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Pietu na úvod Roku židovské paměti v Jevíčku 

Synagoga, 23. ledna 2020 v 17:00 hodin 

a 

Besedu s ředitelem Židovského muzea v Praze 

novinářem, spisovatelem a diplomatem 

PhDr. Leo Pavlátem 
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Srdečně zvou pořadatelé 

Havárie tělesa hradeb na Okružní IV
20. červenec 2020 bude dnem, na který hod-
ně dlouho nezapomenou manželé Valentovi  
z ulice Okružní IV. V ranních hodinách toho 
dne uslyšel pan Valenta z domu mohutnou 
ránu způsobenou sesuvem části městských 
hradeb do jejich dvora. Srážkově nadprůměr-
ný červen s nejvyššími úhrny za posledních 
50 až 60 let a podobně deštivý červenec se 
neblaze podepsal na stabilitě hradeb a pod-
loží. Vlivem vlhka a podmáčením sprašové  
a opukové vnitřní části se oddělilo lícové zdi-
vo s částí jádra od ochozu, který zůstal stát. 
Kromě nadměrného vlhka mohly mít na tuto 
situaci vliv i další okolnosti jako historické od-
těžení původního náspu, aby se docílilo sníže-
ní terénu dvora. Jako zázrakem se nikomu nic 
nestalo a došlo pouze ke škodám na majet-
ku, kdy byla zasažena střecha přiléhající kůlny  
a masa kameniva zavalila uskladněné řezivo. 
To považuji za obrovské štěstí a jsem za to ne-
smírně rád.
Stav byl okamžitě konzultován s odborníkem na problematiku hradebních zdí a na místě  
i se statikem. Situaci, jak ke zhroucení hradeb došlo, vidíte zachycenou na přiloženém zákre-
su. Byla zdokumentována také situace u sousedních nemovitostí a stav hradeb na východní 
straně do ulice Dolní Farní. Po dohodě s pracovnicí památkové péče a dle doporučení stati-
ka byla stojící část ochozu z bezpečnostních důvodů sesazena o více než polovinu. Tato část 
hradeb byla opravována před sedmi lety, generální oprava hradeb po obvodu farní zahrady 
probíhala v roce 1998. Naším úkolem je po odbourání nebezpečného úseku stabilizovat 
po obou stranách stojící zdivo a vyřešit zaplocení mezi oběma sousedy. Další osud hradeb  
a jejich obnova bude záležet na požadavcích orgánu památkové péče.

Město pravidelně opravuje některý z hradebních 
úseků – předloni to bylo na ulici Růžové, vloni na uli-
ci Okružní IV, letos se bude opravovat úsek u „jaro-
měřické brány“. Hradby jsou pozůstatky středověké-
ho opevnění města, jehož elipsa dosahovala celkové 
délky cca 1 km. Kdy zděné hradby přesně vznikly, 
to se dnes můžeme jen dohadovat, možná už za 
markraběte Jana ve 14. století nebo až v době po 
husitských válkách. Byly zbudovány na místě starých 
dřevěných palisád. Od konce 16. století už nebyly 
hradby opravovány, naopak byly samotnými obča-
ny města postupně rozebírány a využívány jako sta-
vební materiál. Jednotlivé úseky jsou od roku 1963 
zapsanou nemovitou kulturní památkou a vztahuje 
se na ně, jak již bylo řečeno, památková ochrana. 
Záměrem města je do budoucna zmapovat aktuál-
ní stav všech zachovaných úseků hradeb. Je to úkol 
časově a finančně náročný, jelikož opravdových od-
borníků na problematiku hradebních zdí je pomálu. 
Vážení spoluobčané, pokud se vaše nemovitos-
ti nacházejí pod hradbami a pozorujete ve zdi-
vu jakoukoliv vizuální změnu – nově vytvořenou 
puklinu, vypadávající kameny, zvýšenou vlhkost, 
zvětrávání a podobně, oznamte tuto skutečnost 
městu Jevíčko. Učiňte tak nejlépe písemně na 
e-mail: jevicko@jevicko.cz a přiložte taktéž po-
řízenou fotodokumentaci s označením konkrét-
ního úseku. Oznámení můžete učinit na také 
osobně na MěÚ nebo poštou. Děkujeme.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Jevíčský zpravodaJ

www.jevicko.cz
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רוזכ  Fotoaktuality

V synagoze zazpíval na počest p. Plecha 
písničkář Vladimír Merta

Pouťové posezení ve farní zahradě  
s dechovou hudbou ZUŠ Jevíčko 

Vítězové veteránské Jevíčské věže  
pánové Grepl a Wetter

září 2020

POZVáNKa 

IX. ročník

Jevíčkovění
10. - 11. září 2020

více na str. 12
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Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci září 2020  
oslaví významné životní jubileum 

Danuše Kašparová
Miloš Vašíček
Josef  Koukal
Zdeňka Zechová
Věra Bystrá
Božena Valíčková
Bohumila Beranová
Jaroslav Zezula

 
šli, kteří prováděli v místě záchranný arche-
ologický výzkum, bylo ve dvorním traktu 
zachyceno nároží zaniklého domu dřevě-
nohlinité konstrukce. Zánikovou výplň tvoří 
hlinitý zásyp, který obsahuje značné množ-
ství archeologického materiálu (keramika, 
kov, mazanice). Na základě vyhodnocení 
archeologického materiálu lze předběžně 
zaniklý dům vročit do 13. – 15. století. I na 
základě jedinečnosti tohoto nálezu, kdy by 
se mohlo jednat o stavbu z období zaklá-
dání města, ale i pozdější, bylo s archeo-
logy dohodnuto podrobnější prozkoumání 
nálezové situace. Toto mělo objektivní vliv 
na mírný posun termínu dokončení díla do 
konce srpna. O výsledcích archeologického 
průzkumu budeme naše čtenáře informo-
vat v některém z příštích čísel zpravodaje. 
Úplným závěrem bych rád ještě jednou 

poděkoval všem, kteří 
mají podíl na dokon-
čení projektu – od pro-
jektantky, přes stavební 
dozor, zhotovitele až po 
administrátory projektu 
a spolupracující kolegy 
z MěÚ Jevíčko.

Mgr. Miroslav Šafář, 
místostarosta

Projekt „Stavební úpravy objektu Bar-
vířská 560, Jevíčko“ dospěl zdárně do 
finále
Vážení čtenáři,
v loňském roce jsme na stránkách zpravo-
daje informovali o záměru města postavit 
po dlouhých letech půstu nové obecní 
byty. V prostoru bývalého Podniku by-
tového hospodářství vyrostl v průběhu 
dvou let podle projektu Ing. Marie Zezu-
lové bytový dům s pěti bytovými jednot-
kami v programu tzv. sociálního bydlení, 
jehož výstavba byla financována za výraz-
né podpory Integrovaného regionálního 
operačního programu. Za objednatele 
město Jevíčko bych chtěl vyjádřit uspo-
kojení ze spolupráce s místní stavební 
firmou pana Františka Hanzala, která po 
celou dobu realizace probíhala na vysoké 
úrovni a za odvedenou práci patří všem 
jeho zaměstnancům a spolupracovníkům 
veliké poděkování. V situaci, kdy při sou-
těžení stavebních prací větších objemů 
musí město jako zadavatel postupovat 
podle zákona o veřejných zakázkách, je 
ze strany vedení města každá spolupráce 
s místními subjekty vítaná. V rámci ote-
vřené soutěže je rozhodujícím kritériem 
cena, a proto není pravidlem, že veřejné 
zakázky pro město jsou realizovány vždy 
firmami přímo z regionu, i když je pravi-
delně oslovujeme.
Dalším pozitivním zjištěním je, že v průbě-
hu hledání vhodných nájemníků se zdá, že 
tyto podporované byty dokážeme obsa-
dit místními občany, kteří budou splňovat 
striktní kritéria projektu. Byty sice vznik-
ly v režimu sociálního bydlení, ale jejich 
standard a přidaná hodnota zázemí jsou 
vysoké. Proto věřím, že uvedenou skuteč-
nost docení budoucí nájemníci a odrazí 
se to také v jejich přístupu k zařízení bytů  
a domu. Po celou dobu realizace jsme 
spolupracovali také s Místní akční sku-
pinou Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 
která je důležitým mezičlánkem v dotač-
ním procesu a díky alokaci dostatečné-
ho množství finančních prostředků pro 
konkrétní výzvu mohl být tento projekt  
v konečné výši 10,2 mil. Kč bez DPH reali-
zován. V pošramoceném rozpočtu města, 
který díky korona virové krizi přichází pro 
letošek o určitou část daňových příjmů, 
se nám dotační prostředky budou hodit. 
Ocenit musím také solidní přístup rea-

lizační firmy  
k vynuceným 
změnám pro-
jektu, které  
s sebou nesly 
navýšení ceny 
v míře únosné.

