
Maturitní koncert Jaromíra Gamby se 
Symfonickým orchestrem Konzervatoře Brno 

Jevíčkovění v paměti krajiny / pospolitost a kouzlo génia loci
Pátý ročník multižánrového a terapeutického festivalu Jevíčkovění, který ve dnech 2. - 4. června 
přilákal na Malou Hanou celou řadu milovníků a krotitelů múz, budiž historií. Rozeset však zůstává 
po městečku a po krajinné paměti stejně jako dávné i nedávné příběhy adaptované v knize Milana 
Valenty Muřinoh a Krchomilka. Literární stezka, kterou jsme při té patrně nejlepší příležitosti spo-
lečně otevřeli, nám proto nebude připomínat toliko příběhy navěky zatoulané v ulicích našeho krá-
lovského městečka a rozkutálené po malohanáckých humnech, nýbrž nám oživí i ony dny, kdy jsme 
coby první poutníci vyrazili společně s Muřinohem a s trakařem proviantu za Krchomilkou. Vyšli 
jsme od Jaroměřické brány a štrádovali až ke kostelíčku sv. Bartoloměje, abychom cestou společně  
s kmotry jednotlivých zastavení - s osobnostmi výsostně pověřenými a tak či onak spojenými  
s naším společným příběhem, který jsme tu žili a žijeme - došli nejen za hlavní hrdinkou zavedené 
knihy Milana Valenty, ale abychom pak v pátečním večeru společně s dětmi čtenářského klubu Káčko  
a zároveň pěvci místních sborů přivítali bezpochyby lídra již pátého, jubilejního Jevíčkovění, popu-
lární cimbalistku a zpěvačku Zuzanu Lapčíkovou. Po boku této slovácké ikony, folkloristky a kompo-
nistky obstál před zaplněným kostelíčkem coby skladatel i náš nadějný sbormistr Jaromír Gamba. 
Jeho taktovka, která sladila rozličné hlasy místních pěvců a jejich přátel z široka daleka v jeden jediný,  
a paličky cimbálu poháněné tlukotem horoucích srdcí byly v tu chvíli těmi čarovnými nástroji, jimž si 
dovolil konkurovat pouze smyčec excelentní houslistky Marušky Hasoňové. 
Pěvecký sbor vedený Jaromírem Gambou tak nemohl absentovat ani na druhý den na Panském 
dvoře. Zde  před ním společně se Zuzanou Lapčíkovou vystoupil slovenský klavírní virtuóz Ondrej 
Krajňák a v mistrovském střihu rozšířil krajinné šmajchlování Malé Hané a Moravského Slovácka 
o Podunajskou pahorkatinu. Pospolitost, a nejen ta múzická, měla pré a zjevně oblažila všechny 
přítomné včetně Šamana a věrozvěsta slovanského boha Peruna Lubomíra Holzera, který na roz-
páleném rondelu krátce předtím vybubnoval společně se svou družinou složenou z erudovaných 
muzikoterapeutů a dětí Základní školy Jevíčko tajemství o reinkarnaci českého krále a římského cí-
saře Karla IV. 
Jednou z ambicí festivalových „vění“ - připomeňme si, že obdobný festival pořádají či pořádala města 
Mikulov, Holešov a letos premiérově i nedaleká obec Javoříčko - je též oživení géniů loci, tedy míst 

se svou osobitou atmosférou. Vedle sedmi zastavení Muřino-
hovy literární stezky a Panského dvora, neboli Inseminačky, jež 
tato kritéria naplňují vrchovatě, má zajisté svého velkého du-
cha i atrium bývalého augustiniánského kláštera, kde došlo ke 
spojení lidového slova a obrazu. Bravurní hanáčtinu tu dekla-
moval spisovatel Milan Nechuta a vlastní tvorbu přečetli bás-
nířka Vanda Vávrová z Chrudimi a básník Oldřich Damborský  
z Bořetic. Z lidového obrazu, z výstavky připravené obrozeným 
Historicko-vlastivědným kroužkem, sálala pospolitost a slovo 
platilo a hřálo stejně jako sladěné žestě dechařů ze ZUŠ Jevíčko. 
Vůbec by se dalo říct, že snoubení sebe sama s duchem po-
spolitosti bylo vpravdě ústředním postulátem letošního „vění“. 
Vždyť kolika jsme jen byli svědky setkání? Lze se jich vůbec 
dopočítat? Jedním velkým setkáním byl přeci hned úvodní 
čtvrteční Galavečer literátů, kde o ničem nerozhodoval věk, au-
torská zralost či žánrová orientace. A téměř u všech setkávání 
byly přítomny děti! Milé a tvořivé děti, které vedle toho, že po-
zorně naslouchaly - ať už poutavému vyprávění Leo Pavláta, 
ředitele Židovského muzea v Praze, téměř všude přítomnému 
Milanu Valentovi, jevíčské výtvarnici Zitě Böhmové z rodu Ha-
lasů, mohelnickému bardu Miroslavu Demlovi a mnoha, mno-
ha dalším - tu nejednou představily svůj všestranný talent, 
důvtip a přirozený imperativ étosu. A když spontánními ova-
cemi děkovaly svým učitelkám Jiřině Finsterlové a Hance Ve-
selkové, otěže programu držely bezpečně ve vlastních rukách.   
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Okružní IV odkryla při rekonstrukci svoje 
útroby

Začaly práce na několika památkách ve 
městě

pokračování na str. 3
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Zasloužené prázdniny
Školní rok, jemuž definitivně odzvonilo, byl 
opět pro některé žáky velmi úspěšný. Od 
samého počátku jej provázely nejrůzněj-
ší soutěže, turnaje, přehlídky a olympiády. 
Většinu základních kol žáci absolvovali na 
domácí půdě a postupně se prokousávali do 
dalších kol obvodních, okresních, krajských 
a v ojedinělých případech i republikových. 
Konkrétní úspěchy z těchto klání publikuje-
me průběžně v Jevíčském zpravodaji. Dnes 
bych rád nabídl stručný výčet toho, kde, kdy 
a v čem byli naši žáci nejúspěšnější.
Asi největší počet trofejí a ocenění jsme ob-
drželi v oblasti sportu. Začínáme tradičně 
v září obvodním kolem v přespolním běhu, 
které pořádáme v Jevíčku pro okolní školy. 
Do okresního kola, které se konalo v Poličce, 
postoupilo 29 žáků naší školy. Mladší žáci 
obsadili třetí místo.
V říjnu postoupili starší žáci do okresního 
kola v malé kopané a velmi úspěšné bylo ta-
žení družstva starších chlapců ve stolním te-
nise. Nejprve bez zaváhání zvítězili v okres-
ním kole v Litomyšli a výbornou formu 
potvrdili třetím místem v kraji. V listopadu 
postoupilo družstvo florbalistů do okresu  
a úspěšný rok 2015 jsme zakončili postupem 
do okresního kola tentokrát v halové kopa-
né.
Rok 2016 jsme zahájili účastí žáků I. stupně 
ve švihadlovém čtyřboji, odkud jsme přivezli 
zlato a bronz. V únoru získal náš žák 1. mís-
to v okresním kole soutěže lezení na umělé 
stěně a na gymnastickém čtyřboji konaném 
v březnu jsme získali všechny tři medaile 
v různých kategoriích. Koncem dubna po-
stoupili nejmladší fotbalisti do okresního 
kola McDonald´s cup.
Basketbalisti II. stupně v březnu hladce pro-
cházeli přes obvodní kola do okresních ve 
všech čtyřech kategoriích a nakonec starší 
žáci postoupili do kola krajského, kde se 
rozhodně neztratili. 
Květen a červen tradičně patří atletice. Pro 
žáky prvních ročníků pořádá Základní škola 
Velké Opatovice olympiádu, na níž jsme z 28 
škol obsadili fantastické 2. místo a několik 
individuálních medailových výkonů. Žáci 
druhého až pátého ročníku ve dvou druž-
stvech obsadili v obvodním kole atletické 
všestrannosti první a třetí příčku a postou-
pili do okresního kola, kde obsadili i při vel-
ké nemocnosti 4. místo. 
Atleti II. stupně soutěží o Pohár rozhlasu  
a v Atletickém čtyřboji. V obou těchto sou-
těžích se postupně probojovali do krajských 
kol a ve čtyřboji starší žákyně vydřely krás-
né 3. místo. Po celý školní rok monitorujeme 
výsledky všech žáků v olympijském víceboji 
Sazky. V tomto úsilí nás dokonce v únoru 
přijela podpořit a namotivovat olympijská 
hlídka v čele s Šárkou Kašpárkovou. Nejlep-
ší atleti školy pak v soutěži OVOV - Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů sou-
peřili nejprve v okresním kole a se ziskem 
17 119 bodů postoupili do krajského kola. 
Nesmíme však zapomenout na cyklisty, kte-
ří se pravidelně zúčastňují seriálu „Hledá 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci červenci 2016 oslaví 
významné životní jubileum 

Ludvík Štindl    
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Magdalena Šafářová
Anna Vašková
Jarmila Svobodová
Erika Zverbíková
Jarmila Pešlová
Josef Skácel
Miroslava Kudličková
Marie Suchá 
     

se vítěz“ a nominují se do krajského finále. 
Z posledního závodu konaného v Moravské 
Třebové si odvezli tři zlaté a čtyři stříbrné 
medaile.
Další oblastí, ve které se našim žákům daří 
získávat důležitá ocenění, je oblast umění 
a kultury. Pravidelně se účastníme soutěží 
ve zpěvu a recitaci, stejně tak i výtvarných 
a literárně dramatických soutěží. Od ledna 
2016 mohou žáci školy navštěvovat nově 
otevřený čtenářský klub Káčko. Během od-
poledních, nočních a prázdninových klubů 
se žáci seznamovali s knižními novinka-
mi, četli, tvořili, dramatizovali, recitovali… 
Úspěšní recitátoři přivezli z krajského kola 
dvě čestná uznání a dva diplomy s nominací 
na celostátní přehlídku. V literární olympi-
ádě Svitavská čtečka získali deváťáci první, 
druhé a páté místo.  V rámci klubu žáci tvoří 
literární dílka, která zveřejňují ve školním 
literárním časopise Objev a v literárním  
a vlastivědném čtvrtletníku Iniciály. Svou 
činnost v letošním školním roce ukončilo 
Káčko kulturním vystoupením na Jevíčkově-
ní a Gymfestu. Většina těchto akcí probíhá 
ve spolupráci s našimi úspěšnými zpěváky 
a školním sborem nebo sborem a muzikan-
ty ZUŠ Jevíčko. 
V těchto zmíněných oblastech zaznamená-
váme každoročně nejvíce ocenění, avšak 
velmi důležitá a potřebná je i účast našich 
žáků v soutěžích zaměřených na cizí jazyky, 
přírodní vědy a matematiku. Závěrem bych 
chtěl poděkovat všem, kteří svým dílem 
přispívají k těmto úspěchům. V první řadě 
rodičům, za jejich vedení a podporu, žákům, 
kteří ochotně reprezentují a své školní po-
vinnosti dodělávají doma, učitelům a tre-
nérům, kteří žáky připravují, a v neposlední 
řadě vedení města a některým spolkům za 
osvícenost a všestrannou spolupráci.
Jménem Rady Města Jevíčka bych chtěl 
poděkovat všem ředitelům škol a popřát 
pěkné prázdniny.
Vám všem přeje pohodové prázdniny 

Mgr. Miloslav Parolek

Pionýrská chata ve Smolen-
ském údolí doznala vylepšení
Na základě podnětu Ing. Pavla Vykydala 
v zastupitelstvu a po projednání konkrétních 
opatření v radě byla provedena dílčí rekon-
strukce chaty ve Smolenském údolí. Došlo  

k úpravě vět-
ší z ložnic. 
Místnost byla 
z a t e p l e n a  
a byl prove-
den obklad 
z dřevěných 
palubek, polo-
žena podlaha 
s novým PVC, 
i n s t a l o v á n o 
nové protipo-
žární sklo pod 
krbová kamna 
a doplněny 
poličky na stě-
nu. Z dřevě-
ných palubek 
byl proveden 
obklad i na 
schodišti. Ve 
sp o l e če n ské 
místnosti byl 
zajištěn strop. 
Z vnějšku byla 
p r o v e d e n a 
oprava ven-

kovního štítu budovy včetně nového nátěru 
celé její východní strany a také byla opravena 
střecha kolem komína. Do začátku hlavní se-
zóny bude ještě přeložena dlažba na venkovní 
terase, opravena zídka a instalováno zábradlí. 
Dík patří panu Jiřímu Bočkovi, který ve spo-
lupráci s technickými pracovníky města pro-
vedl hlavní díl zmíněných prací. Posuďte sami 
z přiložených fotografií.
 Bc. Ondřej Jelínek a Mgr. Miroslav Šafář

! UPOZORNĚNÍ NA ČERNÉ 
SKLÁDKY NA TĚLESE  

AUTOSTRÁDY ! 
Opět bojujeme s nešvarem černých 

skládek na autostrádě. Upozorňujeme 
občany, že zakládání černých skládek  

v přírodě je přestupek, za který může být 
ve správním řízení uložena pokuta  

až 50 tisíc korun.

Po dohodě s Městem Jevíčko lze staveb-
ní suť a zeminu zlikvidovat za schvále-
ný poplatek na tomu určených místech.  
Informace na tel: 461 327 810, e-mail: je-
vicko@jevicko.cz

Vedení města
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Parkování na veřejné zeleni bude od 1. 7. 2016 pokutováno
Vážení spoluobčané,
Město Jevíčko vydalo s platností od 1. 1. 2016 Obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčka 
č.2/2015 o ochraně veřejné zeleně. Chtěli bychom Vás upozornit na nejčastější nešvar dle této 
vyhlášky, kterým je parkování automobilů na veřejné zeleni. Doposud bylo město k této věci 
tolerantní a parkujícím vozidlům na zeleni byly za stěrač umísťovány hlídkou Aragon Security 
s.r.o. upozorňující lístky. Od 1. 7. 2016 však již bude hlídka porušování vyhlášky dokumentovat 

a předávat Policii ČR k vyřízení. Chtěli bychom Vás tedy 
požádat o dodržování pravidel dle vyhlášky, kterou níže 
uvádíme v celém znění, abyste se tak vyhnuli zbytečným 
problémům ohledně parkování Vašich vozidel. Děkuji za 
pochopení a věřím, že přestupků v této oblasti bude vý-
razně ubývat. Jistě jste si všimli, že město se snaží tuto si-
tuaci zlepšovat budováním nových parkovišť a odstavných 
ploch pro automobily.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Plné znění OZV:
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko

č. 2/2015,
o ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 16. 11. 2015usnesením č. 12/2 písm. e) 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Předmětem této vyhlášky je stanovení povinností k ochraně zeleně na veřejných prostran-
stvích města Jevíčko (dále jen „veřejná zeleň“), a stanovení podmínek k užívání zařízení měs-
ta sloužících potřebám veřejnosti.

(2) Cílem této vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku, vytváření příznivých podmínek pro 
život a zlepšení estetického vzhledu města v souvislosti s ochranou veřejné zeleně a s užívá-
ním zařízení města sloužících potřebám veřejnosti.

Článek 2
Ochrana veřejné zeleně

Je zakázáno:
a)  jezdit ve veřejné zeleni na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech a ob-

dobném sportovním náčiní, s výjimkou pozemních komunikací a ploch veřejné zeleně, které 
jsou pro takovýto účel určeny,

b)  vjíždět, zastavovat a stát ve veřejné zeleni motorovými a přípojnými vozidly, nebo je parko-
vat na plochách veřejné zeleně bez souhlasu vlastníka veřejného prostranství; tento zákaz 
neplatí v případech vjezdů a stání motorových vozidel v souvislosti s řádnou údržbou veřej-
né zeleně a veřejných prostranství,

c)  spát a nocovat ve veřejné zeleni bez souhlasu vlastníka veřejného prostranství,
d)  tábořit a rozdělávat ohně mimo místa k tomuto účelu vyhrazená vlastníkem veřejného pro-

stranství, a to bez souhlasu vlastníka veřejného prostranství.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

(1) Porušování této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2016.

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

Reagujeme na připomínky 
zastupitelů…

Vážení čtenáři,
vybíráme z připomínek zastupitelů, které 
byly vzneseny na zasedání zastupitelstva 
města dne 13. června 2016 a uvádíme reakci 
vedení města k těmto připomínkám. Připo-
mínky jsou uvedeny tak, jak byly v ZM inter-
pretovány.

Zastupitel Ing. Roman Müller vznesl dotaz, 
zda proběhl archeologický průzkum pod-
zemní chodby, která byla objevena při vý-
kopových pracích na ul. Okružní IV.
Odpověď: Na celou stavební akci měl zhoto-
vitel povinnost uzavřít smlouvu o archeolo-
gickém dohledu, což se také stalo. Smlouva je 
uzavřena s Regionálním muzeem v Litomyšli, 
které má potřebnou akreditaci k výkonu této 
odborné činnosti. Po nálezu chodby byl na 
místo telefonicky přivolán archeolog z Litomy-
šle, který po prohlídce chodby označil nález za 
archeologicky nevýznamný bez potřeby jeho 
uchovávání a zkoumání. Fotku chodby nalez-
nete na titulní straně Zpravodaje. Po konzul-
taci se zhotovitelem stavby a technickým do-
zorem bylo navrženo, aby byla chodba před 
ukončením stavby vyplněna tzv. hubeným be-
tonem, aby v budoucnu nemohlo dojít k pro-
padení vozovky do podzemní chodby.

