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V oblastech umění máme zjevně co nabídnout 
Jevíčkovění pečetila Národní soutěžní přehlídka jazzových a ostatních orchestrů ZUŠ 
1. - 3. 6. a 9. 6. 2017

Vyvedená konfrontace s již zavedenými umělci zširoka daleka znovu prokázala, že v Jevíčku je co 
nabízet. Stydět se nemáme arci zač. Ba ani chlouba nemusí nikoho pokřivit. Nýbrž tu platí v prvé 
řadě to, co je umění vlastní - volnost. Z řemeslné dovednosti a talentu vykřesaná nevázanost 
a lehkost jakožto atributy povznášející lopotu bytí k té lehčí snesitelnosti.   

Naše děti, žáci a studenti místních škol včetně jejich navrátivších  
a hostujících abiturientů obstáli na výtečnou! Možná i takto bychom 
mohli uzavřít letošní, již 6. ročník Jevíčkovění, festival múz, jejich pas-
týřů a oveček.  Vždyť to byly právě děti, pubescenti i adolescenti, 
kdož dal festivalu pel radosti. A tak jen škoda přeškoda, že je nemohl 
slyšet a vidět ochuravělý Josef Somr, jemuž na závěr prvního veče-
ra v kostelíčku svatého Bartoloměje společně s Dadou Klementovou  
a jejími žáky z JAMU Brno zapěli Kainarovu Koledu Vsetínskou i všichni 
přítomní andělé. Ti pak nechyběli ani na druhý den v synagoze, v ka-
várně Literárního klubu KÁČKO na vernisáži výjimečné výstavy jevíč-
ského výtvarníka Rudolfa Šnébergera. Vzpomínka na tohoto dobrého 
kamaráda a osvětového činitele města byla prosta veškerých chmur 
a nostalgie. Pokora a respekt účinkujících dětí, jež prokázaly, nakolik 
dovedou naslouchat, záhy splynula s radostí přítomných pamětní-
ků, počínaje Otcem Karlem Macků a konče litomyšlským galeristou  
Antonínem Pakostou. Zkrátka a dobře, jak si to přál přítomný duch 
Rudy Šnébergera, na již deset let zesnulého umělce jsme zavzpomí-
nali bez patosu. 
Divácká účast na všech programech letošního Jevíčkovění byla chvá-
lyhodná. Prázdné nezůstaly ani židle v atriu bývalého augustinián-
ského kláštera, kde jsme přivítali Milana Nechutu, malohanácky pí-
šícího Pražáka s jevíčskými kořeny, a mnohé další místní i přespolní 
kumštýře. Svoje si tu odehrál a odzpíval pardubický písničkář Dalibor 
Pšenička, jehož v Jevíčku doprovázela básnířka Vanda Vávrová, ne-
chyběl šternberský performer Pavel Svoboda či objevená borotínská 
básnířka Jiřina Jakubcová. Nu a mohutný potlesk sklidil posléze pan 
učitel Plech, když sám zapěl malohanácké písně ze své velmi cenné 
sbírky textů a partitur. 
Zapomenout jsme přirozeně nemohli ani na Muřinoha a Krchomilku. 
Za ní se vydali poutníci po literární stezce v sobotním parnu vede-
ni olomouckým profesorem Milanem Valentou, zakladatelem fes-
tivalů s predikátem „vění“, aby zavečer došli až na plovárnu Žlíbka  
a tu mohli být přítomni slavnostnímu otevření kavárny - baru Druhý 
svět. A zároveň osobitému vystoupení propagátorů naivního umění 
z uničovské Strany houpacího koně, které výtečně doplnili studen-
ti dramaterapie divadelního souboru Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Palackého. K tanci a poslechu zahrály skupiny Bluemy, Střemkoš 

ze Střemeníčka a v posledku s mohelnickým revivalem 
4 WD zazářil na jevišti i excelentní kytarista, jevíčský 
rodák Petr Kopčem Smékal. Když hudba dohrála, zvo-
ny na věži právě odbíjely půlnoc a naše děti už nejspíš 
spaly. Jejich andělé se povznášeli nad městem a pořa-
dateli, Městu Jevíčku, nezbylo než poděkovat všem, 
kteří třídenní maraton kultury připravili. Za všechny 
jakkoliv součinné bych tu znovu rád poděkoval pro-
gramové koordinátorce Jevíčkovění Janě Martínkové, 
za  všechny učitele hudby a zpěvu Kateřině Konečné  
a Lucii Kuciánové, Jiřině Finsterlové a Hance Veselkové 
za systematickou přípravu Literárního klubu KÁČKO, za  
organizaci výstavy jejímu kurátoru Kamilu Stopkovi  

Fotoaktuality

Zastupitelé se seznámili se strážníky Městské 
policie Jevíčko

Farní část fasády kláštera bude opravena 
z dotace MK

Multižánrový festival Jevíčkovění 2017 
je úspěšně za námi
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Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil nyní v přes-
né polovině roku 2017 a lehce zhodnotil jeho 
první polovinu a také nastínil i druhou část roku 
z pohledu aktivit města.
Než se pustím do zmíněného hodnocení  
a plánů, chtěl bych poděkovat všem ředitelům 
i pedagogům  jevíčských škol za úspěšně do-
končený školní rok 2016/2017. Velice dobře si 
ze svého působení ředitele v základní umělecké 
škole pamatuji, jak je zejména závěr školního 
roku ve školách hektický a náročný. Pokud je 
učitel nebo ředitel školy do své práce zapálen  
a snaží se předat maximum vědomostí a schop-
ností dětem a studentům, je v červnu doslova 
vymačkaný jako citron. Proto bych chtěl popřát 
všem pedagogům a ředitelům škol pohodové 
a klidné prázdniny, aby načerpali energii do 
dalšího školního roku. Přání ve zdraví a poho-
dě prožitých prázdnin patří samozřejmě i všem 
dětem a studentům.
Nyní tedy ke zmíněnému hodnocení první po-
loviny roku. Měl jsem pocit, že jsme se věnovali 
zejména přípravě velkých projektů, které nás 
čekají v následujícím období, ale při zpětném 
pohledu do usnesení zastupitelstev od ledna 
do června 2017 musím konstatovat, že toho je 
víc než dost, co se podařilo relativně v tomto 
krátkém období zrealizovat nebo připravit do 
realizační fáze. Budu tedy jmenovat ty zásadní 
věci. Patří k nim rozhodně vybudování archi-
vu města v podkroví městského úřadu pro 
úřední spisy a pracovní materiály úřadu, 
dále to byl velmi složitý a poměrně investičně 
náročný projekt Sociálního zázemí a WC pro 
lokalitu Panského dvora, který dotací 950 tis. 
Kč podpořil Pardubický kraj. Vybudování no-
vých toalet a zázemí ocenili již návštěvníci kul-
turního programu při Závodu míru nejmladších 
nebo Dětském dni a Festivalu mládežnických 
dechových orchestrů. Velmi časově náročné 
bylo i rozdělení finančních prostředků na 
rok 2017 v rámci grantového systému měs-
ta, za což bych chtěl poděkovat zejména komi-
si pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu 
v čele s předsedou Mgr. Petrem Votroubkem 
a také za výraznou systematickou spolupráci 
panu místostarostovi Mgr. Miroslavu Šafářo-
vi. V rámci grantového systému rozdělilo za-
stupitelstvo letos na projekty místních spolků 
a organizací celkem 581 900,- Kč. Obrovskou 
radost městu, ale zejména Sboru dobrovolných 
hasičů Jevíčko udělalo pořízení nové hasičské 
velkokapacitní cisterny CAS 30 TATRA, jejíž 
koupě přišla město na 7,5 mil. Kč, ovšem s vel-
mi pěknou dotací z evropského fondu IROP 
ve výši 6,7 mil. Kč. Poděkovat musím také ješ-
tě jednou všem okolním obcím, které přispěly 
na tuto CAS a její doplňkové vybavení, neboť 
bude zasahovat i na jejich katastrech. Celková 
vybraná částka od okolních obcí, daru jevíčské-
ho okrsku hasičů, SDH Jevíčko a osobního daru 
velitele JSDH Jevíčko Stanislava Ducháčka činila 
186 tis. Kč. Doplňkové vybavení CAS podpořil 
i Pardubický kraj dotací ve výši 300 tis. Kč. Na 
začátku roku byl také připraven a podán pro-
jekt na přestavbu požární zbrojnice. Zejména 
v dikci pana místostarosty Šafáře pak probí-
hala příprava oprav kulturních památek města 
v rámci programu ministerstva kultury Regene-
race městských památkových zón, kdeJevíčko 
obdrželo pro rok 2017 dotaci ve výši 960 tis. 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci červenci 2017 oslaví 
významné životní jubileum 
Oldřich Loubal 
Miroslav Havlíček 
Anna Suchá 
Milan Župka 
Anna Drobníčková
Lydie Košťálová 
Ludmila Frodlová
Marie Vykydalová
Anna Dokoupilová
Vincenc Vrbický
Miroslava Kudličková    

Kč, ze které budou spolufinancovány projekty 
Obnova fasády, výměna otvorových prvků 
a restaurování výkladců na městském domě 
Třebovská č. p. 71, dále restaurování sochy 
sv. Anny na ulici Svitavské a také oprava zbý-
vající části fasády Augustiniánského kláštera 
(část mezi kostelem a ubytovnou). V rámci 
oprav kulturních památek, ale z krajských pro-
středků, byla v červnu zahájena výměna dře-
věné podlahy bývalé modlitebny Synagogy, 
která následně naváže výměnou podlahy kůru. 
Zastupitelstvo města dalo také zelenou dalším 
přípravám na celkovou rekonstrukci budovy 
kina Astra, kde bylo zadáno projektování 
dalších stupňů stavební dokumentace pro 
stavební povolení a provedení stavby a byla 
podepsána smlouva se společností EGRANT 
s.r.o., která má na starosti přípravu dotační žá-
dosti včetně všech příloh a její podání na SFŽP. 
v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí bychom chtěli čerpat prostředky na snížení 
energetické náročnosti budovy (okna, zateplení 
fasády, střechy, podlah, zdroj vytápění a systém 
rozvodů topení, vzduchotechnika). Pokud vše 
dobře půjde, byla by žádost o dotaci podána 
na konci letošního září. V rámci snížení energe-
tické náročnosti bylo pro změnu z dotace IROP 
zahájeno zateplení městského bytového domu 
č. p. 98 na ulici Křivánkova, kde dochází k vý-, kde dochází k vý-
měně oken, zateplení fasády ve dvorním trak-
tu, stropů a půdy. Vzhledem k tomu, že je dům 
v městské památkové zóně a má nádhernou 
secesní fasádu, šplhají náklady na tuto akci na 
2,6 mil. Kč, z toho dotace činí cca 900 tis. Kč. Za-
teplena bude letos i budova Městského úřadu 
v Jevíčku, kde bylo zahájeno zateplení dvorní 
a obnova uliční části fasády. Na projekt oče-
káváme spolufinancování rovněž z Ministerstva 
kultury. V rámci činnosti našich technických 
pracovníků jsme v červnu zahájili opravu chod-
níků 2.části ulice Slunečná. Mimo investiční 
akce města probíhala intenzívní příprava na 
rozjezd Městské policie Jevíčko, která, jak se 
dočtete v samostatném článku našich strážníků, 
zahájí svoji činnost od 1. 7. 2017.
Co se týká plánů na další půlrok, tak se máme 
rovněž co ohánět. Svůj rozjezd zahájí v průběhu 
července oprava Růžové ulice. Na realizaci čeká 
např. chodník na ulici Svitavské, aby propojil 
ulice Okružní IV a K. H. Borovského nebo rea-
lizace parkových úprav veřejného prostran-
ství na ulici U Zámečku s výstavbou pomníku 
obětem 1. světové války.  V projekční přípravě 
se nachází parkoviště před bytovými domy na 
ulici M. Mikuláše, A. K. Vitáka a K. Čapka. Z těch-
to tří parkovišť plánujeme letos zrealizovat par-
koviště na ulici M. Mikuláše, kde považujeme 
parkování za nejpalčivější problém. Intenzivněj-
ší přípravu věnujeme také plánované výstavbě 
cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice, kde 
na trase stezky dochází ke směnám a výkupu 
pozemků tak, aby mohla obě spolupracující 
města Jevíčko i Velké Opatovice začít s projek-
továním stavby a přípravou žádosti o dotaci. Ve 
fázi těsně před dokončením a podáním žádos-
ti o dotaci je také projekt zateplení Mateřské 
školy Jevíčko, který bychom rádi realizačně 
zahájili v roce 2018. Významným záměrem je 
uvažovaný přesun sběrného dvora ze sídliště 
M. Mikuláše do nové průmyslové zóny na uli-
ci Třebovské naproti benzínové čerpací stanici. 
O tom, jaké podniky a společnosti budou dále 
v této průmyslové zóně podnikat a realizovat 
své záměry, postupně jednáme. Průmyslová 
zóna bude od městské zástavby odstíněna pru-
hem zeleně a stromů a ani uvažovaný provoz 

podniků by tedy neměl mít svým charakterem 
negativní dopad na životní podmínky obča-
nů Jevíčka.Vyvíjíme maximální aktivitu v rámci 
záměru rozšíření výrobního závodu REHAU 
v Jevíčku. Také díky ní německý vlastník dal ze-
lenou tomuto náročnému projektu. Bez dobré 
vzájemné komunikace ve vedení města by bylo 
obtížné tuto porci úkolů zvládnout.  Za spolu-
práci na jmenovaných záměrech děkuji též ko-
legům z rady města a za jejich podporu celému 
zastupitelstvu. 
Milí občané, plánů a myšlenek, které se postup-
ně snažíme převádět do reality a zjišťovat jejich 
skutečnou důležitost a reálnost je celá řada,  
a tak doufám, že jsem Vás příliš neunavil dlou-
hým přehledem. Považuji však za nezbytné, 
abyste jako občané našeho města a lidé, kteří 
nám dávají důvěru, byli s těmito akcemi průběž-
ně seznamováni.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem krásné 
léto, ať načerpáte i Vy dostatek energie při do-
volených a můžete trávit více času s Vašimi rodi-
nami a blízkými. Věřím, že k dobré prázdninové 
pohodě pomůže i trochu kultury, např. o Jevíč-
ské pouti 19. – 20. srpna, kdy v rámci sobot-
ního kulturního programu vystoupí legendární 
kapela Mňága a Žďorp. Příjemné chvíle můžete 
strávit také o týden později 26. srpna v Zadním 
Arnoštově na tradičním pouťovém přátelském 
posezení v režii Mysliveckého sdružení Jevíčko.

S přáním dobré pohody Dušan Pávek, dipl.um., 
starosta Města Jevíčka

Nová služba pro občany
Vážení občané, 
Město Jevíčko nabízí nově k dispozici  
nástěnku na Palackého náměstí u autobu-
sového nádraží k vyvěšení vašich inzerátů. 
Vyvěšení je zpoplatněno následovně:
A3	 	 100	Kč	vč.	DPH/týden
A4	 	 40	Kč	vč.	DPH/týden
A5	a	menší	 20	Kč	vč.	DPH/týden
Bližší informace Vám podají pracovnice TIC 
Jevíčko.
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a v neposlední řadě všem, kteří nám ze svých soukromých sbírek zapůjčili ty úžasné obrazy Ru-
dolfa Šnébergera. Ještě jednou děkujeme!  
Neuplynul však týden a naše děti, členové orchestru Etien Band, dominovaly i na scé-
ně národní. V pátek 9. června získaly v Litvínově Zlatou stuhu na Ústřední soutěžní pře-
hlídce pro jazzové soubory a ostatní orchestry ZUŠ. V těžké a stále rostoucí národní 
konkurenci obhájil Etien Band první místo v kategorii Ostatních orchestrů do 25 členů s vě-
kovou hranicí do 26 let. Srdce jevíčských patriotů tak mohla rezonovat. Navíc když v nabitém   
a bouřícím sále litvínovské Citadely byl při dekoraci ústy porotců soutěže, ostřílených hudebníků 
s mezinárodním renomé, akcentován Etien Band jako soubor vynikající! Speciální cenu za indi-
viduální instrumentální výkon obdržel baskytarista Honza Šafář. Zdravé sebevědomí našich mla-
dých hudebníků, jejich lehkost, radost a zároveň pokora a vykoupení z poctivé celoroční přípravy 
daly orchestru přirozenou a sympatickou tvář, již ocenilo i litvínovské publikum při odpoledním 
veřejném vystoupení Etienu na volném prostranství před Citadelou. Zlatou stuhu pak mladí hu-
debníci věnovali svému kamarádovi a spoluhráči, znamenitému pianistovi Filipu Kaderkovi, který 
protentokrát absentoval pro nemoc. 
K mimořádnému úspěchu Etien Bandu je dlužno poblahopřát především jeho kapelníkovi, panu 
Ing. Radku Kavanovi. Nejen to, jak zvládl generační obměnu souboru, s nímž dosáhl nejvyššího 
možného ocenění již podruhé, ale zejména hudba sama, její nezbytná lehkost a zároveň drive, 
průbojnost a odpich, jež jsou Etienu vlastní, budiž hodna těch nejvyšších uznání.  I v Litvínově 
stál Radek Kavan skromně v pozadí, odkud své muzikanty ovšem bedlivě sledoval a patřičně 
instruoval. 
Klobouk dolů, přátelé! Jednak před dětmi a zrovna tak i před těmi, jež dětem věnují zdaleka víc 
než jen svůj volný čas.  

Za pořadatele Jevíčkovění a fanoušky Etien Bandu Rudolf Beran      

pokračování ze str. 1
MUDr. Jana Melková

Dovolená 
24. 7. -  6. 8. 2017

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje 7. 7. 2017, 

14. 7. 2017 - druhý pátek
v měsíci  

Dovolená
31. 7. - 11. 8. 2017

MUDr. Alena Blahová
Interní ordinace nebude 

ordinovat 
 24. 7. - 4. 8. 2017

  
MUDr. Zuzana Šedrlová

dovolená 3. 7. - 14. 7. 2017. 
Zastupuje pouze akutní stavy 

MUDr. Křížová a lékař 
v ordinaci MUDr. Trčkové. 

  MUDr. Jana Trčková
29. 5. - 2. 6. 2017  DOVOLENÁ

od 5. 6. 2017 následně:
PO  8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ÚT  8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ST  sestra přítomna 
 v ordinaci 11 - 16
ČT  8 - 10 bez objednání 
 10 - 12 pouze objednaní
PÁ  8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní

Neordinujeme 3. pátek  
t. j. 21. 7. 2017

MUDr. Iveta Mrázková
Oční ambulance V. Opatovice

dovolená 3. 7. - 7. 7. 2017

MUDr. Karel Machánek
dovolená 3. 7. - 7. 7. 2017

MUDr. Jiří Hájek
Dovolená 17. - 28. 7. 2017

Zemřel významný jevíčský rodák 
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. dr. h. c.

Ve věku 74 let zemřel emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně, 
bývalý děkan Fakulty strojního inženýrství, významný univerzitní profesor, 
uznávaný vědec a odborník v oboru mechaniky profesor Jan Vrbka. Post 
nejvyššího představitele brněnské techniky zastával v letech 2000-2006, 
ve funkci děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně působil v letech 
1994-2000. 
Profesor Vrbka přednášel zejména o oblasti technické mechaniky, pruž-
nosti a pevnosti, autorsky se podílel na několika publikacích z tohoto 
oboru. Jeho vědecko-výzkumná činnost byla zaměřená na mechaniku 
těles, pružnost a pevnost, mezní stavy materiálů, rozvoj metody konečných prvků. Tam se 
jednalo zejména o pevnostní návrh a optimalizace vysokotlakých složených nádob, výpo-
čtové modelování vybraných technologických operací pomocí metody konečných prvků. 
Profesor Vrbka byl uznávaným odborníkem i v zahraničí, přednášel na vědeckých konferen-
cích např. v Japonsku, Číně nebo Brazílii. Věnoval se také spolupráci s průmyslem. Mezi jeho 
významný přínos patří více než 30 prací pro průmysl. Do roku 1991 se jednalo převážně  
o pevnostní návrh a pevnostní optimalizaci vysokotlakých nádob různých typů, používa-
ných pro výrobu a slinování syntetických diamantů a CBN v Prametu Šumperk. Od té doby 
přispěl v oblasti výpočtového modelování tepelného zpracování železničních kol včetně 
výpočtu zbytkových napětí pro ŽDB Bohumín a také v oblasti výpočtového modelování 
procesu chladnutí dlouhých kolejnic pro Třinecké železárny a. s. 
Svůj entusiasmus pro spolupráci s průmyslem přenesl do řízení školy. V nově založeném 
Technologickém inkubátoru VUT vyrostla řada firem, patřících dnes do jádra českého ino-
vativního podnikání. Během funkčního období profesora Vrbky se vytvořila Fakulta infor-
mačních technologií a její rekonstruované sídlo v bývalém kartuziánském klášteře v Brně 
- Králově poli. Atmosféra spolupráce mezi brněnskými vysokými školami, kterou tehdejší 
vedení školy podporovalo, dala vzniknout myšlence sdružení excelentních vědeckých týmů 
napříč jednotlivými univerzitami v jediné vědecké instituci. Idea vyústila později ve vznik 
Středoevropského technologického institutu (CEITEC). 
Děkujeme všem, kdo vzpomínkou uctí jeho památku. 
Zdroj: webové stránky VUT Brno, Fakulty strojního inženýrství 
S tichou vzpomínkou na prof. Jana Vrbku se připojuje vedení města Jevíčko. 