Na závěr přidávám jednu perličku z prů-
běhu výstavby. V rámci kontroly staveniště 
pracovníky Regionálního muzea v Litomy-

Okénko radních

Vandalové u kapličky
Zničit nebo poškodit nějakou věc je snadné. Ještě jednodušší je to udělat třeba v partě, kde 
se člověk obvykle cítí silnější. Většinou vandalové jednají z okamžitého popudu, vlastně  
k poškození věci, která jim padne pod ruku, nemají v podstatě žádný důvod. Jsou ale  
i jiní, kteří záměrně pomalují například čerstvě natřenou fasádu. 
Tady už záměr je, snaha vytáhnout se před ostatními nebo po-
cit, že tvoří umělecké dílo, či tak protestují proti společnosti. To 
všechno se ale dá označit jedním slovem – vandalismus.
a právě vandalové si v nedávné době vyhlédli kapličku za hřbi-
tovem. U ní si rozdělali oheň a podle zanechaných lahví i něco 
popili. V okolí udělali nepořádek. Dveře kapličky poničili graffiti. 
Kaplička, která v nedávné době prošla rekonstrukcí, tak utrpěla 
na kráse. Město investovalo nemalé prostředky, a to nejen do 
kapličky, ale do celé lokality kolem ní, kterou se skutečně poda-
řilo zvelebit a zkrášlit. 
Strážníci Městské policie Jevíčko budou tomuto objektu věno-
vat zvýšenou pozornost. a větší pozornost ze strany MP bude 
věnována i dalším místům ve městě jako jsou schody mezi ul. Soudní a Okružní I. Pokud 
MP odhalí někoho, kdo ničí památky města, nebo majetek ostatních slušných lidí, bude 
spravedlivě potrestán. 
Zákony na takové jednání pamatují hned několika paragrafy. Může to být výtržnictví, nebo 
poškozování cizí věci, případně sprejerství. To jsou ustanovení trestního zákona. Vandalis-
mus se podle rozsahu škody dá postihnout i přestupkovým zákonem.
Žádáme i občany, aby nebyli v případě, stanou-li se svědky vandalství, lhostejní,  
a obětovali krátkou chvíli k oznámení dané události na linku městské policie nebo 
Policie ČR, byť i anonymně.

Str. František Juriš, MP Jevíčko

Ke krásným 35. narozeninám  
přejí Mgr. Kláře Bařicové  

vše nejlepší  
kamarádi z gymnázia.

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO InFORMUJE

 Vedení města Jevíčko děkuje Mgr. Jitce Budigové za přínosnou spolupráci  
na přípravě Jevíčského zpravodaje a za její dlouhodobé působení v pozici  

šéfredaktorky. Přejeme mnoho profesních úspěchů v novém působišti. 
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Informace o havarijním zatečení do prostor MŠ Jevíčko  
a náhradním provozu

Díky pochybení a nedbalosti zaměstnanců společnosti TOMERO s. r. o. provádějí-
cích reklamační opravu střechy došlo při dešti 3. 8. 2020 k zatečení do třídy Kosáč-
ků, proto bude provoz i nadále probíhat v náhradních prostorách na internátu. Za tuto 
komplikaci se omlouváme. Společnost TOMERO se písemně zavázala odstranit rekla-
mační závadu a škody vzniklé zatečením v termínu do konce října 2020. Vedení MŠ  
i zřizovatel Město Jevíčko tuto záležitost řeší již dlouhodobě a podle původní dohody měl 
být nový školní rok zahájen již v prostorách MŠ, bohužel tato událost náš plán zcela změnila. 
Vážení rodiče, nastalá situace nás velice mrzí, ale nedá se dělat nic jiného, než od září pře-
místit třídu „Sluníček“ paní učitelky Zatloukalové a Je-
řábkové do náhradních prostor na internát gymnázia. 
Je to z důvodu, protože ji navštěvují již starší děti a na 
internát není možné umístit malé, nově nastupující děti. 
Do třídy v MŠ vpravo dole bude od září umístěna třída 
malých dětí „Berušek“. Zároveň všechny rodiče prosíme 
o respektování pokynů vedení MŠ. Přístup do MŠ bude 
z důvodu bezpečnosti (probíhající práce na střeše) 
pouze ze strany kolem chirurgické ambulance a zahra-
da MŠ bude do odvolání uzavřena. Prosíme, abyste po 
odvedení do třídy, či vyzvednutí vašeho dítěte, školku 
a prostor před MŠ neprodleně opustili. Děkuji všem za 
vstřícnost a doufám, že se vše co nejdříve vyřeší k vaší 
i naší spokojenosti. Ještě jednou přijměte naši omluvu.

Vedení města a MŠ Jevíčko

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I n F O R M A C E
o konání 22. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
22. zasedání Zastupitelstva města Jevíč-
ka, svolaného starostou města Dušanem 
Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 
zákona o obcích.

Místo konání: sál zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko 
Doba konání: 14. 09. 2020 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  07. 08. 2020

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

 

Informace z matriky
Na základě rozhodnutí vlády ČR o přijetí 
krizových opatření se vítání dětí na jaře ne-
konalo.
Vítání nových občánků je nově napláno-
váno na den 04. 10. 2020.
Žádáme rodiče, kteří mají o přivítání nově 
narozeného dítěte zájem a dosud nevypl-
nili přihlášku k vítání, aby se dostavili na 
matriku a vyplnili připravený formulář. Poté 
jim bude do schránky doručena pozvánka  
s konkrétní hodinou konání akce.
Město Jevíčko i nadále vyplácí finanční pří-
spěvek na narozené dítě, které je přihlášeno 
k trvalému pobytu v Jevíčku. Je však nutné, 
aby se rodiče dítěte sami osobně dostavili 
(bez vyzvání matrikářky) na Městský úřad 
Jevíčko, matriku a po předložení rodného 
listu jim bude příspěvek vyplacen.

Případné dotazy zodpoví pracovnice mat-
riky osobně nebo na tel. čísle 464 620 515.

Jaroslava Jeřábková

 

Oznámení
Vážený pane starosto, 
dovolte, abych Vám tímto oznámil, že dět-
ská ordinace v Jevíčku ukončí svoji činnost 
k 31. 12. 2020. Svoji lékařskou praxi budu 
nadále provozovat v současné ordinaci ve 
Svitavách. Rodiče s dětmi mohou docházet 
jak do této ordinace, tak se přehlásit k okol-
ním pediatrům, MUDr. Nádeníčkové, MUDr. 
Doleželovi. 
Žadám Vás tímto o zveřejnění této informace . 
Děkuji za pochopení . 

S pozdravem 
MUDr. Jiří Hájek, DA Jevíčko
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/20Z/2020 program 20. zasedání ZM kona-

ného dne 15. 6. 2020
2/20Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Petr Jedlinský, Mgr. Jana Junková, Mgr. 
Rudolf Beran

5/20Z/2020 prodej pozemku p. č. 5225 (4580 
m2) - trvalý travní porost v k. ú. Je-
víčko-předměstí do vlastnictví SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Je-
víčko, Svitavská 466, 569 43 Jevíčko,  
IČ: 64210693 za cenu 4.580 Kč vč. DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Jevíčko na prodej pozemku p. č. 
5225 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

6a/20Z/2020 podmínky prodeje rozvodů ka-
belové televize Jevíčko za minimální 
nabídkovou cenu 2,8 mil. Kč bez DPH  
a hodnotící kritéria

7a/20Z/2020 prodej pozemku p. č. st. 216/1 
(564 m2) - zastavěná plocha a nádvoří  
a nově zaměřeného pozemku p. č. 
138/1 (252 m2) - ostatní plocha, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí do podílové-
ho spoluvlastnictví R*** B*** Jevíčko  
a M*** B*** Jevíčko za cenu 413.785 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a R*** B*** a M*** B*** 
na prodej pozemků p. č. st. 216/1 a p. 
č. 138/1, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/20Z/2020 koupi pozemků p. č. 4241/34,  
p. č. 4241/35, p. č. 4241/52 a p. č. 
4241/53, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
od D*** P*** Jevíčko za cenu 20.188 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč účastní-
ky rovným dílem + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a D*** P*** na koupi 

pozemků p. č. 4241/34, p. č. 4241/35, 
p. č. 4241/52 a p. č. 4241/53, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7c/20Z/2020 prodloužení lhůty dokončení 
staveb garáže v lokalitě za Židovským 
hřbitovem v k. ú. Jevíčko-předměstí  
o jeden rok J*** O***, S*** O*** st., S*** 
O*** ml., J*** P*** st., J*** P*** ml., R*** 
K***, M*** J*** a D*** H***

7e/20Z/2020 směnu nově zaměřených po-
zemků p. č. 5200/5 (318 m2) a p. č. 
5200/6 (1156 m2) a pozemek p. č. 
4639/1 (17809 m2), vše orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí v majetku Města Je-
víčko za nově zaměřené pozemky p. č. 
5201/5 (2965 m2), p. č. 5203 (1006 m2)  
a p. č. 4226/1 (1488 m2) a spoluvlastnic-
ký podíl o velikosti id. 3/8 k celku po-
zemku 5142 (11167 m2), vše orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku 
Hanácká zemědělská společnost Jevíč-
ko, a. s. + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč Městem Jevíčko + směnnou smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a Hanáckou 
zemědělskou společností Jevíčko, a. s.  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/20Z/2020 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
anetu Pávkovou a Ing. Františka Bušinu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
4/20Z/2020 starostu města a správce bytové-

ho a nebytového fondu města jedná-
ním se stávajícími nájemníky objektů 
za účelem seznámení záměru prodeje 
nemovitostí a případné řešení jejich by-
tové situace

6b/20Z/2020 radu města schválením záměru 
prodeje rozvodů kabelové televize Je-
víčko, vyhodnocením předložených na-
bídek a schválením samotného prodeje