Zastupitelka Pavla Konečná vznesla něko-
lik poznámek a doporučení k jevíčskému 
hřbitovu. Upozornila, že konve na hřbitově 
jsou neustále rozkrádány, a jakmile se koupí 
nové, jsou ihned zcizeny. Proto doporučila, 
aby se prostor monitoroval. Dále navrhuje 
umístit stojan na kola, aby si je návštěvníci 
neopírali o hřbitovní zeď. Dále navrhla od-
stranit koš před hřbitovní branou, který je 
neustále plný, neboť lidé jsou leniví udělat 
pár kroků navíc a dojít ke kontejneru a vy-
hodit větší věci tam. P. Konečnou bylo upo-
zorněno také na nutnost vyčistění betonové 
skruže s vodou.  
Odpověď: Vedení města pověřilo technické 
pracovníky řešením navržených připomínek. 
Konve na zalévání byly na hřbitov doplněny  
a označeny znakem, podle kterého mohou být 
v případě krádeže identifikovány, došlo rovněž 
k vyčištění skruží na vodu a umístění informací 
k odpadkovým košům před hřbitovem. K likvi-
daci hřbitovního odpadu je v rohu hřbitova při-
staven velkoobjemový kontejner! Pro umístění 
stojanu na kola bude vybráno u hřbitova vhod-
né místo. Hřbitov je místo posledního odpočin-
ku našich spoluobčanů a je naší povinností  
o něj pečovat. Krádeže vybavení hřbitova nebo 
květinových ozdob hrobů jsou vrcholným zne-
uctěním památky zesnulých. 

Vedení Města Jevíčka

Křepká byla rovněž družení studentů místního 
gymnázia se studentkami olomoucké univerzity 
aplikujícími  v Jevíčku  svoje dramaterapeutické 
dovednosti. K neplánovanému a francouzským 
koňakem svěcenému setkání došlo u Pomníku 
napoleonských válek mezi c. k. unterleutnantem 
a hauptmannem Javornické dělostřelecké gardy 
Martinem Dopitou a kapitánem 38. dělostřelecké-
ho pluku Sokolov Milanem Valentou, cestou za Kr-
chomilkou si šéfredaktor nakladatelství Albatros 

pokračování ze str. 1
Petr Eliáš jistě dobře porozprávěl s Leo Pavlátem, bývalým  dlouhole-
tým redaktorem téhož nakladatelství, a zrovna tak se shodli i bývalý 
starosta Roman Müller se starostou Dušanem Pávkem při křtu prvního 
Muřinohova zastavení na Jaroměřické bráně.  
I bylo toho za tři dny na kopec. Včetně bigbítu s Družinou prince Mra-
komoura a jejích hostů: písničkáře Míry Kubína, Nilu, Dědových blech  
a TRY!a. Na kopec, na němž byl na samý závěr, jen kratičko předtím než 
na Inseminačce zhasly poslední reflektory, spatřen Krchomilčin kama-
rád Muřinoh in natura. Vězte nevězte, žije mezi námi! Ba i tu stezku šel 
s námi celou!          

   Za pořadatele 5. ročníku Jevíčkovění Rudolf Beran     
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Dne 15. 4. 2016 byl 
na Maříně odchy-
cen pes. 
Jedná se zřejmě 
o křížence němec-
kého ovčáka. 

25. 5. 2016 byl 
odchycen pes 
na ulici Nerudova 
v Jevíčku.
Oba psi jsou nyní 
umístěni v záchran-
né stanici „Zelené Vendolí“,

Kontakt:
Zelené Vendolí: 732 408 030
Městský úřad Jevíčko: 461 327 810

Aktuální informace z ordinace 
MUDr. Jany Nádeníčkové 

naleznete na: 
http://mudr-jana-nadenickova. 

modernilekar.cz/.

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ

1.–8. 7. 2016 a 18.–22. 7. 2016.
Akutní stavy ošetří MUDr. Trčková  

a MUDr. Křížová 
ve svých ordinačních hodinách.

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje 7. 7. 2016 

a každý 2. pátek v měsíci – 8. 7. 2016. 
DOVOLENÁ

8.–19. 8. 2016.
Akutní stavy ošetří MUDr. Trčková  

a MUDr. Šedrlová 
ve svých ordinačních hodinách.

MUDr. Jana Trčková 
DOVOLENÁ

23. 6.–6. 7. 2016.
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 15. 7. 2016. 
Nové kontakty na ordinaci:

facebook: https://www.facebook.com/
mudrjanatrckova/,   

e-mail: ordinacejevicko@seznam.cz.

MUDr. Alena Blahová – interna 
NEORDINUJE

25. 7.–5. 8. 2016, 15.–19. 8. 2016, 
1.–6. 9. 2016, 8. 9. 2016, 22.–23. 9. 2016.
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci  

– 15. 7. 2016.

MUDr. Tomáš Jagoš
DOVOLENÁ 

1.–18. 7. 2016.
Zastupuje MUDr. Letfusová, 

případně MUDr. Fremuthová,  
Městečko Trnávka.

MUDr. Karel Machánek
DOVOLENÁ

4.–8. 7. 2016.
Akutní případy ošetří gynekologické oddě-

lení nemocnice Boskovice nebo Svitavy.

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ

4.–8. 7. 2016.

MUDr. Iveta Mrázková –
oční ambulance Velké Opatovice

DOVOLENÁ
26. 7. 2016.

Zpracovala: Minaříková Petra

UPOZORNĚNÍ
Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 je stanoven poplatek za užívání veřejného prostranství. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení atd. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství je povinna platit fyzická i právnická osoba, která 
veřejné prostranství užívá.   
Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru 
užívání veřejného prostranství. Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřej-
ného prostranství započato. 
Sazby poplatku, případné osvobození a úlevy řeší Obecně závazná vyhláška. Včas nezaplacený 
poplatek může být zvýšen až na trojnásobek. 
Celá Obecně závazná vyhláška je k nahlédnutí na webových stránkách města. 
Děkujeme všem, kteří plní svoje poplatkové povinnosti. Finanční odbor

Město Jevíčko vyhlašuje fotografickou soutěž pro rok 
2016  na téma „Jevíčko a okolí, aneb zákoutí známá i neznámá“

Soutěž je rozdělena do kategorií:
A: děti  (do 15 let, věk k 30. 9. 2016)
B: mládež (15 – 18 let, věk k 30. 9. 2016)
C: dospělí  (18 a více, věk k 30. 9. 2016)
Každý fotograf přihlásí do soutěže nejvýše 12 barevných fotografií z různých ročních období 
a míst nebo pohledů města Jevíčka a jeho blízkého okolí ve formátu NA VÝŠKU. Porota vy-
bere nejlepší snímky, které budou použity pro zhotovení stolního kalendáře města. První tři 
místa  v každé kategorii budou finančně nebo věcně odměněna a vybrané fotografie budou 
prezentovány v kalendáři města, na  výstavě soutěže a webových stránkách Města Jevíčka.
Fotografie do soutěže odevzdejte na CD s popisem autora a kategorie dle věku společ-
ně s přihláškou v Turistickém informačním centru, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. 
Termín odevzdání je prodloužen do 18. 7. 2016. Přihlášku je možno si vy-
zvednout v Turistickém informačním centru nebo stáhnout na www.jevicko.cz, odkaz 
Ankety, soutěže města, Aktuální soutěže.
Hodnocení provede porota jmenovaná radou města.  Souběžně s hodnocením poroty 
může veřejnost od 1. 8. 2016 hodnotit přihlášené fotografie na webu Města Jevíčka: 
www.jevicko.cz. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pátek 2. 9. 2016 v 18 hodin 
v synagoze v Jevíčku v rámci zahájení „Dnů evropského dědictví“.
Město Jevíčko si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případě nedostatečné účasti soutěžících.

Prohlídky městské věže
Zveme všechny návštěvníky města Jevíč-
ka k prohlídce městské věže. Prohlídky je 
možno uskutečnit po předchozí domluvě 
v TIC Jevíčko. Prohlídky se konají pro čtyři 
a více osob v provozní době TIC, nejpoz-

ději však hodinu před 
zavírací dobou.

Vstupné 
dospělý: 20,-

Vstupné dítě 
do 15 let: 10,-

V TIC Jevíčko můžete 
nově zakoupit také knihy cestovatele Jana 
Tomšíčka. 

Těšíme se na vaši návštěvu!
Termíny svozu komunálního  

odpadu v Zadním Arnoštově 
a Maříně v červenci:

 5. 7. 2016 
12. 7. 2016
19. 7. 2016      
26. 7. 2016

Petr Lorenc, SITA CZ a. s.

Foto: Ing. Roman Christ

UPOZORNĚNÍ PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA

Město Jevíčko upozorňuje, že od 1. 7. do 
30. 8. 2016 bude prováděno zadláždění 
hřbitovních cest. Při návštěvě hřbitova 
dbejte zvýšené opatrnosti.

Vedení města
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Usnesení z 38. schůze Rady města Jevíčko konané dne 23. května 2016
1/38  Rada schvaluje CN firmy Povodí Mo-

rava na zajištění rozboru vzorků usa-
zenin z retenční nádrže Žlíbka ve výši 
7.680 Kč bez DPH + 320 Kč/hod. bez 
DPH a 12 Kč/km bez DPH,

2/38  Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení na prodej vozidla Multicar M25 
rz 2E7 0921, kde hodnotícím kritériem 
bude nejvyšší cenová nabídka, hodno-
tící komisi pro otevírání obálek a vy-
hodnocení nabídek,

3/38  Rada schvaluje vyhlášení poptávko-
vého řízení a obeslání firem na akci 
„Zpracování projektové dokumentace 
na opravu budovy kina Astra Jevíčko“, 
hodnotící komisi pro otevírání obálek 
a vyhodnocení nabídek,

4/38  Rada schvaluje prominutí nájemného 
Kabelové televizi CZ, s. r. o. po dobu 
4 měsíců z důvodu investice Kabelové 
televize CZ, s. r. o. do technologické-
ho vybavení od května 2016 do srpna 
2016,

5/38  Rada schvaluje CN firmy REGAM CZ, s. 
r. o. na pasportizaci veřejného osvětle-

ní města Jevíčka, která obsahuje digi-
tální zaměření i vytyčení za částku 100 
Kč bez DPH za jeden světlený bod (300 
světelných bodů),

6/38  Rada schvaluje individuální cenu za 
pronájem městské chaty a tábořiště 
ve dnech 15. 8. 2016 – 11. 9. 2016 pro 
studenty katedry archeologie FF, Uni-
verzita Hradec Králové včetně využití 
zázemí pro osobní hygienu na městské 
ubytovně ve výši 18.200 Kč,

7/38  Rada schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor na ul. Kostelní 41 v Je-
víčku ve 2. NP,

8/38  Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko 
pro TJ Cykloklub Jevíčko k uspořádání 
společensko-kulturní akce v rámci po-
řádání 41. ročníku cyklistického závodu 
„Závod míru nejmladších – GP Matou-
šek 2017“, který proběhne ve dnech  
5. – 7. 5. 2017,

9/38  Rada pověřuje IT zajištěním konku-
renčních cenových nabídek na opravu 

parketové podlahy v přízemních pro-
storách knihovny v budově zámečku,

10/38  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

11/38  Rada schvaluje podání žádosti o osob-
ní záštitu a finanční příspěvek 1. ná-
městka hejtmana Pk Ing. Romana Línka 
na akci Festival mládežnických decho-
vých orchestrů, pořádaném v termínu 
25. 6. 2016 Městem Jevíčko,

12/38  Rada schvaluje opravu části cesty fir-
mou KERAX, s. r. o., Jevíčko v Zadním 
Arnoštově na pozemku p. č. 2199 v k. 
ú. Zadní Arnoštov betonovým recyklá-
tem města do výše nákladů 15.000 Kč 
vč. DPH,

13/38  Rada schvaluje zhotovení a osaze-
ní konstrukce pro uchycení bannerů 
na pozemcích města p. č. 159/8 a p. 
č. 3088, oba v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí pracovníky města do výše nákladů 
5.000 Kč vč. DPH,

14/38  Rada schvaluje rozpočet Festivalu mlá-
dežnických dechových orchestrů v Je-

19/1 Zastupitelstvo určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Bc. Jana Finster-
leho a Ing. Františka Bušinu,

19/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Martin Pá-

vek, Mgr. Zdeněk Klein, Ing. Pavel Vyky-
dal,

b)  program zasedání,
c)  výsledek výběrového řízení na akci „Ob-

nova otvorových prvků pod schodištěm 
sýpky v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma JM Mrňka, s. r. o., 
Bídov 463, 798 52 Konice za nabídkovou 
cenu 180.684 Kč vč. DPH,

d)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou JM Mrňka, s. r. o., Bídov 
463, 798 52 Konice k realizaci akce „Ob-
nova otvorových prvků pod schodištěm 
sýpky v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 
180.684 Kč vč. DPH,

e)  výsledek výběrového řízení na akci „Re-
staurování soklové části věže a erbů 
městské věže na ul. Komenského nám.  
v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podala firma Milan Polián, Dobrov-
ského 18, 779 00 Olomouc za nabídkovou 
cenu 195.000 Kč (není plátce DPH),

f)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Milan Polián, Dobrovské-
ho 18, 779 00 Olomouc k realizaci akce 
„Restaurování soklové části věže a erbů 
městské věže na ul. Komenského nám.  
v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 195.000 Kč 
(není plátce DPH),

g)  cenovou nabídku firmy KAMENOPRŮ-
MYSL KOMÁREK, s. r. o., Pražská 31, 679 
61 Letovice na pořízení a usazení 25 ks 
betonových schránek a 10 provizorních 
krycích žulových desek pro zemní urnové 
hroby na hřbitově v Jevíčku na pozemku 
p. č. 169/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, je-
hož majitelem je Římskokatolická farnost 
Jevíčko, Komenského nám. 165, 569 43 Je-
víčko, za cenu 149.233 Kč vč. DPH,

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 16. května 2016
h)  dodatek č. 1 ke SOD uzavřený mezi Měs-

tem Jevíčko a firmou Building Expert,  
s. r. o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 
5 – Smíchov na akci „Výměna vodovodu 
a kanalizace Okružní IV, Jevíčko, I. etapa“, 
kde dochází ke změně objednatele (pro 
stavební objekt rekonstrukce vodovo-
du I. etapa a rekonstrukce vodovodních 
přípojek I. etapa včetně poměrné čás-
ti vedlejších nákladů), kterým je Svazek 
obcí skupinového vodovodu Malá Haná, 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, úpravě 
ceny za dílo a upřesnění termínu zahájení 
a ukončení stavby, ostatní ujednání v SOD 
se nemění,

i)  prodej nově zaměřeného pozemku  
p. č. 1770/1 (3260 m2) – lesní pozemek  
v k. ú. Jevíčko-předměstí V. S. a R. S. z Je-
víčka za cenu 3.448 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hod-
notě 1.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a V. S. a R. S. na 
prodej pozemku p. č. 1770/1 (3260 m2) – 
lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

j)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 2 na rok 
2016,

k)  záměr prodeje části pozemku p. č. 5198 – 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí,

l)  jednotkovou kupní cenu části pozemku  
p. č. 5198 v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 
150 Kč/m2 + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč,

m) cenovou nabídku firmy AKVAMONT Svi-
tavy, s. r. o., Hlavní 426/4, 568 02 Svita-
vy na opravu zemědělské obslužné cesty 
v úseku k biocentru za nabídkovou cenu 
125.598 Kč vč. DPH s 50 % finanční spolu-
účastí HZS Jevíčko, a. s.,

n)  výsledek výběrového řízení na akci „Splaš-
ková kanalizační přípojka pro napojení 
objektu na p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podala firma VHOS, a. s. Nádražní 6, 
571 01 Moravská Třebová za nabídkovou 

cenu 95.887 Kč bez DPH (116.023 Kč vč. 
DPH),

o)  cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem 
bytového hospodářství města Jevíčka  
a firmou VHOS, a. s. Nádražní 6, 571 01 
Moravská Třebová k realizaci akce „Splaš-
ková kanalizační přípojka pro napojení 
objektu na p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí“ za nabídkovou cenu 95.887 
Kč bez DPH (116.023 Kč vč. DPH),

p)  cenovou nabídku firmy Ing. Ivan Šír, pro-
jektování dopravních staveb CZ, s. r. o., 
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
na zpracování projektové dokumentace 
pro SP, výběrové řízení vč. výkazu výměr  
a položkového rozpočtu na stavební ob-
jekt chodníky a parkoviště v rámci akce 
„Oprava silnice III/36611 Jevíčko – ul. 
Okružní IV“ za částku 147.620 Kč vč. DPH,

q)  cenovou nabídku firmy Jaroslav Kopecký, 
Nová 362, 679 63 Velké Opatovice k re-
alizaci akce „Oprava úžlabí a hřebenů ZŠ 
Jevíčko“ za nabídkovou cenu 202.700 Kč 
vč. DPH,

19/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu místostarosty o činnostech  

v Zadním Arnoštově za období 06/2015 – 
05/2016,

b)  výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko  
a jeho organizačních složek za rok 2015,

c)  zápisy z jednání komise pro výchovu 
a vzdělávání, mládeže a sportu z 15. 4. 
2016,komise životního prostředí z 18. 4. 
2016 a finančního výboru ze 4. 5. 2016,

19/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a)  radu města vyhlášením výběrového říze-

ní na výběr projektanta pro zpracování 
PD pro územní řízení, stavební povolení 
a prováděcí dokumentaci stavby na akci 
„Rekonstrukce kina Astra v Jevíčku“.

