a to jako 
o opatovi Božetěchovi. Tam se uvádí, 
že Božetěcha (tj. Jana II. Břichatého) 
kníže Břetislav, když dal na smyšlenky 
a hany Božetěchových bratří (mnichů), 
vyobcoval... z výše řečeného místa. (Roku 
1126 byl českým knížetem Soběslav I., 
olomouckým knížetem Václav. Skrývá 
se zde Soběslav I. za Břetislavem?)  
A autor zřejmě ne náhodou pokračuje 
slovy: „Bíti budou pastýře...“. Slovem 
noci (směle vpadne v noci) je možná 
opět řečeno, že kvůli „třetímu oku“ je 
něco „skryto ve tmě“.
Neztotožňuje se autor Kroniky české 
alespoň v něčem s kaplanem Markem? 
V kap. II, 26 použil slova: jídla, pití, 
stravování, pšenice, ovsa, maso. 
Slovem temnosti (se odebral z temnosti 
světa) autor možná naznačuje, že je  
v textu něco skryto. Do této kapitoly 
je v „rukopise“ A4 a A4a vloženo 
založení kostela vyšehradského. V ní je 
zmínka o Janovi, biskupu Tuskulském. 
Přitom autorem Kroniky české byl dle 
mého názoru Jan II. Břichatý. Latinské 
latuscula znamená útlý bok. Jsou skrytá 
slova útlý bok ironickou narážkou na 
Břichatého?
V Začíná se list třetí knihy slovy nejedl 
a chléb (abych...nejedl nadarmo polský 
chléb) se Gallus možná prozrazuje jako 
Břichatý.
                                                                                                 

Pokračování příště