Čest jeho památce.

• celková rozloha 490 m2, prodej všech pozemků společně jako 
jeden soubor nemovitostí

• prodejní cena je zastupitelstvem stanovena na 200 Kč/m2 bez 
DPH, podmínkou je demolice stávajících staveb na pozemcích 
do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy dle zpracovaného 
projektu a dokončení hrubé stavby do dvou let od podpisu 
kupní smlouvy

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

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

ZMĚNA CENOVÝCH PODMÍNEK
Město Jevíčko nabízí k prodeji 
pozemky určené k zástavbě: 
p. č. 61 – zahrada,
p. č. st. 82 – zastavěná plocha 
a nádvoří,
p. č. st. 83 – zastavěná plocha 
a nádvoří, 
vše v k. ú. Jevíčko - předměstí 
na ulici Okružní I
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Usnesení z 61. schůze Rady města Jevíčko konané dne 22. května  2017
1/61 Rada pověřuje starostu a velitele JSDH 

přípravou smlouvy na zajištění požární 
ochrany pro obec Víska u Jevíčka měs-
tem Jevíčko a stanovením ceníku za 
užití techniky, 

2/61 Rada uděluje souhlas s navrženou 
úpravou zelené travnaté plochy před 
domem č. p. 816 na ul. Slunečná, kte-
rou provede žadatelka na vlastní nákla-
dy, 

3/61 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko 
pro TJ Cykloklub Jevíčko k uspořádání 
společensko-kulturní akce v rámci po-
řádání 42. ročníku cyklistického závodu 
„Závod míru nejmladších 2018“, který 
proběhne ve dnech 4. – 6. 5. 2018,

4/61 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

5/61 Rada schvaluje vyvěšení moravské vlaj-
ky dne 5. 7. 2017 u příležitosti svátku 
sv. Cyrila a Metoděje a otevření měst-
ského muzea a městské věže,

6/61 Rada schvaluje využití vývěsních ploch 
na Palackého nám. před poštou – se-
verní strana – ½ fotky vítání občánků 
se správou SPOZ, ½ zdarma plakáty 
kulturních akcí v Jevíčku se správou TIC 
Jevíčko,

7/61 Rada schvaluje využití vývěsních ploch 
na Palackého nám. před poštou – jižní 
strana – placené inzeráty s cenou týdně 
100 Kč vč. DPH/A3, 40 Kč vč. DPH/A4, 
20 Kč vč. DPH/A5 a menší se správou 
TIC Jevíčko,

 8/61 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem  
o poskytnutí dotace z Podprogramu 
2 – Podpora preventivní péče o sbírky 
muzeí a galerií na rok 2017 na realiza-
ci akce „Mobiliář pro prezentaci sbír-
kových předmětů“ ve výši 50.000 Kč  
z rozpočtových prostředků Pk,

9/61 Rada schvaluje podání žádosti o úče-
lovou investiční dotaci v rámci progra-
mu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
pro rok 2018 MV - generální ředitelství 

HZS ČR na akci „Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice Jevíčko“,

10/61 Rada schvaluje cenovou nabídku a pří-
kazní smlouvu na administraci zadáva-
cího řízení „Oprava vodovodu, kanali-
zace a komunikace na ul. Růžová a ul. 
Soudní v Jevíčku“ mezi Městem Jevíčko 
a Mgr. Martinem Budišem, WebSport & 
Consulting service, s. r. o., Dr. Svěráka 
13, 680 01 Boskovice ve výši 35.000 Kč 
bez DPH (42.350 Kč vč. DPH),

11/61 Rada schvaluje text zadávací doku-
mentace na akci „Oprava vodovodu, 
kanalizace a komunikace na ul. Růžová 
a ul. Soudní v Jevíčku“ a seznam firem 
k obeslání na předmětnou veřejnou 
zakázku, složení komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek dle zápisu,

12/61 Rada schvaluje uzavření havarijního 
pojištění mezi Městem Jevíčko a Hasič-
skou vzájemnou pojišťovnou, a. s. na 
vozidlo Tatra 815 CAS 30 rz 4E5 1991 za 
částku 38.541 Kč/rok,

13/61 Rada pověřuje starostu jednáním s Pk 
a gymnáziem o možnosti využití části 
pozemku p. č. 538/3 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí pro vybudování dětského 
dopravního hřiště,

14/61 Rada pověřuje Stanislava Ducháčka 
zajištěním posouzení oprav multikáry  
a čtyřkolového stroje TZ4 K14 odbor-
nou firmou, na základě které bude roz-
hodnuto o opravách,

15/61 Rada schvaluje zakoupení dvou kusů 
udržovacích zdrojů a příslušenství pro 
techniku JSDH Jevíčko v ceně do 5.000 
Kč vč. DPH,

16/61 Rada schvaluje uzavření smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IP-12-2009012/
VB/02 mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín na budoucí zřízení 
věcného břemene služebnosti a právu 
provést stavbu na pozemku p. č. 2115/1  
v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

17/61 Rada schvaluje uzavření smlouvy  
o zřízení věcného břemene č. IE-12-
2005975/VB/1 mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zříze-
ní věcného břemene – služebnosti na 
pozemcích p. č. 1737/5, p. č. 1737/6, 
p. č. 1751/10 a p. č. 174/2, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

18/61 Rada schvaluje uzavření smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o prá-
vu provést stavbu č. IE-12-2006467/
SIS/01, IE-12-2006467/HDV/02, IE-
12-2006467/HDV/25, IE-12-2006467/
HDV/26, IE-12-2006467/HDV/31 a č. 
IE-12-2006467/HDV/32 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce,  
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zří-
zení věcného břemene na pozemky p. 
č. st. 102/1, p. č. st. 102/2 a p. č. st. 379, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a na po-
zemcích p. č. 96/9 a p. č. st. 116/1, oba 
v k. ú. Jevíčko-město, výši jednorázové 
náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

19/61 Rada schvaluje prodej 3 kusů elektrické 
trouby, myčku na nádobí a 2 kusy kot-
le na vaření žadateli dle zápisu za cenu 
3.000 Kč,

20/61 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího 
řízení a seznam firem pro obeslání na 
akci „Jevíčko, park s pomníkem padlých 
ul. U Zámečku“,

21/61 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1, ve-
likost 1 + 1, v bytovém domě na ulici 
Růžová 83, Jevíčko žadateli dle zápisu  
a doporučení bytové a sociální komise,

22/61 Rada schvaluje užití městského znaku 
za účelem prezentace Basketbalového 
klubu Jevíčko.

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

Usnesení z 62. schůze Rady města Jevíčko konané dne 5. června 2017
 1/62 Rada schvaluje nákup asfaltového 

recyklátu od společnosti M-Silnice  
v částce 12.100 Kč vč. DPH na opravu 
prostoru před sochou T. G. Masaryka 
na Palackého nám. v Jevíčku,

2/62 Rada schvaluje výši paušálního poplat-
ku 12.000 Kč ročně za zajištění požární 
ochrany pro obec Víska u Jevíčka měs-
tem Jevíčko a výši paušálního poplatku 
12.000 Kč ročně za zajištění požární 
ochrany pro obec Biskupice městem 
Jevíčko s účinností od 1. 9. 2017, kdy 
součástí uzavřených smluv budou dále 
bližší podmínky, závazky, práva a po-
vinnosti smluvních stran,

3/62 Rada pověřuje starostu jednáním s Par-
dubickým krajem ve věci vybudování 
dětského dopravního hřiště na pozem-
ku ve správě Gymnázia Jevíčko,

4/62 Rada schvaluje opravu malotraktoru 
TZ4 K14 v autoservisu Petr Zikmund 
Jevíčko za částku 40.000 Kč vč. DPH 
a úhradu finanční částky za rozebrání 

multikáry M 25 a pověřuje IT ve spo-
lupráci s vedoucím technických pra-
covníků města zajištěním vyhlášení 
poptávkového řízení na odprodej této 
multikáry a znaleckého posudku od 
pana Milana Karpíška, znalcem z oboru 
odhady motorových vozidel, Svitavy,

5/62 Rada schvaluje použití místní komuni-
kace mezi silnicí II. třídy č. 366 a silnicí 
III. třídy směrem na obec Smolná na 
den 30. 7. 2017, kdy se uskuteční silnič-
ní cyklistický závod Moravského pohá-
ru,

6/62 Rada schvaluje uzavření části Palacké-
ho náměstí (parkoviště před OD COOP) 
pro AVZO TSČ ČR – ZO Jevíčko, Palac-
kého nám. 15, Jevíčko na den 18. 6. 
2017 od 13:00 h do 16:00 h, kdy bude 
uspořádána pro mládež soutěž jízda 
zručnosti na tříkolkách a jízdních ko-
lech,

7/62 Rada schvaluje navýšení provozního 
rozpočtu ZUŠ Jevíčko ve výši 5.000 Kč 

v souvislosti s účastí souboru Etien 
Band v celostátním kole Národní sou-
těže ZUŠ,

 8/62 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora  
s trvalým pobytem v Jevíčku pořádané-
ho SRPS – ZŠ Jevíčko, U Zámečku 784, 
Jevíčko ve Smolenském údolí v termínu 
30. 7. 2017 – 5. 8. 2017 dle předlože-
ného seznamu a zproštění nájmu za 
tábořiště,

9/62 Rada uděluje souhlas pro T. J. SK Je-
víčko, z. s., Palackého nám. 1, Jevíčko 
k uspořádání sportovně-kulturní akce 
„Rozloučení s prázdninami“, která se 
uskuteční 2. 9. 2017 od 14:00 h do 
24:00 h v areálu Panského dvora s pau-
šální platbou 1.000 Kč za spotřebované 
energie,

10/62 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

11/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pk o poskytnutí dotace ve výši 
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32/1 Zastupitelstvo určuje: 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Kle-
ina a Ing. Pavla Vykydala,

32/2 Zastupitelstvo jmenuje:
a) podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.,  

o obecní policii, ve znění pozdějších před-
pisů velitele Městské policie Jevíčko stráž-
níka Mgr. Bc. Dušana Tejkala s účinností od 
1. 7. 2017,

32/3 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Martin Pávek, 

Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Roman Müller,
b) program zasedání,
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 –  

o nočním klidu s účinností od 1. 7. 2017, 
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 –  

o stanovení podmínek pro pořádání, prů-
běh a ukončení veřejnosti přístupných kul-
turních podniků ve venkovních prostorech 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku s účinností od 1. 7. 2017,

e) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 –  
o regulaci hlučných činností s účinností od 
1. 7. 2017,

f) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 –  
o regulaci používání zábavní pyrotechniky 
s účinností od 1. 7. 2017,

g) koupi nově zaměřených pozemků p. č. 
4173/2 (156 m2) a p. č. 4177/2 (214 m2), 
oba orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
od J. B. z Jevíčka za cenu 50 Kč/m2, celkem 
18.500 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J. B. na koupi nově zaměřených 
pozemků p. č. 4173/2 a p. č. 4177/2, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 12. června 2017
h) směnu pozemku p. č. 4170 v majetku  

J. P. z Jevíčka a O. P. z Prostějova za poze-
mek p. č. 5475 v majetku Města Jevíčko, 
oba orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí  
s doplatkem ve prospěch Města Jevíčko ve 
výši 9.927 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
Městem Jevíčko + směnnou smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a J. P. a O. P. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

i) směnu nově zaměřeného pozemku p. č. 
4206/1 (2998 m2) – orná půda v k. ú. Je-
víčko-předměstí v majetku Města Jevíčko 
za pozemek p. č. 4172 (3.265 m2) – orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku 
MUDr. J. R. ze Šumperka + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hod-
notě 1.000 Kč Městem Jevíčko + směnnou 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a MUDr.  
J. R. a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy,

j) cenovou nabídku a příkazní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lá-
zeňská 57, 568 02 Svitavy na výkon inves-
torské inženýrské činnosti v rámci stavby 
„Oprava vodovodu, kanalizace a komuni-
kace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku 
– 1. etapa“ ve výši 130.000 Kč bez DPH 
(157.300 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

k) opravu části chodníku na ul. Slunečná od 
č. p. 587 po křižovatku ul. Slunečná a A. K. 
Vitáka se spolufinancováním dotace z POV 
přes Region MTJ ve výši 66.429 Kč za před-
pokládané celkové náklady 185.529 Kč,

l) výsledek zadávacího řízení na akci „Jevíč-
ko, park s pomníkem padlých ul. U Zámeč-
ku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku po-
dala firma Akvamont Svitavy, s. r. o., Hlavní 
426/4, 568 02 Svitavy – Lačnov za nabídko-
vou cenu ve výši 736.272 Kč vč. DPH,

m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Akvamont Svitavy, s. r. o., 
Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy – Lačnov na 
akci „Jevíčko, park s pomníkem padlých 
ul. U Zámečku“ ve výši 736.272 Kč vč. DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

n) grantový systém Města Jevíčko na rok 
2018,

o) rozpočet Jevíčské pouti, která se bude 
konat v termínu 19. – 20. 8. 2017 s hos-
podářským výsledkem do -150.000 Kč  
a pověřuje starostu města podpisem 
smluv o kulturním vystoupení s ostatními 
účinkujícími kulturního programu,

p) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 4 na rok 
2017,

q) pořízení ojetého vozidla Multicar M-26 od 
dodavatele Auto SAS, s. r. o., Rychnovská 
577, 517 01 Solnice za cenu 532.400 Kč vč. 
DPH pro potřeby města,

r) příspěvek Římskokatolické farnosti Jevíč-
ko v rámci programu Regenerace MPR  
a MPZ ve výši 57.000 Kč vč. DPH na zákla-
dě žádosti ze dne 7. 3. 2017 a povinný po-
díl města z rozpočtu města ve výši 13.000 
Kč vč. DPH na akci „Obnova fasády bývalé-
ho augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. 
Soudní, Jevíčko – církevní část“,

s) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a Mgr. Ondřejem Suchanem, Lucem-
burská 5, 130 00 Praha 3 na akci v rámci PR 
MPZ „Restaurování výkladců, výroba replik 
dveří domu Třebovská 71 Jevíčko“ – výro-
ba 3 ks vstupních dveří dle dochovaných 
vzorů, dále dodávka dílčích truhlářských 
prací na fasádě objektu na ulici Třebovská 
č. p. 71, stojícího na pozemku parcelní čís-
lo 15/2 v městské památkové zóně v Jevíč-
ku ve výši 139.976 Kč (není plátce DPH) se 
spolufinancování Ministerstva kultury ČR  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

15.000 Kč z rozpočtových prostředků 
Pk na projekt „Festival mládežnických 
dechových orchestrů v Jevíčku 2017 – 
14. ročník“ a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

12/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o po-
skytnutí programové účelové dotace 
z rozpočtových prostředků Pk ve výši 
300.000 Kč na pořízení cisternové auto-
mobilové stříkačky CAS 30 T 815-7 pro 
JSDH Jevíčko a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

13/62 Rada schvaluje vyslání nového vozi-
dla JSDH Jevíčko CAS 30 T 815-7 na 
regionální soutěž družstev HZS Par-
dubického a Královéhradeckého kraje  
v požárním sportu, která se bude konat 
20. 6. 2017 ve městě Moravská Třebová  
a v obci Linhartice,

14/62 Rada schvaluje CN firmy Luděk Tru-
nečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 02 
Svitavy na činnosti koordinátora BOZP  
v rámci akce „Zateplení bytového domu 
Křivánkova 98 v Jevíčku“ ve výši 24.200 
Kč (není plátce DPH),

15/62 Rada pověřuje místostarostu projed-
náním dopisu SUEZ k optimalizaci cen  
a systému svozu komunálního odpadu 
se zástupcem svozové společnosti,

16/62 Rada schvaluje uzavření příkazní 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a Regi-
onální rozvojovou agenturou Východní 
Moravy, tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín na 
dotační management akce: „Cisternová 
automobilová stříkačka pro JSDH Je-
víčko“ po závěrečné vyhodnocení akce 
za odměnu ve výši 20.000 Kč bez DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

17/62 Rada schvaluje a pověřuje starostu jed-
náním s vlastníkem domu č. p. 121 na 
Malém náměstí o umístění DZ „Zákaz 
stání“ na jeho nemovitosti,

18/62 Rada jmenuje Mgr. Bc. Dušana Tejkala 
členem přestupkové komise města Je-
víčka s účinností od 1. 7. 2017,

19/62 Rada schvaluje zakoupení alkoholtes-
teru zn. LIFELOC FC 20, stanoveného 
měřidla pro ČR, za částku 23.900 Kč vč. 
DPH pro potřeby strážníků MP Jevíčko,

20/62 Rada schvaluje smlouvu o zřízení slu-
žebnosti mezi Městem Jevíčko a svaz-
kem obcí Skupinový vodovod Mo-
ravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 
01 Moravská Třebová na zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti na pozemku 
p. č. 2322 v k. ú. Zadní Arnoštov a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy,

21/62 Rada uděluje souhlas s projektovou 
dokumentací na akci „ROZŠÍŘENÍ VÝ-
ROBNÍHO ZÁVODU REHAU JEVÍČKO CZ 

– PEPSIN“ a umístění stavby na pozem-
cích p. č. 5329, p. č. 5330/1, p. č. 5335, 
p. č. 5359/3, p. č. 5336, p. č. 5331, p. 
č. 5332, p. č. 5330/3 a p. č. 5380/1, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

22/62 Rada uděluje souhlas s projekto-
vou dokumentací na akci „PŘELOŽKA 
VRCHNÍHO VEDENÍ VN 22 kV DO KA-
BELOVÉHO VEDENÍ“ a umístění stavby 
na pozemcích p. č. 5329, p. č. 5330/1, p. 
č. 5331 a p. č. 5332, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

23/62 Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek, 
umělecké kovářství, Bělá u Jevíčka 37 
na dodávku a montáž mříží na okna 
ve dvorním traktu MěÚ Jevíčko za na-
bídkovou cenu ve výši 38.000 Kč (není 
plátce DPH),

24/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pk o poskytnutí dotace ve výši 
15.000 Kč z rozpočtových prostředků 
Pk na projekt „Jevíčkovění – 6. ročník 
umělecko-terapeutického festivalu“  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

25/62 Rada pověřuji IT dořešením pevného 
ohraničení dopadových ploch u her-
ních prvků za ZŠ Jevíčko.

  Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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t) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a Jaroslavem Doskočilem, Na Petyn-
ce 141/110, 169 00 Praha 6 na akci v rámci 
PR MPZ „Restaurování výkladců, výroba 
replik dveří domu Třebovská 71 Jevíčko“ – 
restaurování 5 ks výkladců a 5 ks dveří na 
fasádě objektu na ulici Třebovská č. p. 71, 
stojícího na pozemku parcelní číslo 15/2  
v městské památkové zóně v Jevíčku ve 
výši 366.500 Kč (není plátce DPH) se spo-
lufinancování Ministerstva kultury ČR a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy,

u) cenovou nabídku na zajištění kompletních 
činností pro získání dotace z IROP v prio-
ritní ose 2. 5 na Snížení energetické nároč-
nosti v sektoru bydlení firmou  EGRANT,  
s. r. o., Veverkova 1343/1, Hradec Králové 
na objekty K. Čapka 782, 783, Jevíčko za 
cenu 495.000 Kč bez DPH (598.950 Kč vč. 
DPH),

v) smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou 
EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, Hra-
dec Králové o administraci a zpracování 
projektu na zajištění kompletních činností 
pro získání dotace z IROP v prioritní ose 2. 
5 Snížení energetické náročnosti v sekto-
ru bydlení na objekty K. Čapka 782, 783, 
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

w) prodej pozemku p. č. 4235/4 (612 m2) – 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí Janu 
Richterovi, Palackého náměstí 4, 569 43 Je-
víčko za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 
306.000 Kč bez DPH + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 1.000 Kč kupujícím + zálohu spojenou 
s realizací přípojek stavby na tomto po-
zemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Janem Richterem 
na prodej pozemku p. č. 4235/4 v k. ú. Je-
víčko-předměstí a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

x) koupi pozemku p. č. 2014 (5.378 m2) – lesní 
pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí od spo-
lečnosti PROJEKT MISSION, s. r. o., Adamo-
vská 1064/7, 140 00 Praha 4 za cenu 26.890 
Kč + úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a společnosti PROJEKT MISSION, s. r. o. na 
koupi pozemku p. č. 2014 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

y) smlouvu o bezúplatném převodu pozem-
ku p. č. 1445 – ostatní plocha v k. ú. Zadní 
Arnoštov mezi Městem Jevíčko a Výcho-
dočeskými energetickými závody, státní 
podnik v likvidaci a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

z) jednotkovou kupní cenu za pozemky p. č. 
st. 82 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 
83 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 61 
– zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí ve 
výši 200 Kč/m2 bez DPH s podmínkou de-
molice stávajících staveb na pozemcích do 
jednoho roku od podpisu kupní smlouvy 
dle zpracovaného projektu,

aa) jednotkovou kupní cenu za pozemky p. č. 
3568 – ostatní plocha, p. č. 3587 – ostatní 
plocha, p. č. 55 – zahrada a p. č. 56, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 500 Kč/
m2 bez DPH,

bb) dodatek č. 5 mezi Městem Jevíčko a firmou 
ARAGON Security, s. r. o., Palackého třída 
916/158, 612 00 Brno na výkon bezpeč-
nostní pořádkové služby spočívající v pre-
ventivní obchůzkové a patrolovací činnosti 
v rámci katastrálního území města Jevíčka 
včetně jeho místních částí a to ve spolu-
práci se strážníky Městské policie Jevíčko  
a pověřuje starostu podpisem dodatku,

32/4 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu předsedy komise stavební, 
b) zprávu předsedy kontrolního výboru za 

období 12. 2016 – 05. 2017,
c) informaci místostarosty o vyhlášeném za-

dávacím řízení na akci „Oprava vodovodu, 
kanalizace a komunikace na ul. Růžová  
a ul. Soudní v Jevíčku“ a seznam obesla-
ných firem,

d) informaci starosty o návrhu zpoplatnění 
parkování na Palackého náměstí,

e) informaci starosty o pokračujících jedná-
ních s vlastníky pozemků při vstupu do 
areálu Žlíbka,

f) informaci starosty o zápisu ze schůze ko-
mise pro výchovu a vzdělávání, mládeže  
a sportu, která se konala 16. 5. 2017,  
o zápisu ze schůze komise bytové a soci-
ální, která se konala 17. 5. 2017, o zápisu 
ze schůze komise pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost, která se konala  
17. 5. 2017 a o zápisu komise stavební, 
která se konala 7. 6. 2017, 

g) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 
8. 6. 2017,

h) informaci místostarosty o cenové nabídce 
a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. 
Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, Hradec Krá-
lové na projekční činnost pro přípravu žá-
dosti o dotaci na vybudování cyklostezky 
Jevíčko – Velké Opatovice I. etapa,

i) informaci místostarosty o cenové nabíd-
ce a smlouvě o administraci a zpracování 
projektu mezi Městem Jevíčko a firmou 
EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, Hradec 
Králové na zajištění kompletních činností 
pro získání dotace na vybudování cyklo-
stezky Jevíčko – Velké Opatovice I. etapa,

32/5 Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení 8/2 písm. u) ze dne 15. 6. 