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

Foto: Ing. Roman Christ
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víčku ve výši 48.000 Kč, který se usku-
teční v termínu 25. 6. 2016,

15/38  Rada schvaluje CN Mgr. Jaroslava Špaj-
se, U Hřiště 1280, Ústí nad Orlicí na 
přípravu a podání žádosti o dotaci na 
Pk do oblasti „Podpora budování infra-
struktury cestovního ruchu v Pardubic-
kém kraji“ na projekt „Sociální zázemí 
a WC pro lokalitu Panského dvora“,

16/38 Rada schvaluje zakoupení digitálního 
stage piana zn. KURZWEIL Mark MPS 
10 pro potřeby obřadní síně za částku 
18.990 Kč vč. DPH,

17/38  Rada schvaluje úhradu nákladů na gra-
fickou přípravu a tisk 1.000 ks bedekru 
Muřinohovy literární stezky za částku 
8.461 Kč vč. DPH,

18/38  Rada schvaluje poskytnutí dotace ve 
výši 5.000 Kč Svazu postižených civili-
začními chorobami ZO Jevíčko na zá-
kladě uzavřené veřejnoprávní smlouvy,

19/38  Rada schvaluje přijetí finanční podpory 
ze Státního fondu životního prostředí 
ČR ve výši 272.891 Kč na akci „Návrh 
výsadeb na veřejných prostranstvích 
ulice Třebovské a Svitavské – Jevíčko“  
a smlouvu mezi Městem Jevíčko a 
Státním fondem životního prostředí 

ČR č. 05351532 o poskytnutí podpory 
ze SFŽP ČR,

20/38  Rada schvaluje CN firmy RTS, a. s., 
Lazaretní 13, 615 00 Brno na zajištění 
administrace zadávacího řízení na akci 
„Infrastruktura pro výstavbu 16 RD  
v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“ za 
částku 48.400 Kč vč. DPH,

21/38 Rada schvaluje poskytnutí dotace pro 
TJ Jevíčko ve výši 34.877 Kč k zakou-
pení univerzální mobilní časomíry pro 
potřeby sportovních oddílů v Jevíčku 
na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy,

22/38  Rada uděluje souhlas žadateli dle zá-
pisu s prodloužením lhůty k umístění 
kontejneru na pozemku p. č. 518/54 v 
k. ú. Jevíčko-předmě tí na ul. Slunečná 
o 12 měsíců s podmínkou, že dojde k 
jeho odstranění k 30. 6. 2017,

23/38  Rada schvaluje CN firmy JAST, s. r. o., 
dopravní značení, Praha 6, Břevnov na 
doplnění dopravního značení a umís-
tění dopravních značek na komunikaci 
směrem na Zadní Arnoštov za částku 
21.835 Kč bez DPH (26.420 Kč vč. DPH),

24/38  Rada schvaluje PD pro stavební do-
kumentaci a pro smlouvu o právu 

provedení stavby v rámci realizované 
akce „Rekonstrukce silnic III/366 12 ul. 
Okružní IV Jevíčko“,

25/38  Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 34/2 – zahrada v k. ú. Zadní Ar-
noštov,

26/38  Rada schvaluje směrnici o finanční 
kontrole č. 1-F/2016 s účinností od 1. 6. 
2016,

27/38  Rada schvaluje k realizaci rekonstruk-
ce bytu v BD na ulici Křivánkova použít 
dispoziční variantu č. 2 se sprchovým 
koutem,

28/38  Rada schvaluje vyhlášení poptávko-
vého řízení a obeslání firem na akci 
„Zateplení pavlače – verandy, Kobližná 
125, Jevíčko“, hodnotící komisi pro ote-
vírání obálek a vyhodnocení nabídek,

29/38  Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o přijetí 
účelové neinvestiční dotace z rozpoč-
tu Pk k realizaci festivalu „Jevíčkovění 
2016“ ve výši 10.000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení z 39. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. června 2016
1/39  Rada schvaluje poskytnutí dotace pro 

SDH Jevíčko ve výši 200 Kč na účastní-
ka světového tábora hasičské mládeže 
ve Finsku (4.000 Kč) a ve výši 500 Kč 
na jeden stejnokroj účastníka tábora 
(10.000 Kč) dle předloženého seznamu 
(celkem 20 osob) na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy,

2/39  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
technického posouzení a cenových 
nabídek na výměnu vchodových a ku-
chyňských dveří a protiskluzové dlaž-
by na schody bytu na ul. Biskupická 
364, Jevíčko,

3/39  Rada neschvaluje udělení povolení  
k vjezdu vozidlem k biocentru Finster-
lova hlubina za účelem rybolovu žada-
teli dle zápisu na z kladě doporučení 
spolků ČRS a MS Jevíčko,

4/39  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

5/39  Rada schvaluje zakoupení el. kabelu 
KV H07RN-F 5G 10 Titanex, v délce 90 
m pro potřeby města za částku 15.343 
Kč vč. DPH,

6/39  Rada uděluje souhlas vlastníka po-
zemků – Města Jevíčko v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí p. č.: 1751/62; 1751/68; 
1757/8; 2557/1; 2557/2; 2557/3; 2557/4; 
2561 s umístěním a realizací stavby 
„Modernizace silnice II/371 Jevíčko – 
Jaroměřice, KM 19,950 – 17,100“ a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy,

7/39   Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o přijetí 
účelové neinvestiční dotace z rozpoč-
tu Pk k realizaci „Festivalu mládežnic-
kých dechových orchestrů v Jevíčku 
2016“ ve výši 15.000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

8/39  Rada schvaluje poskytnutí finančního 
daru pro Arcibiskupství v Olomouci 
ve výši 2.000 Kč na podporu vydání 
knižní publikace vzpomínek na kněze 
Pavla Kupku,

9/39  Rada schvaluje CN firmy NETVOIP, s. 
r. o., Jevíčko na provedení rozvodu TV 

signálu po pokojích ubytovny města za 
nabídkovou cenu 23.312 Kč vč. DPH,

10/39 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s. 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov 
o umístění podzemního komunikační-
ho vedení veřejné komunikační sítě 
(telefonní kabel) na č. p. 35 v Zadním 
Arnoštově a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

11/39 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru dalším jednáním s vo-
doprávním úřadem MěÚ Moravská 
Třebová ve věci údržby koryta říčky 
Kelínky v úseku místní části Zadní Ar-
noštov ze strany správce toku,

12/39  Rada schvaluje vyhlášení zadávacího 
řízení a obeslání firem na akci „Obno-
va páteřních hřbitovních cest Jevíčko“, 
hodnotící komisi pro otevírání obálek  
a vyhodnocení nabídek,

13/39 Rada schvaluje úhradu faktury firmě 
Kamenoprůmysl Komárek, s. r. o., Le-
tovice za přípravu a řezání kamenů ve 
výši 17.889 Kč vč. DPH,

14/39  Rada schvaluje zakoupení 1 ks křovi-
nořezu STIHL FS 240 za částku 14.690 
Kč vč. DPH pro potřeby města,

15/39  Rada schvaluje úhradu zednických ví-
ceprací firmě MATOUŠEK CZ, a. s., Če-
chyňská 149/14a, 602 00 Brno, které 
byly provedeny v rámci akce „Opra-
va střechy a výměna světlíku budovy 
MěÚ č. p. 1 v Jevíčku“ na základě poža-
davku Města Jevíčko ve výši 22.367 Kč 
bez DPH (27.064,07 Kč vč. DPH),

16/39  Rada ruší bod usnesení RM č. 3/38 ze 
dne 23. 5. 2016 – poptávkové řízení na 
„Zpracování projektové dokumentace 
na opravu budovy kina Astra Jevíčko“, 
ve kterém byla předložena jediná na-
bídka,

17/39  Rada schvaluje vyhlášení zadávacího 
řízení na „Zpracování projektové do-
kumentace na opravu budovy kina 
Astra Jevíčko“ a hodnotící komisi pro 

otevírání obálek a vyhodnocení nabí-
dek dle zápisu,

18/39  Rada schvaluje spoluúčast města část-
kou 26.620 Kč vč. DPH na opravě účelo-
vé cesty na Mařín v rozsahu dle zápisu,

19/39  Rada schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12- 2005889/VB/02 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na budoucí zřízení věcného 
břemene služebnosti a právu provést 
stavbu na pozemcích p. č. 5399/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

20/39  Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Jevíčko  
a společností RWE GasNet, s. r. o., 
Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem 
spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a dále právu vstu-
povat, vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a pro-
vozováním distribuční soustavy a ply-
nárenského zařízení na pozemku p. č. 
550/69 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

21/39 Rada schvaluje schvalování finančních 
podpor mimo grantový systém města 
do 10.000 Kč formou daru (nemusí být 
vyúčtování) a nad 10.000 Kč formou 
dotace (musí být doloženo vyúčtová-
ní) a schvalování pronájmů nebytových 
prostor s úhradou kauce minimálně ve 
výši 2 měsíčních nájmů dopředu,

22/39 Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 
21.636 Kč bez DPH za výměnu plyno-
vého kotle v bytě č. 3 na ul. Pivovar-
ská 812, Jevíčko firmou Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
vzhledem k neopravitelné závadě na 
původním plynovém kotli s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka. 

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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V pondělí 6. 6. se třída Koťá-
tek a Kapříků vydala na výlet 
do nedalekého Brna. Poté 
co děti nasedly do autobusu  
a zamávaly rodičům na roz-
loučenou, mohli jsme vyrazit. 
Zpěvem a dobrou náladou 
dávaly najevo, jak moc se na 
výlet těší. 
První zastávkou našeho vý-
letu byl areál Hvězdárny a planetária, kde děti ihned využily atrakcí  
a dětského hřiště. Následně se usadily v sále, kde měly možnost po-
zorovat věrný model vesmíru a pohled na nejbližší okolí naší planety. 
Na rozloučenou jsme zhlédli pohádku s názvem Se zvířátky o vesmíru. 
Další zastávkou byla Brněnská přehrada.  Pro některé výletníky se 
plavba malým parníkem po přehradě stala největším zážitkem výletu.  
Zbývalo už jen navštívit stánek s občerstvením a pomalu se připravit 
na cestu domů.

Ve středu 15. 6. jsme se loučili se 
školním rokem. Dopoledne děti 
za pomoci p. učitelek vyzdobi-
ly zahradu a nemohly se dočkat 
odpoledne. Po poledni nám za-
městnanci MÚ přivezli a postavili 
párty stany, ale ouha…počasí nám 
nepřálo a rozpršelo se. Proto jsme 
vše museli narychlo přesunout do 
tělocvičny ZŠ. I přes vzniklé komplikace se odpoledne vydařilo a děti 
si ho náležitě užily při „Kouzelném karnevalu s Jirkou Hadašem“. Děti, 
které budou odcházet do školy, byly pasovány na školáky a pro vzpo-
mínku na školku si odnesly drobné dárky. Poté následovalo kouzlení, 
soutěže a tanec a i od Jirky dostaly, tentokrát všechny děti, dárky v po-
době cukrovinek, časopisů a DVD.
Náš dík patří zaměstnancům města pod vedením pana Ducháčka, za 
stavbu stanů, které jsme bohužel nemohli využít, a za následnou po-
moc při převozu věcí do ZŠ. Děkujeme i vedení základní školy, které 
nám poskytlo tělocvičnu.

V úterý 14. 6.  Koťátka a ve čtvrtek Kapříci navštívili první třídy v ZŠ, aby 
se podívali, co je od 1. září čeká. Školáci si usadili děti ze školky k sobě 
do lavic, aby nasály tu pravou školní atmosféru. Plnili i různé úkoly  
a zpět do školky si odnesly malý dárek. Děti odcházely s nadšením  
a už se těší do školy.  
Přejeme všem malým i velkým pohodové a prosluněné prázdniny, dě-
tem, které odcházejí do ZŠ, hodně úspěchů ve škole a těšíme se na 
nové děti, které k nám po prázdninách nastoupí.
Děkujeme těm, kdo nás v letošním školním roce podpořili sběrem pa-
píru a hliníku a přispěli tak na nákup nové herní sestavy na zahradu 
MŠ.

                                         Kolektiv zaměstnanců MŠ Jevíčko

Okénko mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Poslední měsíc v mateřské škole rychle utíká, protože míváme vždy 
mnoho různých akcí. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

V pátek 27. května 2016 si řekli své 
„ANO“ Meliska a Peťánek ze Sluníčkové 
třídy. Polibkem stvrdili své manželství 
a upevnili svoji lásku výměnou svateb-
ních prstenů.
Po obřadu jsme se sešli u hojné svá-
teční tabule, kde nevěsta s ženichem 
nakrojili svatební dort a připili jsme na 
jejich štěstí „Rychlými špunty“ :-) .
Děkujeme rodičům a všem, kteří se podíleli na přípravě sváteční tabule.

V pátek 27. 5. děti z třídy koťátek 
jely na návštěvu do vesničky Bělá  
u Jevíčka, kde bydlí náš spolužák Jiříček. 
Návštěva to byla velmi příjemná. Čeka-
la na nás upečená domácí buchta, hou-
pačky, trampolína, strašidelný sklep, 
vycházka do lesa, k ovečkám a jízda na 
čtyřkolce.

V úterý 31. 5. 2016 po ranní svačince se malí KOSÁCI vydali na cestu za 
poznáním i zábavou – směr Napoleonský pomník v Jevíčku. Mottem  
a zároveň náplní naší výpravy byla lety prověřená moudra. 1) Bez práce 
nejsou koláče. 2) Každá cesta má svůj cíl. 3) Nic není zadarmo.
Ad 1. Bez polínka, které zatížilo batů-
žek každého z dětí, by se párek nemo-
hl opéct.
Ad 2. Trasa k Napoleonskému pomní-
ku byla pro některé děti opravdu dlou-
há, ale na jejím konci čekala odměna. 
Cestou jsme obdivovali, co všechno 
příroda dovede. Pozorovali jsme slu-
néčko sedmitečné, slepýše, užovku 
obojkovou, obilí i kopřivy, kopretiny, 
pomněnky a vlčí máky. Pár úlovků 
jsme si odnesli do školky na další pozorování.
Ad 3. Chtěl-li malý KOSÁK najít  poklad, musel se proměnit v detektiva 
a svoji odměnu si sám najít. Tolik hezkého jsme zažili, tak blízko našich 
domovů!

Ve středu 1. 6. na  Den dětí, jsme zašli na návštěvu k hasičům. Setká-
ní s našimi hasiči se stává již každoroční tradicí. 
Děti si mohou prohlédnout vybavení hasičského 
auta a dozvědět se něco nového o práci hasičů. 
Nejprve jsme si s hasiči vyprávěli o tom, jak se 
má správný hasič chovat a po té následovala pro-
hlídka hasičské techniky. Tentokrát jsme si mohli 
vyzkoušet límec, který se používá při fixaci hlavy 
zraněného, prohlédnout a potěžkat nůžky, kte-
rými se střihají plechy auta, či slisovat kovovou 
trubku. Dozvěděli jsme se, že i hasiči vlastní defibrilátor, aby mohli včas 
zasáhnout při záchraně lidského života. Po této návštěvě  nejedno dítě 
zatoužilo stát se malým hasičem. Velké díky patří našim hasičům, kteří 
si na nás udělali volné dopoledne.

Taneční kroužek MŠ Jevíčko 2015/16
Celoroční úsilí naši tanečníci završili vystoupením u příležitosti 40. roč-
níku ZMN a Dne dětí, které se konaly 8. 5. a 28. 5. v Panském dvoře. Pod 
vystoupením, které trvalo jen pár minut, se skrývá mnoho hodin píle  
a úsilí našich nejmenších.
Již od října se děti učily formou her počítat, vnímat hudbu a její rytmus, 
koordinovat pohyby, prostorovou a pravolevou orientaci, ale hlavně 
spolupracovat mezi sebou navzájem. A za tu velkou „ dřinu“ jim patří 
velký dík. Děti byly na závěr odměněny diplomem a návštěvou cuk-
rárny. 

Pro letošní rok se loučíme s Terezkou Kohoutkovou, Anežkou Parol-
kovou, Silvinkou Hrabalovou, Karolínkou Černou, Šárinkou Třískovou, 
Honzíkem Hrubým, Nelinkou Hegerovou, Karolínkou Sekničkovou, 
Natálkou Téglasovou, Vítečkem Jelínkem, Ondrou Košťálem, Tomáš-
kem Hamplem, Dominičkou Ducháčkovou, Klárinkou Nárožnou, Te-
rezkou Unčovskou, Markétkou Dostálovou, Anitkou Přichystalovou  
a Verunkou Pávkovou.

Za taneční kroužek 
p. uč. Bc. Martina Zatloukalová a p. uč. Libuše Pazdírková

Zveme rodiče dětí, které budou od září nově nastupovat 
do MŠ, na krátkou informační schůzku ve středu 17. 8.  

od 15:00 hod. Schůzka proběhne ve třídě Koťatek.
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SOUTĚŽÍME PRO RADOST
Kukátko – Každoroční krajská  přehlídka malých divadelních forem 
praktických a speciálních škol se letos konala 25. 11. 2015 v Moravské 
Třebové.
Byl to letos již 10. ročník této nádherné akce, kterou pořádá Speciální 
škola Moravská Třebová.
Naši žáci nacvičili velmi pěkné divadelní představení s názvem  
“Vašek mezi lidojedy.“ Podmanivá hudba černošských rytmů a herec-
ké výkony některých žáků sklidily velký potlesk na této přehlídce, ale  
i na prosincovém vánočním koncertě v jevíčském kině.