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 15. června 2020

Rada města Jevíčko schvaluje
1/42R/2020 program 42. schůze rady města 

dne 29. 6. 2020
2/42R/2020 obnovu náhrobků na Židovském 

hřbitově v Jevíčku firmou Kamenoso-
chařství Hemzal, Jiráskova 359, 798 52 
Konice za částku 20.000 Kč s 50 % fi-
nanční spoluúčastí společnosti Matana, 
a. s., Židovská obec v Praze, Malá Štu-
partská 646/1, 110 00 Praha 1

3c/42R/2020 bezplatný pronájem městské 
chaty a tábořiště pro SRPS ZŠ Jevíčko 
na Smolenském údolí k uspořádání let-
ního táboru pro děti I. stupně ve dnech 
2. 8. 2020 - 8. 8. 2020

3d/42R/2020 cenovou nabídku firmy NETVOIP 
Jevíčko k realizaci nového kamerového 
bodu na budově synagogy za částku 
39.518 Kč bez DPH

4a/42R/2020 rozpočet kulturních programů 
v rámci Jevíčského kulturního léta do 
částky 70.000 Kč

4c/42R/2020 objednávku fotografování měs-
ta Jevíčka a zhotovení virtuální video-
prohlídky památek města fotografem 
panem Jaroslavem Horákem, Končín-
ská 110, Litomyšl za nabídkovou cenu 
72.600 Kč vč. DPH

4e/42R/2020 hodnotící komisi pro výběrové 
řízení na zakázku zhotovitele staveb-
ních prací na akci „Přístavba a stavební 
úpravy kina aSTRa, Kostelní 41, 569 43 
Jevíčko“ ve složení dle zápisu

5a/42R/2020 dotaci ve výši 3.750 Kč na pořá-
dání příměstského tábora „Prázdninová 
dílna s knihou“ v termínu 13. 7. 2020 
- 17. 7. 2020 a dotaci ve výši 5.250 Kč 
na pořádání příměstského tábora „Ces-
tovatel všeuměl“ v termínu 20. 7. 2020 
- 24. 7. 2020 pořádaných MaS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. ve 
spolupráci se ZŠ Jevíčko

5b/42R/2020 realizaci knižní publikace „Židov-
ská obec Jevíčko“ v nákladu 200 ks a ce-
novou nabídku společnosti TG TISK, s. r. 
o., 5. května 1010, 563 01 Lanškroun ve 
výši 97.000 Kč vč. DPH

5c/42R/2020 smlouvu o bezplatné výpůjčce 
mezi Městem Jevíčko a Institutem Te-
rezínské iniciativy, o. p. s. na výstavu 
„Nechte mě být, jaká jsem - životní pří-
běh anne Frankové“

5d/42R/2020 přijetí dotací Pardubického kraje 
v Podprogramu 4 na podporu subjektů 
činných v oblasti kultury v Pardubickém 

Usnesení 42. schůze Rady města Jevíčko konané dne 29. června 2020
kraji a na požární ochranu pro JSDH 
Jevíčko na akce dle zápisu a pověřuje 
starostu podpisem smluv

5e/42R/2020 CN firmy LOTECH Design, spol. 
s r. o., Zlatnická 6, 110 00 Praha 1 k za-
koupení pultové, prosklené a uzamy-
katelné vitríny pro potřeby muzea za 
částku 50.980 Kč bez DPH, kdy k úhradě 
bude využito dotace Pk ve výši 30.000 
Kč

6c/42R/2020 aktualizaci seznamu technických 
prostředků města Jevíčko k provádění 
záchranných a zabezpečovacích prací 
při povodni, požáru a jiných mimořád-
ných událostech

6e/42R/2020 vyřazení vozidla avia a 30 Na rz 
SY 96 - 07 z registru motorových vozi-
del a z majetku města

7b/42R/2020 cenovou nabídku správce VO 
(Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 
42 Chornice, IČ: 88620387) na výmě-
nu veřejného osvětlení v ul. U Cihelny  
v Jevíčku za nabídkovou cenu 85.242 Kč 
vč. DPH

7c/42R/2020 zakoupení 10 ks pivních setů za 
celkovou cenu 19.980 Kč vč. DPH a nůž-
kového altánu v ceně do 17.000 Kč vč. 
DPH pro potřeby města

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
7d/20Z/2020 bod usnesení ZM č. 12/3Z/2018 

ze dne 10. 12. 2018 - ZM schvaluje 
směnu nově zaměřených pozemků  
p. č. 5200/2 (1125 m2) a p. č. 5200/3 
(318 m2) a pozemku p. č. 4639/1, vše 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí  
v majetku Města Jevíčko za nově zamě-
řené pozemky p. č. 5201/2 (1869 m2)  
a p. č. 4226/1 (1488 m2) a spoluvlastnic-
ký podíl o velikosti id. 3/8 k celku po-
zemku 5142 (17809 m2), vše orná půda  
v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku Ha-
nácké zemědělské společnosti Jevíčko, 
a. s. + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
Městem Jevíčko + směnnou smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Hanáckou ze-
mědělskou společností Jevíčko, a. s.  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 19. zasedání 
ZM a 41. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informace odborníka na problematiku přírod-
ních biotopů s návrhem na přípravu biotopu 
stávající nádrže Žlíbka
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
informaci KT CZ, s. r. o. Česká Třebová o tech-
nické infrastruktuře kabelové televize a inter-
netového připojení na území Jevíčka a předlo-
žené náklady na její modernizaci
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce května 2020

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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8a/42R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene mezi Městem Jevíčko a kupující-
mi dle zápisu na zřízení věcného bře-
mene na pozemku p. č. st. 216/1 a nově 
zaměřeného pozemku p. č. 138/1, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

8c/42R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2006467/VB/1, Jevíčko, 
Soudní – rekonstrukce, knn mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemcích p. č. 96/7, p. č. 96/8, p. č. 
96/9, p. č. 96/24, p. č. 107/8, p. č. 107/9, 
p. č. st. 4, p. č. st. 6 a p. č. st. 116/1, vše 
v k. ú. Jevíčko-město a pozemcích p. č. 
49/7, p. č. 1752/1, p. č. st. 102/1 a p. 
č. st. 119, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8f/42R/2020 vytvoření nového sadu v pro-
dloužení ulice Vrchlického a Římských 
legií, výsadbu aleje kolem stezky u ži-
dovského hřbitova, výsadbu sloupovi-
té formy javoru na ulici Okružní II dle 
doporučení komise životního prostředí

9/42R/2020 úhradu členského příspěvku 
dobrovolnému svazku obcí Regi-
on Moravskotřebovska a Jevíčska,  
IČ: 69834458 ve výši 69.400 Kč

Rada města Jevíčko pověřuje
4d/42R/2020 investičního technika města za-

jištěním nezbytné technické dokumen-
tace pro řešení výměny kotle a zateple-
ní budovy Zámečku bez využití dotace

8d/42R/2020 vedoucího organizačního odbo-
ru provedením místního šetření na po-
zemku p. č. 136/1 v k. ú. Jevíčko-před-
městí s provedením fotodokumentace 
místa a následné předložení komplexní 
zprávy radním k rozhodnutí

8g/42R/2020 vedoucího organizačního od-
boru zajištěním plánu výsadby v rámci 
schválených akcí dle doporučení komi-
se životního prostředí

Rada města Jevíčko ruší
6d/42R/2020 bod usnesení RM č. 5b/22R/2019 

ze dne 23. 9. 2019 týkající se zjedno-
směrnění ul. Soudní ve směru od ul. 
Třebovská s výjezdem do ul. Kostelní  
s ponecháním obousměrného úseku  
z ul. Kostelní po RD č. p. 52 v ul. Soudní

8b/42R/2020 bod usnesení RM č. 5a/38R/2020 
ze dne 20. 4. 2020 týkající se smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. IE-12-
2006467/VB/1, Jevíčko, Soudní – re-
konstrukce, knn mezi Městem Jevíč-
ko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene - služebnosti na po-
zemcích p. č. 96/7, p. č. 96/8, p. č. 96/9, 
p. č. 96/24, p. č. 107/8, p. č. 107/9, p. č. 
st. 4, p. č. st. 6 a p. č. st. 116/1, vše v k. 
ú. Jevíčko-město

Rada města Jevíčko souhlasí
3b/42R/2020 s čerpáním investičního fondu 

MŠ Jevíčko do výše 170.000 Kč na ná-
kup dvou herních prvků na zahradu MŠ 
v roce 2020

3e/42R/2020 s čerpáním investičního fondu 
ZŠ Jevíčko ve výši 261.296,05 Kč v rámci 
projektu „Modernizace učebny přírod-
ních věd“

3f/42R/2020 se zápisem oboru vzdělávání Zá-
kladní škola speciální z důvodu přítom-
nosti žáků se střední mentální retardací 
a kombinací vad

Rada města Jevíčko neschvaluje
3a/42R/2020 zbudování vyhrazených parkova-

cích stání kolem celého domu č. p. 126 
na ul. Barvířská a Kobližná v Jevíčku pro 
celkem 6 vozidel žadatelům dle zápisu

Rada města Jevíčko uděluje
7a/42R/2020 souhlas žadatelce dle zápisu  

s vybudováním zpevněné parkovací 
plochy ze zatravňovacích bloků před 
domem č. p. 355 a č. p. 564 na části 
pozemku p. č. 1753/2 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí na ul. Zadní na šíři vjezdu  
+ 2,5 metru směrem ke spodní hranici 
RD na 1 parkovací kolmé stání s pod-
mínkou, než bude provedena vlastní 
realizace vyřídit si veškerá potřebná 
vyjádření pro provedení stavby, která 
budou předložena radě před vlastní  
realizací zpevněné parkovací plochy

Rada města Jevíčko jmenuje
4b/42R/2020 nové členky SPOZ Města Jevíčko 

paní Janu Dunaj a Dagmar Krhlovou
6b/42R/2020 Františka Juriše, pověřeného ve-

dením MP Jevíčko, členem komise pro 
mimořádné události s účinností ode 
dne schválení

Rada města Jevíčko odvolává
6a/42R/2020 z členství komise pro mimořádné 

události Bc. Miroslava Zemánka vzhle-
dem k ukončení pracovního poměru  
u Města Jevíčko

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupi-
telstvu města
8e/42R/2020 vyhovět žádosti o převod vlast-

nických práv stavebního pozemku 
pro garáž v lokalitě ul. Římských legií  
v Jevíčku dle článku VII., odst. 7. kupní 
smlouvy žadateli dle zápisu

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

Ceník naturálního obilí 2020
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

a Chornická z.o.s., a.s.