2015 – ZM schvaluje minimální kupní cenu 
pozemku p. č. 61 (83 m2), p. č. st. 82 (231 
m2) a p. č. st. 83 (176 m2), vše v k. ú. Je-
víčko-předměstí, Okružní I, Jevíčko jako 
jednoho celku (490 m2) ve výši od 250 Kč 
bez DPH/m2 a prodej formou veřejné sou-
těže s kritériem nejvyšší nabídkové ceny  
s podmínkou demolice stávajících staveb 
na pozemcích do jednoho roku od podpisu 
kupní smlouvy dle zpracovaného projektu,

b) bod usnesení 29/2 písm. m) ze dne 13. 3. 
2017 – ZM schvaluje příspěvek Římskoka-
tolické farnosti Jevíčko v rámci programu 
Regenerace MPR a MPZ ve výši 57.000 
Kč vč. DPH na základě žádosti ze dne  
7. 3. 2017 a povinný podíl města z rozpoč-
tu města ve výši 12.000 Kč vč. DPH na akci 
„Obnova fasády bývalého augustiniánské-
ho kláštera č. p. 51 na ul. Soudní – církevní 
část“,

c) bod usnesení 30/2 písm. c) ze dne 10. 4. 
2017 – ZM schvaluje cenovou nabídku  
a SOD mezi Městem Jevíčko a Mgr. Ond-
řejem Suchanem, Lucemburská 5, 130 00 
Praha 3 pod restaurátorským dohledem 
Jaroslava Doskočila, Na Petynce 141/110, 
169 00 Praha 6 na akci v rámci PR MPZ 
„Restaurování výkladců, výroba replik 
dveří domu Třebovská 71 Jevíčko“ ve výši 
506.476 Kč (není plátce DPH) za podpory 
dotace z MK ve výši 394.000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

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

Městská finanční pravidla v praxi

Vážení občané,
rád bych Vás stručně seznámil se systémem finanční kontroly a vnitř-
ního kontrolního systému našeho města. Tímto tématem se totiž za-
býval finanční výbor (ze zákona povinný orgán zastupitelstva města  
a obce) na svých jednáních v květnu a červnu letošního roku na zá-
kladě vzneseného dotazu Ing. Karla Vystavěla, člena finančního vý-
boru. Ze vznesených dotazů a diskuse jsme usoudili, že by bylo dobré 
tento systém občanům popsat, aby měli vhled do vnitřních finančních  
a kontrolních mechanismů města, tedy transparentní přístup k tomu, 
jak město nakládá s veřejnými prostředky.

Vnitřní kontrolní systém a plánování investic MěÚ funguje v ně-
kolika úrovních:
1. Finanční výbor schválí v listopadu návrh rozpočtu následujícího 

roku včetně jmenovitého návrhu hlavních investic a oprav měs-
ta, tento návrh následně schválí zastupitelstvo města (investice  
a opravy jsou plánovány dle návrhu radních, zastupitelů, občanů  

a aktuální důležitosti). Návrh rozpočtu je vždy nejméně 15 dní před 
schválením v zastupitelstvu vyvěšen na úřední desce, aby se s ním 
mohli občané města seznámit. Schválený rozpočet a jednotlivé 
úpravy rozpočtu jsou vyvěšeny na webových stránkách města. Díky 
tomu se občané mohou informovat, jak město průběžně s finance-
mi hospodaří.

2. Rada a zastupitelstvo se tedy pohybuje v předem nastavených  
a schválených mantinelech rozpočtu, pokud je někde navrženo 
něco nad rámec rozpočtu, předchází tomu úprava rozpočtu. Tuto 
úpravu musí vždy krýt kapitola příjmu (vzhledem k tomu, že měs-
to hospodaří každým rokem s narůstajícím zůstatkem na účtech, 
k 31. 12. 2016 činily uspořené prostředky města téměř 13 mil. Kč, 
tak víme, co si můžeme dovolit). Každé čtvrtletí hodnotíme čerpání 
rozpočtu společně s vedoucí fin. odboru Ing. Janou Bartuňkovou 
a porovnáváme s vývojem příjmů, zejména daňových, dotačních  
a předpoklad z prodejů, např. pozemků.
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3. V praxi k tomu dále slouží kontrolní systém, ve kterém je povinen 
každý pracovník úřadu před objednáním nebo zařazením materiá-
lu do rady nebo zastupitelstva projednat krytí rozpočtu s vedoucí 
finančního odboru Ing. Bartuňkovou, která sleduje čerpání rozpoč-
tových kapitol a před objednávkou potvrdí krytí akce v rozpočtu.

4. Po zajištění rozpočtového krytí je materiál zařazen k projednání 
rady nebo zastupitelstva a ve většině případů stavebních prací a ná-
kupů služeb většího rozsahu je součástí důvodové zprávy pro radní 
nebo zastupitele cenové porovnání, zadávací řízení nebo výběrové 
řízení (tedy srovnání více cenových nabídek), kde v drtivé většině 
případů vybíráme nabídku s nejnižší cenou.

5. V případě schválení rady nebo zastupitelstva a případně podpisu 
smlouvy, pokud je sepsána, proběhne objednávka služeb, zboží, 
stavebních prací, atd.

6. Po realizaci akce, jejím plnění kontroluje a podepisuje opět soulad 
vystavené faktury  s objednávkou a pokyn k úhradě starosta nebo 
místostarosta a objednatel (nejčastěji investiční technik nebo tajem-
ník) a dále vedoucí fin. odboru, tedy před úhradou projde faktura 
kontrolou několika lidí.

7. Systém je každoročně podroben kontrole auditora a přezkumu hos-
podaření města, které vykonává kontrolní úsek Pardubického kraje. 
Tento přezkum je opakovaně za poslední roky bez závad.

V tom všem samozřejmě hraje důležitou roli důvěra a spolehlivost jed-
notlivých pracovníků města, kteří jednak nesou odpovědnost za svá 
rozhodnutí a práci, ale musejí si vzájemně důvěřovat. Myslím, že v tom-
to ohledu pracovní tým úřadu funguje dobře.

Informovanost občanů je již léta standardně zajištěna prostřednic-
tvím zveřejnění všech usnesení zastupitelstva a rady ve zpravodaji  
a na webu města. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva dostávají 
zastupitelé vždy k dispozici. Každý plán větších investic také zveřej-
ňujeme ve zpravodaji, buď jednotlivě nebo v nějakém přehledu for-
mou tabulky. V případě pochybností, jak má rada nebo zastupitelstvo 
rozhodnout, jsou pořádány ankety na webu města nebo zpravodaji 
(poslední ankety probíhaly na téma  zřízení městské policie, název 
nové ulice Římských legií nebo problematika svozu odpadů, atd.).  
Dále může každý občan přijít na zastupitelstvo a přednést dotaz 
nebo vznést připomínku, návrh atd. nebo se jednoduše informovat 
prostřednictvím emailu či osobně na městském úřadě.  Připomínky 
a náměty občanů se uvádějí v zápisech zastupitelstva a kromě toho 
jsou evidovány v tabulce tzv. drobných úkolů ze zastupitelstva. Každý 
takový drobný úkol je dále přiřazen jednotlivému zaměstnanci úřadu, 
který odpovídá za jeho řešení. Toto plnění úkolů pravidelně kontroluje 
mimo jiné kontrolní výbor města.

Vážení občané, závěrem mi dovolte Vám za Vaše náměty a připomínky 
poděkovat. Musím s čistým svědomím říct, že se snažíme s nimi v rám-
ci našich finančních, časových a jiných možností pracovat. Je pocho-
pitelné, že ne vždy můžeme vyhovět všem, ale od toho je právě rada 
a zastupitelstvo města, aby posoudilo a vybralo ty správné priority  
a použití veřejných financí.

S přáním pohodového prázdninového odpočinku,  
Dušan Pávek, dipl.um., starosta města

Návraty
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Na počátku roku 2016 byl odvezen 
muzejní exponát „Model mlýna Ludvíka Křivánka“ z roku 1925 z Měst-
ského muzea Jevíčko do Brna na restaurování. Smluvním partnerem 

uvedené práce byla Střední škola umění  
a designu a Vyšší odborná škola v Brně. 
Mlýn v muzeu sloužil dlouhé roky hlavně 
pro radost dětí, které rády sledovaly po-
hyblivé mlýnské kolo a jeho další pohyb-
livé součásti.
Bohužel, na dřevěné konstrukci i celém 
mechanizmu zapracoval čas, červotoč  
a nevhodná vlhkost v muzeu. Bylo po-
třeba přistoupit k jeho obnově. Zde snad 
zasáhla šťastná náhoda. Muzeum navštívil 
ing. Máša z firmy Czech Blades a přislíbil 
pomoc se zamýšlenou opravou. Zajistil 
odborníka, který vyhotovil posudek a roz-

počet zamýšlené restaurace 
„mlýna“ a tím i provádějící 
firmu a podílel se i na fi-
nančním řešení této otázky. 
Za tuto pomoc velice děku-
jeme.
Nyní se vrací „Křivánkův 
mlýn“ zpět do muzea. Měs-
to Jevíčko jako zřizovatel 
muzea a jeho správce věří, 
že tento vyhledávaný expo-

nát bude sloužit opět k radosti nejen malých, ale i velkých návštěvníků 
muzea.

Informace pro občany
Městské muzeum Jevíčko touto cestou informuje občany města a čte-
náře zpravodaje o otevření muzea dne 5. 7. 2017 (st. svátek) a to v době 
od 13.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu. Správkyně muzea, Mgr. Helena Ulčová       

MĚSTSKÉ MUZEUM Pochod na Hušák
Článek v červnovém Jevíčském zpravodaji od Mgr. Jitky Budigové, 
v němž se zmiňuje o historii pochodů na Hušák, vyvolal u mne vzpo-
mínky na mládí, které jsem prožíval ve skautských oddílech v Jevíčku  
a na táborech, které jevíčští skauti stavěli na tábořišti za Vískou, jak 
jsme tehdy říkali U srubu. Jedná se o léta 1945 – 1949. V r. 1949 pak 
byla organizace Skaut – Junák na konci roku úředně zrušena. Bylo teh-
dy zvykem, že skauti skládali pokřiky, popěvky a  slova na známé písně, 
ve kterých zaznamenávali  různé události a příhody svých členů.
Z doby po 2. světové válce, tj. z let 1945 – 1949, se zachoval v ústním 
podání popěvek Na Hušáku. Z textu popěvku vyplývá, že historie po-
chodů na Hušák je mnohem starší než v článku uváděných 40 let, že je 
stará kolem 70ti let. Kolik pochodů na Hušák jevíčští skauti zorganizo-
vali, není známo, protože kroniky z této doby současní skauti nemají.
            
Pozn.: V r. 1949 byly zakládány po vzoru SSSR pionýrské organizace 
těsně přimknuté ke škole, původně uváděné jako POJ (pionýrské or-
ganizace Junáka). Po zákazu činnosti organizace Skaut-Junák již pouze 
jako PO (pionýrská organizace). Pionýrská organizace začala v Jevíčku 
pracovat až od školního roku 1950/1951.

                                    Ing. Jaroslav Zezula starší

Notový zápis zaznamenal p. František Plech.
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doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.  Na posledním čtenářském klubu, který 
proběhne v červnu, přivítáme učitelky z nedaleké základní školy, které 
chtějí nasát atmosféru našich setkávání a inspirovat se. Čestným členem 
klubu se stal místní poeta Ruda B. Beran, autor několika básnických 
sbírek, který s námi letos vyrazil na dvoudenní výlet do Prahy, kde 
nás mimo jiné provedla Českým rozhlasem doktorka Blanka Stárková,  
emeritní šéfredaktorka rozhlasové stanice ČRo 3 - Vltava a významná 
překladatelka ze španělštiny. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Máme tady zase červen a ten utíká ze všech měsíců nejrychleji, protože 
je plný akcí.
Ve čtvrtek 1. 6. na MDD jsme již tradičně navštívili s dětmi místní ha-
siče.
Očekávání dětí nezklamali a měli pro ně připraven poutavý program. 
Nejedno dítko odcházelo s touhou stát se hasičem. Děkujeme tímto 
panu Františku Skácelovi a panu Petru Müllerovi, kteří nám věnovali 
svůj čas.
Ve středu 31. 5. a v pátek 2. 6. navštívili předškoláci ze třídy „Kapříků“ 
a „Kosáčků“ základní školu, aby se podívali, na co se mají od září těšit. 
Na vlastní oči viděli, co se jejich kamarádi za první rok ve škole naučili. 
Děkujeme p. uč. Pavle Jenišové za srdečné přijetí.
V úterý 6. 6. se třídy „Kapříků“ a „Kosáčků“ vypravily na výlet do ZOO 
v Olomouci. Vyjížděli jsme nejen plni nadšení, ale i obav, protože hlásili 
silné deště. Naštěstí nám počasí přálo a výlet se vydařil ke spokojenos-
ti dětí i dospělých. Viděli jsme spoustu zvířat, svezli se vláčkem a domů 
si dovezli krásné zážitky, ale i suvenýry.
V úterý 13. 6. se třída „Kapříků“, ze čtvrtého oddělení MŠ, vypravila na 
přírodovědnou vycházku na Červený kopec. Děti si s sebou vzaly nejen 
batůžky se svačinkou a pitím, ale také košík na možné nálezy při výletě. 
Cestou sbíraly vlčí mák, obilí, bez černý, kopretiny a spoustu dalších 
rostlinek. Potkali jsme myšku, šnečka, motýlka a jiný hmyz. Po zdolání 
Červeňáku bylo vidět Jevíčko jako na dlani. Ten pohled stál za naši vy-
naloženou námahu. Děti si všimly červené půdy a poznaly od čeho je 
odvozený název kopce. Poslední naše zastávka patřila Napoleonskému 
pomníku, kde jsme si trochu odpočinuli. Protože náš košíček byl již 
plný, namířili jsme si to přímo ke školce. Děti dorazily zcela vyčerpané, 
za to plny dojmů a příjemných zážitků. 
Ve středu 14. 6. se třída „Koťátek“ vydala na cestu za pohádkovým po-
kladem. Po dlouhé dobrodružné cestě plné úkolů, se podařilo nalézt 
loupežnickou truhlu s pokladem. Jé, to bylo radosti!      

Dvě středeční odpoledne 31. 5. a 14. 6. čekalo rodiče a děti „Počteníč-
ko“. Objevovali kouzlo knížek a vyzkoušeli si zážitkové čtení. Rodiče 
poznali možnosti, jak číst s nečtenáři a začínajícími čtenáři. Hravé mi-
nuty strávené s knížkou utekly velmi rychle, protože číst je přece zába-
va. Děkujeme p. uč. Radce Jelínkové a p. uč. Aleně Faltýnkové.
Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se děti ze Sluníčkové třídy vydaly hledat poklad. 
V úterý nám ve třídě nechal pokladový skřítek mapu se zakresleným 
pokladem.  Dětem cestu ukazoval zakreslenými šipkami, kdy značení 
skončilo u autobusové zastávky a odtud jsme odjeli do nedaleké ves-
ničky Bělá u Jevíčka. Šipky dál pokračovaly v ukazování směru. Cestou 
na děti čekaly úkoly, které s velkým zápalem plnily. Podle mapy jsme 
zjistili, že skřítek ukryl poklad u nedalekého rybníka, kde ho děti také 
našly. S radostí rozbalily truhlu s pokladem, kde na ně čekalo nejen 
sladké překvapení. Děti si také s velkým nadšením pohrály s ovečkami 
a velkou odměnou pro ně bylo, že je mohly nakrmit. Rovněž si pro-
hlédly  „Bělovskou rokli“, kde uviděly i buldozér. Na závěr zdařeného 
výletu jsme si zakřičeli „Hip, Hip, Hurááá“ a vrátili se autobusem zpět. 
V pátek 16. 6. pozvaly p. uč. Pazdírková a p. uč. Zatloukalová společně 
s dětmi z tanečního kroužku všechny zaměstnance a děti na ukázku 
jejich vystoupení, které jste mohli vidět na dětském dnu a cyklistických 
závodech. Toto rozloučení tanečníků se školním rokem ostatní odmě-
nili velikým potleskem. Starší tanečníci odejdou do školy a možná bu-
dou svoje taneční základy rozvíjet v ZUŠ.

Přejeme všem dětem i rodičům prosluněné prázdniny plné zážit-
ků i odpočinku. Kolektiv zaměstnanců MŠ Jevíčko

Zveme rodiče dětí, které budou nově nastupovat 
do MŠ, na krátkou informační schůzku ve středu 

dne 16. 8. 2017 od 16.00 hod.
Schůzka proběhne ve třídě Kosáčků.

Přijďte, prosím, bez dětí!

Výlet do ZOO v Olomouci             Návštěva u hasičů             Třída „Sluníček“ na výletě v Bělé   Přírodovědná vycházka „Kapříků“

„Kosáčci“ na návštěvě ve škole     Počteníčko          Vystoupení tanečního kroužku v MŠ  Děti z tanečního kroužku v MŠ

V čtenářském klubu KÁČKO
V lednu letošního roku to byl rok, kdy jsme v Základní škole Jevíčko 
otevřeli čtenářský klub pro žáky 6. - 9. ročníku. Aktivity, které v klubu 
probíhají, nejen rozvíjí čtenářství, ale i komunikační a sociální dovednosti 
žáků. Nacházíme zde přátele a setkáváme se se zajímavými lidmi. 
Hostem Káčka byl v loňském roce Leo Pavlát, letos jsme se seznámili se 
skvělým vypravěčem Martinem Hakem a Lucií Sunkovou, ilustrátorkou  
a autorkou knihy Strom. V květnu jsme zahájili spolupráci s Pedagogickou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Káčko osobně navštívil 

ČTENÁŘSKÝ KLUB KÁČKO
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    Úspěšní v literární soutěži
O pardubický pramínek

V měsíci květnu jsme byli pozváni na vyhlášení literární soutěže  
O pardubický pramínek, tentokrát na téma: „Když otevírám knihu…“ 
Porota hodnotila dílka z více než padesáti škol celé České republiky. 
K naší radosti jsme si z Pardubic 
dovezli několik ocenění. Žáci Zá-
kladní školy Jevíčko totiž obsadili 
tři třetí místa. Poděkování a bla-
hopřání patří Barboře Vykydalo-
vé, Tereze Minaříkové a Radimu 
Prokšovi, nesmíme zapomenout 
ani na Sofii Dia, která se soutěže 
též zúčastnila. Literární práce si 
můžete přečíst v literárním časo-
pise naší školy, příspěvek Radima 
či Sofie jste mohli slyšet na Jevíčkovění. Mladým literátům přejeme 
mnoho zdaru do další tvůrčí práce.