Krajská recitační soutěž – 21. 4. 2016
V měsíci dubnu se každý rok účastníme recitační soutěže praktických  
a speciálních škol. Ani letos se tato soutěž neobešla bez naší účas-
ti a byli jsme velmi úspěšní. S literárním pásmem nazvaným „Kuřátko  
a obilí“ naši žáci vybojovali 1. místo. 
Byli to tito žáci: Patrik Juřica, Izma-
el Tomko (3.roč.), Hana Vašíčkova 
(4.roč.), Aleš Vlasák, Tomáš Stejskal, 
Kristýna Vašková, Svatava Juřicová 
(5.roč.). V recitaci jednotlivců nás 
reprezentovali Josef Beserle a Ale-
xandra Mlčochová. Všem žákům 
gratulujeme!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Olympiáda ve Velkých Opatovicích
25. května 2016 se Základní škola Jevíčko jako každoročně zúčastni-
la Olympiády 1. tříd ve Velkých Opatovicích. Na letošní  XVIII. ročník 
přijelo soutěžit 28 škol. Dokonce měl i mezinárodní účast díky škole 
z polské Opole.
     Prvňáčci soutěžili ve čtyřech disciplínách: skok z místa, hod krike-
tovým míčkem, sprint na 50 m, malý maraton 400 m. Naši školu re-
prezentovali tito žáci: Marek Gloc, Jeremiáš Plhoň, Jan Košťál, Miroslav 
Klíč, Jakub Khýr, Sára Letovská, Amálie Parolková, Markéta Vedrová, 
Irena Knótigová a Kamila Ošlejšková. 

     Přes velkou konkurenci se podařilo Marku Glocovi získat 3. místo 
v běhu na 400 m, Janu Košťálovi dokonce dvě 3. místa: ve skoku z mís-
ta a sprintu, což jej vyneslo jako třetího nejlepšího kluka v atletickém 
čtyřboji. A nejlepší nakonec  Sáře Letovské se povedlo skočit z místa 
165 cm, za což získala zlato. Také díky Jeremiáši Plhoňovi, který skončil 
na 4. místě v běhu na 400 m, připsali naší škole body a tím Základ-
ní škola Jevíčko skončila na nádherném 2. místě. Všem závodníkům 
děkujeme, medailistům gratulujeme a přejeme hodně sil do dalších 
závodů.

                                                                Mgr. Jarmila Parolková

SVĚTOVÁ ŠKOLA PODRUHÉ
V loňském školním roce se Gymnázium Jevíčko 
zapojilo do projektu Světová škola. Splnilo přede-

psaná kritéria a získalo certifikát. Tím ovšem jeho úloha na poli globál-
ního rozvojového vzdělávání neskončila. Letošní studenti společensko-
vědního semináře převzali pomyslnou štafetu od svých o rok starších 
spolužáků a připravili pro žáky 8. ročníku ZŠ Jevíčko program zamě-
řený na problematiku zdravého stravování.  Posláním projektu je totiž 
příprava akcí pro veřejnost, které mají za cíl informovat o problémech 
současného světa. 
Svého úkolu se zhostili s vervou a odhodláním a na 7. června připra-
vili pro svoje hosty program, který byl spojením práce a zábavy. Po 
přivítání přišel na řadu malý průzkum životního stylu účastníků, po 
kterém následovala ochutnávka potravin doplněná o přiblížení složení 
jednotlivých vzorků. Poté na žáky čekalo množství úkolů, za jejichž spl-
nění obdrželi odpovědi do připravených pracovních listů. Na nejrych-
lejší družstvo, které list také správně vyplnilo, čekala drobná odměna 
v podobě čerstvých jahod. Poslední částí byla příprava malé svačinky, 

jejíž vzhled posoudi-
lo kritické oko poroty, 
tedy samotných orga-
nizátorů.
Snad si všichni z akce 
odnesli dobrý pocit  
a inspiraci do budouc-
na.

Mgr. Lenka Hrbáčková

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Jarní  zpívání – 4. 5. 2016
Letos se uskutečnil již 12. ročník jarního zpívání, který jako každoroč-
ně pořádá Speciální škola Polička v divadelním klubu tohoto krásného 
města.
Klání mezi školami Polička, Svitavy a Je-
víčko začalo již v 9:00. Zazněly nejen pís-
ně lidové, ale i spousta krásných hitů. Naši 
školu reprezentovali čtyři žáci. Za mladší 
kategorii (1.- 5. roč.) soutěžila Kristýna Vaš-
ková a Aleš Vlasák. Za starší žáky (6. – 9. 
roč.) Jaroslav Goš a Alexandra Mlčochová.
V kategorii mladších žáků se umístil A. Vlasák na 2. místě a K.Vaško-
vá na 3. místě.
V kategorii starších žáků se umístil J. Goš na 2. místě a A. Mlčochová 
na 3. místě.
Žáci zpívali formou karaoke a že to nebylo vů-
bec jednoduché, to si umí všichni představit. 
Boj to byl velký a porota to měla velmi těžké. 
Všichni  soutěžící se moc snažili, i když muse-
li bojovat nejen mezi sebou, ale i s nervozitou 
a trémou. Už jen to, že stáli sami na podiu  
a zpívali do mikrofonu, bylo jejich velké osobní 
vítězství. Publikum bylo skvělé a celá soutěž se 
náramně vydařila.

 Za  kolektiv učitelů ZŠ (praktické) Mgr. Horáková Lenka

Soutěž Školní časopis roku 2016
Redakce školního časopisu Gymnázia v Jevíčku se zúčastnila krajského 
kola soutěže „Školní časopis roku 2016“. Soutěž proběhla pod záštitou 
europoslance Tomáše Zdechovského a radního Pardubického kraje 
Pavla Šotoly. Odborná porota hodnotila školní časopisy opravdu dů-
kladně, déle než měsíc. Náš GYMJEV EXPRESS v kategorii „Střední ško-
ly“ obsadil 3. místo. Za profesionály v porotě zasedl šéfredaktor Par-
dubického deníku Tomáš Dvořák. „Jsem moc rád, že jsem opět mohl 
být členem poroty této soutěže. Řada časopisů nás znovu příjemně 
překvapila a utvrdila v přesvědčení, že i školáci mohou vytvořit kvalitní 
a čtivý obsah. Je mezi nimi mnoho talentovaných autorů a kdoví, jestli 
se někdy v budoucnu někteří z nich nestanou našimi kolegy,” konsta-
toval Tomáš Dvořák. Slavnostní předání diplomů proběhne v pátek  
30. září 2016 na Bambifestu v Chrudimi.
Celé redakci časopisu blahopřejeme. Pokud si chcete prohlédnout náš 
časopis, navštivte webové stránky gymnázia http://www.gymjev.cz/
skolni-casopis-gymjev-express/. 

PhDr. Zdeňka Valčíková



www.jevicko.cz

                         Červenec  2016    / 9Měsíčník města Jevíčka

Den otevřených dveří Pardubického kraje
Dne 12. 5. 2016 se žáci 3. B a 7. S zúčastnili exkurze do Pardubic. Cílem cesty byl krajský úřad, který ten den 
„otevřel návštěvníkům své dveře“. V 11 hodin se slova chopila pracovnice Oddělení pro komunikaci a vnější 
vztahy PhDr. Zuzana Nováková, která účastníky po budově krajského úřadu provedla a k tomu, co mohli vi-
dět, i k fungování kraje obecně podala zajímavý výklad. Prohlídka byla obohacena o setkání s 1. náměstkem 
hejtmana a také  bývalým hejtmanem Ing. Romanem Línkem, MBA. Ten žáky pozdravil a zodpověděl i jejich 
dotazy. V přilehlém parčíku byl připraven doprovodný program. Snad byla cesta pro studenty zajímavou 
zkušeností.

Mgr. Lenka Hrbáčková

nou kopií velína 2. dukovanského bloku. Zde se operátoři učí ovládat 
jednotlivá zařízení elektrárny.
Poslední dopoledne jsme psali test. Úspěšně jsme ho absolvovali snad 
všichni, paní Drábová předala účastníkům setkání diplomy, zástupce 
ředitele elektrárny pro nás měl věcné dárky. Všichni jsme se rozloučili 
společným focením.
Jsem velmi ráda, že jsem se „Jaderné matu-
rity Dukovany“ mohla zúčastnit. Viděla jsem, 
co obnáší práce operátorů, mohla jsem se 
kdykoliv zeptat na různé informace, jež mě 
zajímaly. Také jsem poznala další studen-
ty, kteří se také zajímají o fyziku a jadernou 
energetiku. Získala jsem cenné poznatky  
a mohla porovnat své znalosti s ostatními 
studenty. Jaderná maturita mi rovněž dala 
odvahu, abych se nebála nástrah fyziky  
a chemie a šla si za svým snem.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitel-
ce Aleně Luňáčkové, která mne ve škole ve 
svých hodinách fyziky poutavě seznámila s výše uvedenou problema-
tikou a  díky tomu jsem dokázala porozumět problematice jaderných 
elektráren, nezaostávala jsem za studenty velkých gymnázií a úspěšně 
reprezentovala Gymnázium Jevíčko.

Tereza Hrouzková, Gymnázium Jevíčko

Jaderná maturita Dukovany
První červnový týden jsem strávila v jaderné elektrárně Dukovany, kde 
probíhala jaderná maturita. Pro vybrané studenty třetích ročníků gym-
názií byl připraven bohatý program. V infocentru jsme se dozvěděli zá-
kladní informace a parametry elektrárny a také nám paní průvodkyně 
odpověděly na naše dotazy. 
Během projektu jsme měli možnost  vyslechnout řadu odborných 
přednášek od specializovaných školitelů, kteří vyučují budoucí operá-
tory a pracovníky pro obě naše jaderné elektrárny. Získali jsme znalosti 
z teorie jaderných reaktorů, radiační ochrany, primárního i sekundární-
ho okruhu jaderné elektrárny, elektřiny a havarijní připravenosti. 
Nejvíce jsem se však těšila na přednášku Ing. Dany Drábové, Ph.D., 
která měla připravený blok na téma „Kdyby nebylo jádro“. 
Velkým zážitkem pro mne byla 
prohlídka elektrárny. Podívali 
jsme se na skládku mírně a střed-
ně radiačního odpadu, do skladu 
vyhořelého paliva. Provedli nás 
strojovnou, kde jsme na vlastní 
oči mohli zhlédnout, jak všechno 
zařízení vypadá v reálu. Prohlédli 
jsme si havarijní kryt, prošli jsme 
si trenažér velína, který je přes-

Ohlédnutí za školním rokem v ZUŠ Jevíčko
S končícím školním rokem využívám příležitosti a chtěl bych svým 
kolegům učitelům i zaměstnancům školy co nejsrdečněji poděkovat 
za celoroční příkladnou práci, tvůrčí a podnětné prostředí pro výuku 
žáků. 
Nemohu opomenout úspěchy, kterých naše škola dosáhla. Týkají se 
jak hudebního, tanečního tak i výtvarného oboru. Celým rokem nás 
provázely soutěže, koncerty, taneční vystoupení, vernisáže a myslím, 
že vždy na velmi dobré úrovni a s velmi dobrým umístěním. Poděko-
vání patří též všem členům Dechového orchestru ZUŠ Jevíčko a Etien 
bandu za příkladnou reprezentaci školy a rozvoj kulturního dění ve 
městě Jevíčku a okolí. 
Je mi ctí podělit se s vámi o úspěch  žáků naší školy, kteří byli přijati 
ke studiu na konzervatoř. Jsou to  Veronika Dražková  (saxofon), Eliška 
Horáková (tanec) a Jakub Mauer (trombon). Přeji jim úspěšné vykro-
čení do uměleckého života. 
Dále bych chtěl poděkovat městu Jevíčku za spolupráci a velkou pod-
poru, které si velmi vážíme.
Závěrem mi zbývá popřát všem krásné léto, slunečné prázdniny, klid 
a pohodu. Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JEVÍČKO

Smutné výročí
Dne 26. května 2016 uplynulo 67 let od největší vojenské letecké katastrofy v dějinách československého i českého 
letectva, kdy zahynulo 14 vojenských letců při plnění služebních povinností. V osudný den v noci kolem 23:50 se prav-
děpodobně v důsledku nepříznivých meteorologických podmínek obě vojenská letadla Siebel C3-A srazila. Po kolizi se 
obě letadla zřítila. Jedno nedaleko Jaroměřic a druhé nedaleko Jevíčka. Místní obyvatelé v místech dopadu obou strojů 
postavili pomníčky, aby tito mladí letci nebyli nikdy zapomenuti. 
Oba pomníky jsou lehce přístupné, ten v Jaroměřicích leží na červené turistické značce vedoucí z Jaroměřic do Šubířova 
a ten u Jevíčka, taktéž na červené turistické značce vedoucí ze Smolenské přehrady směrem na Červený kopec. Pokud 
půjdete kolem, věnujte prosím těmto letcům tichou vzpomínku.
Čest jejich památce!
                                    Pavel Vykydal

Diakonie Broumov, 
sociální družstvo

   Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA 
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
od  11. 7. do 22. 7. 2016    čas: od  6:30 do 15:00 hodin.

místo: Pečovatelská služba Jevíčko, Kobližná 125
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: Tel. : 461 326 518, 734 536 223
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Uzávěrka přihlášek 
je 29. července 2016 do 12.00 hod.

Předkola se konají 30. 7. a 6. 8.

Veřejné finále se koná

v neděli 28. srpna 2016 
ve Vel. Opatovicích na zámeckém nádvoří

Od 15. srpna budou finalistky představeny veřejnosti 
na webových stránkách. 

Na Jiřinkových slavnostech bude zvolena i divácká
„Miss Opatovická jiřinka“ a vylosován jeden z hlasujících 

diváků, který obdrží věcnou cenu.

Přihlášky a propozice soutěže najdete na:

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

Soutěž se koná v rámci Jiřinkových slavností 
v kategorii dívky 7 - 13 let

Soutěž pořádají Služby Města Velké Opatovice, s.r.o., 
Město Velké Opatovice 

a reklamní agentura RUSTIKA

Máte doma malou slečnu? 
Přihlaste ji na

II. ročník soutěže

Městská knihovna 
Jevíčko  

Vážení čtenáři, Vaše knihovna bude v čer-
venci a srpnu otevřena. 

Půjčování knih nebudeme přerušovat, ale provoz knihovny 
bude lehce omezen, proto doporučujeme prostudovat půj-
čovní dobu v červenci a srpnu. 
Od 1. září se opět vracíme k pondělkům do 19.00 hodin, 
sobotnímu provozu a akcím knihovny.
Pro čtenáře e.knih máme skvělou zprávu - pro ně se nic ne-
mění a náš katalog, přes který si knihy půjčují, bude nadále 
k dispozici 24 hodin. 
Krásné léto s příběhy, které najdete v knihách. 

Přehled akcí Jevíčko ČERVENEC 2016
 9. 7.  9:00  Snídaně s Benedekem, 150 let od prusko-rakouské 
        války, Palackého nám. 

16. 7.  9:00  12. ročník - Míčový sedmiboj, Žlíbka

30. 7.  9:00  11. ročník  Memoriál Přemysla Ryše, Žlíbka 

30. 7  14:00  Epifest, SK Jevíčko

Zpracovalo TIC Jevíčko, 
e-mail: infojevicko@seznam.cz, , tel.: 461 542 812

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI

červenec a srpen 2016

úterky
12. 7.

10:00  VOLNÁ HERNA Z A V Ř E N O

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 

červenec a srpen 2016

úterky
12. 7. 
19. 7.
23. 8.

10:00  VOLNÁ HERNA Z A V Ř E N O

25 – 27. 7. hlídání dětí

1. – 5. 8. se v prostorách Paloučku koná PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

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

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 

červenec a srpen 2016

úterky
12. 7. 
19. 7.
23. 8.

10:00  VOLNÁ HERNA Z A V Ř E N O

25 – 27. 7. hlídání dětí

1. – 5. 8. se v prostorách Paloučku koná PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

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

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

Hledáme hráče na bicí nebo perkuse, 
či cajon do již zavedené country kapely. 
tel. 604 905 545, http://procne.orcz.cz
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                                    obchodní partner       

                             
Vážené dámy a pánové, 
chcete skutečně snížit náklady na domácnost či firmu? My Vám tuto možnost 
nabízíme a to prostřednictvím elektronické aukce, pořádané společností 
eCENTRE,a.s. 
 
V rámci mikroregionu zařazujeme Vaše domácnosti a firmy do 
sdružené Elektronické aukce energií nebo můžete využít Expres aukci, 
kde již vidíte vysoutěženou cenu pro stálé klienty, 
ke kterým se připojíte. 
 
 
Proč se touto problematikou zabývat? 
 Cena - úspory jsou skutečné a snadno porovnatelné 
 Servis - klient má zajištěn administrativně právní servis zdarma 
 Reference - města, obce i firmy, které s eCentre spolupracují 

 
Elektronické aukce využívají města, obce a firmy se společností eCentre již 
od roku 2006. První aukce na snížení cen elektřiny a zemního plynu pro 
domácnosti, se uskutečnila již v roce 2013. V aukcích dosahujeme v našem 
regionu průměrné úspory, 34% u elektřiny a  46% u zemního plynu, mimo 
regulované platby. 
 