Obilí se bude vydávat na posklizňové lince v Jaroměřicích 
od 7. 9. 2020 každé pondělí a úterý od    8:00 – 11:00 
                            12:00 – 15:00

Zaměstnanci a pronajímatelé půdy:  
- max. 8 q obilí (pšenice, ječmen) 350,-Kč/q (včetně DPH).

Ostatní: 500,-Kč/q (včetně DPH). 
Platba pouze v hotovosti.  

Vydávat se bude do konce května 2021.

Info: p. Martinásek tel. 725 557 779
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Pardubice, 31. července 2020

Roušky jsou v nemocni-
cích opět povinné i pro 
pacienty
Z důvodu zhoršující se epidemiologic-
ké situace v některých okresech Pardu-
bického kraje platí ve všech pěti zaří-
zeních nemocnice Pardubického kraje  
od 1. srpna opět povinnost nosit roušky 
i pro pacienty, a to jak ambulantní, tak 
hospitalizované. 
I přes červencové rozvolnění jsou nemoc-
niční areály jedny z mála míst, kde povin-
nost mít zakryté dýchací cesty trvá. Od 
soboty 1. srpna se tato povinnost bude 
vztahovat opět i na hospitalizované pa-
cienty, dovoluje-li to jejich zdravotní stav. 
Pacienti si musejí nasadit roušku, pokud 
se pohybují po oddělení mimo svůj pokoj 
nebo v jiných uzavřených prostorách ne-
mocnice. Ochranu dýchacích cest musejí 
nasadit také klienti nemocničních lékáren. 
„Pacienty, jejich doprovody, návštěvy i další 
příchozí do areálu všech zařízení Nemocnice 
Pardubického kraje prosíme, aby do nemoc-
nic i nadále přicházeli s rouškou nebo jinou 
ochranou dýchacích cest a byli ohleduplní ke 
svému okolí,“ uvedla Lucie Bareková, ústav-
ní epidemioložka nemocnice Pardubic-
kého kraje, a dodala, že v areálech nemoc-
nic je i nadále třeba dodržovat bezpečné 
rozestupy alespoň dva metry a při příchodu  
a odchodu ze zdravotnického zařízení si 
dezinfikovat ruce. 
Povinnost vychází z platného mimořád-
ného opatření Ministerstva zdravotnic-
tví z 3. července 2020. Celé jeho znění 
je dostupné na https://www.mzcr.cz/
mimoradne-opatreni-omezeni-provo-
zu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-
-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzeb-s-
-ucinnosti-od-4-7-2020-do-odvolani/
 I nadále tak platí, že roušky nemusí mít 
děti do dvou let věku a osoby s poruchou 
intelektu, kognitivní poruchou či závažnou 
alterací duševního stavu, jejichž mentální 
schopnosti či aktuální duševní stav neu-
možňují dodržování této povinnosti.

Více informací
Mgr. Kateřina Semrádová 
tisková mluvčí
vedoucí oddělení komunikace a marketingu
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Tel. +420 466 011 164, 
mobil: +420 601 324 207

TISKOVÁ ZPRÁVA17. 8. 2020 začala oprava komunikace  
Zadní Arnoštov – Křenov

Vážení občané,
informujeme Vás, že Pardubický kraj jako investor zahájil realizaci opravy silnice ze Zad-
ního arnoštova do Křenova od 17. 8. 2020. Realizaci opravy bude provádět společnost  
M-SILNICE a.s. S ohledem na termín zahájení je první část opravy v letošním roce plánová-
na do 31. 10. 2020 v úseku Zadní arnoštov – odbočka Mařín a v části obce Křenov, druhá 
část bude pokračovat od 1. 4. do 20. 7. 2021 v úseku odbočka Mařín – Křenov. autobusy 
budou Zadní arnoštov obsluhovat dle jízdního řádu pouze od horní zastávky „U hájenky“. 
autobusová zastávka v obci u křížku bude mimo provoz.
Objízdná trasa bude vedena přes obce Bělá u Jevíčka a Březina. Žádáme Vás tedy o toleran-
ci dopravních komplikací zejména s objízdnou trasou a dopravní obslužností. Jsme velmi 
rádi, že Pardubický kraj do oprav svých komunikací v našem regionu stále investuje nemalé 
prostředky a dochází tak ke zlepšování komunikační sítě.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

 

Pečovatelská služba informuje
V rámci posledního zasedání Rada města Jevíčko schválila Usnesení č. 2b/43R/2020, 
které řeší žádost na zakoupení nového automobilu pro Středisko pečovatelské služ-
by města Jevíčko a také modernizaci a vybudování funkční bezbariérové koupelny 
pro uživatele na ulici Kobližná 125. Bude-li plánovaný projekt schválen, bude realizo-
ván v rámci vyhlášené 3. výzvy MaS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP. Potřeba 
obnovit automobil v rámci terénní formy pečovatel-
ské služby je dlouholetá. Vozidlo používané v sou-
časnosti je zastaralé, poruchové a nevyhovuje při 
přepravě hůře mobilních uživatelů našich služeb. K 
plánu přestavby jedné z koupelen Střediska pečo-
vatelské služby na ulici Kobližná 125 jsme přistoupili 
zejména proto, že prostory nejsou bezbariérové a 
ani uživatelsky přívětivé. Stávající vstup je úzký, chy-
bí převlékárna pro uživatele a úložné prostory pro 
oblečení a hygienické potřeby. Vzhledem k postup-
ně se měnící cílové skupině je nezbytné se přizpů-
sobit i v nabízených službách. Pokud by projektový 
záměr uspěl, samotná realizace by proběhla v roce 
2021. Věříme, že ke spokojenosti všech podílejících 
se stran. Děkuji zúčastněným stranám za pomoc při 
realizaci projektového záměru, a to zejména MaS 
Moravskotřebovsko a vedení města Jevíčka.

Za Středisko pečovatelské služby, Miroslava Čepová, vedoucí
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LiStOVání.cz: ČTYŘLÍSTEK  
(Jaroslav Němeček)
LiStOVáNí si splnilo sen a vyráží na turné po svých 
nejvěrnějších scénách pro své nejvěrnější diváky, 
diváky klasických večerních představení, kteří když ale vezmou své 
děti nebo vnoučata, potěší je to také. 
Čtyřlístek je tu už 50 let a je dětstvím nás všech. 50 let za tímhle legen-
dárním komiksovým seriálem stojí úžasný Jaroslav Němeček. Na výlet 
do Třeskoprsk vás zve Lukáš Myšpulín Hejlík, Věra Fifinka Hollá, alan 
Bobík Novotný a Pavel Piňda Oubram.
Vstupné 50,- Kč
Vstupenky si můžete zakoupit i rezervovat v Městské knihovně  
v Jevíčku

V roce 2020/2021 otevíráme tyto jazykové kurzy:
němčina pro pokročilé

Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro pokročilé

Španělština pro začátečníky
Španělština pro pokročilé

Všechny potřebné informace najdete na webu Městské knihovny  
v Jevíčku https://www.knihovna-jevicko.cz/

V září se vracíme ke klasické půjčovní době:

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

Sobota 8.00 – 11.00

Od 1. září je také v provozu veřejný internet.
I nadále platí nutnost dezinfikovat si ruce při příchodu do knihovny 
a udržovat 2 metrový odstup. 
Děkujeme vám, že respektujete nařízení, která jsou pro nás závazná.

Čtyřlístek
a je to tady. Speciální speciál. Ne tak úplně pro děti, ale když je 
vezmete, nic se nestane :-). Legrace, vzpomínka, odměna pro herce 
i diváky. 
Kdy?? 20. září 2020 v 17.00 hodin na sále zámečku. 
Tak tohle si nesmíte nechat ujít.
Myšpulín umluvil pana Němečka a vrací se k nám skvělá sestava, 
kterou vídáte na Listování.
Úžasná Fifinka, skvělý Bobík, nepřehlédnutelný Piňďa a neuvěřitelný 
Myšpulín.
a že se je na co těšit.
 
LUKáŠ HEJLÍK = MYŠPULÍN
aLaN NOVOTNÝ = BOBÍK
PaVEL OUBRaM = PINĎa
VĚRa HOLLá = FIFINKa. 