Finsterlová Jiřina

Dětská scéna 2017 – celostátní přehlídka  
recitátorů opět s jevíčskou účastí

Z krajské přehlídky dětských recitátorů jsme opět přijeli nadšení. 
V konkurenci nejlepších recitátorů Pardubického kraje naše žákyně 
obstály. Ve čtvrté kategorii jsme měli dvě zástupkyně, Annu Ševčíko-
vou a Natálii Finsterlovou. Natálie byla oceněna čestným uznáním za 
text Karla Čapka O lidech. Eliška Mauerová si v kategorii třetí vyreci-
tovala Diplom s nominací na celostátní přehlídku. Ve Svitavách tudíž 
zazněl text Květy Legátové Víla vřesový květ. Poděkování patří všem, 
kteří se v letošním školním roce zúčastňovali recitačních klubů ve čte-
nářském klubu Káčko při Základní škole Jevíčko. Finsterlová Jiřina

SPORT V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
McDonald‘s cup

Každý rok probíhá v měsíci dubnu fotbalový turnaj pro žáky prvního 
stupně McDonald‘s cup. I letos naši kluci a Terka bojovali, co jim síly 
stačily :-) .
V první kategorii, tj. žáci 1. -3. tříd (Havlíček Ondřej, Jelínek Jan, Khýr 
Jakub, Košťál Jan, Klíč Miroslav, Krejčí Max, Krejčíř Lukáš, Parolek Mi-
loslav, Prokš Štěpán, Říha Filip, Tereza Trmačová), děti nejdříve hrály 
v oblastním kole (konalo se 26 .4. v Moravské Třebové) - z něho pak 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

postoupily do kola okresního (opět v Moravské Třebové 10. 5.). Všichni 
hráči  se snažili, bojovali, hráli, co to šlo, a UŽILI si to.
V druhé kategorii, tj. žáci 4. - 5. tříd, reprezentovali naši školu  násle-
dující žáci: Andrlík Jakub a Jan, Badal Ondřej, Červinka Tomáš, Frolo 
Petr, Hanousek Lukáš, Machálek Ivo, Martinec Radek a Tichý Tomáš.  
I tito hráči nás reprezentovali, jak v kole oblastním, tak i v kole okres-
ním. Oba týmy z oblasti postoupily z druhého místa a oba týmy skon-
čily v kole okresním na místě čtvrtém. Mgr. Jana Ševčíková

OVOV 
Všem, kdo mají chuť soutěžit,  
a především malým sportovním 
talentům pomáhá v rozvoji také 
Olympijský odznak – OVOV, jehož 
vznik iniciovali dva zlatí deseti-
bojaři, Robert Změlík a Roman 
Šebrle. Žáci plní v rámci tohoto 
projektu devět disciplín v hodi-
nách tělesné 
výchovy a součástí tohoto pro-
jektu jsou i závody jednotlivců a školních družstev.
Do okresního kola jsme se vypravili 24. dubna letošního roku s počet-
nou výpravou čítající dvacet čtyři  žáků z prvního i druhého stupně 
- jet mohli žáci narození od roku 2007 do 2002 - soutěžili jednotlivci 
(celkem 16 žáků) i jedno družstvo, ti všichni  reprezentovali naši školu 
v nelehkých disciplínách. Okresní kolo bylo ve znamení následujícího 
- kliky (dívčí a mužské provedení), skoky přes švihadlo (vajíčko, vpřed, 
vzad, střídmonož), hod medicimbalem, běh na 1000 metrů, trojskok. 
Všechny disciplíny probíhaly na ZŠ Palackého a byl to pěkný “mumraj”. 
Naši borci  v týmové části bojovali, co to šlo a do  kola krajského jsme 
postoupili na základě dosažených bodů v kole okresním.  Tereza Trma-
čová a Pavel Lexman postoupili přímo ze druhého místa v kole okres-
ním. Za zmínku stojí ještě čtvrté místo Terezie Staňkové.
 V krajském kole, které proběhlo 1. 6. 2017 pak závodili opět čtyři 
kluci (Pavel Lexman, Marek Ševčík, Michael Mrvoljak, Vilém Seman) 
a čtyři dívky (Kateřina Kubišová, Zdena Illová, Apolena Parolková  
a Klára Kadlecová)  a Terka Trmačová. Boje probíhaly na atletickém 
ovále v Moravské Třebové. Krajské kolo mělo disciplíny odlišné od 
kola okresního, tentokrát se soutěžilo ve sprintu na 60 m, dálce, shy-
bech na šikmé lavičce, leh-sedech, hodu míčkem a běhu na 1000 m. 
Závod byl parádně  organizován, závodníky podporovala nejen troj-
skokanka Šárka Kašpárková, ale i televizní komentátor Jan Smetana, 
s kterým si naši žáci dali mezi disciplínami chvilku basketu. Nálada  
v týmu byla chvílemi lehce rozladěná, ale musím říct, že všichni bojova-
li, co to šlo a myslím, že si to užili. A sama za sebe - s takovou partičkou 
pojedu příště zase :-) . Mgr. Jana Ševčíková

 

I letos se v Káčku recitovalo, soutěžilo a vítězilo. V měsíci lednu a únoru 
proběhlo v čtenářském klubu několik recitačních odpoledních setkání. 
Během nich jsme pročítali texty, recitovali, pomáhali si při chápání toho 
či onoho díla. Letos jsme si vybrali knihu Květy Legátové Mušle a jiné 
odposlechy, také nás zaujaly texty Bruna Ferrera, tradičně pak eseje Karla 
Čapka či bajky I. A. Krylova. Někteří recitátoři se zúčastnili obvodního 
kola recitační soutěže. Magda Vymětalová, Anna Vymětalová, Eliška 
Mauerová, Anna Ševčíková a Natálie Finsterlová postoupily do kola 
okresního. K naší velké radosti měla škola tři zástupce - Elišku, Natálii 
a Aničku Š. - i v kole krajském. Ani odtud jsme se nevrátili s prázdnou. 
Natálie byla za text O lidech od Karla Čapka 
oceněna čestným uznáním a Eliška si vybojovala 
postup do celostátního kola. Ve Svitavách, kde se 
celostátní přehlídka bude konat, proto můžete 
slyšet Vílu vřesový květ Květy Legátové nebo text 
Jiřího Žáčka O blbounech.
Čtenáři Káčka jsou nejen úspěšnými recitátory, 
ale sbírají ceny i v literárních soutěžích. Anička 
Ševčíková získala 3. místo v literární olympiádě 
okresu Svitavy, kde úspěšně navázala na 1. místo 
Jana Hadera a 2. místo Kláry Mrvové z loňského 
roku. Tereza Minaříková, Radim Prokš a Barbora 
Vykydalová získali 3. místo v literární soutěži 

O pardubický pramínek. Tvorbu úspěšných literátů i čtenářů Káčka si 
přečtete v literárním časopise OBJEV, který naleznete na www.klubkacko.
wordpress.com. „Na stránkách se píše o tom, co, kdy a kde se dělo. Šíří 
se literární práce všech, kteří milují psaní. Jsou určeny pro všechny, kteří 
rádi  čtou,  informují  o  plánovaných  akcích,“  uvedla Natálie Finsterlová, 
autorka stránek, a dodala  „zajímavý byl nedávný klub Tereza  (nazvaný 
podle stejnojmenné knihy Ladislava Špačka). Klub byl určený pro smíšené 
páry  z  osmých  a  devátých  tříd.  Během  čtvrtečního  odpoledne  jsme  se 
seznamovali  s  pravidly  společenského  chování.  Některá  pravidla  jsme 
dramatizovali, ve scénkách secvičovali také příklady nesprávného chování 

při  představování,  podávání  ruky,  …  Vyzkoušeli  si 
na vlastní kůži,  jak zrádné může být seznamování 
prostřednictvím  sociálních  sítí,  kdy netušíme,  kdo 
na druhé  straně  konverzace  ve  skutečnosti  může 
být.  V  rámci  klubu  si  všichni  prakticky  vyzkoušeli, 
jak  se  obléct  a  jak  se  chovat  na  koncertě  vážné 
hudby,  jelikož  si  poslechli  minikoncert  příčných 
fléten na základní umělecké škole.“
Ani o prázdninách nezahálíme. V červenci nás 
čeká pětidenní prázdninová tvořivá dílna s knihou, 
kde se sejde dvacet dva čtenářů. Prázdninový 
program finančně podpořil Pardubický kraj  
a Město Jevíčko.

Hana Veselková



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

10 /   Červenec 2017

Atletická všestrannost nejmladšího žactva
V červnu je  nejen  konec školního roku, ale i atletický čtyřboj pro žáky 
2. -5. tříd. Naše škola každoročně vysílá do tohoto závodu dva týmy 
- závodí vždy chlapec a dívka ze 2, 3, 4. a 5. třídy a bojují za svoje 
družstvo. 
A disciplíny? Sprint na 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem  
a pro dívky běh na 600m a pro chlapce na 800m. Pro mnohé závodníky 
je to poprvé, kdy závodí na tartanovém povrchu, poprvé, kdy doo-
pravdy závodí  s tretrami na noze.

A dojmy? „Paní učitelko, dívejte, ta zem (myšlen tartanový povrch) vů-
bec neklouže:-), to je dobrý.” 
A výsledky? Letos naše družstvo A (ve složení Jakub Khýr, Sára Letov-
ská, Terezie Staňková, Miloslav Parolek, Kateřina Martincová, Radek 
Martinec, Anna Korbelová, Tomáš Červinka).
pokořilo ZŠ Palackého a postoupili do kola okresního do Litomyšle. 
A v Litomyšli? Obrovský úspěch - všichni závodníci se oproti kolu ob-
lastnímu zlepšili ve svých výkonech a nakonec jim o pár bodů uteklo 
druhé místo. Mgr. Jana Ševčíková

Na okamžik v kůži umělce
Ve čtvrtek 15. 6. 2017 sehráli studenti 2. ročníku 

kombinovaného lycea jevíčského gymnázia v místním kině divadelní 
představení Sněhurka po našem. Jednalo se o autorskou inscenaci, 
kterou připravili v rámci předmětu umělecká tvorba. Na okamžik tak 

nejen jako herci okusili prkna, která 
znamenají svět, ale také si jako auto-
ři vyzkoušeli, že převést myšlenku do 
reálné podoby není věc jednoduchá. 
Nicméně se svého úkolu zhostili s od-
hodláním a vytvořili dílo, na které mo-
hou být náležitě pyšní. 
A jak vlastně vypadala Sněhurka po 

jejich? Bylo tam vše, co milovník této pohádky dobře zná - král a krá-
lovna, macecha a lovec, Sněhurka a princ a také sedm trpaslíků. Bylo 
tam ale také něco, co mnohý divák nečeká – princ motorkář, trpaslíky 
ubitá macecha a lovcovou zbrojírnou okouzlená Sněhurka. Celý příběh 
navíc podbarvovala současná hudba, která dávala pohádce zcela nový 
rozměr.
Publikum, které představení zhlédlo, odměnilo studenty hlasitým po-
tleskem. Mgr. Lenka Hrbáčková

Gymnázium potvrzuje, že JE Světovou školou
V září 2014 se jevíčské gymnázium zapojilo do projektu, který vyhlašu-
je společnost Člověk v tísni, o. p. s., konkrétně její vzdělávací program 
Varianty. Po splnění kritérií mu byl udělen certifikát zaštítěný Minister-
stvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR, který potvrzoval, že připravuje své studenty na život v globa-
lizovaném světě a vede je k aktivitě a snaze se současnými problémy 
něco udělat. Platnost tohoto dokumentu však byla omezená a měla 
vypršet k 30. 6. 2017. 
Toho se nezalekli studenti 3. ročníku, kteří navštěvují společenskověd-

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

ní seminář. Aby prokázali, že je škola tohoto titulu hodna, připravili 
si pro žáky 8. ročníku jevíčské základní školy program, ve kterém se 
věnovali problematice potravin a správného stravování. Formou nej-
různějších aktivit upozornili na skutečnost, že na jedné straně mohou 
být lidé, kteří potravinami plýtvají, a na straně druhé lidé, kteří trpí 
jejich zoufalým nedostatkem. 
Celé jejich počínání bedlivě sledovala Mgr. Kateřina Sequensová, zá-
stupkyně vzdělávacího programu Varianty, která dospěla k závěru, že 
si škola prodloužení certifikátu na dalších 6 let opravdu zaslouží. 
Děkujeme všem, kteří se na prodloužení titulu Světová škola podíleli  
a díky kterým byly znovu potvrzeny kvality gymnázia.

Mgr. Lenka Hrbáčková

Závěr školního roku na DM
Koncem dubna jsme se „posledním zvoněním“ rozloučili s letošními 
maturanty, závěrečné měsíce školního roku přinesly dlouho očekávané 
teplé dny, které studenti využívali k venkovním aktivitám. Velký zájem 
byl o sportovní hry na školním víceúčelovém hřišti, studenti si mohli 
zahrát kroket, proběhly poznávací vycházky do okolí Jevíčka, a sice na 
Sanatorku a ke studánce. V květnu se uskutečnila tradiční jarní brigá-
da zaměřená na úpravu a úklid okolí DM, do které se zapojili všichni 

ubytovaní. K dalším možnostem vyu-
žití volného času patřilo hraní desko-
vých her, miniturnaj ve fotbálku, hraní 
šipek, pečení brownies apod.
Někteří studenti navštěvovali také kul-
turní akce pořádané městem, jako na-
příklad Listování a různé literární nebo 
cestopisné besedy. 
A co čeká DM během prázdnin? Díky 

investicím Pardubického kraje proběhne zateplování celé budovy.  
V dalším školním roce přivítáme studenty již ve zmodernizovaném  
a vylepšeném prostředí.                                                                                           Mgr. Darina Gnipová       

Dětský den 2017
V sobotu 27. 5. proběhl v Jevíčku tra-
diční Dětský den. Atraktivní program 
letos přilákal spoustu dětí – nejvíce za 
posledních 10 let = 150 registrovaných 
+ mnoho dalších neregistrovaných.  
O hladký průběh akce se zasloužilo 56 
pořadatelů z těchto místních spolků: skauti, fotbalisti, basketbalisti, 
mateřská škola, AVZO, rybáři, myslivci, RC Palouček, pionýr a sokol.
Všem jim tímto velice děkuji za jejich pomoc!

Mgr. Petr Votroubek - předseda komise  
pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu

Jevíčští skauti nezapomněli 
Dne 26. května 1949 se stala největší katastrofa v dějinách Československého a Českého vojenského le-
tectva. Kolem půlnoci se dosud z nevyjasněných příčin zřítila dvě vojenská letadla Siebel S-15, na jejichž 
palubách zahynulo 14 vojenských letců. Na jejich počest byly vybudovány v místech dopadu pomníky, 
kde jsme byli položit kytky a zapálit svíčky. Na obě místa se dostanete po červené turistické značce 
z Jevíčka a z Jaroměřic. 
Čest jejich památce!                                     Za jevíčské skauty Pavel „Viky“ Vykydal

Etien Band opět zvítězil
V pátek 9. června se orchestr Eti-
en Band zúčastnil ústředního kola 
soutěžní přehlídky ZUŠ v jazzových  
a ostatních orchestrech v Litvíno-
vě, kde získal ve své kategorii krásné 
umístění  –  Zlaté pásmo. Tato soutěž 
se koná jednou za tři roky a vítězství 
je o to cennější, protože orchestr obhájil prvenství z roku 2014. Chtěl 
bych poděkovat všem účinkujícím, pedagogům a vedoucímu orchestru 
Ing. Radku Kavanovi za příkladnou reprezentaci školy i města Jevíčka.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada
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HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2017 VII. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou hasičské 
techniky 9. a 10. červen 2017 výstaviště Zahrada Čech Litoměřice 

Hlavními partnery Hasičských slavností Litoměřice 2017 byly Nadace 
Agrofert, společnost Tatra Truck a Česká Pošta.
Hasičské slavnosti Litoměřice 2017 by nemohly proběhnout bez výraz-
né podpory města Litoměřice, Generálního ředitelství HZS ČR, Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska a Ústeckého kraje.
Osobně se slavností zúčastnili Ministr vnitra Milan Chovanec, kardinál 
Dominik Duka, generální ředitel HZS Drahoslav Ryba, starosta SH ČMS 
Karel Richter, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta 
města Litoměřice Ladislav Chlupáč a mnoho dalších hostů.
V letošním roce šlo již o sedmý celorepublikový sraz hasičstva spojený 
s výstavou hasičské techniky, kdy první proběhl v roce 1998. Jedná se 
o největší setkání tohoto druhu u nás. Na slavnostech nechyběl ani náš 
sbor SDH Jevíčko, který se zúčastnil všech šesti předchozích setkání. 
Mezinárodní spolupráci dokládá opětovná účast vystavujících sborů 
ze zahraničí  - Slovenska, Maďarska, Německa a Polska, v pavilonech 
se za Slovenskou republiku prezentovalo Hasičské muzeum Priekopa, 
z Čech pak Hasičské muzeum Kočí a Centrum hasičského hnutí v Při-
byslavi. 
Hasičské sbory přivezly na litoměřické výstaviště staré zápřahové  
a parní stříkačky, nechyběly ani historické hasičské automobily. Nej-
starší celodřevěná stříkačka byla z roku 1807 u Sboru dobrovolných 
hasičů Drahenice a nejstarší automobil z roku 1915, od výrobce Pra-

ga, v majetku HZS Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích. Stánek 
našeho sboru, který mimo jiné navštívil 
starosta OSH Svitavy Jan Soural, byl již 
tradičně v pavilonu S, kde bylo možné 
shlédnout náš historický prapor, dvou-
kolovou motorovou stříkačku Walter  
a čtyřkolovou ruční stříkačku. Další 

krásné exponáty, které by byly ozdobou této výstavy zůstaly doma, 
protože je není v našich silách všechny do Litoměřic dopravit.
Páteční celodenní program byl již tradičně věnován dětem a vyhlášení 
webové soutěže o nejlepší www stránky SDH – letos šlo již o 5.ročník. 
Celkem se přihlásilo 52 sborů, vítězem se stal Sbor dobrovolných ha-
sičů Suchý. Cenou pro vítěze byl dýchací přístroj PLUTO Fireman, tzp 
3075F. Večeru dodala krásnou atmosféru Floriánská mše, celebrova-
ná v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Sbory přinesly 38 praporů  
a katedrála byla zaplněna do posledního místa.
Sobotní dopolední program na náměstí netradičně zahajovala nejmo-
dernější hasičská technika. Poté průvodem projelo 17 párů koňských 
spřežení s historickými stříkačkami, kde bylo možné shlédnout i naši 
čtyřkolovou ruční stříkačku taženou koňmi pana Kučery. Dále projely 
historické automobily a poté následovalo dlouhé defilé zúčastněných 
hasičských sborů. Odpoledne se většina techniky prezentovala v rám-

ci ukázek.  Velký úspěch zaznamenaly jednotlivé ukázky sborů dob-
rovolných hasičů, které si hasiči samy secvičili. Profesionální hasiči se  
v Litoměřicích naopak pochlubili nejmodernější technikou a technikou 
speciální, jako jsou hasičské tanky,  letištní speciál Panther, moderní 
zemní stroje upravené pro specifické potřeby hasičů, sací bagr a další 
těžká technika. Profesionální hasiči předvedli, jak náročné je například 
vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Závěrem oslav je vždy sobotní večerní program na Lodním náměstí, 
který je zaměřen na prezentaci Záchranného útvaru Hasičského zá-
chranného sboru ČR, a jeho speciální záchranné techniky, nasazova-
né v boji proti živelným katastro-
fám. Příchozí mohli vidět čerpadlo  
a mobilní monitor AMBASSADOR 
o celkovém výkonu 24.000 litrů za 
minutu při tlaku 10 barů. Dostřik 
byl 120 metrů do dálky a 67 metrů 
do výšky. Dále pak Bambi bucket 
(bambivak) a vrtulníky, které se 
používají na hašení např. lesních 
požárů. S nadcházející tmou při-
pravili členové osmi dobrovolných hasičských sborů z Českolipska pro 
návštěvníky Hasičskou hudební fontánu, což je světelná show na způ-
sob Křižíkovy světelné fontány, stříkaná hasičskými proudnicemi. Akci 
ukončil ohňostroj.
V neděli proběhlo slavnostní rozloučení zúčastněných sborů, kde náš 
sbor obdržel pamětní plaketu a pamětní list. Jindřich Hejduk jménem 
organizátorů slavností v Litoměřicích poděkoval všem, kteří o historic-
kou techniku pečují a udržují ji v provozuschopném stavu. Bez těchto 
nadšenců by takovéto slavnosti nebyly, protože by nebylo, co vystavo-
vat. Slavností se v průběhu obou dnů zúčastnilo téměř 27.000 návštěv-
níků, 250 hasičských sborů s technikou a vystaveno bylo přes 300 kusů 
techniky. Na slavnostním nástupu defilovalo přes 300 sborů a vidět 
jsme mohli 121 historických praporů.
Poděkování za pomoc při zajištění dopravy naší techniky na slavnos-
ti do Litoměřic patří firmě Ergo Chornice, Městu Jevíčko, panu Jiřímu 
Šmerákovi a Martinu Křivánkovi. Poděkování patří také všem, kteří tuto 
akci podpořili dárkovými a upomínkovými předměty pro hosty našeho 
stánku. Dále chci poděkovat našim řidičům Pavlu Ambrozovi a Romanu 
Schmidtovi, kteří nás i naši techniku dovezli v pořádku do Litoměřic  
i zpět domů do Jevíčka a také Bohumíru Schmidtovi, Kristýně Schmid-
tové, Jakubu Prokšovi, Ondřeji Ambrozovi, Františku Pazdírkovi a Víťovi 
Pazdírkovi, kteří se slavností zúčastnili a zajistili zdárnou reprezenta-
ci našeho sboru a Města Jevíčka. Zvláštní poděkování patří také Pavlu 
Sauerovi za pořízení krásné fotodokumentace. 
     Za SDH Jevíčko Roman Schmidt

Zeptali jsme se velitele výjezdové jednotky hasičů
Do Jevíčka byla nedávno zakoupena nová hasičská cisterna, což byl dů-
vod si krátce popovídat s velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce (JSDHO) Jevíčko Stanislavem Ducháčkem. Náš rozhovor se ale ne-
točil jen kolem nově zakoupeného vozidla. 