Zájemci o porovnání cen s aukčním ceníkem a vyčíslení úspory je třeba 
poslední  vyúčtování a smlouva se stávajícím dodavatelem energií.  
 
 kontaktní místo eCENTRE 
 

 Marxova 5, 571 01 Moravská Třebová 
 
    v Červenci a Srpnu omezen provoz pro Info a domluvení schůzky     
     volejte tel: +420 603 223 360 
                 Už jsme pomohli ušetřit :  1 404 180 808 Kč 

                                            

Nabízíme brigádu – výroba palivového dřeva, 
preferujeme dlouhodobou spolupráci. Zkušenost s pilou 
a ŘP výhodou. Odměna dle odvedené práce. Místo 
Rozhraní. Tel.: 732 698 186. 

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku nebo 
v okolí do max. 20 km. Tel.: 721 332 622.

Nabízíme prostor k pronajmutí pro kadeřnice, 
kosmetiku, pedikúru, manikúru, masáže, atd.

Kadeřnictví 
Vykydalová – Veverková

přestěhováno do nových prostor
Sokolská 27, Velké Opatovice

 (v přízemí u potoka – dříve zelenina).
Těšíme se na nové i stávající zákazníky.     Tel. č.: 776 516 487.

Koupím byt v Jevíčku, spěchá, 
nabídněte prosím. Tel.: 774 193 566. 
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Mažoretky Amorion Jevíčko

Dne 16. 4. 2016 odstartovala soutěžní sezóna 2016 v Hluku na mis-
trovství Moravy a Slezska v kategorii sólo/duo s hůlkou a rekvizita-
mi. Natálie Zikmundová získala titul Vicemistr Moravy a Slezska se só-
lem na téma Rubikova kostka. Dále Natálie a Kateřina Felnerová získaly 
titul Mistr Moravy a Slezska. Myšlenkou tohoto dua byl vesmír. Obě 
skladby získaly postup na mistrovství České republiky do Ronova nad 
Doubravou.
Na MČR ve dnech 21. – 22. 5. 2016 se Natálie se sólem umístila na  
8. místě a společně s Kateřinou se umístily na 4. místě.

Touto cestou bychom  
s Natálií chtěly poděko-
vat firmě MarS za rekvi-
zity, které nám vyrobila 
jako sponzorsky dar. Dále 
poděkování patří Městu 
Jevíčku za finanční příspě-
vek v rámci grantu a v ne-
poslední řadě děkujeme 
manželům Zikmundovým 
za sestavení rekvizit a zá-
zemí, které nám vytváří 
po celý čas soutěží.  

Kateřina Felnerová

              SK Jevíčko - fotbalová sezóna 2015/16

Nástup před zápasem SK Jevíčko – TJ Jaroměřice  foto: Roman Müller

Druhý červnový víkend přinesl závěrečné zápasy fotbalové sezóny 
pro týmy SK Jevíčko. Pro muže se jednalo po nepovedeném vstupu 
do podzimní části o nejúspěšnější ročník za poslední roky, když po-
sledních 15 zápasů odehráli bez porážky pouze se třemi domácími 
remízami a dvanácti výhrami, což je korunovalo na suverénní vítěze 
jarní části sezóny a v celkové tabulce to znamenalo posun až na koneč-
né krásné druhé místo. Tým se postupně konsolidoval a herní kvalita, 
která odrážela pohodu a pravidelnou tréninkovou činnost, stoupala. 
Toto určitě trenérovi Leopoldu Továrkovi pomůže v rekonvalescenci po 
těžkém úrazu a rychlému návratu na zelený trávník. Potěšitelné také 
bylo, že zlepšená hra a stálé bodové zisky lákaly do fotbalového areálu 
postupně více a více příznivců a to nejen z Jevíčka. 
Sdružené družstvo dorostu Jaroměřice/Jevíčko, ve kterém působí ně-
kolik odchovanců jevíčské kopané, úspěšně bojuje kolo před koncem 
soutěže o střed tabulky v  krajské soutěži. Věříme, že zkušenosti zís-
kané během tohoto roku pomohou našim dorostencům, aby se stali 
oporami obnoveného samostatného družstva dorostu Jevíčka.   
Družstvo žáků pod vedením trenérské dvojice Zdeněk Schreiber a Ja-
roslav Vašíček ml. bojovalo v okresním přeboru 7+1 a určitě by mu slu-
šelo lepší než konečné 12. místo. Bohužel družstva věkové kategorie 
žáků a dorostenců bojují s klesajícím zájmem mládeže o pravidelné 
sportování v měnících se přírodních podmínkách a soupeření se svými 
vrstevníky na zeleném pažitu. 
 Ale zároveň je nutné zmínit, že ze skromných podmínek mohou vy-
růstat konkurenceschopní fotbalisté. A nebylo jich v posledních letech 
zrovna málo. Např. reprezentant ČR ve futsale Michal Belej, mládežničtí 
reprezentanti ČR Michal Holub a David Huf, žákovskou ligu si ve Svita-

           JEVÍČŠTÍ SOKOLOVÉ V MĚSTEČKU
         POD CIMBURKEM

Česká obec sokolská se řadí k nejstarším spolkům na světě. Program 
všestranného, harmonického člověka jí vtiskli zakladatelé SOKOLA  
dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner v roce 1862. V Městečku Trnávce byl 
Sokol založen v roce 1906. 
4. 6. 2016 nás trnávečtí pozvali na oslavu jejich 110. výročí. 
Třešničkou na dortu celodenního skvělého programu byla naše sklad-
ba na písničky Waldemara Matušky „Waldemariána“, ve které vystou-
pili cvičenci z Trnávky, Jevíčka, Velkých Opatovic, Jaroměřic a Strážné. 
Moji milí jevíčští spoluobčané nebuďte smutní – my sokolové vám ji 
zacvičíme na JEVÍČSKÉ POUTI. 

Se sokolským „NAZDAR“ Dana Musilová

TJ SK JEVÍČKO

  T. J. Sokol Jevíčko, oddíl všestrannosti

Kadeřnictví 
Vykydalová – Veverková

přestěhováno do nových prostor
Sokolská 27, Velké Opatovice

 (v přízemí u potoka – dříve zelenina).

vách zahráli Tomáš Ertl, Tomáš Hanák, Jiří Batelka, Adam Bartuněk, 
a Jakub Vrbický. David Huf a Jiří Batelka jsou v současnosti opora-
mi ligového dorosteneckého týmu FK Pardubice. Všichni jsou ur-
čitě talentovaní, ale to hlavní je jejich pracovitost a píle a zejména 
podpora rodičů.
Jevíčští elévové (ročník 2005 a mladší) se zúčastnili pod vedením 
Michala Khýra a Radka Martince  okresní soutěže.  Soutěž hrálo 
celkem 12 oddílů (Litomyšl, H. Újezd/Morašic, Janov, Čistá, Hra-
dec n. S., Borová, Sebranice, M. Trnávka, Radiměř, Kunčina, Bystré  
a Jevíčko) a hrálo se turnajovým systémem se čtyřmi účastníky na 
každém turnaji. Celkem jsme se zúčastnili sedmi turnajů hraných 
v podzimní části sezóny a sedmi turnajů v jarní části. Jednotlivým 

turnajům dominovala zejména družstva z Litomyšle, Sebranic, Bystré-
ho a Horního Újezdu/Morašic. Jejich dominance byla hlavně zapříčině-
na tím, že měli k dispozici větší počet hráčů narozených v roce 2005, 
například Sebranice mělo sedm hráčů, Jevíčko mělo k dispozici pouze 
dva a to Michala Tégláse a Tomáše Červinku. Ale s ostatními jsme ode-
hráli vyrovnané zápasy. Na turnajích jsme většinou obsazovali čtvrté 
nebo třetí místo, ale jednou jsme skončili i druzí. 
Příslibem do dalších roků je 21 elévů, kteří pravidelně chodí na fotba-
lové tréninky jevíčské přípravky, které bývají dvakrát týdně, a je mezi 
nimi několik šikovných kluků, kteří se již prosazovali v letošní sezóně 
proti starším hráčům soupeře a někteří je dokonce i přehrávali. Ale 
musí jim vydržet elán a nadšení z fotbalu. Samozřejmě budu rád, když 
se ke stávajícím elévům přidají další fotbalový adepti narození 2006 
nebo mladší a rozšíří naše řady.
Výbor oddílu by rád i touto cestou poděkoval všem rodičům, kteří 
pomáhali při trénincích nebo s dopravou elévů i žáků na jednotlivé 
turnaje a zápasy.
Výbor fotbalového oddílu se pro příští soutěžní ročník rozhodl přihlá-
sit družstva mužů a přípravky (roč. 2006 – 2010) do okresních soutěží 
organizovaných OFS Svitavy a nově družstva mladších žáků 7+1 (2004 
- 2005) a dorostu (roč. 1998 - 2001) do okresních soutěží pod OFS 
Blansko. Důvodem přihlášení na jižní Moravu je neexistence daných 
soutěží na svitavském okrese kvůli nedostatku družstev. 
Trenérem mužů zůstává Leopold Továrek a vedoucím družstva Jaro-
slav Vašíček st. Družstvo dorostenců povedou Zdeněk Schreiber a Ja-
roslav Vašíček ml. Mladších žáků se ujmou nastupující trenéři Jakub 
Hofman a Tomáš Müller. U přípravky bude pokračovat Michal Khýr  
a Radek Martinec. 

Josef Huf, Michal Khýr
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KÁCENÍ MÁJE 2016
V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. 
Obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho po celé Evropě. 
Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy strom 
představoval strážného ducha obce. Nejinak tomu bylo na Zá-
lesí. A tak občané Zálesí uspořádali poslední květnovou sobotu 
u rybníka tradiční kácení máje. 
Kácení je již po okolí známé, takže se sjelo mnoho návštěvníků, 
kamarádů, rodáků a přátel dobré nálady. Jídla i pití všeho druhu bylo dosti, nechyběly pečené 

makrely či lahůdky z udírny a také bohatá tombola. Sluníčko krásně sví-
tilo, hudbou celý den provázela kapela Kázeň a dobrá nálada panovala 
až do pozdních nočních hodin.
Děkujeme občanům Zálesí za zachovávání tradice kácení máje.

Filip Procházka, místostarosta obce

Společenská rubrika
červen 2016

Naši jubilanti

Hňoupková Anna
Ondráček Zdeněk
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli

Vykydalová Věra

Obec Biskupice

Kurz senioři komunikují
Naše obec se zapojila do projektu z Nadačního fondu manželů Lívie a Václava Klausových 
Senioři komunikují. Ve dnech od 16. 5. do 20. 5. probíhala na obci bezplatná výuka pro seniory 
v tématech - práce na počítači, práce s internetem, elektronické bankovnictví a další témata, 
které sami senioři chtěli probrat.
Rád bych poděkoval všem účastníkům za zájem a ochotu jít vstříc moderní době a paní lek-
torce a vedoucí kurzu Ing. Adéle Kolouchové z chráněného ICT pracoviště Deep Boskovice za 
výborné zajištění výuky a zájem o naše seniory.

Filip Procházka, místostarosta obce

NOČNÍ NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ

AVZO Biskupice pořádá 
v sobotu 23. 7. 2016 ve sportovním 

areálu „Na  střelnici“ 
v Biskupicích

noční nohejbalový 
turnaj trojic.

Prezentace od 18:30, 
začátek v 19:00.

Občerstvení zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé.

VÍKENDOVÝ POBYT 
PRO DĚTI  2016

Obec Biskupice a AVZO Biskupice 
pořádají již X. víkendový pobyt pro 
děti.
Kde: areál Střelnice
Kdy: čtvrtek 28. 7. od 16:00 
- neděle 31. 7. do 16:00
S sebou: stan, spacák, sportovní ob-
lečení, hygienické potřeby, hrníček 
na pití, karnevalovou masku

Příspěvek na pobyt  činí 300 Kč pro 
místní děti a  450 Kč pro přespolní 
děti.
Závazné přihlášky si můžete od pon-
dělí 4. 7. vyzvednout v místní sa-
moobsluze a také je tam do neděle  
24. 7. odevzdat.
V neděli 24. 7. od 17:00 proběhne in-
formativní schůzka pro rodiče.
Kontaktní osoba - vedoucí pobytu 
Eduard Jeniš 731 352 239.
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Mateřská škola Biskupice 
nabízí 2 volná místa 

na školní rok 2016/2017

Přijímáme 
dvouleté děti

Informujte se nejlépe 
do 31. srpna

na tel. čísle 776 583 015
nebo emailem: 

ms.biskupice@seznam.cz

Byly zahájeny práce na akci:
Technické zázemí obce Biskupice 
– parcela st. 3/1  
Rekonstrukce a modernizace Brownfields 
(bývalý areál JZD)

Pokračuje výstavba nové komunikace pro 15 rodinných domků.
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Informace k třídění a likvidaci odpadů
Informujeme občany o možnosti třídění komunálního odpadu. Shromažďování, třídění  
a odstraňování odpadů v obci řeší Vyhláška Obce Chornice č. 1/2016, která je k dispozici na 
stránkách obce. Kontejnery na papír, plasty a sklo jsou nově umístěny mezi ulicemi Sluneční  
a U Hřiště, dále pak u prodejny Jednoty, v ulici Biskupické, Mlýnské, Trnavské a u vlakového 
nádraží. Plasty větších rozměrů a polystyrén je nutné odkládat do sběrného dvoru.
Odpady biologického původu je možné ukládat do kompostérů, které byly distribuovány do 
domácností. Do kompostérů patří: vše, co je rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, dr-
cená smrková nebo borová kůra, tráva, květiny, listí, mladé plevele, seno, piliny, stonky rostlin, 
popel ze dřeva, saze, chlupy, peří, kávový odpad, čajové sáčky, trus malých zvířat (ale ne psí  
a kočičí), skořápky od vajíček.
Nepatří sem: kosti, zbytky a odřezky masa, tuky, cigaretový popel, popel z uhlí, nať z brambor, 
vykvetlé plevele, nemocné rostliny, kořeny košťálové zeleniny.
Dále lze biologický odpad odkládat do kontejneru, který je umístěn ve sběrném dvoře. Do 
sběrného dvoru je možné odkládat i papír, sklo, kovy, nebezpečné odpady (oleje, baterie …)  
a objemný odpad. Provozní doba sběrného dvoru je ve středu od 15 do 17 hod. a v sobotu od 
9 do 11 hod.
Upozorňujeme občany, že za vytvoření černé skládky hrozí pokuta ve výši 50.000,- Kč.
Tříděním odpadu šetříte životní prostředí pro příští generace a zároveň snižujete nákla-
dy obce na jeho likvidaci.

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci červenci:

 Anna Trefilová 
 Jaroslava Popelková 
 Pavel Ševčík
 Zdeňka Nováková
 Pavel Pokorný
 Anna Getzlová
 Dana Havlíčková
 Svatopluk Daneš
 Hana Němcová 
 Josef Opluštil
 Zdeněk Jakubec
 Jiří Václavek 
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

CHORNIČTÍ SOKOLÍCI OPĚT V AKCI
V sobotu 21. 5. 2016 se mládež z TJ Sokol Chornice vydala reprezentovat naši obec na KRAJSKOU 
SOUTĚŽ V ATLETICKÉM VÍCEBOJI do PARDUBIC. 7 děvčat a 7 chlapců závodilo ve sprintu, skoku 
do dálky, hodu míčkem nebo granátem a vytrvalostním běhu. Ve svých kategoriích se umístili:

1. místo: ELNER Martin                                       
2. místo: MACHÁLEK Adam                                
3. místo: KOPKOVÁ Hana                                       
4. místo: GLUCHOVÁ Ester                                  
5. místo: VYKYDALOVÁ Markéta, GOŠ Václav          
6. místo: FRIEDL Dan                                              
8. místo: SLADKÁ Lucie
9. místo: LEXMAN Denis
10. místo: FRANTA Karel
11. místo: KOPKA Tomáš
12. místo: FRANTOVÁ Zoja
13. místo: FRIEDLOVÁ Dominika
14. místo: FRANTOVÁ Veronika

Z Pardubic se dále postupovalo do republikového kola v atletice, kterou pořádal pod záštitou 
ČASPV (ČESKÉ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY) v sobotu 11. června 2016 Třebíč.  Z naší TJ se 
nominovali GLUCHOVÁ Ester, KOPKOVÁ Hana, GOŠ Václav, ELNER Martin a MACHÁLEK Adam. 
Tato soutěž je otevřená i pro ostatní členy ČASPV a tak s námi na Vysočinu ještě odjeli ELNE-
ROVÁ Aneta a TYLŠAR Filip. I když místo sedmi dětí soutěžilo jen šest, přesto byla CHORNICKÁ 
výprava velmi úspěšná.
Atletického čtyřboje se zúčastnilo 13 krajů z celé ČESKÉ REPUBLIKY a ten náš PARDUBICKÝ se 
umístil na krásném 5. místě.                                                                                                            
Po celodenním soupeření se i TJ Sokol Chornice dočkala  zlaté me-
daile.                                   
1. místo:  ELNER Martin v kategorii starší žáci III., z 32 chlapců byl 
nejlepší…
8. místo: TYLŠAR Filip v kategorii starší žáci IV., z 20 chlapců
10. místo: ELNEROVÁ Aneta v kategorii starší žákyně IV., z 26 dívek
14. místo: MACHÁLEK Adam v kategorii starší žáci IV., z 20 chlapců
19. místo: KOPKOVÁ Hana v kategorii starší žákyně IV., 26 dívek
24. místo: GOŠ Václav v kategorii mladší žáci l., z 29 chlapců

TJ Sokol Chornice děkuje všem mladým sportovcům za jejich příkladnou reprezentaci SOKOLA 
a obce Chornice, přeje hodně sportovních úspěchů, a ať stále ukazují velkým městům, že i na 
malé vesnici máme výborné a nejlepší sportovce ČASPV v České republice. Velký dík patří i ro-
dičům dětí, tentokrát paní Vykydalové, panu Sladkému, Friedlovi, Kopkovi a Elnerovi  za odvoz 
a podporu na atletické stadiony do Pardubic a Třebíče.  
 