Městská knihovna Jevíčko
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Díl pátý 

Městská věž
Tato pamětihodnost byla budována současně s městskými hradba-
mi v polovině 14. století jako součást opevnění v jeho nejslabším 
místě v nadmořské výšce 366 m. Má půdorys čtverce o straně 7,8 
m se základy cca 1 m. Opukové zdivo od síly 2,2 m ve výšce 19 
m má 1,7 m. Původně nad zdivem byla gotická výhledová jedno-
duchá střecha, dávající věži výšku 37 metrů. Do současné podoby  
s renesanční bání, lucernou na cihlové nástavbě, byla věž přestavěna  
s poslední opravou hradeb a bran za pánů Žalkovských a purkmistra 
Beneše Moltoše z Dobrušky r. 1593. Vedle věže stála „Horní brána“ 
zbořená r. 1907, erby rodiny Žalkovských , které ji zdobily, jsou za-
zděny do severního zdiva věže v úrovni brány.

Navštivte věž a budete překvapeni, co vzácného a zajímavého ukrý-
vá.

V přízemí: upoutá velká tabule s několika důležitými údaji  
o městě. R. 1258 bylo Jevíčko Přemyslem Otakarem 
II. povýšeno na město královské. Velké požáry město                                                                                                                                            
postihly r. 1562, 1587, 1724, 1747, 1850 a 1869.  
Věž nikdy nebyla poškozena, ani zničena. 
Které řemeslnické cechy zde byly: 1562 krejčovský, 
1581 ševcovský, 1690 tkalcovský, 1692 pekařský, 
1696 řeznický, 1707 mydlářský, 1726 hrnčířský, 1739 
mlynářský, 1785 zednický a tesařský, 1790 klobouč-
nický, 1804 soukenický, 1815 barvířský. Po čtyřech 
zůstaly robustní kovové truhlice, nejmladší z r. 1830. 
Pod schodištěm odpočívá druhý hodinový stroj  
z r. 1612 a opodál dřevěná lavice z kostelíčka sv. Bar-
toloměje s novou tabulkou z r. 1940 psanou německy.  

Věží vystupujete po novém schodišti při pěkně vyspárovaném zdivu 
(1993). V třetím patře v jižním zdivu je zazděný původní vchod do 
věže přístupný pouze z hradeb.

Po zdolání čtyř pater se zastavte u nově vybudované podlahy tvořící 
prostor s okénky střílnové podoby v jižní a západní zdi. Ve východní 
zdi je okno větší, nevím proč. Tam stojí za povšimnutí: 2 dřevěné 
malované truhly, 1 rohová dřevěná skříňka na sklenice, skříňový obal 
od hodin, vysoký 213 cm, 1 drhlen lnu, 1 kolébkový lis na tvaroh,  

1 míchadlo na vaření povidlí  
v kotli, 2 dřevěné okované truhlice  
z bývalé radnice (zbořené 1897),  
1 palisáda (1225), kříž z vojen-
ského pohřebiště (1813 – 1814) 
kousek dřevěného vodovodního 
potrubí (sloužící do roku 1896),  
3 šindele z kostela, které r. 1870 
přibil zednický mistr Jiřik Mackerle z Jaroměřic, zchátralý znak měs-
ta (orlice bez hlavy) s tureckým půlměsícem, srdce z rekvírovaných 
zvonů 9. 4. 1942 hmotnosti 39 kg a 17 kg. 

Po dvou patrech míjíte druhou podlahu se střílnami do čtyř světo-
vých stran, kde je od r. 2005 instalována kabina se zařízením pro 
mobilní telefony.

Vystoupíte další dvě patra a míjíte třetí podlahu, kde uprostřed stojí 
hodinový stroj pro čtyři ciferníky v ochozu (1933) s elektrickým na-
tahováním od r. 1973. I tam jsou střílny v jižním, západním a sever-
ním zdivu.

Po zdolání devátého patra končí opukové zdivo a stojíte v prostorné 
zvonici, 19 m vysoko od úpatí věže.

Kolem vás cihlové zdivo z r. 1593, čty-
ři velká dvoukřídlová okna, uprostřed 
dubová zvonová stolice vzpěradlové 
konstrukce pro čtyři zvony z r. 1709, 
které byly do ní zavěšeny 19. 12. 1709 
z blízké dřevěné přízemní zvonice, stá-
vala na místě sochy sv. Mikuláše (1715). 

Převěšování zvonů se stalo za Václava 
Ferdinanda Žalkovského, faráře Tomá-
še Pinkavy, purkmistra Matyse Dvořáka  
a mladšího purkmistra Josefa Kudly.

Z archivu p. Františka Plecha vybra-
la redakce Jevíčského zpravodaje.

s
František Plech napsal o Jevíčku a Malé Hané

Přehled akcí Jevíčko ZÁŘÍ
2. 9. 14:30 Zahajujeme s písničkami, Seniorky Palouček
6. – 8. 9.  Bazar dětského zboží, synagoga
9. 9. 14:30 Bylinky v kuchyni, Seniorky Palouček
13. 9. 15:00 Beseda s důchodci, zámeček
14. 9. 16:00 Zastupitelstvo města, sál zámečku
16. 9. 14:30 Vycházka ke kostelíčku, Seniorky Palouček
19. 9. 09:00 Ukliďme Česko, Žlíbka
19. 9. 11:00 Soutěž ve vaření kotlíkového guláše,  
  Pivovarský park
23. 9. 14:30 Cvičení pro zdraví, Seniorky Palouček
26.- 27. 9.  09:00 Výstava králíků, holubů a drůbeže,  
  areál chovatelů
30. 9.  Květinový den, Skauti Jevíčko
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Prázdninová dílna s knihou 

Básně z tábora:

VŮnĚ PRÁZDnIn
Když škola skončí a ty už jí máš dost?
Takhle voní RaDOST.
Když kamarád do ciziny na prázdniny utek?
Takhle voní SMUTEK.
Když vedle tebe v autobuse sedí kráska?
Takhle voní LáSKa.
Ona vystoupí a ty myslíš jen na slzy a brek?
Takhle voní VZTEK.
Běháš po venku a používáš svoji hbitost? 
Zlomíš si nohu.
Takhle voní LÍTOST.
Zdála se ti noční můra?
Takhle voní SMŮLa.
Prší a ty pozoruješ bouřky mrak?
Takhle voní STRaCH.
Sníš naráz moc zmrzliny?
Takhle voní PRáZDNINY.

Barbora Grulichová

Prázdniny všemi smysly
To jsem takhle jednou na prázdniny jela,
cestou rozkvetlá louka celý vlak provoněla.
Takovou krásu jsem jaktěživ neviděla,
dlouze jsem se na louku zahleděla.

To u nás ve městě nemáme.
Tam televizí se kocháme.
Sedíme na gauči, zprávy posloucháme,
brambůrky a tyčinky u nich pojídáme.

Proč to vlastně děláme? Co z toho pak 
máme?
Stejně pořád na všechny jenom nadáváme.
Radši batoh popadni
a z domu ihned vypadni.
Nasedni na vlak a prostě jeď,
vždyť žiješ jen jednou - tady a teď!

Barbora Vykydalová

Kdyby nebyly smysly
Jak by byl svět pustý,
kdyby neměli jsme smysly…
Neviděl bys, neslyšel bys,
necítil bys, nechutnal bys,
nehmatal bys.
Nemohl bys vůbec nic.

Kdyby zmizel zrak,
co by bylo pak? 
Neviděl bys kamaráda,
co na Tebe šťastně mává,
co úsměv má na tváři, 
kterým Tě vždycky rozzáří.

a co kdyby nebyl sluch?
Vše, co bys řekl, jako by byl vzduch.
Neslyšel bys hudbu hrát
a té dívce mohl bys třeba dárek dát,
ale co když chce jen slyšet 
„Mám tě rád, vždy při Tobě budu stát.”?

a co čich? 
Jak bys cítil tu vůni přírody, 
které vždycky ses tak štítil?
Vůni dřeva, mokré trávy,
zážitků s Tvými kamarády?

„Kdyby smysl jménem chuť tu nebyl, 
to bych snad i nějak přežil.”
Věř mi, že ne. Nepřežil.
Jen těžko bys s časem soupeřil. 
Po chvilce totiž, přišla by potíž.
až bys měl opravdu velký hlad
a chtěl si své oblíbené jídlo dát,
chutnalo by divně, tak nijak.
Už nechtěl bys večeřet, obědvat, snídat.

13. - 17. července se na Žlíbkách v Jevíčku scházel 
příměstský tábor literárního klubu Káčko. Celý týden 
Prázdninové dílny s knihou se nesl v tématu lidských 
smyslů. K tvořivé činnosti účastníky inspirovaly zejména bás-
ničky Shela Silversteina, Daniely Fischerové a Emanuela Fryn-
ty. Takzvané Káčkaře provázel zrak, sluch, hmat, čich a chuť 
při plnění rozmanitých úkolů a vymýšlení veršů. No prostě to 
byly rýmy a šprýmy. Se „smysly“ se četlo, dramatizovalo, tan-
covalo, vyrábělo i vařilo. Novopečení i staří Káčkaři vnímali 

všemi smysly a uvědomili si, že v nich spočívá jakési bohatství. 
Další poklad objevili v přátelství, jehož duch doprovodil celý 
tábor. 

Prázdninová dílna s knihou byla částečně podpořena z dotačních pro-
středků za spolupráce MaS Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Finančně při-
spěli rodiče i Město Jevíčko. 
Osobně všem účastníkům přeji, aby se i nadále scházeli a příjemně spolu 
prožívali další akce. 

Petr Veselka, lektor tábora

a hmat…Jak chytíš svého kamaráda, 
když skáčete spolu do řeky
a křičíte „až navěky!”?
a jak pohladíš svého psa,
který štěká, ale nekousá?
a co když doma v temné noci
vydáš se na cestu za lednicí?
ani zde po hmatu bys nepoznal,
zda už jsi u ní, nebo máš jít ještě o krok dál.