Proč byla do Jevíčka zakoupena nová velkokapacitní automobilová 
stříkačka Tatra 815?
Starší cisterna Tatra T 148 už dosluhovala, byla vyrobena v roce 1978.  
A i když sloužila dobře, tak věkem a užíváním už nemá takové vlastnosti, 
jaké by byly potřeba k zásahu. Uveze jen tři osoby, veze 6000 litrů vody 
a není tam už moc místa na další vybavení.
Nová Tatra T 815 – 7 CAS 30, která byla nyní zakoupená, je čtyřicetile-
tý skok dopředu. Cisterna splňuje nové technické parametry, oproti té 
staré uveze více hasebních látek, vody a pěnidla, je tam větší možnost 
uložení technických prostředků  - dýchací přístroje, elektrocentrála, 
osvětlovací stožár či elektrický naviják, který slouží k vyproštění vozidla, 
a uveze čtyři osoby. Jde o standardní typ vozidla, který se v současné 
době pořizuje jak pro profesionální, tak pro dobrovolné hasičské jed- pořizuje jak pro profesionální, tak pro dobrovolné hasičské jed-
notky. 

Jak nové vozidlo obohatí technickou vybavenost JSDHO Jevíčko?
Tato cisterna byla zakoupena z programu IROP (Integrovaný regionál-
ní operační systém), který je zaměřený na klimatické změny, v našem 

případě na sucho – tzn., 
že je určena pro velko-
kapacitní hašení při po-
žárech zejména lesních  
a polních porostů, dovoz 
vody a předpokládá se vy-
užití této cisterny na různé 
krizové stavy při ochraně 
obyvatelstva, nedostatku 
užitkové vody atd. 

Měla už nová tatra vý-
jezdovou premiéru?
Ještě ne. Měla by jít do výjezdu od začátku července. Teď najíždí ještě 
nějaké kilometry a zaškolení řidiči – strojníci se ji učí obsluhovat. 

Co se bude dít se starou tatrou?
To já v tuto chvíli přesně nevím. Je tu několik variant a uvidíme, která 
dopadne. 

Co znamená zkratka JPO II/1?
Jde o jednotku, která zajišťuje výjezd jednoho družstva v počtu 1+3 
(velitel družstva, strojník a dva hasiči) do pěti minut od vyhlášení popla-
chu. Jednotka je předurčena mimo jiné k zásahům na dopravní nehody. 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

12 /   Červenec 2017

Městská knihovna 
Jevíčko  

Vážení přátelé v červenci bude knihovna po 
celý měsíc v provozu v této půjčovní době, 
pouze sobotní půjčování bude po dobu prázdnin zrušeno.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné léto.

On-line nás najdete na www.knihovna-jevicko.cz 
a na FB https://www.facebook.com/KnihovnaJevicko/

Pondělí 12.30 - 18.00
Úterý 8.00-11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00-11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00-11.00 12.30 - 17.00
Pátek

 

Rada Města Jevíčka
zve občany Zadního Arnoštova a Mařína na

BESEDU,
která se uskuteční ve středu

19. července 2017
v 17:00 hodin v kulturním domě 

v Zadním Arnoštově.

Drobné občerstvení zajištěno.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

 
Vážení rodiče, 
zveme vaše děti na 
 
PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR 
 
pro děti předškolního věku a 1.stupně ZŠ na téma 
 

CESTA ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM 
 
Termín:  31. 7 – 4. 8. 2017   od 9,00 do 16,30 hod. 
 
Místo konání: RC Palouček a přilehlé prostory, tělocvičny a třídy ZŠ 
 
Poplatek činí 1000,- Kč, v něm je zahrnuto jedno teplé jídlo denně, pitný režim, 
odměny pro účastníky, lektorné. 
 
Bližší info a přihlášky: Jana Junková   727 911 474 , repak2005@volny.cz 
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K tomu, aby se takového stavu dosáhlo, se drží pohotovostní služby 
každý den, celý týden a celý rok. 
K zabezpečení uvedených úkolů drží členové jednotky pohotovost 
mimo pracoviště. Čtyři lidé mají vždy napsanou službu a musí být do 
pěti minut od vyhlášení poplachu připraveni vyjet k zásahu. Většina 
hasičů pracujících v naší jednotce má s městem uzavřenu dohodu  
o pracovní činnosti, jevíčská jednotka má 20 lidí. 

Dalším projektem JSDH a města Jevíčka je „Zvýšení odolnosti po-
žární zbrojnice Jevíčko“. Co je cílem tohoto projektu?
V rámci 36. výzvy IROP – zvýšení odolnosti stanic integrovaného zá-ýzvy IROP – zvýšení odolnosti stanic integrovaného zá-– zvýšení odolnosti stanic integrovaného zá-
chranného systému – byl vytvořen projekt na přestavbu garáží a zbroj-

nice. U tohoto projektu ještě nevíme, zda nám dotace vyjde. Abychom 
si náš plán pojistili, tak jsme podali ještě druhou žádost přes hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje, ale zde nejsou dotační částky tak 
lukrativní, činí pouze 50%. 

Pokud by vyšla dotace na přestavbu zbrojnice, jak by se změnila?
Zvětšilo by se stání pro výjezdovou techniku, opravila by se střecha, 
zkvalitnilo by se zázemí pro jednotku a poté by se postupně pokračo-
valo v opravě vnitřku zbrojnice. 

Stando, děkuji za tvůj čas a poskytnuté informace.
Rádo se stalo. 

Mgr. Jitka Budigová

O větším cymbálu na městské věži
Při velké opravě hradeb města Jevíčka roku 1593, byla dostavěna hradební městská věž do výšky 50,5 m. Hned roku 1594 byl v ní nad zvonicí 
postaven první hodinový stroj v dřevěném ochozu jen s ciferníkem do města. Cymbál k odbíjení celých hodin a menší cymbál, oznamující čtvrtě, 
jsou zavěšeny v horní části lucerny nad velkou bání. Velký cymbál má průměr 85 cm, výšku 32 cm a byl 
ulit kovářem Janem Benešovským v Moravské Třebové a nese nápis:
„ZIALM CL. CHWALTEZHO NA CZYMBALYCH ZWVCZNYCH CHWALTEZHO NA CYMBALYCH VTIESSENY 
WSSELYKY DVCH CHWAL HOSPODYNA – TENTO CYMBAL GEST SLYT NAKLADEM WSSY OBCZE MIESTA 
GEWICZKA ZA PVRG-MYSTRV PA/NA/ BENESSE MOLTOSSE A PANA YANA CZIECHA Z DOBRVSSKY ODE-
MNIE JANA BENESOWSKEHO – LETA PANIE 1594
Podle vytlučených písmen byl již několikráte pootočen.
Oba cymbály přečkaly I. a II. světovou válku.
Hodinový stroj byl několikráte vyměněn, také přemístěn na patro pod zvonicí. Od roku 1933 ovládá 
ručičky na cifernicích do všech světových stran. Přemístěním hodinového stroje do patra pod zvonicí po 
cimbály v lucerně byla kovová lanka, dnes kovová táhla ke kladivům oboucymbálů, jsou dlouhá. V létě při 
vysokých teplotách se táhla prodlouží a kladiva na cymbály bijí slabě, či vůbec nebijí. Nás může těšit, že již 423 roků také oznamují čas. Kolikrát 
kladivo do velkého cymbálu udeří, když za 24 hodin je to 156 úderů, za týden 1092. Naposledy větší cymbál prohlédl roku 2009 za doprovodu  
P. Jana Turka RNDr. Mgr. František John, Ph.D. arcidiecézní kampanolog pro arcidiecézi olomouckou. Dle jeho hodnocení je cymbál kovolitejským 
dílem, ve kterém se prolínají slohové prvky pozdní gotiky a rané renesance. Buďme šťastni, že takový cymbál v Jevíčku máme.
Dopis RNDr. Mgr. Frant. Johna , Ph.d. František Plech
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Základní umělecká škola Jevíčko 
www.zusjevicko.cz 

 
 

Nabízí v roce 2017/2018 výuku v těchto oborech: 
 

 hudební obor 
 sólový a komorní zpěv 
 housle 
 klasická a elektrická kytara 
 klavír, elektrické klávesy, akordeon 
 zobcová flétna 
 příčná flétna 
 bicí nástroje  
 klarinet, saxofon 
 trubka, trombon, lesní roh 
 baskřídlovka, tuba 
 možnost hry v souborech a orchestrech:  

- dechový orchestr ZUŠ Jevíčko 
- estrádní orchestr – Etien Band 
- žesťový kvintet, flétnový soubor 

 
 výtvarný obor 

 

 taneční obor 
 

Školné v uvedených oborech: 
Hudební: - individuální výuka 290,- Kč/měsíc 
Výtvarný: -      200,- Kč/měsíc 
Taneční:   -      190,- Kč/měsíc 

 
 

Zájemci se mohou hlásit osobně v ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451, 
 tel. 773 989 084 během měsíce června,  
nejpozději však první týden v září 2017. 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI   ČERVENEC 2017

úterky Z A V Ř E N O 15:30 VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY

S DĚTMI 
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

SENIORSKÝ KLUB JE PŘES PRÁZDNINY
UZAVŘEN.

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

Pondělí 12.30 - 18.00
Úterý 8.00-11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00-11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00-11.00 12.30 - 17.00
Pátek

 

TJ JEVÍÈKO POØÁDÁ DNE 15. 7. 2017 NA ŽLÍBKÁCH

DISCIPLÍNY: tenis, pingpong, nohejbal, petanque, basketbal (hod na koš), 
házená (hod na bránu), fotbal (kop na pøesnost). 
Každá disciplína se bude zvlášť losovat do pavouka. Každé umístìní bude bodováno.

PØIHLÁŠKY:  na tel. 777 081 531 nebo osobnì na Žlíbkách u Radomila Sedláka

STARTOVNÉ: 300 Kè za dvojici. V cenì startovného: pron jem sportovi ,á šť
obèerstvení za 50 Kè(kuøe + pivo)

ZAÈÁTEK: 15. 7. 2017 v 830 hod. na Žl bkách: í

Veškeré informace: Radomil Sedlák 777 081 531, mail:tjjevicko@seznam.cz
http://www.zlibka.cz   facebook: Žlíbka Jevíčko

Možnost zapùjèení tenisových i pingpongových raket.

V pøípadì velmi nepøíznivého poèasí, zkrácená varianta v hale.

PØIJÏTE SI ZASPORTOVAT A POBAVIT SE!!!

MÍÈOVÝ SEDMIBOJ DVOJIC
 (i smíšených)

CENY: první tøi finanèní + další vìcné ceny od sponzorù

13. roèník
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Město Jevíčko nabízí k prodeji 
STAVEBNÍ POZEMKY 
na ulici Římských legií

• 7 stavebních pozemků o rozloze 621 až 1008 m2

• v blízkosti mateřská a základní škola, klidné prostředí  
s blízkostí přírody

• cena pozemku 500 Kč/m2 bez DPH + úhrada přípojek  
inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn)

Bližší info na MěÚ Jevíčko, 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

www.jevicko.cz
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 5/2012, 
k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 
14. listopadu 2012.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyhlášení.

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

1) v roce, kdy je pořádána oslava výročí založení Gymnázia Jevíčko (přibližně jednou za pět let) není 
pořádána akce Gymfest

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko
č. 2/2017,

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných kulturních 
podniků ve venkovních prostorech v rozsahu 

nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 12. června 
2017 usnesením č. 32/3 písm. d) usneslo vydat na základě ust. § 10 
písm. b) a § 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
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných kulturních a sportovních podniků ve venkovních 
prostorech 

(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně 
tanečních zábav a diskoték (dále jen „podnik“), lze ve 
venkovních prostorech pořádat pouze od 6 do 22 hodin.

(2) Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit 
Městskému úřadu Jevíčko nejméně 10 dnů před jeho konáním:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého 
pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého 
pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, 
název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za 
tuto právnickou osobu jedná,

b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu 
a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení, 

c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob 

jejich označení, 
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní 

spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel 
podniku tuto osobu určí,

f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo 
stavbu, kde se má podnik konat,

g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob 
tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena 
pro pořádání uvedených podniků,

h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání  
s odpady vzniklými při pořádání akce,

i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními 
právními předpisy v oblasti požární ochrany.

(3) V případě opakujících se pravidelných podniků není třeba 
oznamovat každý podnik zvlášť, ale postačí oznámení dle 
odst. 2 s uvedením, že se bude jednat o opakující se podnik  
a v jakém konkrétním období, dnech a časech.

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko
č. 1/2017,

o nočním klidu
Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 12. června 
2017 usnesením č. 32/3 písm. c) usneslo vydat na základě § 10 
písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky, je stanovení výjimečných 
případů, při nichž se doba nočního klidu vymezuje dobou kratší, než 
stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů

(1) V době konání tradičních veřejnosti přístupných akcí se doba 
nočního klidu vymezuje dobou kratší, a to od 24. do 6. hodiny:
a) v noci z pátka na sobotu jeden den v měsíci červnu 

z důvodu konání akce Mejdan na Zámečku, zkrácení 
doby nočního klidu se vztahuje na celé území města 
s výjimkou části města Zadní Arnoštov;

b) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci srpnu 
z důvodu konání akce Přátelské posezení v Zadním 
Arnoštově, zkrácení doby nočního klidu se vztahuje 
pouze na část města Zadní Arnoštov;

(2) V době konání tradičních veřejnosti přístupných akcí se doba 
nočního klidu vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny:
a) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci květnu 

z důvodu konání Závodu míru nejmladších;
b) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci červnu 

z důvodu konání akce Jevíčkovění, zkrácení doby 
nočního klidu se vztahuje na celé území města s výjimkou 
části města Zadní Arnoštov;

c) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci červnu 
z důvodu konání Oslav výročí založení Gymnázia 
Jevíčko nebo v noci ze soboty na neděli jeden den 
v měsíci září z důvodu konání akce Gymfest1) s hudební 
produkcí, zkrácení doby nočního klidu se vztahuje na 
celé území města s výjimkou části města Zadní Arnoštov;

d) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci srpnu 
z důvodu konání akce Jevíčská pouť, zkrácení doby 
nočního klidu se vztahuje na celé území města s výjimkou 
části města Zadní Arnoštov;

e) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci srpnu 
z důvodu konání akce MTB závod horských kol 
a doprovodný program, zkrácení doby nočního klidu 
se vztahuje na celé území města s výjimkou části města 
Zadní Arnoštov;

f) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci září 
z důvodu konání akce Rozloučení s prázdninami, 
zkrácení doby nočního klidu se vztahuje na celé území 
města s výjimkou části města Zadní Arnoštov;

(3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených 
v odst. 1 a 2 bude zveřejněna městským úřadem na úřední 
desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Město Jevíčko vydává s účinností od 1.7.2017 nové obecně závazné vyhlášky
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Nové sběrné místo na ulici M. Mikuláše
V rámci postupného navyšování počtu sběrných míst s kontejnery na 
tříděný odpad bylo nově zřízeno stanoviště na ulici M. Mikuláše, které 
by mělo být k dispozici převážně obyvatelům zdejšího sídliště a ná-
vštěvníkům prodejny PENNY. Celkový počet kontejnerů ve městě se tak 
navýší na 90 kusů. Díky třídění jsme v uplynulém roce získali příspěvek 

od EKO-KOMu ve výši 289.267,50 
Kč, který tvořil 15,7 % všech příjmů 
v oblasti odpadového hospodářství. 
Třídit se tedy vyplatí. Případné ná-
měty na to, kde ve městě umístit 
další sběrné místo rádi přivítáme na 
e-mailu: mistostarosta@jevicko.cz. 

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

(4) Rada města může na základě žádosti1) udělit výjimku z doby 
pro pořádání podniků konaných ve venkovních prostorech 
specifikované v  článku 1 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího 
vyhlášení.

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

1) viz § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko
č. 3/2017,

o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 12. června 2017 
usnesením č. 32/3 písm. e) usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 
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
Předmět a cíl

(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření příznivých podmínek pro 
život ve městě, pokojné bydlení a klidný odpočinek.

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by 
mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou zdraví a bezpečnosti, a vytvořit 
opatření směřující k ochraně před následnými škodami 
a újmami způsobenými narušováním veřejného pořádku, 
jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném 
městem jako územním samosprávným celkem.

(3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě, je 
používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu

(1) Každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech státních 
svátků a ostatních svátků1) v době od 6 do 8 hodin a v době 
od 12 do 22 hodin veškerých prací spojených s užíváním 
strojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

(2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje:
a) na řešení mimořádných situací, jako jsou např. kalamitní 

stavy, způsobených přírodními vlivy,
b) na zajištění obnovy a zmírnění škod způsobených 

haváriemi a poruchami dodávek vody, energií a dopravní 
obslužnosti.

(3) Rada města může na základě žádosti2) udělit výjimku ze 
zákazu podle odst. 1 tohoto článku.

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyhlášení.

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

1) zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 
2) viz § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko
č. 4/2017,

o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 12. června 2017 
usnesením č. 32/3 písm. f) usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 
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
Předmět a cíl

(1) Předmětem této vyhlášky je regulace používání 
zábavní pyrotechniky1), které by mohlo narušit veřejný 
pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

(2) Cílem této vyhlášky je zajištění veřejného pořádku ve městě, 
zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech 
v zastavěném území města.

Čl. 2
Omezení činností

(1) Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech 
veřejných prostranstvích v zastavěném území města.

(2) Zákaz dle odst. 1 neplatí 31. prosince v době od 17 hodin do 
24 hodin,  
1. ledna v době od 0 hodin do 2 hodin. 

(3) Rada města může na základě žádosti2) udělit výjimku ze 
zákazu specifikovaného v článku 2 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyhlášení

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

1) § 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých 
zákonů (zákon o pyrotechnice)

2) viz § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Termíny svozu komunálního odpadu  
v Zadním Arnoštově a Maříně:

     04. 07. 2017
     11. 07. 2017

Radek Mazal, SUEZ Využití zdrojů a. s. 

18. 07. 2017
25. 07. 2017
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Sté výročí bitvy u Zborova 2. 7. 2017
„Vždycky  jsme si přáli, když  jsme byli  jako rozvědčíci  roztroušeni v ruských 
divizích, abychom šli jednou společně do boje proti odvěkému nepříteli. Když 
jsme pochodovali Tarnopolem do vsi Bělé, to byl dojem, na který celý život 
nezapomenu. Československé vojsko – tři pluky s husitskými prapory – po-
chodovalo v plné zbroji, zase po tři sta letech. Hudba hrála, nadšení nemělo 
konce. Když jsme pochodovali z kopce dolů, nestačili jsme se ohlížet, slzy nám 
tekly radostí – to nás bylo! Tři tisíce osmahlých mladých tváří, tři tisíce bratří, 
odhodlaných zemřít za vlast.“ 

Jan Galandeur,  Bitva u Zborova str. 32.

Roku 1928 vyhlásil ministr národní obrany výroční den bitvy u Zborova 2. 7. 
1917 za svátek československé armády. V kalendáři slavnostních dnů Čes-
koslovenské republiky se stal po 28. říjnu druhým nejvíce slaveným dnem. 
Dne 8. listopadu 1928 (výroční den bitvy na Bílé hoře) byla zahájena za 
účasti prezidenta republiky T. G. Masaryka, členů vlády, generality, spolků 
atd. na Vítkově v Praze stavba památníku padlých legionářů.
Je třeba uvést, že v průběhu I. světové války, která začala vyhlášením války 
Rakousko-Uherska Srbsku na svátek svaté Anny 26. července 1914 a která 
se pak rozrostla na celosvětový konflikt, byl postupně povolán do zbra-byl postupně povolán do zbra-
ně, do rakousko-uherské armády, 1 milion Čechů zahraničního odboje (po 
boku Ruska, Francie, Anglie, Srbska a pak i Itálie) se jen z jevíčského soud-
ního okresu zúčastnilo 230 mužů.
(Moravskotřebovský okres se za Rakouska-Uherska dělil na 3 soudní okre-řebovský okres se za Rakouska-Uherska dělil na 3 soudní okre-Rakouska-Uherska dělil na 3 soudní okre-
sy: Mor. Třebovský – převážně německé obyvatelstvo, Svitavský – převážně 
německé obyvatelstvo a Jevíčský – zahrnoval vesnice s českým obyvatel-
stvem).
Byli to čeští vojáci, kteří padli do ruského, italského nebo francouzského 
zajetí, nebo o vlastní vůli přešli na jednu z těch tří front.  Bojovali nejdříve 
v jednotkách ruských, francouzských, pak i italských. Po usilovném jednání 
a zásluhou zejména T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a Rastislava Štefánika 
mohli se sdružovat do českých jednotek Rota „Nazdar“ ve Francii a Česko-
slovenské vojsko na Rusi, to byly počátky československých legií.