Poznávání okresu  
- Moravská Třebová

 V rámci projektu „Poznávání okresu“ na 
nás letos čekalo město Moravská Třebová. 
Žáci se zde nejprve v areálu zámku zúčastni-
li besedy se členy městské policie, po které 
navštívili expozici středověké mučírny, kde se 
seznámili s nelidskými praktikami tortury, po-
cítili hrůznou atmosféru mučírny i katovny a 
zhlédli donucovací prostředky jako španělská 
bota, pranýř, palečnice, stolička pro čarodějni-
ce či skřipec. 
 Ze zámku se dále vydali po historicko-na-
učné stezce „Cesta od renesance k baroku“ 
směrem na vrchol Křížového vrchu, kde se jim 
kromě pohledu na kostel, Kalvárii a Lapidári-
um nabídl i krásný výhled na samotné město 
či rozhlednu Pastýřka.
 Počasí nám přálo, exkurze se vydařila a my 
se již těšíme na příští rok, kdy se vydáme po-
znávat krásy Svitav.

Mgr. Alena Továrková

Připravujeme:
Kinematograf bratří Čadíků v Chornicích ve dnech 27. 8. – 30. 8. 

Filmy: Sedmero Krkavců, Život je život, Ganster Ka, 
Ganster Ka Afričan.
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Zájezd žáků základní 
školy do Itálie

Ve dnech 16. – 20.  května navštívili žáci zá-
kladní školy v Chornicích opět po čtyřech 
letech Itálii. Zájezd jsme připravovali již od 
února a zúčastnili se ho téměř všichni žáci z 2. 
stupně školy. 
Program byl připraven tak, aby žáci poznali co 
nejvíce z památek severní Itálie.
První den jsme sice strávili převážně v auto-
buse, abychom se do Itálie dopravili, ale hned 
druhý den jsme před sebou měli náročný pro-
gram. Naše cesta vedla lodí z Chioggie na os-
trov Murano, kde jsme v jedné ze sklářských 
dílen byli svědky výroby slavného muránské-
ho skla a poté jsme pokračovali na ostrov Bu-
rano, který nabízí světoznámou krajku. 
Následovaly Benátky. Většina žáků byla v Itálii 
poprvé a hned měli možnost zažít atmosféru 
města lagun a nádherných paláců. Vystoupi-
li jsme poblíž náměstí svatého Marka, aby-
chom si prohlédli nádhernou baziliku svatého 
Marka, a poté jsme vyjeli výtahem na zvoni-
ci, ze které jsme měli celou lagunu s paláci 
a ostrůvky jako na dlani. Pak jsme si obešli 
dóžecí palác, podívali se na most vzdechů,  
a průchodem pod hodinovou věží jsme zaví-
tali do úzkých uliček města. Poté jsme se vy-
dali k naší lodi. Při zpáteční cestě tu pro nás 
bylo nachystáno příjemné občerstvení. Na 
ubytování jsme se vrátili až pozdě večer.   
Druhý den jsme se ráno vypravili do malého 
státečku San Marino. Procházka hlavním měs-
tem byla kouzelná, Historický střed San Mari-
na, plný památek, je turisticky velmi přitažlivý. 
Ze San Marina jsme pokračovali odpoledne 
do Ravenny, nádherného města, plného krás-
ných byzantských památek Zde jsme se zasta-
vili u hrobky Danteho Alighieriho a prošli jsme 
si historické centrum, plné krásných památek. 
V podvečer jsme se stihli vykoupat v moři  
a další den byla našim cílem Verona. Zde jsme 
začali prohlídku města  poblíž slavné starově-
ké arény a odtud jsme se vydali procházkou 
do centra města až na náměstí Piazza delle 
Erbe. Cestou jsme viděli nádherné paláce, za-
stavili jsme se na prohlídku veronské kated-
rály s Tizianovými obrazy a vydali jsme se na 
náměstí Piazza dei Signori. Tam nás již zastihl 
déšť. Odtud naše cesta vedla na sever Itálie, 
kde jsme navštívili historické městečko Sirmi-
one s pevností  u jezera Lago di Garda. Bohu-
žel lilo a jezero se ztrácelo v mlze, takže jsme 
návštěvu městečka omezili jen na občerstve-
ní. Kdo měl zájem, mohl se podívat na krásné 
historické automobily, protože místem právě 
projížděli účastníci slavného automobilového 
závodu veteránů Mille Miglia. Zde náš zájezd 
skončil, odtud jsme se již vydali na zpáteční 
cestu domů. Cesta po Itálii v nás zanechala 
obrovský dojem a jistě se mnozí z nás budou 
do Itálie rádi vracet. 
Chtěli bychom poděkovat všem sponzo-
rům, kteří finančně přispěli na náš zájezd, 
jmenovitě: Moderní škola s.r.o. Otice,  Ka-
belová televize CZ s.r.o. Česká Třebová, 
PROVISERVIS s.r.o. Svitavy, Jan Lexmann 
Jaroměřice, AXIA – Jan Svatoň Lanškroun, 
ERGO spol. s.r.o. Chornice, ALT Chorni-
ce s.r.o., Pohostinství U kostela Chornice, 
Obec Hartinkov, Obec Vrážné, Obec Bře-
zinky, Obec Bezděčí, a Obec Chornice 

Informace k vysílání Kabelové televize CZ s.r.o.
Informujeme občany o technologické změně týkající se vysílání Kabelové televize CZ s.r.o. 
V souvislosti s digitalizací vysílání se Kabelová televize CZ s.r.o. snaží dlouhodobě zajistit dis-
tribuci analogových programů i po skončení provozu analogových vysílačů a tím prodloužit 
životnost starších televizorů.
Satelitní distribuce signálu však nyní přechází na programy v HD kvalitě. Tímto dochází ke změ-
ně možnosti příjmu programů na dosavadním zařízení a jejich následného převodu na analo-
gové zařízení. 
Z důvodu zachování analogového vysílání ve stávajícím rozsahu obecní zastupitelstvo schválilo 
nákup zařízení v hodnotě 48.000,- Kč bez DPH. Bez tohoto zařízení by počet programů kabelové 
televize byl zredukován. Nákupem tohoto zařízení nebude nutná výměna starších televizních 
přijímačů, bude ale zřejmě navýšen poplatek za využívání kabelové televize.

NOVÁ ULICE
V lokalitě za hřištěm právě probíhají dokončovací práce na nové ulici (viz 
foto). Byly položeny veškeré podzemní sítě i konstrukce pod vozovkou  
a aktuálně probíhá její zádlažba. Tou bude celá investice ukončena. Při-
praveno je osm nových stavebních míst, z nichž tři už mají nového maji-
tele, tři předběžné zájemce a dvě poslední jsou zatím k dispozici. Po ně-
kolikaletém zvažování různých variant bylo v nové ulici připraveno místo  
i pro potřebnou novou hasičárnu. Ta, když všechno dobře dopadne, za-
čne vyrůstat v příštím roce vedle cvičiště, které už naši dobrovolní hasiči 
několik roků využívají.
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Za Milanem HLOUŠKEM
Dne 7. června zemřel pan Milan Hloušek z Brna. 
Coby školák jezdil pravidelně na prázdniny do 
Nového Dvora. Spolu s bratrem Svatoplukem zde 
hrávali loutkové divadlo pro místní i přespolní 
malé diváky. Závěrem každého jejich vystoupe-
ní kašpárek rozdával indiány či jiné sladkosti. Byl 
také oblíbeným a známým vypravěčem anekdot. 
Jeden z jeho bývalých dětských diváků, zasloužilý 
Fameleant Tonda Pólu napsal: „Je to moc smot-
ny, že Milan vodešel. Snad se tak stalo v pokojo  
a tam navrcho bode rozdávat dobró nálado, jak 
to dělal meze nama“.

Pavel Kyselák

Zájezd do Bojnic
Poznávací zájezdy, pořádané Obecní knihovnou, jsou stále oblíbenou součástí plánovaného 
programu knihovny. Od roku 2007 jsme projeli s průvodcem panem Janem Valíčkem téměř 
všechna místa památek UNESCO u nás, navštívili jsme hlavní či jinak významná města okolních 
států.
Slovenské Bojnice se staly cílem letošního zahraničního zájezdu. Zájem opět převyšoval místa 
autobusu, takže byly zvoleny termíny dva.
První termín 7. 5. 2016 byl ohrožen náhlými komplikacemi – zrušením rezervace prohlídky zám-
ku a navíc indispozicí průvodce Jana Valíčka. Zájezd se i přes to uskutečnil a účastníci díky 
výběrovému počasí zažili přes všechny nedostatky příjemný den. Prosíme o omluvu za vzniklé 
potíže.
Druhý zájezd odcestoval s panem řidičem Matochou, s panem Valíčkem a 49 účastníky 28. 5. 
I tentokrát byla málem prohlídka zrušena, ne díky festivalu strašidel jako posledně, ale hořícímu 
kamionu na dálnici, který způsobil téměř dvouhodinové zdržení. Nádherný zámek,  jehož histo-

rií nás detailně již v autobusu seznámil průvodce, 
si nakonec všichni mohli prohlédnout. K využití ná-
sledujících dvou hodin volného času si zvolila část 
termální lázeň, nebo návštěvu ZOO nebo procház-
ku městem Bojnice.
Počasí přálo, pouze prudký déšť nás provázel cca 
60 km k domovu.  Cíl příští cesty 6. - 7. 8. 2016 Kar-
lovy Vary a Mariánské Lázně.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červenci své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:

GLOCOVÁ HEDVIKA
HEGEROVÁ LUDMILA
KLÍČOVÁ ANTONIE
KVAPILOVÁ BOŽENA
SLUNSKÁ ZDEŇKA
SRNCOVÁ ANNA
Přejeme příjemnou oslavu narozenin 
ve stínu léta a spokojenost, zdraví 
a optimismus.

Obec Jaroměřice

SRNCOVÁ ANNA
Přejeme příjemnou oslavu narozenin 
ve stínu léta a spokojenost, zdraví 

Mladí zahrádkáři
Okresní soutěž Mladý zahrádkář proběhla 
20.5.2016 ve Svitavách. Jaroměřickou ZO ČZS 
a ZŠ zastupovali Veronika a Jakub Koneční 

a Dominik Klvač.
Dominikovi přálo štěstí 
a  díky získaným poznat-
kům, které jim letos pře-
dával  Michal Filip, získal 
úspěšné 3. místo.
Blahopřejeme 

 ZO ČZS Jaroměřice

ŠKOLNÍ VÝLET DO SVÍČKÁRNY
Letos naše školka na Den dětí uspořádala výlet do SVÍČKÁRNY RODAS v Olomouci. 
Tato svíčkárna je firma rodinného typu a připravuje pro školní a předškolní děti zajímavé aktivi-
ty v rámci polytechnického vzdělávání. My jsme si vybrali výrobu voskových pastelek a barvení 
svíček.
Po zhlédnutí krátkého filmu o výrobě svíček a mýdel se věnovaly dětem ve skupinkách lektorky. 
Ty nejprve vše předvedly, a potom se už děti snažily samy. Namáčely svíčky v barevných politu-
rách a vytvářely tak různé barevné kombinace. Po zaschnutí svíčky polévaly ozdobnou hmotou. 
Zajímavé bylo rovněž odlévání pastelek z  včelího vosku a potravinářských barev do formy ve 

tvaru zvířátek, kytiček nebo obyčejného trojhránku.
Součástí této tvořivé dílny je i prodejní koutek. Zde si děti mohly 
koupit malé dárečky domů – nádherně zdobené svíčky, glyceri-
nová mýdla, koupelové soli s přírodními oleji nebo různé vůně či 
osvěžovače vzduchu. 
Výlet do svíčkárny se vydařil. Sluníčko nám svítilo na cestu  
a s novými zážitky se spokojené děti vrátily domů. 

Zdenka ILLEOVÁ, učitelka MŠVZPOMÍNKA

Dne 23. 7. 2016 
vzpomeneme nedožité  
60. narozeniny pana 

Jana Pospíšila.
Dne 4. 10. 2016 uplyne 12. roků  
od jeho úmrtí.

                              Děkujeme za vzpomínku

Odjezdy autobusů jsou připraveny podle jízdního řádu  zveřejněného na internet. stránce www.jizdnirady.cz platnost od 13.6.2016   
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Renata v americkém Phoenixu
7. – 13. května 2016 reprezentovala jaromě-
řická Renata Štaffová, studentka 4.ročníku 
Gymnázia Moravská Třebová Českou repub-
liku v jedné z nejprestižnějších mezinárodních 
soutěží Intel ISEF, v oblasti středoškolského 
vědeckého bádání. Olympiáda vědeckých ta-
lentů se konala ve městě Phoenix (stát Arizo-
na) v USA. Na stupínek vítězů sice nedosáhla, 
ale zpět domů se vrátila nadšená, obohacena 
o nové poznatky, získala kontakty na nové ka-
marády,… 
Cestě do USA předcházelo mnoho student-
ských soutěží jak v republice, tak i v Evropě. 
Za účastí a postupem na vyšší stupeň je vždy 
poctivé studium a trpělivost při nekoneč-
né řadě pokusů. Pouze s vysokou ctižádostí  
a cílevědomostí se získávají zasloužené vý-
sledky. Renatce všechny jmenované vlastnos-
ti nechybí a díky jim dosáhla doposud skvě-
lých úspěchů. 
Blahopřejeme nejen ke vzorné reprezentaci 
za oceánem, ale současně i k maturitě. Věří-
me, že si zvolila takový obor k vysokoškolské-
mu studiu, kde bude dál rozvíjet  svůj vědecký 
zájem. 
K tomu jí přejeme hodně zdraví a mladistvéno 
elánu.             Centrum života a podnikání

1. NOC KOSTELŮ v Jaroměřicích
Tradice této celostátní události se zrodila, když jeden z farníků nechal v noci otevřeny dveře do 
chrámu, zapálil svíčky a dal kolemjdoucím možnost vstoupit v tuto nezvyklou hodinu. Ať už je 
to historka pravdivá, nebo jen smyšlená, lidé často nevědomky míjejí sakrální stavby bez po-
všimnutí, třebaže kolem nich denně chodí. Nyní se naskytla možnost nahlédnout do míst, kam 
se tak často nepodíváme a na chvíli se zastavit v rychlém víru našich životů.
Vlahý  podvečer s datem 10. června 2016 se v kapli kněžské rezidence na Kalvárii konala první 
jaroměřická Noc kostelů. Zahájena byla v Dolním kostele Všech svatých a poté pokračovala  
v poutním areálu na Kalvárii.
Ke kostelům vždy patřil zpěv, který se ozýval z chrámových kůrů. Také v Jaroměřicích zněly tóny 
písní v podání nejmenších zpěváčků – pěveckého sboru žáků ZUŠ Velké Opatovice pod vedením 
paní učitelky Mgr. Barbory  Dürrové a klavírního doprovodu Mgr. Lenky Bartoškové. Závěrečné 

sólové vystoupení talentované učitelky umocnilo 
jedinečnost kulturní události.
Historie poutního místa na Kalvárii v Jaroměřicích 
sahá do první poloviny18. století. A těchto 300 
let zpátky v časové ose nás vrátil člověk v oboru 
nejvýše povolaný, navíc místní rodák – historik 
Mgr. Michal Schuster. Také díky jeho poutavému 
výkladu si mohlo asi pět desítek místních i přes-
polních návštěvníků dopřát poklidný večer plný 
pohody a krásných zážitků.