Pořád si dokážeš představit, 
jaké to je nevidět, neslyšet, necítit?
Já teda ne a “tomu nahoře” děkuji,
že všechny smysly mi tak nějak fungují.
Jsou tu bohužel lidé, 
co tohle štěstí nemají. 
Být aspoň na chvíli zdraví, 
přejí si potají.

ale i když slepý nevidí, 
jak vypadá jeho kráska, 
bohatě mu postačí,
že je to pravá láska.
a hluchý, i když neslyší, 
co volá na něj kamarád, 
ví, že jeden pro druhého 
budou tady napořád.
Němý nemůže ti říct vlastně vůbec, vůbec 
nic. 
ale zato umí naslouchat, 
a i když to neřekne, 
víš, že má tě rád.

Není to zkrátka vždycky tak,
jak může se na první pohled zdát.
a i když jsou tito lidé nemocní, tak kolikrát
mnohem víc, než my, umí si života užívat.

Barbora Vykydalová
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Příměstský tábor “VŠEUMĚL CESTOVATEL”
Letos podruhé se nám podařilo zor-
ganizovat příměstský tábor Všeuměl, 
tentokrát v duchu cestovatelském. Tá-
bor proběhl ve dnech 20. - 24. 7. 2020  
a naším útočištěm se opět stala Zá-
kladní škola v Jevíčku. 
Jak už název napovídá, hlavním téma-
tem bylo cestování a poznávání blízké-
ho okolí. Snažili jsme se dětem přiblížit 
a ukázat, jak je tady u nás krásně a kolik 
zajímavých míst kolem nás je. 
V pondělí jsme podnikli skupinovou 
stopovanou ke kostelíku sv. Bartolo-
měje, kde na nás čekal poustevník, kte-
rý měl pro děti připravený malý kvíz.  
V úterý jsme vyrazili do Velkých Opato-
vic a podle mapy jsme vyšli za dějina-
mi a historickými památkami. Ve středu jsme podnikli celodenní výlet 
na Cimburk po stopách Bílé paní.  Měli jsme to štěstí, že jsme Bílou 

paní viděli! Ve čtvrtek nás čeka-
ly Jaroměřice a orientační běh ke 
Kalvárii. a jelikož čas nelze zasta-
vit, nastal pátek a s ním i přípravy 
na závěrečný program pro naše 
pozvané hosty - rodiče a blízké. 
Při tomto setkání jsme tak měli 
možnost ukázat všem přítomným 
krátká videa a prezentaci foto-
grafií z našich denních aktivit. 
Děti i dospěláci odcházeli s úsmě-
vem na tváři a náš tým “Všeumě-
lů“ měl radost z vydařeného týd-
ne. 

Tímto bychom chtěli moc podě-
kovat za finanční podporu rodi-
čům, městu Jevíčko a také panu 
řediteli Miloslavu Parolkovi za 
poskytnutí zázemí v základní 
škole.  
Tento příměstský tábor byl spolu-
financován prostřednictvím MaS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
o.p.s z programu OPZ. Děkujeme 
děvčatům z „MaSky“ za administ-
rativní podporu.
 Lucie Parolková, Veronika Ziková 

a Vít Parolek

Děti na tenisových kurtech v Jevíčku
Tenisový klub TC Jevíčko by rád osvěžil svoji členskou základnu mla-
dými tenisty, a proto pro začátečníky i mírně pokročilé uspořádal od 
20. do 24. července 2020 na dvorcích v areálu Žlíbka týdenní tenisový 
kemp. Zúčastnilo se ho 16 dětí ve věku 7 – 15 let. Během pěti dní se 
mladí sportovci pod vedením zkušených trenérů seznámili se základní-
mi tenisovými dovednostmi. Nácvik úderů byl prokládán pohybovými 
aktivitami zaměřenými na všeobecný rozvoj obratnosti. Tenisové tré-
ninky zpestřily i rozmanité sportovní soutěže a míčové hry. Na závěr si 
všichni na památku odnesli vedle nových zkušeností a zážitků i drob-
nou odměnu. Věříme, že tenisový areál v Jevíčku podobně ožije i na 
podzim a mnozí účastníci kempu se stanou členy TC Jevíčko a budou 
pokračovat v pravidelném tréninku.

Petr Veselka

TJ Jevíčko, z.s.
Míčový sedmiboj dvojic 16. ročník

V sobotu 18. 7. 2020 proběhl v hale a  ve sportovním areálu na Žlíbkách 
již 16. ročník Míčového sedmiboje dvojic. Sedmiboje se zúčastnilo 12 
dvojic z Mor. Třebové, Vel. Opatovic, Velešovic, Jevíčka a okolí. Utkaly 
se v tenise, pingpongu, nohejbale, petangu, basketbale (hody na koš), 
házené (hody na bránu) a fotbale (kopy na přesnost). Pořadí na prvních 
čtyřech místech:
1. Radomil Sedlák, Rudolf Grepl 34b.   
2. Igor Mráz, Oldřich Dvořák  33b.
3. Bratři Dostálové   29b.
4. Patrik Vrbický, Luboš Vykydal 26b.
Děkujeme Městu Jevíčko, všem dalším sponzorům a pořadatelům za 
hladký průběh tohoto tradičního sportovního míčového letního klání.

Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák
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výtvarný obor

Školné v uvedených oborech:

hudební: - individuální výuka   290,- kč/měsíc
výtvarný: -                            200,- kč/měsíc
Taneční:  -                             200,- kč/měsíc

 • 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
             - soubor bicích nástrojů

hudební 
obor

taneční obor

Zájemci se mohou hlásit osobně v ZuŠ Jevíčko, u Zámečku 451, tel. 775 299 253  
během měsíce června, nejpozději však první týden v září 2020.  

Podrobnosti naleznete na www.zusjevicko.cz

nabízí v roce 2020/2021 
výuku v těchto oborech:

Muži 23. 8. Ne JAROMĚŘICE 17:00

St. žáci 6. 9. Ne MĚSTEČKO TRnÁVKA 10:00

Muži 6. 9. Ne DLOUHÁ LOUČKA 16:30

St. přípr. 12. 9. So Turnaj 10:00

St. žáci 20. 9. Ne BŘEZOVÁ nAD SVITAVOU 10:00

Muži 20. 9. Ne BORŠOV 16:00

Ml. přípr 26. 9. So Turnaj 10:00

Ml. přípr 3. 10. So Turnaj 10:00

St. žáci 4. 10. Ne OPATOV 10:00

Muži 4. 10 Ne OPATOV 15:00

St. žáci 11. 10. Ne KŘEnOV / D. LOUČKA 10:00

Muži 11. 10. Ne LInHARTICE 15:00

St. přípr. 24. 10. So Turnaj 10:00

Muži 25. 10. Ne MORAŠICE 14:30

St. žáci 28. 10. Ne KOCLÍŘOV 10:00

St. žáci 1. 11. Ne MORAŠICE / H. ÚJEZD 10:00

Muži 7. 11. So HRADEC nAD SVITAVOU 13:30

Fotbalový  
podzim 2020 

 na „eská“
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pro účastníky budou v cíli  
připraveny diplomy a malé dárky  

s logem pochodu

KUŘIM

SVĚTLÁ

VELKÉ OPATOVICE

MĚSTEČKO TRNÁVKA

ETAPA  
MORAVSKO 
TŘEBOVSKÁ

s návštěvou  
MUZEA SILNIC  

Vikýřovice  
u Šumperka

ETAPA  
POD HUŠÁKEM

trasa  
Městečko Trnávka  

– Jevíčko

ETAPA  
Z BRNA KE KUŘIMI

silniční stavby  
u Ostopovic, Veselky,  

Bystrce, Kuřimi aj.

ETAPA
ČERNOHORSKÁ 

přes Žernovnickou  
hrásť kolem Chlumů  

BOSKOVICE

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

JEVÍČKO

1. ETAPA  
MALOHANÁCKÁ

12. 9. 2020
z Boskovic a Světlé 

do Velkých Opatovic

LAŽANY 

BRNO

Klub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá v sobotu

       12. září 2020

společné vycházky
S ODBORNÝM VÝKLADEM
KČT Boskovice v rámci dalšího ročníku Pochodu po R43 bude  
realizovat v prostoru dálnice několik etap. Účastníci postupně  
navštíví nejdůležitější místa současné (nedostavěné) R43 i budoucí  
místa nové D43. Všechny etapy zajišťujeme s odborným výkladem  
historiků, přírodovědců, regionálních odborníků a partnerů 
z místních samospráv.

1. ETAPA „MALOHANÁCKÁ“
START Boskovice /sokolovna/8.00/20 km
odborný výklad: RNDr. Hynek Skořepa

START Světlá /výletiště/10.30/10 km
(Odjezd autobusu v 10.00 z parkoviště u Zlaté růže, Boskovice.)
odborný výklad: RNDr. Jaroslav Oldřich

 CÍL: MORAVSKÉ KARTOGRAFICKÉ  
  CENTRUM VELKÉ OPATOVICE
 odborný výklad nad velkou mapou Moravy, 
 kvíz o ceny ze znalostí Moravy
 (Autobus do Boskovic bude přistaven.) 
Startovné: 50 Kč 

NUTNÁ REGISTRACE do úterý 8. září 2020   
na  j.oldrich@centrum.cz

Termíny dalších etap budou postupně zveřejňovány.
Informace: RNDr. Jaroslav Oldřich  
      tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz 

Sledujte novinky na www.kctboskovice.cz

BOSKOVICE

Accord

1. ETAPU  11. ročníku
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Sháním domek, chalupu či zemědělskou 
usedlost, se zahradou, pozemky, tak do 20 km 

v okolí Jevíčka. Může být i horší stav.  
Tel.: 774 945 405.