Začnu dopisem, který mi 20. 10. 1991 poslala paní učitelka Jarmila Vrbková.
Dále již cituji:
Panu učiteli Josefu Skácelovi. 
Jsem velmi potěšena Vašim zájmem o  legionáře. Posílám vám vše,  co vím  
o jednom z jevíčských legionářů – mém strýci Jaroslavu Janouškovi.
Můj strýc Jaroslav Janoušek se narodil 7. 11. 1894 v Jevíčku v pekařské ro-
dině. Živnost provozovali v domě č. 29 na náměstí Palackého v Jevíčku. Po 
předčasné smrti otce se ocitla rodina ve svízelné situaci. Pět dětí, dům značně 
zchátralý, zatížený velkou hypotékou. Vdova ale živnost s pomocí svých dětí 
udržela. Nejmladší Jaroslav se také vyučil pekařství. Byl to chlapec pracovitý, 
cílevědomě houževnatý, společenský, uvědomělý vlastenec, Sokol – bouřlivák.
V 21 letech narukoval do rakouské armády. (Činnost v legiích podle záznamu 
jeho dcery přiložena). Po návratu do svobodné vlasti r. 1920 zřídili si se švag-
rem v Olomouci malou syrečkárnu, která dobře prosperovala.
Za 2.  světové války finančně podporoval  rodiny zatčených,  jeho dcera  roz-
nášela jim balíčky, pomáhal jako spojka organizovat ilegální přechod hranic.  
V r. 1945 byl zvolen předsedou NV na Bělidlech (olomoucká čtvrť).
Po  r.  1948  byl  mu  celý  majetek  bez  náhrady  zestátněn a vyměřen nízký 
důchod. (Z legionářské činnosti započítány jen 2 roky). Dožil v malém domku 
na Bělidlech, zemřel v r. 1977, nezlomený, doposledka svým ideálům z mládí 
věrný – vyznavač filozofie T. G. Masaryka. Politická persekuce se přenesla i na 
jeho dvě děti. Syn, lékař, předseda KANu utekl po r. 1968 s rodinou do Belgie, 
kde dnes zastává zodpovědné místo primáře ve velké nemocnici, jeho dcera, 
profesorka, nikdy nedostala místo na střední škole, na kterou měla aprobaci.

Zapsala neteř leg. J. Janouška Jarmila Vrbková

Dalším legionářem z Jevíčka byl Ladislav Pleský, stýkal se až do smrti s Jar. 
Janouškem. Psala jsem jeho dceři pí Haně Exnerové do Prahy, ale zatím 
neodpověděla. Nevím, zda ještě žije. Eduard Podhrázský, také legionář, sice 
nepocházel z J., ale po sňatku s Julií Mackerlovou zde žil. Dlouholetý staros-
ta Sokola Beran o něm by mohla informovat Jana Beranová- Mikulová. Vla-
dimír Valenta, jevíčský mlynář – otec paní Růženy Papáčkové (žádala jsem ji 
o nějaká data, slíbila, že se pokusí je sehnat.)

1. odboj – Československé legie
Jaroslav Janoušek
Nar. 9. 11. 1894 v Jevíčku, vyučen pekařem, zemřel 25. 9. 1977 v Olomouci.
15. 6. 1916 – zajat na ruské frontě jako příslušník býv. rakouského 93. pěšího 
pluku (Šumperk)
15. 8. 1916 – zaslána do Kyjeva přihláška do československé armády v za-
hraničí
14. 9. 1916 – dobrovolný vstup do odboje v Rusku, legionářská legitimace 
č. 5248
4. 4. 1917 – zařazen do legií po přísaze v Bobrujsku
Služba u legionářských pluků v letech 1916 – 1920:
I. pluk Jana Husa, IV. pluk Prokopa Holého, X. pluk Jana Sladkého Koziny

Účast ve významných bitvách a bojích:
2. 7. 1917 Zborov
8. - 13. 3. 1918 Bachmač
boje od Penzy do Vladivostoku
Vyznamenání: 
Georgijevský kříž IV. stupně
Československý válečný kříž
Francouzská bronzová medaile
Zborovská pamětní medaile
medaile Prokopa Velikého
Revoluční medaile
Medaile vítězství
Přehled hodností:
říjen 1917 – leden 1919 – četař 4. pluku, 3. roty
leden 1919 – 28. 9. 1919 – šikovatel 4. pluku, 3. roty
28. 9. 1919 – červen 1920 – podporučík (velitel) čety 10. pluku, 11. roty
10. 8. 1920 – návrat v hodnosti podporučíka
1921 – poručík, odchod do civilu
1. 1. 1922 – nadporučík v záloze
1. 1. 1931 – kapitán v záloze
1. 1. 1938 – štábní kapitán v záloze
Správnost těchto údajů může doložit jeho dcera Bronislava Hrudová, roze-
ná Janoušková, Veleslavínova 11, Olomouc, 772 00.

S pozdravem B. Hrudová

Abych se dověděl jména a alespoň základní údaje o těch dalších napsal 
jsem do Vojenského historického ústavu. Vyšli mi vstříc a koncem února 
2004 mi poslali kopie služebních listů legionářů z Jevíčka a Bělé u Jevíčka. 
Domnívám se, že tento seznam bude uveřejněn vůbec poprvé.

Kouřil Richard *9. 5. 1893 Bělá u Jevíčka
vzdělání reálka 4 třídy
zaměstnání: student, sokol
bydliště: Bělá u Jevíčka
R-Uh. útvar 14. zemský polní pluk – desátník
Zajetí – 14 .4. 1915 Jablonka – překl. Sumy
Nástup do legií 4. 7. 1917 – vojín
Konec v legiích 4. 10. 1920 – četař

Nárožný Julius *6. 2. 1890 Bělá u Jevíčka
Vzdělání: odb. reálka odb. hospodářská
Zaměstnání: rolník, sokol
Bydliště: Bělá u Jevíčka
R- Uh. útvar 93. polní pluk – četař
Zajat 16. 7. 1916 – Luck
Nástup do legií 29. 7. 1917
Konec v legiích 8. střelecký pluk – šikovatel

Skácel Gabriel *24. 3. 1898 v Bělé u Jevíčka
Vzdělání: obecná škola, vyučen pekařem
Spolky: Sokol
Bydliště: Jevíčko (od dvou let věku)
R. Uh. útvar 93. polní pluk – vojín
Datum zajetí – 10. 10. 1916 (v 18 letech)
Místo zajetí – Karpaty
Místo přihlášení – Kamenec Podolskij
Datum nástupu do legií 5. 4. 1917
Účast v bitvě u Zborova 2. 7. 1917- jako zákopník, ač zraněný, přežil
(Zákopníci nastupovali do boje první – mimo jiné stříhali a odstraňovali drá-
těné i jiné překážky před nepřátelskými zákopy).
2 měsíce léčení v nemocnici v Kyjevě. Pak 1. jízdní pluk Jana Jiskry z Brandý-
sa 3. Eskadrona. Návrat domů 10. 2. 1921 (mezi posledními přes Japonsko 
a Ameriku). Nositel „Válečného kříže“, Medaile Vítězství – podepsán T. G. 
Masaryk číslo dekretu 7028, Zborovská pamětní medaile.

Než budu pokračovat ve služebních listech legionářů z Jevíčského soudního 
okresu zaslaným mi vojenským historickým archivem, pokládám za správné 
uvést jména legionářů župy jevíčské padlých u Zborova i jinde, jak je možné 
zjistit v knize „Legionáři na Boskovicku“ – Jelínek 1938.
Josef Skácel z Bělé (v knize mylně Alois) padl 2. 7. 1919 u Zborova.
Vojtěch Šich z Malonína- Bělé padl 2. 7. 1919 u Zborova.
František Říha z Jaroměřic padl 2. 7. 1917 u Zborova.  
Je zde také uveden Josef Řehořek ze Světlé, padl u Poloniny na Sibiři (datum 
úmrtí neuvedeno) a bratr Stara (jméno uvedeno s otazníkem) padl v Irkut-neuvedeno) a bratr Stara (jméno uvedeno s otazníkem) padl v Irkut-
sku. Pravděpodobně jsou další padlí legionáři ze soudního okresu Jevíčské-
ho, jejich jména však v této knize uvedena nejsou. Autor knihy si v úvodu 
stěžuje, že mu na jeho výzvu neodpověděla část rodin legionářů.
Pokračování příště

Josef Skácel
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Naši jubilanti

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

Z našich řad odešli:

Bombera Josef
Rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast

Společenská rubrika
červen 2017

Obec Biskupice

VÍKENDOVÝ POBYT 
PRO DĚTI

Obec Biskupice a AVZO Biskupice 
pořádají již XI. víkendový pobyt pro 
děti.

Kde: areál Střelnice
Kdy: čtvrtek 27. 7. od 16:00 
hod. – neděle 30. 7. do 16:00 
hod. 
S sebou: stan, spacák, sportovní 
oblečení, hygienické potřeby, hr-
níček na pití, karnevalovou masku 
Příspěvek na pobyt činí 300 Kč pro 
místní děti a 450 Kč pro přespol-
ní děti. Závazné přihlášky si mů-
žete od pondělí 3. 7. vyzvednout  
v místní samoobsluze a také je tam 
do neděle 23. 7. odevzdat. V ne-
děli 23. 7. od 17:00 hod. proběhne 
informativní schůzka pro rodiče. 
Kontaktní osoba - vedoucí pobytu 
Eduard Jeniš 731 352 239.

 

POZVÁNKA – pouťový turnaj 
v malé kopané

AVZO Biskupice pořádá v sobotu 1. 7. 
2017 tradiční pouťový turnaj v malé ko-
pané.
Začátek od 12 hodin. Občerstvení zajiš-
těno - pečené makrely, klobásy z udírny, 
kuřecí steaky.

PODĚKOVÁNÍ
Sportovní organizace AVZO ČR Biskupi-
ce děkuje D. Sloukovi a J. Honzírkovi za 
zhotovení přístřešku nad horní terasou. 

Jana Jenišová,  AVZO ČR Biskupice

Soutěž Vesnice roku 2017
V pátek 16. 6. 2017 nás navštívila hodnotitelská 10-ti členná 
komise, aby si naši obec prohlédla a porovnala s ostatními při-
hlášenými vesnicemi v Pardubickém kraji, kterých je v letošním 
roce 27. Jak hodnocení dopadlo zatím netušíme. 
Tímto děkuji všem občanům naší obce, kteří se o tento úspěch 
zasloužili, a to především pracovníkům obecního úřadu, míst-
nímu mysliveckému sdružení za vynikající řízečky z divočáka,  
učitelkám a dětem z místní mateřské školy za krásné divadelní 
představení, místním organizacím AVZO, včelařům, kynolo-
gům, Laďovi Šumberovi a občanům Zálesí a Flintóra za per-
fektní uvítání hodnotící komise na Zálesí, a dále panu Berko-
vi za přípravu výstavy králíků na Zálesí a Bobovi Kudláčkovi 
za vystoupení s bičem. Samostatné poděkování patří panu 
Stanislavu Valouchovi, který nám umožnil připravit ve svém 
domě výstavu a divadlo, kterého se úspěšně zhostili děti z MŠ,   
a pro komisi připravil vynikající klobásky z divočiny, kterou 
nám ochotně věnoval Jožka Grézl. 
Ještě jednou všem veliký dík.

                     Dalibor Šebek, starosta obce

Zájezd
Ve čtvrtek 18.5.2017 se děti z naší MŠ zúčastnily se svými rodiči, či příbuznými, výletu do po-
hádkové vesničky Podlesí.  Vesnička  se nachází na Vysočině cca 20 km od Poličky. 
Se všemi účastníky jsme se sešli u místní hasičské zbrojnice, odkud byl naplánován odjezd 
v 8.00. Dopravu zajistila firma Miroslav Matocha M-tour. Autobus s celkovou kapacitou 50 míst 
byl zaplněn do posledního místa. Daleká cesta nám utekla rychle jako voda a již v v 9.30 jsme 
dorazili na místo.
Před vstupem do pohádkové vesničky se děti mohly zvážit na pekelné váze hříchů, či se po-
dívat do chaloupky na kuří nožce. Prohlídkou, která začínala v 10.00 u chaloupky Rumcajse  
a Cipíska, nás prováděla čarodějnice Kanimůra se Sněhurkou. Během prohlídky byly děti aktiv-
ně zapojovány do výkladu a za splněné úkoly dostávaly sladké odměny. Celkem je ve vesnič-
ce 10 veselých chaloupek, které jsou celoročně využívány k rekreačnímu ubytování. Prohlídka 
končila u chaloupky kováře Matěje, kde si děti pohrály a zasoutěžily. S průvodkyněmi se děti 
vyfotily, poděkovaly a pěkně se rozloučily. Po prohlídce jsme se šli všichni hromadně naobědvat 
do restaurace, která byla součástí hotelového resortu. 
Přesně ve 13.00 už jsme všichni seděli v autobuse, který s námi směřoval k domovu. Po cestě 
většina dětí i rodičů odpočívala. Do Biskupic jsme všichni bezpečně a plni zážitků dorazili ve 
14.30hod. Tímto bychom chtěli poděkovat spolku P.A.O.S Thurn Taxis, který celý zájezd uspo-
řádal.

Žaneta Beserlová, ředitelka MŠ
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KÁCENÍ MÁJE 2017
Děkujeme občanům Zálesí a Flintóra za dodržování tradic v obci, kdy se jim opět podařilo při-
pravit pěkné kácení máje a letos nám přálo i počasí.
                                                                                                            Dalibor Šebek, starosta obce
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Výlet mateřské školy na zámek v Letovicích
V měsíci květnu, za příjemného počasí jsme vyjeli na školní výlet na zámek v Letovicích. Na 
zámku nás přivítal Křemílek s Vochomůrkou a vílou Amálkou. S vílou Amálkou jsme se vydali 
prozkoumat zákoutí letovického zámku spojené s plněním pohádkových úkolů a her. Když jsme 
se pokochali krásou zámku, zavedl nás Křemí-
lek s Vochomůrkou do hladomorny a dračí jes-
kyně, tam už jsme se trošku báli neznámého, 
tmavého prostředí s různými zvuky. Po zajíma-
vé exkurzi děti hledaly v přírodě poklad s pře-
kvapením. Po cestě z podzámčí si prohlédli 
drobná zvířátka – papoušky, veverky, králíky a 
kozy. Nezapomněli jsme se stavit na točenou 
zmrzlinu, která byla sladkou tečkou na závěr 
našeho výletu.

Kolínská Kateřina

 

 
 
 

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci červenci:

 Věra Machatá

 Marta Nezvedová

 Ludmila Šínová

 Anna Krbcová

 Eva Stejskalová

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Ondřej Pecha
Blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Chorničtí Sokolíci
Scházíme se 1x týdně, v pondělí od 15:00 do 16:00 hod. se staršími dětmi a v pátek od 15:30 do 
17:00 hod. s mladšími dětmi. Chodíme do velké tělocvičny nebo na hřiště ZŠ Chornice.
V letošním školním roce je přihlášeno 20 mladších dětí, 12 starších dětí a také 2 dorostenci.
Mladí Sokolíci se pravidelně zúčastňují různých sportovních klání na okresní, krajské i republi-
kové úrovni. Proto také usilovně trénují v kroužku „Sokol – všeobecné cvičení”!
Paní Fiebichová s Alešem Fiebichem celoročně připravují pro mladší děti různé oddílové spor-
tovní soutěže. Za své výkony jsou Sokolíci oceněni diplomy a malou sladkou odměnou.
Usilovnost v trénincích přinesla ovoce v krajském kole v atletickém víceboji dne 20. 5. 2017  
v Pardubicích. Na soutěž odjelo 19 dětí a 2 dorostenci. Ve sprintu, skoku do dálky, hodu a vytr-
valostním běhu se nejlépe umístili:

1. místo – Friedl Dan, Elner Martin;
2. místo – Machálek Adam, Kopková Hana, Tylšar Filip;
3. místo – Elnerová Aneta.

Z Pardubic se dále postupovalo do republikové soutěže v atletickém čtyřboji, která byla po-
řádána pod záštitou ČASPV (Česká asociace Sport pro všechny) v sobotu 27. 5. 2017 v Třebíči.
Z naší TJ se nominovalo 9 Sokolíků. Po celodenním soupeření se i TJ Sokol Chornice, z.s. dočkala 
republikové bronzové medaile, kterou získal v kategorii starší žáci IV Elner Martin. Na dalších 
místech se umístili:

5. místo – Machálek Adam (kategorie Starší žáci IV, 20 účastníků),
9. místo – Friedl Dan (kategorie Mladší žáci I, 27 účastníků),
10. místo – Spíchal Pavel (kategorie Starší žáci IV, 20 účastníků),
13. místo – Kopková Hana (kategorie Starší žákyně IV, 21 účastnic),
14. místo – Tylšar Filip (kategorie Dorostenci, 18 účastníků),
15. místo – Goš Václav (kategorie Mladší žáci III, 17 účastníků),
17. místo – Gluchová Ester (kategorie Starší žákyně III, 24 účastnic),
20. místo – Kovářová Michaela (kategorie Starší žákyně III, 24 účastnic).

TJ Sokol Chornice, z.s. děkuje všem mladým sportovcům za jejich příkladnou reprezentaci So-
kola, obce Chornice a Pardubického kraje, přejeme mnoho sportovních úspěchů a držíme palce 
do dalších soutěží.

Fiebichová Alena, TJ Sokol Chornice, z.s.

Mladí zdravotníci  
v krajském kole

Jak jsem již psala v minulém čísle zpravodaje, 
postoupili mladší i starší zdravotníci do kraj-
ského kola soutěže pro Pardubický a Králo-
vehradecký kraj. Toto se konalo 31. 5. 2017 ve 
Svitavách. Celá soutěž probíhala ve sportovní 
hale na Střelnici. Soutěžilo se opět v tradič-
ních disciplínách: praktické provedení první 
pomoci, doprava postižených a obvazová 
technika. Odreagovat se děti mohly při vol-
ných disciplínách, kde zodpovídaly na otázky 
týkající se červeného kříže, zdravovědy a do-
pravních značek. Program nám zpestřili ma-
žoretky a také svitavští profesionální hasiči, 
kteří děti přivítali v budově HZS a ukázali jim 
hasičskou techniku a auta.
Na předních příčkách jsme se sice neumístili, 
ale pro nás pro všechny to byla veliká zkuše-
nost a zážitek. 
S některými mladými zdravotnicemi jsme se 
museli rozloučit, protože už naši školu opou-
ští – těm bych chtěla popřát, aby byly stejně 
úspěšné (nejen) ve studiu. A na ostatní se 
budu těšit zase příští školní rok.
  Za MS ČČK Jana Vyroubalová
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Exkurze do Prahy
Koncem každého školního roku bývá zvykem 
jezdit na školní výlety a exkurze. Samozřejmě  
i my rádi poznáváme krásy naší vlasti a tak 
jsme se na začátku červnu rozjeli za historií 
a architektonickými skvosty do našeho hlav-
ního města.  
Žáci páté a šesté třídy se na své výpravě za 
poznáním a poučením seznámili s architek-
turou Pražského hradu, s Karlovým mostem, 
a někteří poprvé v životě stanuli před Sta-
roměstským orlojem. Se zatajeným dechem 

zhlédli panorá-
ma Prahy z pet-
řínské rozhled-
ny, nenechali si 
ujít ani zrcadlo-
vé bludiště. Na 
Václavském ná-
městí obdivova-
li sochu svatého 
Václava, zasta-
vili se  i u Praž-
ského jezulátka. 
Plavba lodí do 
vltavského zá-
koutí malebné 
Čertovky se sta-
robylými domy 
v y r ů s t a j í c í m i 
přímo z vodní 
hladiny, byla pro 

děti nezapomenutelným zážitkem.
Z matičky Prahy odjížděli spokojeni a obo-
haceni o nové poznatky, které přispěly nejen  
k doplnění výuky, ale i k všestrannému rozvoji 
zúčastněných.
     PaedDr. Zdenka Vašíčková

Exkurze do Svitav
Každoročně se žáci 2. stupně základní školy 
vydávají poznávat náš okres. Letos jsme pod-
nikli poznávací výpravu do města Svitavy. 
Procházka městem začala hřbitovem, kde je 
soustředěna spousta uměleckých a cenných 
objektů. Pokračovali jsme přes kulturní cen-
trum zvané Fabrika na náměstí, které se řadí 
ke skvostům měšťanské architektury. Od na-
šeho průvodce Mgr. Radoslava Fikejze jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých informací. Žáci 
se dočkali i rozchodu, při kterém si individu-
álně mohli prohlédnout to, co je na náměs-
tí zajímalo a vzhledem k jeho délce, která je 
500m, měli široký výběr. Další kroky výpravy 
pokračovaly do muzea. Tam nás čekala ex-
pozice zvaná Hledání hvězdy Davidovy spolu 
s vyprávěním od našeho průvodce. V tomto 
příběhu byly připomenuty hrůzy 2. světové 
války a především neuvěřitelné činy rodáka ze 
Svitav Oskara Schindlera. Již teď se těšíme na 
další návštěvu tohoto města.

 Bc. Kateřina Písková

Návštěva dopravního hřiště v Moravské Třebové
Teplé a slunečné počasí opět láká vyrazit na cyklistický výlet či na krátkou vyjížďku.
Také u dětí je cyklistika stále populární a proto je třeba připomenout pravidla pro bezpečný 
pohyb na silnici. 
Letos jsme se v naší škole rozhodli udělat změnu a navštívit s dětmi 18. května dopravní hřiště 
v Moravské Třebové. Tam si žáci vyzkoušeli teoretické znalosti i praktické dovednosti pod ve-
dením zkušených policistů.
Žáci s nadšením poslouchali epizody z policejní praxe, se kterou nás policisté ochotně sezna-
movali.
Zjistili, že lidský život je velmi křehký a že je třeba si ho patřičně vážit vzhledem k dopravní kázni.
Všichni projeli tzv. Opičí dráhu, která prověřila zručnost účastníků. Také si zkusili pohyb v sil-

ničním provozu s ohledem na dopravní 
značení a nechyběl ani test z teoretických 
znalostí.
Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší žáci  
a odměněni cenami.
Snad i tato akce, při které se všichni dob-
ře bavili, přispěje k ukázněnému chování 
cyklistů na silnicích a zodpovědné jízdě se 
znalostmi pravidel silničního provozu.