                       Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červenec 2016                              

V pátek 8.7.2016 KNIHOVNA UZAVŘENA 
15. 6. - 15. 7., výstavní síň Centra života a podni-
kání (VS) v půjčovní době knihovny PO, ST  9-11, 
13-16, PÁ 13-18, jinak na tel.: 778 086 380 Vý-
stava obrazů Jany Špačkové – oleje, akvarely, 
aboriginci
Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdírek, 
klubovna CŽP, úterky, 18.00 h. zahájení v úterý 
12. 7., prázdninový cyklus, možnost zdokonalení 
jazyka v průběhu letních měsíců. Cena 50,- Kč od 
jednoho účastníka za 1 hodinu 
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti 
do 15 let „VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ re-
gistrace od 27. 6. 2016, ukončení soutěže 31. 8. 
2016
Podmínky soutěže:
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem 
návštěvy kulturní památky, různého navštívené-
ho místa – informační centrum, OÚ, kulturního 
představení, kina, divadla, koncertu, knihovny -  
i jaroměřické, aj. (1 záznam ve vlastním deníčku 
- 1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10 
otázkami z jaroměřické historie  (10 správných 
odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdnino-
vého výrobku, obrázku (max. 10 bodů)
4. Záznam o přečtené knize (10 bodů), čtenářská 
soutěž „Lovci perel“ POKRAČUJE

13. 7. středa, 18.00 h, dvůr CŽP, pokračování 
každou středu v průběhu prázdnin Prázdnino-

vé čtení u studny,  z loňska osvědčené zábavné 
čtení s hranými vstupy posluchačů         
15. 7. pátek, 15.00 h, výstavní síň (VS) Výtvar-
ný kurz s Janou Špačkovou ABORIGINCI dávný 
výtvarný styl austrálců. Kresba na plátno 300,- 
Kč, na papír 150,- Kč, veškerý potřebný materiál  
v ceně 
20. 7. středa, 10.00 h, VS, PEXESOVÝ TURNAJ
22. 7. pátek, 18.00 h, VS Vernisáž výstavy Petry 
Jůzové DRÁTOVÁNÍ  a Kateřiny Rubínové KE-
RAMICKÁ MOZAIKA, výstava potrvá do 29. 8.
23. 7. sobota, 16.00 h, ZŠ, prostory družiny ME-
DITACE s Broňou Rotherem
25. - 29. 7. Letní škola paličkování pro úplné 
začátečnice i pro pokročilé krajkářky s lektorkou 
ing. Ivou Vanžurovou. Cena týdenního kurzu  
1 600,- Kč, uzávěrka přihlášek do 30. 6., na tel. 
lektorky 721 375 120
30. - 31. 7. Výtvarný víkend - malba na hed-
vábí s Ivou Vanžurovou - sobota, Drátování  
s Petrou Jůzovou – neděle, za jednotlivé kurzy 
poplatek 50,- Kč + spotř. materiál
5. 8. pátek, 15.00 h, VS Výtvarná dílna FIMO  
s paní Bílkovou, poplatek 20,- Kč + spotřebovaný 
materiál. Vlastní výroba pestrobarevných ozdob-
ných maličkostí                              
6. - 7. 8. připravujeme dvoudenní zájezd do Kar-
lových Varů a Mariánských Lázní s průvodcem 
Janem Valíčkem, místa obsazena, přijímají se 
místa náhradníků, předpokládaná cena: 1 320,- 
Kč včetně noclehu v Ostrově nad Ohří, záloha 

bude vybírána v knihovně od 8.-20. 7.,  odjezdy 
autobusu: Biskupice 4.55 h., Jaroměřice 5.00 h.,  
V. Opatovice 5.10 h., Jevíčko 5.15 h.
8. 8. – 12. 8., VS, popř. v plenéru LETNÍ ŠKO-
LA KRESLENÍ s Britt-Marie Pazdírek, pro děti 
dopoledne 9-12 hodin, pro dospělé 15 -18 h, 
týdenní kurzovné 500,- Kč, předběžný zájem na-
hlaste, prosím, v knihovně (778 086 380)
12. 8. pátek, v 18.00 h  VELKÝ LETNÍ KARNE-
VAL pro děti a širokou veřejnost
19. 8. pátek 20. 30 h, sraz dětí i dospělých před 
knihovnou „OŽIVLÉ POVĚSTI JAROMĚŘIC“ ta-
jemné noční putování s vypravěčem Mgr. Schus-
terem, po místech pověstí naší obce. Malé děti 
pouze v doprovodu dospělých.
Další plánované zájezdy:
17. 9. Karlštejn a Koněpruské jeskyně
8. 10.  Praha – muzikál JEPTIŠKY dopoledne mož-
nost procházky po Praze nebo návštěva Karlštejna 
Prosím všechny přihlášené účastníky o upřesnění 
zájmu osobně v knihovně nebo na tel. 778 086 
380
Cvičení o prázdninách:
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, Út, 
St, Čt vždy od 16.30 hodin
v průběhu Letní školy paličkování a Letní školy 
kreslení se cvičení jógy nekoná
Břišní tance s Mgr. Alenou Kriklovou ve výst.síni, 
pondělky 19.00 h.
Případné změny budou oznámeny, kontakty OK 
461 325 300, 778 086 380.
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jarome-
rice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz

Kompostéry na biologicky 
rozložitelný odpad

Žádáme občany, kteří mají zájem získat kom-
postér na biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrádek a domácností (zdarma), aby vyplnili 
přiloženou přihlášku a odevzdali ji nejpozději 
do pondělí 11. 7. 2016 na Obecní úřad nebo 
do Obecní knihovny. V případě dostatečného 
zájmu občanů, by obec  požádala o  dotaci na 
jejich pořízení. Přihlášky budou k dispozici na 
Obecním úřadě, v prodejně potravin, Obecní 
knihovně i na webových stránkách obce. Vy-
plněnou přihlášku je možné poslat i mailem 
na adresu iveta.glocova@seznam.cz.

Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

Školička Lištička pořádá       
příměstský tábor Indiánské léto

Termíny:   
4. 7.- 8. 7.
11. 7.- 15. 7.    
8. 8.- 12. 8.      
15. 8.- 19. 8.

Denní režim: 7.30 – 15.30
Max. počet dětí: 12

Cena: 850 Kč   Věk: 3 – 10 let
Program: půjdeme s dětmi po stopách  

           indiánů a vrátíme se do jejich časů
V Centru života a podnikání v Jaroměřicích

Přihlášky: pavlinafox@seznam.cz,606 901 794
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
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. 

Nejlevnější Hypotéky!!! Nabídky a akce od všech bank.
Kalkulace na kaderka@lmlfinance.cz, 777 872 356.

Kaderka Lubomír, regionální ředitel LML Finance s. r. o.

ZLATNICTVÍ ŠUMBEROVÁ
Palackého nám. 27, Jevíčko (naproti COOP)

Vám nabízí kvalitní výrobu šperků na zakázku, opravy zlatých a stříbrných 
šperků od našeho zlatníka, rozšíření oprav i na vaše oblíbené zdobení  

na kabelkách, peněženkách, páscích, klíčenkách a bižuterii, …

VYKOUPÍME VAŠE ZLOMKOVÉ ZLATO I STŘÍBRO!!!
Nový rozšířený sortiment!!!

Je Váš účet za elektřinu
a plyn vysoký?

Víme, jak tyto náklady v domácnosti i firmě snížit.

Zdarma Vám spočítáme úsporu
a zdarma za Vás vše vyřídíme.

N a j d e t e  n á s  v  J e v í č k u ,  u l .  K o s t e l n í  3 9
po-pá 11:30 - 16:30, nebo dle dohody na mob.: 776 730 194

Přijďte k nám s posledním vyúčtováním a smlouvou od odavatele.



www.jevicko.cz
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Milí čtenáři,
v měsíci červnu jsme za bedlivého dohledu hřbiťáka Muřinoha a jeho tvůr-
čího tatíčka, olomouckého profesora Milana Valenty, otevřeli naši literární 
stezku. Po ní jsme skrze sedm příběhů, jež jsou na věky věků zasunuty ve 
tváři vezdejší krajiny a v paměti našeho královského města - malohanác-
ké metropole Jevíčka, doputovali za holčičkou Johankou alias Krchomilkou, 
hlavní hrdinkou stejnojmenné prózy. Pokud jste knihu Muřinoh a Krchomika 
pozorně přečetli, nemůžete nevědět, že nedoslýchavá Johanka přišla do Je-
víčka s dědou Kukrlem, jenž jí podal svoji dobrotivou a zároveň ochrannou 
ruku poté, co se mladé slečně rozestonala maminka. Zasloužilý penzista si 
na Malé Hané pronajal správcovský byt hřbitovního kostelíku apoštola Bar-
toloměje jednak proto, že neměl dostatek peněz na vysokou městskou činži, 
a také proto, aby měla Johanka nadohled místní sanatorium, kde se mamin-
ku pokoušeli léčit věhlasní lékaři z široka daleka. Osud byl k Johance na první 
pohled arci nelítostný. Posměšky spolužáků na jevíčské škole však statečně 
přecházela a přezdívku Krchomilka přijala s nadhledem, k čemuž jí nemálo 
dopomoh právě kamarád Muřinoh. Byl to on, kdo holčičce otevřel tajemné 
Zádveří. Tajuplné dveře na hřbitovní zdi, za nimiž se minulost mění v přítom-
nost a přítomnost budiž blízkou i vzdálenou budoucností.  
Živá zkušenost s fenoménem transpozice v čase, ona neobyčejná možnost 
sdílet osudy a příběhy dávno minulé, byla mladé slečně tou nejlepší ško-
lou života. Poznala leccos, co bohdá bylo i nebylo, kolik různých patálií se 
nenachodilo po horách, ale po lidech v malebném údolí, co 
dokáže láska až za hrob, lež a zloba, zrovna jako dobrodiní či 
odpouštění, a že to v životě nekončí vždycky tak, jak bychom 
si usmyslili. A když nakonec nevěděla, jestli ještě fandí, nebo 
již nefandí jevíčskému barvíři Matějovi od městské věže, který 
se ve špinavém a roztrhaném mundůru rakouského střelce 
vrátil z vojny domů, kde ho již nikdo nečekal, modlila se dívka 
za to, aby se svět již nikdy neobracel vzhůru nohama a čer-
ti se s živly neženili s božím dopuštěním. Poněvadž válčení 
národů či rozběsněné země daleko za horama dokážou och-
romit životy lidí i v tak odlehlé krajině jakou je Malá Haná. 
Pokud se člověk nenudí, i naděje mívá svůj děj, a čas obyčejně 
kvapí. A tak i naše Johanka ráz naráz dospěla. Po mamin-
ce jí zemřel i děda Kukrle, jehož příběh se nejtenčí škvírkou 
mezi futry oněch tajemných dveří protřel mezi příběhy neví-
dané a neslýchané, jakých se v bezčasí za temným Zádve-
řím u kostelíku apoštola Bartoloměje odehrává nesčetně,  
a jelikož tu mladá, svobodná slečna nebyla již ničím vázána, 
vyrazila směle do světa.  Ale ještě než vykročila, nabaštila se 
právě uzrálých třešní, které jako malá holka nesnášela. Třeš-
ňový nektar jí stíkal po papulích a po bradě nemlich stejně, 
jako kdysi stíkal tentýž nektar po papulích a po tváři jednou 
veselé a druhdy ustarané maminky. Tolik se jí rázem Johanka 
podobala!
„Šťastnou cestu! A nezapomeň, kde seš doma a kde tě mají 
všichni rádi!“ poplival své kamarádce obě podrážky hřbiťák Muřinoh. Vždyť 
proč by nešupajdila do světa? Za štěstím a na zkušenou! Podobně jako pře-
ci odcházejí i ostatní jevíčské děti, když čas zavelí. S plnou kuráží na vyšší  
a vysoké školy do velkých měst, holt ať poznají svět, kterak se praví v nejed-
nom příběhu. Svět, jenž je nakonec o dvou kůrkách stejně veselý jako smutný. 
A jakože bylo a nebylo, stejně jako je potřebí tu a tam nakouknout do minu-
losti, prožít si příběhy zašlých časů, nelze opomíjet ani vlastní budoucnost, 
které se zejména mladý člověk nevyhne. 
Jako celé zástupy před ním, zrovna tak jako Muřinohova Krchomilka, vydá 
se proto po prázdninách na jeviště velkého světa i náš milý kamarád, pil-
ný literát a přispěvatel Iniciál, excelentní recitátor a konferenciér, sportovec, 
oblíbený zpěvák a trombonista Jakub Mauer; žák našeho vlídného starosty, 
diplomovaného umělce Dušana Pávka. Kuba se rozjede do Brna, aby tam 
na konzervatoři studoval to, co má tolik rád a co mu bylo shůry nandáno. 
Tedy kumšt a uměleckou dovednost se vším kol a kolem, co k umění neod-
myslitelně náleží.
Nuž tedy, Kubíku, bacha na Bachovy schovanky a hodně štěstí! A nezapo-
meň, víš co, viď …
                       Tvoji Muřinoh, Ruda B. Beran a spol.           

Obraz
Jakub Mauer 

„Dobrý den, babičko,“ pronesu zvýšeným hlasem, když vchá-
zím do útrob docela ponurého nemocničního pokoje. Můj 
zrak jako vždy, když sem přijdu, uchvátí svatební portrét, 
tehdy novomanželů babičky a dědečka. Chvíli na něj užasle 
hledím, zkoumám snad už jen silou zvyku jeho detaily. Můj 
pohled systematicky prozkoumává každou píď toho obrazu, 
až najednou, jakoby se porouchalo ozubené kolečko uvnitř 
strojku, se můj pohled zastaví na radostně spletených rukou 
fujaře se usmívajícího páru. Zabolí mě u srdce při vzpomínce 
na dědečka, zavalí mě příval smutku, smutku, který nemůže 
být ani z poloviny obrovský tak jako babiččin. Vždyť to byla 
právě ona, ta, kterou v tu chvíli na obraze spojovalo neroz-
dělitelné pouto s jejím mužem. Pouhé dvě ruce zapletené 
do sebe bůhvíjak, důležité je, že byly.
Tak, aby si babička nevšimla mých kapiček pod očima, jsem 
se otočil od obrazu. Možná to, co mi stékalo po lících, byly 

slzy, ale v tu chvíli jsem si to nepřipouš-
těl. Jedním krkolomným pohybem paže 
jsem setřel balónky zpod očí. Nepravi-
delným krokem jsem se vydal k babič-
činu křeslu. Přisunul jsem si židli blíž  
a posadil se vedle ní.
Bylo ticho. Opatrně jsem vzal roztře-
senými prsty babiččinu starou, věkem 
ošlehanou dlaň do svých rukou. Najed-
nou se mi vybavily vzpomínky z dětství. 
Jak jsem byl u babičky na prázdninách. 
V duchu jsem se zasmál při vzpomínce, 
kdy mě poslala do obchodu pro vajíč-
ka a já je cestou nazpět rozbil. Nemohu 
uvěřit, že ty stejné ruce, co teď držím, 
mi tenkrát přistály na zadku. Ty stejné 
ruce mě hladily před spaním, když jsem 
usínal při babiččiných vyprávěních. Ty 
stejné ruce, co prožily nesčetně dobro-
družství, co dokázaly obrovské množ-
ství věcí. Ruce, které jsou teď v mých. Ty 
ruce, jako každé jiné, ale přece jenom 
ruce mé babičky. Dokázaly se naučit  

a vyrobit tolik věcí. Jsou to dokonalé ruce. Ne nadarmo se 
říká zlaté české ručičky. Usměju se. 
Když už tak přemýšlím o rukou, napadá mě, čeho všeho jsou 
schopny. Dělají velké věci každý den, vynálezy, malby, jsou 
to ruce stejné, jako tehdy kreslily jeskynní malby. Ruce dávají 
život, ale také ho dokáží vzít. Dokáží spojit celé lidstvo, ale 
také ho rozbortit. Záleží na nás, jak se rozhodneme je použít 
a jak s nimi začneme tvořit náš život. Nikdy nevím, kdy budu 
moci někomu, těma svýma rukama život zachránit, pohla-
dit někoho, na kom mi záleží, abych mu udělal radost. To 
všechno jsou věci nejisté. Ale já jistě vím, že udělám všechno 
proto, abych tady těma svýma rukama zanechal co největší 
díru do světa. I kdyby mě to mělo stát nějaké ty modřiny. 
Jako ty, babičko. Řeknu si v duchu. S jemným, laskavým po-
hlazením babiččiny ruky vroucně pronesu:  „Jakpak se máte, 
babičko?“  



 Tak jako v mnoha českých městech i zde je jeho nejzajímavější 
(tento výraz zvolil doktor Čapek) částí morový sloup zvaný mariánský. 
Mimoto jej lemují v rozdílných uměleckých stylech postavené 
měšťanské domy. Po navštívení městského muzea posunuli jsme se 
dále - do Litomyšle.
 V rodišti Bedřicha Smetany a bydlišti Aloise Jiráska a Magdalény 
Dobromily Rettigové, jak poučil mne můj „průvodce“, jsme obdivovali 
krásu renesanční chlouby tohoto významného města - litomyšlský 
zámek a s ním sousedící parky a budovy náležející k jeho areálu.  

13. květen 1930, úterý
 Automobil nás z Litomyšle vezl závratnou rychlostí, kam ho 
motor hnal - přímo do chřtánu dalšího centra lidského života. Ve 
Svitavách toužili jsme spatřiti zejména poměrně nedávno otevřenou 
knihovnu, jež je pojmenována po hlavním mecenáši tohoto projektu 
Oswaldu Ottendorferovi. Přirozeně že představa v knihovně 
stráveného dopoledne nelákala toliko mne jako mého společníka, 
ovšem jeho argumentu, že kniha je nejmocnější zbraní národa,  
a proto musíme nanejvýše nutně tuto zbraň ovládat, jsem nemohl 
odporovati. Vydržel jsem statečně dvě hodiny - poté jsem se rozhodl 
ukrátiti si chvíli procházkou po přilehlém náměstí. Měl jsem nadmíru 
času dostatečně si prohlédnouti barokní kašnu zdobenou sochou 
sv. Floriána i zrenovovanou svitavskou radnici s věží s hodinami. 
 Konečně se mi hodnou chvíli po poledni podařilo pana Čapka 
přesvědčiti, že skutečně musíme v naší pouti pokračovati dále,  
a přesunuli jsme se do Moravské Třebové.
 Kvůli ztrátě času, již jsme utrpěli v knihovně, nemohli jsme se 
věnovati krásám tohoto místa do míry, kterou by si zasluhovalo, ale 
rozhodli jsme se alespoň nahlédnout do prostor unikátního raně 
renesančního zámku. 