Konference Tajemství elektromobility
Termín: 18. září 2020 (9:00–15:00 hodin) 
Místo konání: Zámecký skleník Boskovice
Hlavní témata konference: elektromobilita – nabíjení – fotovoltaika 
– dotace 
RD bez drahých plateb za energii – TESLÁČEK.
Synergie fotovoltaiky a elektromobility – ELEKTRO Dad.
Více na www.kome2019.cz.

3. elektrowesternový sraz Boskovice
Termín: 19. září 2020 
Místo konání: Westernové městečko Boskovice
Vítáni jsou všichni majitelé elektromobilů a zájemci o elektromobilitu, 
široká veřejnost, rodiny s dětmi. Možnost projížďky elektromobilem po 
okolí, představení novinek. Výuka tanců – pro registrované účastníky 
zdarma. Velká elektromobilní soutěž. Večer country bál se skupinou 
PRAK. 
Doprovodné akce:
Sobota 19. září 2020 – Dámská degustace moravských vín
Neděle 20. září 2020 – Elektrolodě v Punkevních jeskyních
Nutné zakoupit vstupenky přes stránky pořadatele.
Registrace a program na www.mala-elektromobilita.cz.
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Basketbal Jevíčko – začátek sezony 
2020/2021

Po dlouhé pauze, která byla pro všechny hráče a trenéry nuceným od-
počinkem, začíná pro jevíčský basketbalový klub další sportovní sezo-
na. Za podpory ZŠ proběhnou nábory dětí a jejich rozdělení do trénin-
kových skupin. Trénovat začneme od 7. září v tělocvičnách na základní 
škole a v hale na Žlíbkách. Po dvou úspěšných letech, kdy se naši kluci 
statečně prali v nadregionální lize U19 v rámci královéhradeckého kra-
je, nás čeká nová sportovní výzva. Doplníme kádr mladšími odchovanci 
klubu a začneme se připravovat na další sezonu. Ve skupině starších 
děvčat se družstvo prozatím udrželo se stávajícími hráčkami. Někte-
ré z nich budou hostovat v Brně, kde již minulou sezonu účinkovaly  
v nadregionální lize v rámci jihomoravského kraje. Chystáme tréninko-
vé kempy, které proběhnou v podzimních měsících, plánujeme basket-
balové soboty a nadále budeme spolupracovat s kluby, které jsou pro 
nás dostupné v rámci regionu. V jednání je i uspořádání exhibičního 
turnaje v olympijské basketbalové disciplíně 3x3, který bychom rádi za 
pomoci české basketbalové federace uskutečnili na jaře 2021. Hlavním 
úkolem pro trenéry, hráčky a hráče zůstává poctivá tréninková činnost, 
která přináší dětem radost z pohybu, propocená trička a budování ce-
loživotního vztahu k překrásné a chytré hře zvané basketbal.
Rozdělení do tréninkových jednotek a další informace můžete najít na 
www.basketjevicko.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 774 
333 938, email vymetalr@gmail.com
Neúplné výsledky našeho družstva v uplynulé sezoně můžete najít na 
www.cbf.cz
Přijďte mezi nás, jsou vítání hráči všech věkových kategorií a každý, kdo 
by nám chtěl pomoci s trénováním dětí. Těšíme se na novou sezonu!

Za basketbalový klub Jevíčko,  z. s.
Radek Vymětal

BASKET KLUB JEVÍČKO
Tenis Club Jevíčko, z.s.

O víkendu 25. – 26. 7. 2020 
proběhl tradiční  deblo-
vý tenisový turnaj seniorů  
„O JEVÍČSKOU VĚŽ MEMORI-
áL PŘEMKa RYŠE“, tento rok 
polojubilejní 15. ročník. Tur-
naje se zúčastnilo 11 dvojic 
z TC Jevíčko, Prahy Radotína, 
Slovanu Svobody, Brna, Bílo-
vic.
Letošní ročník vyhrála jevíčská dvojice Rudolf Grepl ml. a Bronislav 
Wetter. Ve finále se utkala s pražskou dvojicí Jiří Bartoníček a Michal 
Kuchař. Souboj byl velmi vyrovnaný, rozhodl až super tiebreak, ve kte-
rém hrála velkou roli i atmosféra utvořená diváky. Vítězové v super 
tiebreaku odvrátili celkem pět matchballů a mohli se tak, byť s trochu 
odřenýma ušima, radovat z vítězství.
Děkujeme Městu Jevíčko a všem sponzorům, pořadatelům, bez kte-
rých by tento srdeční turnaj nemohl být realizován. Velký dík patří  
i Pavlu Lieblovi za výtečné makrely, Nahidkovi Mrvoljakovi za vý-
tečnou práci s pípou, našim ženám, přítelkyním a dcerám za úžasné  
občerstvení a taktéž Kavárně – Bar 2. Svět za občerstvení pro účastní-
ky a hosty turnaje.
Velké poděkování Hance a Petrovi Veselkovým za perfektní zpraco-
vání patnáctileté historie turnaje (hrací plány a fotografie) do tištěné 
podoby, která je k nahlédnutí v klubovně TC Jevíčko, a kterou obdrželi 
všichni hráči a pořadatelé turnaje na USB flash discích.
1. místo Grepl - Wetter
2. místo Bartoníček - Kuchař
3. - 4. místo Veselka - Sedlák 
3. - 4. místo Sommer – Táborský

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

Tenis club Jevíčko, z.s.
O víkendu 1. 8. - 2. 8. 2020 proběhl tradiční tenisový turnaj O Jevíčskou 
věž a pohár města. Letošní ročník byl jubilejní desátý. Turnaje se opět 
zúčastnil velký počet hráčů z Jevíčka, Brna, Letovic, Blanska, Orlové, 
Ostravy a dalších měst, jeden hráč byl ze zahraničí (Německo). Vítě-
zem dvouhry se stal 1. nasazený Vojtěch Podzemný z TK Slavia Orlová. 
Čtyřhru vyhráli Karel Modrák s Vítkem Kryštofem. Letošní ročník měl 
nejvyšší kvalitu z doposud odehraných turnajů. Sedm hráčů ve čtvrtfi-
nále hrálo, nebo hraje 1. nebo 2. ligu, osmý divizi. 
Děkujeme Městu Jevíčko a všem dalším sponzorům, pořadatelům  
a všem, kteří pomohli, za podporu tohoto tradičního jevíčského tur-
naje. 
Velké poděkování patří Rudíkovi Greplovi, který se po celý víkend sta-
ral o přípravu dvorců, Petře Jiřičné a Tomáši Štipskému za přípravu 
výtečných kuřátek a klobásek a dalšího občerstvení pro hráče a po-
řadatele v klubovně TC. Za tradičně výborné občerstvení děkujeme  
i Kavárně – Bar 2. Svět.
Taktéž poděkování do tenisového oddílu do Velkých Opatovic za pro-
půjčení dvorců na několik sobotních zápasů, což nám velmi pomohlo  
k bezproblémovému odehrání celého turnaje.
Oficiální výsledky najdete na 
www.cztenis.cz

Výsledky turnaje:
Dvouhra:
1. Vojtěch Podzemný
2. Tomáš Elísek
3. – 4. Karel Modrák
3. – 4. Vítek Kryštof
Čtyřhra:
1. Karel Modrák, Vítek Kryštof
2. Tomáš Elísek, Jan Zezula
3. – 4. Oliver Chmelík, Martin Hlavačka
3. – 4. David Sekula, adam Bartoš