Za všechny zúčastněné  
Mgr. Milena Truhlářová
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Naši žáci opět na stupních vítězů
V letošním školním roce se žáci z Jaroměřic opět zúčastnili „Poznávání živočichů a rostlin“. Sou-
těže proběhly 16. 5. a 24. 5. 2017. Přestože bylo potřeba naučit se poznávat téměř 400 živočichů 
a 400 rostlin, mladí přírodovědci se pustili s chutí a elánem do učení.  
Školu reprezentovali žáci z páté a šesté třídy. 
Naši borci byli perfektně připraveni a vybaveni vynikajícími znalostmi, a proto s přehledem 
převálcovali konkurenty z ostatních škol. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci 
školy. 

Kategorie 5. tříd: poznávání živočichů 
1. místo – Rostislav Parolek, 2. místo – Antonín Přichystal, 3. místo – Veronika Vránová
Kategorie 5. tříd: poznávání rostlin 
1. místo – Kateřina Nečasová, 2. místo – Aneta Valášková, 3. místo – Nikola Písková
Kategorie 6. tříd: poznávání živočichů 
1. místo – Barbora Benešová, 3. místo – Magdaléna Staňková

                                                                                                               Mgr. Dagmar Valentová  

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červenci své významné narozeniny 
oslaví pan a paní:

GLOCOVÁ HEDVIKA
HEGEROVÁ LUDMILA
KLÍČOVÁ ANTONIE
KVAPILOVÁ BOŽENA
SRNCOVÁ ANNA
Všem jmenovaným přejeme hodně spokoje-
nost a zdraví nejen v jejich jubilejním měsíci

V posledním období se narodil

ŠIMON DOKOUPIL 
Chlapci i rodičům přejeme štěstí, zdraví  
a radost ze života.

Na poslední cestě jsme se rozloučili s paní
RŮŽENOU HRAZDIROVOU
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé 
rodině.
Vzpomínka na kamarádskou činnost ve 
VJECHÉTKU a jinde zůstává…

Přejeme slunné letní měsíce, plné
odpočinku a zdravé aktivity 
jak dětem, tak i dospělým. 

SPOZ Jaroměřice Květnové akce naší školy 
První akcí v tomto měsíci bylo dne 18. 5. 2017 taneční vystoupení ZUŠ Jevíčko na téma Sen  
o tanci. Celkem jsme měli možnost vidět 17 tanečních představení dětí různých věkových kate-
gorií. Na začátku jsme zhlédli několik sólových baletních představení. Dále se nám představily 
skupiny dětí ze Základních škol z Jevíčka, Jaroměřic a Chornic. Z  vystoupení se nám nejvíce 
líbilo číslo starších žáků ,,Anonymous‘‘. Děkujeme za pozvání a moc se těšíme  na další vystou-
pení v příštím roce.
V úterý 23. 5. 2017 se uskutečnilo v Chornicích v kulturním domě představení s názvem ,,Don 
Quijote de la Mancha“. Přijeli dva herci z divadélka v Hradci Králové a představili nám zábavnou 
formou pár ukázek od nejslavnějších španělských spisovatelů a básníků. Předvedli nám jedno  
z nejslavnějších děl španělského spisovatele a básníka Miguela de Cervantese Saavedra s ná-
zvem ,,Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha“. Představení nás velmi pobavilo a doufáme, že 
se s herci příští rok opět shledáme na podobně vydařeném vtipném představení.
A do třetice jsme se sešli dne 24. 5. 2017 s paní Darinkou Popelákovou v Centru života a podni-
kání v Jaroměřicích, kde jsme si vyslechli její vzpomínky na druhou světovou válku.
         Aneta Nechutová, 8. třída

Vítání občánků
V neděli 28. 5. 2017 proběhlo v Obřadní síni 
OÚ v Jaroměřicích slavnostní vítání občánků. 
Sbor pro občanské záležitosti s panem mís-
tostarostou Stanislavem Kosíkem společně 
přivítali 9 nových občánků – Rostislava Gru-
licha, Josefa Jurku, Emu Horáčkovou, Šárku 
Sedlákovou, Darinu Bocrovou, Michala Toula, 
Adama Baláka, Dominika Tomana a Dorotu 
Benešovou. Obřad byl zpestřen recitačním  
a hudebním doprovodem žáků ZŠ Jaroměřice 
pod vedením pana ředitele Františka Václav-
ka a paní vychovatelky Soni Valentové. No-
vým občánkům a jejich rodičům přejeme do 
života mnoho zdraví, štěstí a radosti. 
   Za SPOZ Věra Grimmerová

Zpíváme pro radost
Náš pěvecký sbor při Základní škole v Jaroměřicích se pravidelně schází každé pondělí odpo-
ledne a repertoár tvoří nejen písně lidové a umělé, ale i vlastní tvorba pana ředitele. Písničky 
si zpíváme pro radost a potěšení nás i druhých. V květnu jsme takto potěšili maminky v Bře-

zině, kde jsme jim zazpívali při oslavách Dne 
matek. Další vystoupení se konalo v Domově 
pro seniory na Kalvárii, kam pravidelně s dět-
mi docházíme. No a několik ukolébavek jsme 
zanotovali i našim nejmenším – při příležitos-
ti vítání občánků do života, které proběhlo 
poslední květnovou neděli v obřadní síni na 
zámku v Jaroměřicích. Zvláštní poděkování 
patří našim nejvěrnějším zpěvákům – devá-
ťákům, kteří vydrželi s námi zpívat po celou 
dobu školní docházky. Doufáme, že jejich malí 
nástupci budou stejně tak šikovní a obětaví! 
Takže – Eliško, Anežko, Aničko, Adélo, Martino, 
Terezky, Honzo a Peťo  – hodně zdaru na nové 
škole a ať Vás zpívání stále baví!

                                   Soňa Valentová
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červenec 2017                              

Do 14. 7., výstavní síň Centra života a podnikání 
(VS) v půjčovní době knihovny PO, ST  9-11, 13-
16, PÁ 13-18, jinak na tel.: 778 086 380  prodlou-
žena VÝSTAVA PATCHWORKU k 10ti letému 
výročí působnosti v Jaroměřicích
Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdírek, 
klubovna CŽP, úterky, 17.00 h pro děti, 18.00 h 
pro dospělé, prázdninový cyklus, možnost zdo-
konalení 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“ 
registrace od 28. 6. 2017, ukončení soutěže 31. 
8. 2017. Podmínky soutěže v knihovně nebo na 
www.jaromerice.knihovna.cz
od 12. 7. středy, 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
19. 7. středa, 10.00 h, VS PEXESOVÝ TURNAJ 
pro děti i dospělé – prázdninová soutěž pro zbys-
tření mysli a zábavu  
22. 7. sobota, 14.00 h, venkovní prostory Centra 
života a podnikání LETNÍ VÝTVARNÉ JAROMĚ-
ŘENÍ, společná výstava prací výtvarníků, kteří vy-
stavovali v posledních 10ti letech v Jaroměřicích. 

vystoupení tanečního oboru ZUŠ Bystré s origi-
nálním vystoupením „ŠACHY“ představení cca 
40ti výtvarníků, kteří budou na JAROMĚŘENÍ pre-
zentovat výtvarný um módní přehlídka z rodinné 
firmy MATA JULA k poslechu a dobré náladě za-
hrají Petr Křivinka a Stanislav Uhlíř tvořivé dílny 
pro děti, občerstvení zajištěno, vstupné dobro-
volné.w
28. 7. pátek, 14.30 h, VS Korálkování, výtvarná 
dílna s Lenkou Jurůjovou, vstupné 20,- Kč + spo-
třebovaný materiál
29. 7. sobota, 16.00 h, školní družina Meditace  
s Broňou Rotherem
31. 7. pondělí – 4.8. pátek, VS LETNÍ ŠKOLA PA-
LIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou   

PŘIPRAVUJEME                
7.8. -11.8.,  VS, popř. v plenéru LETNÍ ŠKOLA 
KRESLENÍ s Britt-Marie Pazdírek, pro děti do-
poledne 9-12 hodin, pro dospělé 15 -18 h, týden-
ní kurzovné 500,- Kč, předběžný zájem nahlaste, 
prosím, v knihovně (778 086 380)
11. 8. pátek, v 18.00 h  Výstava prací a LETNÍ 
KARNEVAL pro děti a širokou veřejnost
18. 8. pátek, 20.00 h,  OŽIVLÉ POVĚSTI, sraz 
dětí i dospělých před knihovnou, tajemné noční 
putování s vypravěčem Mgr. M. Schusterem, po 
místech pověstí naší obce.

26. 8. sobota, se plá-
nuje POZOR ZMĚNA 
jednodenní zájezd na 
zámek KUKS,  
do Prachovských skal  
a do města Jičína  
s průvodcem Janem Valíčkem

Odjezd autobusu: Biskupice 5.50 h, Jaroměřice 
6.00 h, V. Opatovice 6.10 h, Jevíčko 6.15 h, před-
pokládaný návrat cca 21.00 h, cena zájezdu 400,-
Kč, potvrzení zájmu a záloha do 11.8.2017

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Pe-
trou Hanouskovou, v klubovně CŽP 
pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo  
u fyzioterapeutky nebo tel.: 724 288 524              
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky v 17.00 hodin                              
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, 
Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin 

Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK 461 325 300, 778 086 380  
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz,  
http://www.jaromerice.knihovna.cz   

Vernisáž a výstava patchworku  26. 5. - 30. 6. 2017
V posledních 10ti letech proběhlo ve výstavní síni CŽP Jaroměřice na 70 výstav z nichž jednou  
z prvních byla výstava FRAGMENTY Renaty Edlmanové. Výstava i výtvarnice daly základ k ná-
sledným kurzům, volným dílnám a 6ti výstavám s přehlídkou tvorby, jež se členky ustanovené-
ho klubu patchworku naučily. Jejich práce i díla lektorky jsou obdivovaná laiky i odborníky. Kur-
zy prošlo několik účastnic, ale „zdravé jádro“ vytvořilo r.2010 klub, který se podílí na úspěchu 
současné výstavy- průřez všech technik patchworku v mnoha variantách.

Je doplněna posledními ukázkami z dílny lektor-
ky R. Edlmanové, reprezentující český patchwork  
i v zahraničí.
V kurzech a volných dílnách se postupně vytvo-
řily přátelské vztahy, které podporují tvůrčí sna-
hu a vytrvalost. O radost ze své práce se děvčata 
podělila s mnoha hosty vernisáže. Ta byla slav-
nostnější než ty ostatní, dokonce nastalo dortové 
překvapení se sladkými šicími pomůckami. Naše 
patchworkářky sklízejí zasloužený obdiv a úspěch. 
Výstava bude prodloužena do 14. 7. 2017.
Kulturní program zajistila ZUŠ Jevíčko se svými 

žáky hudebního, výtvarného i tanečního oboru. 
Poděkování náleží žákům, vedení školy i jejich pedagogům.

                                  Obecní knihovna, Helena Vykydalová

„SPRÁVNÁ  HOLKA  A  SPRÁVNÝ  KLUK“… SLAVÍ …
Začátek června probíhal v naší školce v duchu oslav svátku dětí a opožděně i oslavy svátku ma-
minek. Nejprve čekalo na maminky překvapení na „jarní louce“, 
kde starší děti, proměněné na berušky, včelky a motýlky, před-
vedly krásné vystoupení.
Ale ani nejmenší děti se nenechaly zahanbit…. Jako zvířátka 
ze dvorečku zpívaly, tancovaly a „upekly“ velký papírový dort. 
Společné chvíle dětí, maminek a dalších hostů pokračovaly  
u prostřených stolečků se spoustou domácích dobrot.
Druhý den jsme se přesunuli na školní zahradu. Zde si děti při 
pohybových aktivitách procvičovaly své dovednosti, zručnost, 
pohotovost, ale třeba také logické myšlení při plnění různých 
úkolů. Jako na každé správné oslavě nechybělo ani tady dobré 
pohoštění a dáreček pro oslavence – barevná lízátková kytička. 
S organizací dětského dne nám pomohly slečny z 9. třídy ZŠ, 
kterým za ochotu a snahu děkujeme.
K hezkému dni nám přálo i počasí, a proto jsme byli všichni 
náramně spokojeni. Kolektiv MŠ Jaroměřice  

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 
2017

Letos 21. května odjely dva autobusy zájem-
ců (z řad žáků Základní školy Velké Opatovice  
a občanů z Jaroměřic, Biskupic, Jevíčka, Chor-
nic či Městečka Trnávky) do Terezína, kde se 
konala vzpomínková akce u příležitosti 72. 
výročí osvobození k uctění obětí nacistic-
ké perzekuce. Akce začala v deset hodin na 
Národním hřbitově před Malou pevností. 
Památník Terezín pod záštitou ministra kultu-
ry ČR připravil tradičně vkusnou pietní akci, 
která připomněla hrůzné činy nacistů za dru-
hé světové války. Kéž se tato hrůza již nikdy 
neopakuje! 
Účastníci Terezínské tryzny si poté mohli 
prohlédnout Malou pevnost. Kvalifikovaní 
průvodci jim ukázali všechny její části. Dani-
ela Vlasáková, žákyně devátého ročníku, se 
o této akci vyjádřila následovně: „Byla jsem 
v Terezíně podruhé. To místo na mne půso-
bilo tak divně, tak tajemně. Co mne zarazilo? 
Nápis nad bránou  - ARBEIT MACH FREI (Práce 
osvobozuje). Nejvíce mě překvapilo, v jakých 
podmínkách Židé žili – v jedné místnosti 60  
i více lidí, jeden záchod v podobě kbelíku. Je 
mi všech těch, co tohle zažili, moc líto.“ Voj-
těch Kalvoda ze sedmého ročníku zhodnotil 
nedělní výlet za historií takto: „Bylo to velmi 
zajímavé, ale pro mě to, co jsem slyšel, bylo 
hodně tragické. Dle mého názoru bychom 
si měli vážit toho, že žijeme v míru, protože  
2. světová válka byla strašná.“
I když cesta do Terezína byla poněkud dlouhá, 
výletníky potěšilo příjemné počasí, vstřícní ři-
diči i sympatičtí průvodci. Příští rok bychom 
chtěli nabídnout tuto akci, která se pořádá 
každoročně, i vám, pokud budete mít zájem. 

Mgr. Zuzana Kouřilová  
a Mgr. Kateřina Továrková
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Koupím rodinný domek se zahradou v Jevíčku, 
nebo v okolí Jevíčka. Opravy nevadí, 

nabídněte prosím. 
Tel.: 720 358 722.

SNAŽÍM SE O TO, ABY SI KAŽDÝ Z FOCENÍ ODNESL 
PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK. TĚŠÍM SE NA FOCENÍ S VÁMI
V JEVÍČKU A OKOLÍ.
Tel.: 777 341 853.    FB: LUCIA HAMPLOVÁ

NABÍZÍM FOCENÍ MIMINEK, DĚTÍ, RODIN, SVATEB, 
TĚHOTENSKÉ A PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 722 119 151. 

ŘEŠENÍ DLUHŮ A EXEKUCÍ, ODDLUŽENÍ osob 
i podnikatelů, oddlužení nemovitostí. Mnoho let praxe 

a zkušeností, vše s právníky. Tel.: 773 463 891.

Opravím staré nástěnné a starožitné hodiny. 
Tel.: 604 985 420.

Hledám domek – chalupu, v okolí Jevíčka, 
klidně i k rekonstrukci a s větší zahradou. 

Bližší informace na tel.: 773 463 891.

Koupím byt v Jevíčku, nejlépe 1 + 1  nebo 2 + 1. 
Děkuji. Tel.: 774 765 437. 

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
                                                   www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál, Analog
    Připojení k INTERNETU
       MOBILNÍ SLUŽBY – Volání, Data
            Volání přes VoIP
                Zákaznická linka: 848 800 858

1

Jana Galbová, tel.: 723 635 358 
Jana Hrdličková, tel.: 724 088 598

Zajistíme teplou i studenou kuchyni 
plus veškerý servis. 

připravíme poHoštění 
na vaše rodinné i firemní oslavy
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Milí čtenáři,
za dobrou zprávou šel bych světa kraj, napsal mi v době vládní taškařice a ceremoniál-
ních eskapád na Hradě kamarád žurnalista z pražské kavárny. Načež jsem mu odepsal, 
ať nepitvoří Vrchlického a přijede za poezií do Jevíčka, vůbec  nejlépe 1. - 3. června na  
6. ročník již tradičního Jevíčkovění, že se třebas urodí. Ale kdepak honit pražského pe-
píka do tak odlehlých končin. To pan Josef Somr, rodák z moravského Vracova, živoucí 
legenda oněch prken, co znamenají svět, a vedle mnohého též protagonista naší patrně 
nejslavnější filmové scény z oscarového filmu Ostře sledované vlaky, s pozváním na Ma-
lou Hanou neotálel. Ba možná plánoval, že nám přiveze ukázat i předměty doličné, tedy 
ona památná razítka, s nimiž tehdy v Kostomlatech jakožto výpravčí Hubička opatřoval 
prdelku Zdeničky Svaté. Srdce velkého umělce tluče svůj blahovolný marš a hlas, jenž 
patří do zlaté pokladnice našeho mluveného slova, chtěl oblažit všechny, kteří dovedou 
v pokoře naslouchat. Hudbě a poezii. Navíc veršům takových básníků, jakými byli a jsou 
Jan Skácel, Josef Kainar či stále píšící Rudolf Matys. 
Nicméně srdce buší, ale zdravíčku holt člověk neporoučí. A tak jsme se pana Somra 
nakonec nedočkali. Démon loci kostelíčka sv. Bartoloměje se sice chvíli kabonil, kde 
že jako pana Somra máme, ale pak se nám přeci jen otevřel. Slovo múzou posvěcené  
a hudbou povznášené bylo tou nejlepší depeší pro absentujícího Mistra. Stejně jako od-
povědí na tu a tam vedenou rozepři o to, cože je v oblasti umění skutečně výsostní. 
Jsou-li to rytmy a melodie vyčtené z hudebních partitur, anebo pocity a myšlenky vyjá-
dřené slovy. Inu věčné dilema? řeknete si. Pročež díkybohu za tak všestranné krotitele 
a krotitelky múz, jakou je i  klavíristka a skvělá korepetitorka Janáčkova divadla v  Brně 
Dada Klementová, jejíž srdce letošní Jevíčkovění úctyhodně nastartovalo a věčné dilema 
proměnilo v okázalý prožitek.  Dada s sebou do Jevíčka přivezla své nejlepší žáky z Di-
vadelní fakulty JAMU, kteří byli našim mladým umělcům jistě tou nejlepší inspirací. Pro-
gramu nebylo málo po celé tři dny. Pro letošek absentujícího Šamana alternovali v ori-
ginalitě partajníci z uničovské  Strany houpacího koně, na jejichž statickou dramatizaci 
Tří mysliven, povídky knížete výsostně naivní beletrie Václava Svobody Plumlovského, 
přítomní diváci na Žlíbkách jistojistě též hned tak nezapomenou. Ale ani výtvarné umění 
nezůstalo protentokrát na okraji. Výstava obrazů Rudolfa Šnébergera v literární kavárně 
KÁČKO nám připomněla nejen dílo drahého rodáka a kamaráda, před rovnými deseti 
lety předčasně zesnulého Jevíčáka, ale dosti nás upozornila též na to, že devizou naší 
perspektivy je především pospolitost, mezigenerační porozumění a vzájemná interakce 
našich niterných procesů. Umění budiž tomu všemu tím nejcennějším prostředkem či 
nástrojem. 
V rámci Jevíčkovění nemohly nepřijít na přetřes ani aktuální publikace spojené s regi-
onem. Malohanácká metropole objevila borotínskou básnířku Jiřinu Jakubcovou, která 
tu představila svoji básnickou sbírku Zrcadlení, a zrovna tak příznivě byly přijaty Je-
víčské humoresky z pera legendárního učitele a zahrádkáře Josefa Skácela Jr., mimo 
jiné pravnuka chrabrého dělostřelce armády Ludwiga von Benedeka Josefa Skácela Sr. 
Ten hájil naši čest v červenci roku 1866 u Hradce Králové v his-
toricky nejkrvavější bitvě na území dnešní České republiky. Širší 
kontinuitu Malé Hané pak jistě pečetí velmi cenná publikace 
opatovické básnířky Jarmily Klimešové, jež v deseti zastaveních 
připomíná život a dílo akademického sochaře Karla Otáhala. 
Za dílem tohoto velkého Mistra nemusíme chodit světa kraj. 
Stačí vyrazit po Muřinohově literární stezce k pomníku na-
poleonských válek, tu odbočit po červené turistické značce 
do Velkých Opatovic, kde v zámecké zahradě projdete kolem 
Otáhalovy sochy Bedřicha Smetany a pod reliéfem věhlasného 
varhaníka Bedřicha Antonína Widermana, abyste nakonec do-
šli až na taji opředené Hradisko, ke skále s Otáhalovými reliéfy 
Petra Bezruče a Josefa Bohuslava Foerstera. 
Klasik Jaroslav Vrchlický píše, že by šel za láskou i bosý. On 
bosý za láskou, a my prosím pojďme obutí alespoň sami za se-
bou! Za naší dějinnou pamětí a společnou identitou.  Vždyť víc 
než dobrou zprávou může být toliko vědomí naší společné ces-
ty, již nám prošlápnuli nebo dosud stále prošlapávají i všichni 
ti, které jsem v tomto úvodníku jmenoval.  
                               Za Iniciály Ruda B. Beran   

Limeriky z literární  
olympiády 

Anna Ševčíková
Byla jedna babička z Opatovic
a ta měla o kolečko navíc. 
Vždy v neděli po ránu šla 
do práce v pyžamu, 
ta stará workoholička z Opatovic.