14. květen 1930, středa
 Na plánu naší cesty se dále objevilo město Jevíčko, ale nemohli 
jsme odolati malebnosti vedlejší vesničky Chornice, jejíž měděnkou 
pokrytá kostelní věž již zdaleka poutala náš pohled a zrak. 
 Po tomto zastavení, dorazili jsme konečně po poledni do Jevíčka. 
Před večeří jsme stihli ještě se porozhlédnouti okolo bývalé součásti 
městského opevnění - věži; skrz na skrz jsme překřižovali čtvercové 
náměstí s neobvyklou centrální kašnou. Prý tu mají také velmi pěkně 
architektonicky vybudované sanatorium - to nás přesvědčilo zdržeti 
se i následující den. 
 Vyčerpaní zamířili jsme tedy do hostince. Už při našem 
příchodu, povšimli jsme si značně hlučné skupinky mužů, jež vedli 
pravděpodobně velice vášnivou debatu (na můj vkus chovali se až 
příliš neomaleně). Čapek zřejmě pochytil něco z jejich rozhovoru, 
což jej nebývale zaujalo, a proto se k nedůvěryhodně vyhlížejícím 
osobám připojil. Jelikož jsem byl příliš znaven a nesdílel jsem jeho 
nadšení pro neznámé, odešel jsem do svého pokoje.
 Později mne ze spánku vyrušila vzrušená samomluva Čapkova.  
V zastřené ospalé mysli mi utkvělo pouze několik nesmyslných slov: 
„…..perly,…..Mloci,…...captain Vantoch…“ Ničemu jsem nerozuměl 
a nepřikládal také tomu pražádný význam - jednoduše jsem se 
rozhodl spáti dál.
 Když jsem se však ráno probral, po panu Čapkovi nebylo ani 
stopy, jen krátký, stručný dopis na jeho lůžku:
 

Každý člověk by měl něco hledati. 
Já už jsem vše potřebné nalezl,  
a proto vás tady zanechávám 
o samotě. 
P.S.: Už vím, co bude předmětem 
mého nového románu.

Pozn.: Výše uvedené informace, 
vyjma smyšlené dějové 
linie, odpovídají historickým 
pramenům. 

Alegorie Karla Čapka Válka s Mloky 
vyšla poprvé knižně v roce 1936 
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Vnuknutí (literárně-historická reportáž)
Zdeňka Mauerová, Adéla Sedláčková

10. květen 1930, sobota
 V tomto dni započala se naše výprava za inspirací pro dílo mého 
učitele. Za počátek našeho putování vyvolili jsme Pardubice - prý 
ono město či jeho okolí mohlo by být vhodné kvůli jeho rychlému 
kulturnímu rozvoji.  
 Buduje se tu nyní mnoho nových továren, středisek průmyslu, ale 
nás lákalo spíše vyhlášené divadlo Východočeské národní. Zhlédli 
jsme zde jednu z nově uvedených inscenací zvanou Hra o lásce  
a smrti a skutečně  - výkonem herců nebyli jsme ani trochu zklamáni. 
 Pan Čapek rozhodl, že bychom měli lépe poznati i další místa 
tohoto různorodého města -   porozhlédli jsme se po okolí tamějšího 
renesančního zámku. Skutečně pěkně vyvedený zdál se mi ten 
zámek, ačkoli mé srdce tíhne spíše k slohu gotickému - různé arkády 
a sgrafita, to není nic pro mne.
 Jak scházeli jsme z vršku, na němž stojí tato dominanta, povšimli 
jsme si tenisových kurtů. Můj průvodce mi sdělil, že již slyšel o novém 
sportu, který tu Pardubičané pěstují, avšak odmítl moji nabídku 
vyzkoušeti tuto aktivitu osobně: „Sport sice zušlechťuje ducha, ale 
na takové vylomeniny nemáme čas, přinejmenším se na to můžeme 
vymluviti, abychom zabránili odhalení své nemotornosti a hlouposti.“ 
 Tak jsme si místo pohybu dopřáli perníku, jejž jsme si koupili 
na Pernštýnském náměstí, a poté jsme se odebrali ubytovati se do 
našeho hotelu.

11. květen 1930, neděle
 Za svítání vypravili jsme se automobilem (jednalo se o značku 
Ford T - moje první jízda tímto vozidlem) na cestu - dnes chtěli jsme 
dosáhnout Holic. Porozhlédli jsme se po Sezemicích, ale skutečně 
není toho zde příliš mnoho k vidění, vyjma gotického kostela 
(konečně šálek mé kávy), který jsme však z důvodu časové tísně 
nenavštívili. 
 Svým náboženským povinnostem jsme však dostáli. Byli jsme 
přítomni na nedělní mši v holičském svatostánku sv. Martina. Hned 
po vstupu byl jsem vytržen nádhernou výzdobou, zejména oltářem, 
na němž se vyjímal obraz sv. Mikuláše. Řeč upoutala nás svým 
strhujícím průběhem - farář vyzdvihoval především morálních zásad 
dodržování, čímž si ihned získal pozornost pana Čapka. 
 Po bohoslužbě měli jsme chuť prohlédnouti si nádheru božích 
výtvorů, o nichž nám bylo kázáno, i vyšli jsme do okolních luk, 
kochaje se nádherou jarní rozkvetlé a živoucí přírody. 

 Při návratu pociťovali 
jsme již značný pocit 
hladu, a tudíž rozhodli 
jsme se navštíviti místní 
hostinec. Pojídaje lahodné 
krmě, uvědomili jsme si, 
že nemáme kde hlavu 
složiti. Vznesl jsem návrh, 
že můžeme ušetřiti  
a přenocovati v našem voze, 
ale tato myšlenka byla ihned 
zavržena po pohledu na 
blížící se dešťová mračna. 
Hostinský zaslechl náš 
rozhovor a ihned přispěchal 
s řešením našich potíží 
nabídkou ubytování přímo  
v jeho službách.

12. květen 1930, pondělí
 Naše další zastávka 
proběhla ve Vysokém Mýtě, 
městě plném nádherných 
historických staveb a pamá-
tek, z nichž nejvíce zaujaly 
nás ty nacházející se na 
rozložitém náměstí. 

Bati bati batičky 
Štěpán Blažek

Jeden děda v městě Zlíně
chová vnoučka na svém klíně.
„Bati bati batičky,
kup mi, dědo, botičky.“
„Kup si je sám v Číně.“

Cestovatelská
Jaroslav Pavelka

Kam pojedem, pane Čadku?
Na Kamčatku, na Kamčatku
V tomhle zmatku vím kam, Čadku
Na Kamčatku, na Kamčatku ...
Kam pojedem, Vašku, Mašku?
Do Damašku, do Damašku
Zabal, Vašku, zabal tašku
Do Damašku, do Damašku ...
Kam pojedem, pane Šíma?
Hirošíma, Hirošíma
Nič iné už nevzruší ma
Hirošíma, Hirošíma ...
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150 let od snídaně
Vlastivědná část Iniciál je tentokráte zaměřena monotematicky. 
Chceme v ní připomenout 150 let od prusko-rakouské války, 
významného válečného střetnutí, které postihlo i město Jevíčko. 
Čeká vás článek o této válce, vzpomínky současníka, ale také 
pozvání na akci, na která na toto výročí vzpomeneme. V sobotu 
9. července 2016 se v 9 hodin ráno sejdeme na náměstí Palackého, 
kde Historicko-vlastivědný kroužek ve spolupráci s Městem Jevíčkem 
uspořádá akci Snídaně s Benedekem jako vzpomínku na průjezd 
rakouského vrchního velitele našim městem. Závěr tohoto čísla 
Vlastivědných listů obstará další díl seriálu správkyně muzea Mgr. 
Heleny Ulčové o jevíčských památkách. Takže čtěte, přijděte posnídat 
a hlavně využijete léto k návštěvám nejrůznějších památek jevíčských 
i přespolních. Stojí to za to.  

Robert Jordán

Snídaně s Benedekem
Přijďte posnídat v sobotu 9. července 2016

 v 9 hodin na náměstí Palackého.
Připomeneme si 150 let od prusko-rakouské války 
a průjezdu rakouského vrchního velitele Jevíčkem.

Zve Historicko-vlastivědný kroužek 
a Město Jevíčko

Jevíčko v roce 1866 očima pamětníka
O poměrech v Jevíčku a okolí za prusko-rakouské války roku 1866 
se dochovala celá řada písemných vzpomínek. Využil je například 
František Továren ve své publikaci Metla boží, kde se na straně 24 
můžeme dočíst:
„8. července 1866 po nešťastné bitvě u Sadové a Hradce Králové 
přišel odpoledne o 3. hodině do školy jeden císařskokrálovský major 
s tehdejším starostou H. T. Utikalem, prohlédl si učebny a žádal, aby 
tři byly během 24 hodin zařízeny jako vojenské kanceláře, neboť bylo 
ustanoveno, že vrchní velitel rakouských ozbrojených sil, generál rytíř 
Benedek, bude mít v Jevíčku svůj hlavní stan. Učebny byly tedy ihned 
vyklizeny a školní rok 1866 tak ukončen.
10. července vtáhlo do Jevíčka na 80 000 ustupujících mužů 
rakouského vojska všech zbraní. Tábořili na lukách a polích před 
městem, vyšší důstojníci byli ubytováni ve městě. Generál Benedek 
přijel s celou suitou, posnídal před Panským domem (nyní hotel 
Morava, pozn. red.) a po krátké poradě se svým štábem odtáhl po 
hodinovém pobytu v Jevíčku směrem na Olomouc. Vojsko, většinou 

bez zbraně a munice, zůstalo v táboře jeden den. Učeben bylo 
použito pro účely polní pošty. 11. července vojsko odtáhlo za svým 
vrchním velitelem.
Pole, z nichž dosud nebylo sklizeno, zralé obilí, a louky kolem města 
byly zničeny tábořícími vojsky. Stromy kolem silnic byly osekány 
a spáleny, právě tak jako ploty předměstských zahrad. Ve městě 
nezůstalo ani trochu chleba, masa, vína nebo piva. 
Pruské vojsko postupovalo Rakušanům v patách. První jeho hlídky se 
ve městě objevily 12. července kolem 10. hodiny dopoledne. Přijely 
od Chornic a ještě téhož dne vtáhlo za nimi asi 12 – 14 000 mužů 
řadového pruského vojska. Bylo to věru skličující, pozorovat vítěznou 
nepřátelskou armádu!
Domy byly Prusy přeplněny, v některém bylo dokonce 25 -30 mužů. 
Také v prázdných učebnách bylo denně ubytováno 160 – 180 mužů. 
Starali se sami o sebe, jen velitelé se zdržovali v kuchyni řídícího 
učitele a pochutnávali si na kávě, vařených vejcích a houskách 
s máslem.“ 

(připravil RJ)

Prusko-rakouská válka 1866 
Letos si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války. O výsledku 
této války rozhodla dne 3. července 1866 bitva u Hradce Králové. 
Toto střetnutí je považováno za největší bitvu na našem území vůbec 
v dějinách. Bitva i celé tažení obou vojsk zůstala dlouho v paměti 
obyvatelstva. 
Do válečných událostí roku 1866 bylo vtaženo i Jevíčko 
několikanásobným průchodem obou soupeřících armád. Jak ale 
k této válce došlo?
Mocenská rovnováha ve střední Evropě po roce 1848 se pomalu ale 
jistě měnila v neprospěch Rakouska. O vůdčí post mezi německy 
mluvícími zeměmi usilovalo stále zjevněji Prusko. Roku 1864 sice 
ještě oba státy společně obsadily Dánsko, ale to již byl poslední 
krok proklamovaného spojenectví. Prusko se začalo velmi intenzivně 
chystat na válku, naopak Rakousko dlouho krizovou situaci 
podceňovalo.
Válka začala 15. června vpádem Prusů do Saska. Rakousko se tím 
dostalo do velmi nepříznivé situace, přípravy nedokončeny a boje 
vypukly také v Itálii. A od té chvíle bylo prostě všechno špatně. 
Rozmístění vojsk daleko od hranic, pomalý a namáhavý přesun proti 
nepříteli, horší výzbroj pěchoty, zastaralý způsob boje, špatná reakce 
na pruskou taktiku, a tak by se dalo pokračovat dále a dále.
Zatím vše překrýval optimismus, se kterým rakouské jednotky 
postupovaly z Moravy, tudíž i přes Jevíčko, do Čech. Boje začaly 
26. června 1866 v severovýchodních Čechách, kromě střetnutí  
u Trutnova však přinášely domácím rakouským jednotkám porážku 
za porážkou. Rozhodující bitva se strhla 3. července u Hradce Králové. 
Přes počáteční postup nedokázala rakouská armáda zareagovat na 
pruský nástup z více směrů a po celodenní bitvě se dala na ústup, 
byla prohrána nejen bitva, ale i celá válka. 

Poražený velitel Benedek poslal následující hlášení císaři Františku 
Josefu I.: „Po pětihodinovém skvělém boji celé armády a Sasů 
v částečně opevněném postavení před Hradcem Králové s centrem 
na Lípě se podařilo nepříteli zmocnit se Chlumu. Deštivé počasí 
drželo při zemi oblaka dýmu ze střelného prachu, takže nebyl možný 
jistý výhled. Takto zvýhodněn, pronikl protivník do našich postavení 
na Chlumu. Vzdor našemu namáhání musel být nastoupen ústup.“ 
Netřeba dalšího komentáře.
Na obou stranách se v této bitvě střetlo přes 400 000 vojáků, 
v samotné bitvě padlo přes 20 000 vojáků, zhruba stejný počet pak 
zemřel v dalších dnech na následky zranění.
Rakouské jednotky se po porážce daly na ústup zpět na Moravu. 
Jeden z pochodových proudů prošel i Jevíčkem, v něm byl i vrchní 
velitel Benedek, jak připomínáme v jiném článku. Za nimi v patách už 
ale byli Prusové, 12. července 1866 dorazili i na Jevíčsko a obsadili 
je. Zůstali zde až do podzimu a dle vzpomínek současníků dokonale 
vyjedli všechny zásoby.
Samotná válka skončila přijetím míru 23. srpna 1866. Rakousko 
ztratilo své vůdčí postavení v Německém spolku, Prusko udělalo 
definitivní krok k sjednocení Německa pod svým vedením, ke 
kterému pak došlo v roce 1871.

Robert Jordán

o 



a někteří jevičtí 
obyvatelé“. Tolik citace 
z díla Benjamina Popelky.
Tím jsme se seznámili se 
skutečností víc jak 100 
let starou. Stále nám 
k poznávání Zámečku 
(možná z archivních 
materiálů) zůstávají ještě 
4 století. Než odhalíme 
další historická data, 
vrátíme se ještě do doby 
relativně nedávné. Jsou 
to 40. - 70 léta minulého 
století. 
     Informace poskytl ze 
svých vzpomínek  ing. 
J. Zezula: „Budovu 
Zámečku využívala snad 
již v předválečných 
letech  až do roku 1948 
tzv. Pokračovací škola, 
kde se do různých oborů 
připravovali učedníci a to 
vždy jeden den v týdnu. 
Následně zde působilo 
v minulém článku 
zmiňované RBR.
V době působení učitele 
Františka Továrka na 
zdejší základní škole 
provozoval zde svou 
činnost oddíl Věžník, byla 
tu klubovna a tělocvična. 
Další informace k této 
době obohacené o fotografie poskytl ing. Roman Muller: sdělil, že 
turistický oddíl Věžník působil pod pionýrskou organizací a právě  
z něj se etablovali účastníci letních táborů v Bobrovecké dolině.
Zde musím dát za pravdu přísloví „vše souvisí se vším“.
     Vážení čtenáři, vidíte, jak se s vaší pomocí pomalu doplňuje 
skládanka týkající se historie tohoto úžasného objektu.

     Mgr. Helena Ulčová
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Poznáváme neznámou historii II. - informace z muzea

     Úvodem bych chtěla poděkovat čtenářům „Iniciál“ za reakci na 
první článek k tomuto tématu. Ráda se proto o nové informace 
podělím s ostatními čtenáři. Historie Zámečku se opravdu pomalu 
„slepuje jako vlaštovčí hnízdo“.
Zde publikované informace jsou sice každá z jiné doby, ale přece jen 
z jednoho století.
Jako prvního bych ráda citovala Benjamina Popelku autora obsáhlé 
knihy „Vlastivěda Moravská“ Jevický okres, II.  Místopis. Kniha vyšla 
v roce 1912.   
Objekt Zámečku je tu popisován následovně: „Zámek Jevický, dosud 
zachovaný a ležící na západní straně města, jest budova jednopatrová 
s prostornými světnicemi v prvním patře a s věží. V zámku je dosud 
zachovaná, avšak zrušená kaple Spasitele.
Vystavěn byl kolem roku 1559 od Prokopa a Jetřicha Podstatského  
z Prusínovic a určen byl za tvrz. Nad vchodem umístěny jsou  
4 šlechtické znaky z kamene vytesané, jež dle nápisů patřily oběma 
jmenovaným pánům a jejich manželkám /Kateřině z Nevědomí  
a Elišce z Fulštejna/.
     Zámek obklopen býval druhdy parkem dle francouzského slohu 
zařízeným. Později přetvořen byl park v kuchyňskou a ovocnou 
zahradu, jež zaujímala 10 měr půdy. Na nynější dobu zachoval se  
z ní pouze nepatrný zbytek. Před časem bydlívali v zámku penzisté  

Muřinoh gratuluje  
   
prvnímu vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval 
za Krchomilkou.
Je jím Lenka Strnadová z Rohatce,
které zasíláme knihu Muřinoh a Krchomika
s věnováním autora.

Za půjčení malohanáckého kroje na Jevíčkovění děkujeme 
Lucii Alžbětě Staňkové