Natálie Finsterlová
Byla jedna paní z Paříže, 
jedno velké lákadlo na muže! 
Když zjistili její denní útraty, 
řekli si, že se to určitě nevyplatí.
U té věčně samotné paní z Paříže.

To je hned
Josef Skácel Jr. 
Třepeš se jak bedna sóduvek na nákladním autě
Vadneš a bledneš jak pole bramborovy natě
To proto, že Ti Bětka včera volala
Že pré to eště furt nedostala
Jó chlapče, to je spiš jak na novy gatě.

Jevíčští Židé
Josef Skácel Jr. 
„Jud, Jud, scheizen Hut!
Mutr sagt - das ist gut!“
pokřikovali jevíčtí kluci na Židy.
Ti slušní ne, jen ti s nežity.
Kéž by tu dodnes byla krásná Rút.

Jevíčské humoresky Josefa Skácela Jr. stejně jako básnickou sbírku Jiřiny 
Jakubcové Zrcadlení zakoupíte v Turistickém informačním centru Jevíčko



JABLOŇOVÁ VÍLA
Jiřina Jakubcová *
Jsem jabloňová víla
i stromy duši mají
a s námi si ve snu hrají.
Jsem duše jablůňky,
jež dýchá tiše.
Spím tu,
jemně a tichounce
sním tu.
I stromy duši mají
a tichounce k nám promlouvají.
Můj strom je jablůňka,
jež dýchá zlehounka.
 
Jsem jabloňová víla,
co tu s vámi stála
a telepaticky komunikovala.
Při pohledu do mých očí,
někomu i slzy povyskočí.
To promlouvá má duše.
 
Jsem jabloňová víla,
co se v tvém nitru skryla
a pohledem tě okouzlila.
Jsem jemná energie, tak jemná,
že jen v květech žije.

  

DOMOV
Jiřina Jakubcová
Ptáci a motýli, stébla obilí,
tráva tam, kde i můj 
dům stojí. Obloha zbarvená
červánky, ráda se vracím tam
do branky, porostlé pnoucími růžemi.
Náš dům mne vítá malými tůněmi.
 
Ptáci a motýli, zahrada
květy obsetá,
nálada létem rozkvétá.
 
Ptáci a motýli, stébla obilí,
tam je ten domov, moje kořeny,
tam teplem a láskou
mě slunce zalije,
tam dobře mi je.
Tam, kde můj dům stojí,
tam se i dobré skutky rodí.
 
Ptáci a motýli,
zlatavá stébla obilí,
krásné to údolí...

* Jiřina Jakubcová (1968): absolvovala 
Střední zahradnickou školu v Brně.
Pracuje v Arboretu Borotín, v těsném soused-
ství rodného domu. Aranžuje a navrhuje za-
hrady, avšak valný čas tráví v přírodě, kterou 
ráda fotí a maluje. Zajímá se o léčivé byliny. 
Naše zelená planeta ji motivuje i při psaní 
básní. Otištěné verše najdete v její sbírce poe-
zie Zrcadlení, která je jejím básnickým debu-
tem. Verše doprovází vlastními ilustracemi.

Malý návod, aneb jak proniknout do knihy *
Radim Prokš 
Čtete rádi? Čtete opravdu rádi? Patrně ano, jinak byste nečetli ani můj malý návod. Když 
uchopíte knížku, co vás napadá? Co cítíte, když listujete jejími stránkami? Máte vámi vybranou 
knihu v rukách? Právě d r ž í t e j e d e n z nejdůležitějších vynálezů člověka. Aby mohl 
být stvořen, potřeboval jisté vedlejší objevy. Řeč a písmo se podílí na jeho vzniku. Otevřete 
malý zázrak, brouzdejte stránkami ... Přičichněte si … Možná mě považujete za blázny, 
čichat ke knihám není obvyklé. Ale pokračujme. Cítíte sílu vloženou v písmenech? Pořádně 
prozkoumejte obsah, který vám spisovatel zanechal. Čichat již nemusíte, zkusíme něco 
namáhavějšího. Čtěte. Možná jste sáhli po knize, ke které máte neoddělitelný vztah. Přejete 
si ocitnout se uvnitř vaší knihy? S chutí do toho! Nesmíte však očekávat, že se jedná o lehký 
úkol. Naopak, jedná se o nelehkou zátěž. Jste připraveni? Nejlepší by bylo, kdybyste knížku 
měli dočtenou. Tedy dobrá… Můžeme začít? 
… otevři knihu
… nalistuj zhruba polovinu
… zavři oči
… nic tě neruší 
… trochu si přičichni 
… měj oči stále zavřené
… pomaličku vdechuj vůni vycházející z písma
… dýchej pomalu a zhluboka 
… přemítej
… v hlavě se ti honí myšlenky
… soustřeď se 
… mysli na dobu a místo, kdy a kde si přeješ ocitnout se 
… opatrně zvedej knihu 
… tiskni ji k hrudi
… oči musí být stále zavřené 
… hluboký nádech a …
Dostali jste se do příběhu? Kolem pole, les, město …? Já ano. A také už vím, s kterou knihou 
se vydám na cestu příště. A vy?

* text kmenového autora KÁČKa Radima Prokše 
  oceněný 3. místem v literární soutěži 
  O pardubický pramínek 2017

Kdepak se dnes večer toulají mé ponožky?
Josef Skácel Jr. 
V každém magazínu dnes najdete články zabývající se ufony, životem po životě, lidmi 
obdařenými zázračnými vlastnostmi a dalšími nevysvětlitelnými záhadami.
Dosud se však žádný badatel, hloubající ve výše uvedených “vědních oborech” nezabýval 
záhadou všech záhad - kam se ztrácejí pánské ponožky!? A přitom je to jev, s nímž se 
nesetkávají jen výjimečně obdaření jedinci, ale naprostá většina normálních mužů.
Nemyslete si, prosím, i když moje manželka je přesvědčena o pravém opaku, že jsem nějak 
“zvlášť nepořádnej mužskej”. Věcí si vážím. Nepohrdám jimi. Uchovávám doma cenné památky 
po svých předcích - cep po pradědečkovi, školní vysvědčení po prababičce a ajzboňáckou 
čepici po otci. Sbírám poštovní známky, krabičky od sirek a staré pohlednice.
A přesto se mi neustále ztrácejí ponožky. Většinou ne obě najednou, ale jen jedna z páru. 
Ztráta celého páru by nebyla tak nápadná. Jeden to prostě neuhlídá. Přece jsem si herdek 
docela nedávno kupoval takové šedé ponožky s proužkem, tak kde jsou?
Nebo se mýlím? Opravdu jsem si je kupoval? Nejsou-tak nejdou. S tím je možné se smířit. 
Ale dopálí mne, když najdu v krabici zase jen jednu ponožku z ponožkového páru. Mají být 
dvě! Tak kde je ta druhá!? Na návštěvě u cizích žen jsem nebyl - ani nepamatuji, po světě se 
netoulám, tak kde může chlap jako já ztratit jednu ponožku?
Věřím, že i věci mají své životy. Nemám to ze své hlavy - někde jsem to četl. Že prý i věci žijí  
a umírají. Možná se i ponožky, jako my lidé, mezi sebou hádají. Bylo by to docela pochopitelné. 
Jsou stále v páru. Od svého počátku. Mají stejnou barvu, velikost, stejné vlastnosti. To je musí 
určitě dráždit. Tak jako dráždí ženy, potkají-li stejně oblečenou kolegyni. Anebo si jdou na 
nervy jako lidé se stejnou povahou.
Takže možná jedna druhou opustí, odejde do světa širého a kdesi se toulá. A ta druhá opuštěná 
si k svému úžasu uvědomí, že sama není nic, že něco opravdu znamenala jen v páru. Ztratí 
pocit bezpečí a smyslu svého bytí a touží, aby se ta druhá vrátila.
Proto je mi líto vyhazovat jednotlivé ponožky - i když jich stále přibývá. Věřím spolu s nimi, že 
se jejich družky unavené touláním jednoho dne vrátí a obnoví původní pár.
A tak někdy večer sedím, přebírám dávno nepotřebné věci, přemýšlím o věcech minulých  
a říkám si...
“Kdepak se dnes večer toulají mé ponožky ...............”

Jevíčský zpravodajII /   Červenec 2017 
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Půlnoční koncert
Josef Skácel Jr. 
Že se záhadné věci mohou dít i v budově gymnázia, to bych 
nikdy nepředpokládal. Navíc předmětem, který jsem vyučoval, byl 
přírodopis, a proto jsem přesvědčen, že všechny jevy, i ty nejtajemnější, 
jsou rozumem vysvětlitelné. Byl ale můj úsudek správný? Tím si po 
jednom zážitku nejsem úplně jistý. Zkuste posoudit sami.
Vždy po vyučování jsem se vracel domů, abych manželce trochu 
vypomohl s našimi třemi malými dětmi. K večeru jsem obvykle šel 
zpět do školy, abych v klidu opravil sešity a připravil si pomůcky 
na příští den. Po chodbách jsem chodil s rozsvícenou baterkou a také 
v kabinetě používal stolní lampu. To proto, abych neplýtval elektřinou 
a aby rozsvícená okna zbytečně nebudila zvenčí pozornost.
V prázdné budově se mi pracovalo dobře, a tak se většinou stalo, že 
jsem tam zůstal dlouho do noci. V tom naprostém tichu jsem si náhle 

Umělec žije ve svém díle 
Jarmila Klimešová
V roce 1943, v období 2. světové války a německé okupace naší re-
publiky zavítal do Velkých Opatovic akad. sochař Karel Otáhal se 
svou chotí PhDr. Jiřinou Otáhalovou a dcerou Jiřinkou. Přátelské po-
zvání zasáhlo do jejich života, neboť mladý sochař si kraj a lidi v něm 
natolik oblíbil, že se rozhodl zůstat tu natrvalo a žena s dcerkou sem 
zajížděly pravidelně o prázdninách.

Sblížení umělce s malohanáckým krajem a jeho obyvateli - s dělníky 
Šamotky a lupkových dolů, s pracovníky mlékárny a představiteli kul-
turního a společenského života mělo pro obě strany bohatý přínos. 
Poněvadž Mistr Otáhal přírodu i lidi miloval, chodil za nimi dokonce 
na pracoviště a malířsky ztvárňoval jejich podoby. Avšak těžiště jeho 
umělecké práce spočívalo v sochařině, obohatil dnes už město Velké 

Opatovice o sochařské monu-
menty: sochu Bedřicha Smetany 
v zámeckém parku, reliéfy Petra 
Bezruče a J. B. Foerstera na kop-
ci Hradisko, monument sv. Jiří, 
jak bojuje a drakem v místním 
kostele a tamtéž reliéf Písně 
milostné, reliéf Písně svateb-
ní v obřadní síni města a reliéf 
Bedřicha Antonína Widermana 
na fasádě jižního křídla zámku. 
V díle mu byli nápomocni čet-
ní přátelé a milovníci umění. Za 
všechny jmenujme alespoň uči-
tele Pavla Dračku, Františka Pro-
ssera - malíře samouka, dělníky 
ze šamotky Antonína Hrdličku a 
Pavla Rédu st., Františka Kouřila 
- znalce a propagátora historie 

našeho regionu. Za Mistrem sochařem a doktorkou Jiřinou přijížděly 
do Vel. Opatovic i významné osobnosti umění i vědy.

Karel Otáhal prožil ve Velkých Opatovicích 25 roků svého plodného 
života. Prožil tu i poslední léto 1972, kam byl přivezen již prací znaven 
a nemocen a kde jej v jeho malém ateliéru zastihla 23. srpna smrt.

Měla jsem to štěstí se se sochařem Karlem Otáhalem několikrát se-
tkat. V „DESETI ZASTAVENÍCH S MISTREM MALÍŘSKÉHO ŠTĚTCE  
A SOCHAŘSKÉHO DLÁTA“, které jsem psala v úctě k jeho umění 
i v úctě jako člověku, jsem posbírala střípky našich setkání od osudo-
vého setkání na nádraží v Chornicích - setkání rybáře a mladé učitel-
ky - přes působení na ZŠ ve Velkých Opatovicích v zámku, postupné 
seznamování se sochařem a jeho tvůrčí prací i lidské sbližování: večeři 
s pstruhem, slavnostní odhalování sochy Bedřicha Smetany, besedu 
Mistra s žáky ZŠ o Petru Bezručovi, překlad dopisu přítelkyni od Čer-
ného moře do ruského jazyka, cestu autem z opatovického nádraží 
do zámeckého ateliéru až k návratu bezmocného muže tam, kde se 
cítil doma, a ukládání na lože, které se posléze stalo ložem smrtel-
ným. V poslední kapitole se loučí opatovičtí občané se svým vzácným 
přítelem u hrobu v Kostelci na Hané spolu s nejbližšími pozůstalými 
a smutečními hosty z řad uměleckých kruhů i babek v malovaných 
šátcích a opatovický mužský sbor Hlahol mu zpívá „Moravěnko, dra-
há máti“.

Zůstal mi v paměti i duši tento na pohled obyčejný, usměvavý  
a vstřícný Hanák, muž velkého srdce a obrovského tvůrčího talentu. 
Publikace je doplněna dvanácti černobílými fotografiemi, stručným 
sochařovým životopisem a třemi autentickými dopisy.

DESET ZASTAVENÍ S MISTREM MALÍŘSKÉHO ŠTĚTCE A SOCHAŘSKÉ-
HO DLÁTA vydaly Služby Města Velké Opatovice k 115. výročí naro-
zení akademického sochaře Karla Otáhala.

Úryvek ze Zastavení pátého 
„Maléři ty sympatický, 
maluj děvy, synky vždycky,
ale dědky krabaté,
ty ponech té zubaté...“

Takto vtipně odpověděl Petr Bezruč malíři P. Vachtovi, když chtěl jeho 
portrét namalovat a zařadit mezi sto portrétů významných českých 
umělců. Mělo se však přece stát, že odolal své tvrdohlavosti a z přá-
telského vztahu ke kosteleckému rodáku, synovi tamějšího mlynáře 
Karlu Otáhalovi, přece jen svolení dal. Jak k tomu došlo? Mistr Otáhal 

splnil moji prosbu a přání a usedl ve stanovenou dobu mezi načekané 
zvědavé „osmáky“, aby s námi pobesedoval o své práci a vzájemném 
vztahu k básníku Bezručovi, o němž jsme už mnohé znali a jeho verše 
rádi recitovali zpaměti. Ve třídě bylo ticho jak v kostele, žáci poslou-
chali pozorně až se zatajeným dechem, neboť Mistr Otáhal byl i vý-
borným vypravěčem.
Při jednom ojedinělém setkání pojal malíř (a sochař) Otáhal myšlenku 
tajně načrtnout - naskicovat stařečkův portrét, neboť si byl vědom 
jeho stáří a toužil zachovat jeho podobu pro časy příští. Připravil si 
malý kousek papíru, který skrýval na kolenou za stolem, a obyčej-
nou tužku. Stařeček byl jako vždy hovorný, usměvavý. Nedal se však 

uvědomil, že slyším nějakou melodii. Zněla velmi teskně. “Co to může 
být?” podivil jsem se. “Flétny, chvílemi pikola, možná hoboj a housle... 
A odkud ty melodie vůbec přicházejí? Snad ze školníkova bytu, který 
je přímo pod mým kabinetem? Ale tam přece nemůže nikdo být!” 
Školník měl totiž předešlého večera těžkou autohavárii a on i celá 
jeho rodina byli v nemocnici.
Když jsem při odchodu zavíral okna, můj zrak padl na plíšky kovového 
těsnění. “Aha, to asi bude ono.” Zřejmě vítr “hrál” na plíšky jako na 
hrany píšťal.
Druhý den vlál na průčelí školy černý prapor. Školníkova žena té noci 
na následky svých zranění zemřela. Od té doby, ať byl vítr sebesilnější, 
se již žádné melodie neozvaly.



„Když před 49 lety zahajoval jste, pane profesore, svou pedagogickou 
činnost, nastupovali jsme my tehdy v září 1914 do III. roč. brněnské 
průmyslové školy strojnické. Stal jste se našim třídním profesorem, 
my Vašimi prvními žáky. Brzo naučili jsme se vážiti si Vás nejen pro 
Vaši snahu vštípiti nám ze svých rozsáhlých vědomostí co nejvíce, ale 
hlavně pro Váš přátelský vztah k nám. Nebyl jste nám tím běžným 
obávaným profesorem, ale moudrým rádcem, který žáku důvěřuje  
a napomáhá mu plnit jeho úkol…. Váš důvěřivý postoj k nám bez ja-
kéhokoliv mentorování přijímali jsme s radostí a měl na nás velký vliv. 
Přistupovali jsme k práci vážněji, na Vaše hodiny jsme se těšili.
Nedošli jsme sice s Vámi až k maturitě, válka nás rozehnala na všech-
na tehdejší bojiště, ale vzpomínky na Vaše působení nevymizely nikdy. 
I dnes vzpomínáme na Vaši obětavou práci pro nás, pro celý náš život“.
Co dodat na závěr? I dnešní studenti mají své vzpomínky na školní 
léta, na své učitele a profesory. Jen je asi v dnešní uspěchané době 
neumíme vyjádřit tak srdečně, jak to vyjádřili ti, kteří měli to štěstí  
a setkali se s člověkem, jakým byl profesor inženýr Antonín Nedoma.

Mgr. Helena Ulčová
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Muřinoh gratuluje  
   
pátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval 
za Krchomilkou.

Je jím Filip Schmied z Brna,
jemuž zasíláme knihu 
Muřinoh a Krchomilka
s věnováním autora.

Prof. Antonín Nedoma 
Motto: „Člověk žije tak dlouho, pokud na něj vzpomínáme.“

Ráda bych tímto článkem 
zavzpomínala na člověka, na 
kterého si již málokdo vzpo-
mene. Přesto byl pro mnoho 
lidí neodmyslitelnou součástí 
jejich života. Jedná se o pro-
fesora inženýra Antonína Ne-
domu. Narodil se v roce 1883 
v Borotíně a zemřel po krátké 
nemoci v roce 1969. 
Studentská léta prožil v Jevíč-
ku a v Brně, kde potom léta 
působil jako středoškolský  
a vysokoškolský profesor 
dynamiky a hydromechani-
ky. Závěrem svého života žil 
opět v Jevíčku.
Abychom se vrátili k jeho 
vzdělání. Měšťanskou školu  
a reálné gymnázium absol-
voval v Jevíčku, další jeho 
studia se realizovala na C. K. České vysoké škole technické v Brně. 
Při pohledu na jeho školní i studijní výsledky je třeba jen dodat - byl 
vynikající žák a student. 
Život pana profesora prošel třemi státními útvary a dvěma světovými 
válkami. Jen málo lidí  může říct, že svůj život započali v Rakousko-
-Uhersku, následně prožili celou I. republiku Československou a v po-
válečné době okusili i podstatnou část období státního útvaru ČSSR.
Třebaže pan profesor Antonín Nedoma žil dlouhý a plný život, mnoho 
informací se o něm nedochovalo. Pouze díky jeho sousedce ze Soud-
ní ulice se mi dostala do rukou jeho školní vysvědčení a koresponden-
ce týkající se nejen zaměstnání. 
Osobnost profesora nejlépe vyjádří úryvky z dopisů. Jeden byl napsa-
ný v roce 1956. Jednalo se o vzpomínku na studentský sjezd po 40 
letech. Další ukázka je z dopisu z  roku 1963, autory řádku byli jeho 
bývalí studenti. 
„Nepotřebuji Vás ujišťovati, že jsme měli všichni z Vaší účasti na sjezdu 
velikou radost, o čemž jste se jistě sám přesvědčil. Naše vzpomínky na 
Vás, jako našeho třídního profesora a vychovatele, jsou stále ty nejlepší 
a osobně mám dojem, že jste už svou přítomností působil na nás i po 
tolika letech jen výchovně. Jestliže jsme trochu vybočili - prosíme pěk-
ně, promiňte nám to. I v těch našich letech jsme někdy pošetilí. Máme 
Vás však všichni  velmi - velmi rádi. A vzpomínáme na Vás vždy všichni 
jen v tom nejlepším.“  

ošálit. Vypozoroval, že Karlíček sice poslouchá, ale navíc 
tam tužkou pod stolem cosi čmárá. Trochu ho to rozladilo, 
avšak když viděl, jak je Karlíček zkormoucen, dovolil mu -  
k velkému překvapení - skicu dokončit. To byla pro malíře 
Otáhala největší pocta, neboť byl první ze všech, kterému 
toto svolení i svoji důvěru dal. Na základě tohoto prvního 
portrétu vytvořil pak Bezručovu bustu. Vše probíhalo v taj-
nosti, neboť on i jeho přátelé byli tímto činem ohroženi 
německou okupací. Odlévání z bronzu bylo zakázáno, od-
lila se však v Praze „načerno“. Ti, kdo tu nebezpečnou práci 
podnikli, dostali každý 15 kg mouky a vědomí, že odlévají 
otce mlynáře. A busta má být svatebním darem jeho dceři. 
Busta pak byla po celou dobu války dobře ukryta - zakopá-
na na zahradě Otáhalova mlýna.