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák
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Momentky ze soutěže hasičské mládeže „O pohár hejtmana a starosty KSH  
Pardubického kraje“ v běhu na 60 m s překážkami 15. 8. 2020 (foto Martin Vykydal)
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	 9.	května. V noci před 1 hodinou probudil město ohlušující výbuch 
sledovaný slabší detonací. Nebe se rozzářilo ohněm, tabulky okenní praskaly 
tlakem vzduchu a rozbité sklo jasně zvonilo při pádu na chodníky. Země se 
zachvěla. Dělo stojící na náměstí u parčíku bylo ekrazitovou náloží roztrženo 
a blízko stojící auto s municí zapáleno. Byl to veliký výbuch a kusy rozžhave-
ného kovu propily město. Jedna střepina – 70 kg těžká – přeletěla Záložnu 
a zabořila se do domku ve Spojovací uličce. Jiné střepiny otloukají průčelí 
domů, vytloukají zbylá okna a výkladní skříně a šíří zkázu. Auto s municí hoří 
vysokým plamenem. Kolem ohně pobíhá německý podplukovník s revolve-
rem v ruce a vyhrožuje zastřelením tomu, kdo by pokoušel hasit. Vojáci zma-
teně běhají dům od domu, tlukou pažbami do vrat. Zřejmě někoho hledají. 
Pak rychle vyklízejí náměstí. Jedna skupina vojáků hází ještě u kašny ruční 
granát, po jehož detonaci sedá na kola a spěšně odjíždí. Ohněm rozžhavené 
náboje vybuchují s ohlušujícími detonacemi a náboje do pušek praskají jako 
kulomet. Střepiny se rozletují na všechny strany, dopadají na plachty aut 
stojících na chodnících těsně u průčelí domů a tu již chytají a hoří i tato auta. 
Město se probouzí a z ulice zaznívá zvuk signálové trubky velitele hasičů. Pro 
všechny případy se natahují hadice zadem do postižených domů. Obyvatelé 
pod ochranou tmy vycházejí z domů a odtlačují nejbližší auta do ulic, aby 
se požár dále nešířil. Nějaká postava přeskakuje plot parčíku a s baterkou  
v ruce chodí mezi křovím. Nové a nové detonace zdvihají smršť jisker  
a ocele podle průčelí domů přes střechy a dopadající střepiny jasně cinkají 
o krytinu sousedních domů. Na silnicích před městem se tísní vojsko a měs-
tem jít si netroufá. Asi ke třetí hodině se kolony dávají do pohybu a městem 
prochází vojsko, které se zbavuje přítěže a spaluje vše, hlavně pak doku-
menty na hromadách na náměstí, v Okružní ulici, u zámečku a na mnoha 
místech jinde. Jaký je to pohled. Město donedávna přísně zatemňované je 
nyní osvětlováno nesčetnými ohni po ulicích s vysoko vyletujícími chomáči 
jisker. A ze tmy kolem dívají se zlopověstně jak krví podlité oči světla do-
hořívajících aut a vozidel na polích a lukách. Na náměstí však vládne vřava 
spěchajícího vojska, dusot koní, zvonění kopyt a rachot těžce okutých vozů. 
Počet opuštěných vozů roste. Ve Spojovací uličce u Horní Farní stála auta 
naložená donaritem, který měl býti přiveden k výbuchu z rožního domu 
podnapilou skupinou důstojníků, příliš brzy se však chvástajících budoucími 
činy. Rozpojení drátů vedoucích k náložím bylo dílem okamžiku. V zahra-
dě bývalého židovského hřbitova, těsně u plotů domů z Růžové ulice, byl 
nahromaděn výbušný materiál, bedny donaritu, roubíkového dynamonu, 
zápalnic, rozbušek, talířových min a jiných třaskavin, vše s odjištěnou bles-
kovicí k výbuchu připravenou. Jen souhra neznámých, ale šťastných náhod 
zachránila naše město před katastrofou netušeného rozsahu.
 Asi ke čtvrté hodině ráno výbuchy hořícího auta zmlkají. Lidé vycházejí 
z domu unavení, bledí a kupí se kolem parčíku. Tam 
na trávě s prostřelenou lebkou leží voják, Němec, čty-
řiatřicetiletý podplukovník Max von Groll, příslušník 
německé armády pocházející ze Stuttgartu. Na jeho 
rozkaz bylo dělo na náměstí odpáleno a po nešťastné 
dohře sám sebe odsoudil výstřelem z revolveru. Do 
země u hlavy mu někdo zapíchl plechový praporek 
jeho tělesa – 1 komp. Panzerjägerabteilung 371 N.
Šedivé ráno a šedivější myšlenky. Nevyspalí a unavení 
občané dávají se do práce a zametají střepiny skla ze 
svých chodníků, jako by to nebyly střepiny skla a nebyla 
kolem válka, jako by to byly jen vločky sněhu a kolem 
mír. Avšak dohořívající auta u zčernalých a střepinami rozrytých průčelí kazí 
tuto iluzi. Vojáci, zdá se, touto nocí zastrašení rozdávají u budky přikrývky, 
batohy a vše, co už nemohou vzít s sebou. Po zemi v prachu a sazích povalují 
se přilby, plynové masky, ruční granáty, náboje, distinkce strhané z uniforem  
i zátky šampaňského.
 Nevšímavě proudí dále vojsko městem a tu se již scházejí občané činní 
v podzemním hnutí, aby sestavili první Národní výbor a zvolili předsedu.  
V městě se zatím již organizuje dobrovolná ochranná služba a sestry Čer-
veného kříže vycházejí do ulic ku pomoci. Sbírají se po silnicích roztroušené 
náboje do protiletadlových kulometů, náboje do pušek a automatů, které 
drceny koly projíždějících kolon by mohly vybuchnouti, zajišťuje se hroma-
da donaritu a dynamonu v horním rohu náměstí, vybírají se ruční granáty  
a pancéřové pěsti z opuštěného obrněného auta u kašny, chytají se a odvá-
dějí volně pobíhající koně. Práce je mnoho. Ulice jsou plny třaskavin, hlavně 
Okružní ulice. Na křižovatce s Brněnskou ulicí leží mrtvý kůň. Na březích po-

Čtení na pokračování
OSVOBOZEnÉ JEVÍČKO – ZÁPISKY Z KOnCE VÁLKY (5. díl)

Jaroslav Mackerle

toka jsou hromady dělostřeleckých nábojů, v potoce množství přelámaných 
pušek, u zámečku několik opuštěných pancéřových aut s housenkovým ná-
honem, po zemi jsou rozházeny ruční granáty a spousty raket, v Růžové ulici 
se povalují na hromadě vrhače plamenů a rozbušky. Všude toho jsou kupy  
a hromady.
 Národní výbor utvořený z několika skupin místního podzemního hnutí 
přichází hromadně asi k desáté hodině do obecní kanceláře a oficiálně pře-
bírá úřad do svých rukou.
 Po desáté hodině těžce hřmotí přes náměstí velký pancéř Tiger, železný 
kolos, ocelová obluda, jejíž mnohá součástka byla snad skropena pláčem 
na noční směny ve studených vlacích jezdících terorem do práce nahna-
ných matek, jejichž děti po příchodu ze školy samotny čekávaly na schodu 
u zamknutých dveří domova na příchod matky z práce. a zcela malý, nízký, 
sedlácký venkovský příkop u parku dokázal zneškodnit tento kolos naježený 
kulomety a děly. Při předjíždění povozů sklouzl pancéř jedním pásem do 
příkopu, zařezával se jedním pásem hlouběji a hlouběji, až najel a dosedl na 
spodek a pásy se volně otáčely v blátě. Nevidouc pomoci, zapálila posádka 
pancéř, který pak dlouho do odpoledne hořel, a náboje v něm vybuchovaly. 
To už však kolony na silnicích řídly.
Po dvanácté hodině vzmáhá se mezi ustupujícími neklid. Uprášené hlavy se 
zdvihají, otáčejí a od úst k ústům letí zpráva: „Ivan kommt!“ Dvě prostá slova, 
a jako švihnutí bičem přes tvář. a ty oči, ty jasně mluví o strachu z odplaty 
za umučené v koncentračních táborech, za všechny nešťastné a potrpěné 
chvíle celé té šestileté Kalvarie našeho národa.
 V tom od Úsobrna praská automat. To úsobrnští odzbrojují ustupující 
armádu od Pohory, jsou však napadeni ze zálohy. Dva naši klesající k zemi 
mrtvi a dva s těžkým zraněním. Pachatel však též svému osudu neušel.
 a armáda, hrdá německá armáda, přechází v překotný útěk. Kolony 
od Biskupic v klusu zdvihají mračna prachu. Po silnici od Jaroměřic na Opa-
tovice klusá v dlouhých řadách dělostřelectvo s posledním dohánějícím je 
jezdcem. Od nádraží utíká hrstka posledních pěšáků bez helem, bez výstroje 
a rozbíhají se po lukách. Na náměstí je bezhlavý ústup. Evakuovaní vystě-
hovalci od Jičína a Hlučína práskají do koní a snaží se předjet bez ohledu na 
bezpečnost jeden druhého i vojáky, z nichž jednomu padá kolo pod vůz a je 
drceno těžkými koly. Třemi proudy prchají po úzké silnici k arnoštovu a celá 
ta pulsující masa v klusu popoháněna je voláním: „Ivan kommt!“. Vojáci se 
zpocenými tvářemi a slepenými vlasy chytají se klanic vozů a snaží se běžet 
podél nich. Znavené ruce chytají se předjíždějících aut, ale vyčerpané nohy 
vypovídají službu a jsou vlečeny za autem v prachu. Tam opět padá zemd-
lený voják pod kola vozu a zůstává v prachu se zlomenou nohou. Přiskakuje 
k němu kamarád voják, chce ho zastřelit, ale po zákroku místních občanů 

pokračuje v útěku nestaraje se o druha, který se skr-
čil v koutku u stodoly. Na louky pod cihelnou přijíždí 
baterie děl, vojáci narychlo vypřahují, sedají na koně  
a bezhlavě se ženou uličkami, ulicemi a dále vozovými 
cestami k západu. Západ, to je záchrana. Tam kyne za-
jetí americkou armádou.
 a co ty vojáčku, který jsi po vyčerpávajícím 
pochodu v zahradě pod městem usnul, a když tvoji 
kamarádi dávno ujeli, pak tě lidé vzbudili slovy „Ivan 
kommt“, a který jsi tak usedavě plakal a volal „Ka-
maraden“, abys pak jako poslední na chyceném koni  
z města ujel? avšak kdo ví, nebyl – li jsi mezi těmi po-

sledními SS-Manny, kteří při průjezdu Opatovicemi bezohledně zastřelili nic 
netušící kolemjdoucí dívku.
 a jaké vzpomínky budeš míti na dnešek ty, vystěhovalecká rodino   
z Hlučína, která jsi na voze bez domova prchala přes louky pod cihelnou  
a ztratilas při tom čtyřleté dítě, kdy smutek po dítěti byl silnější než strach 
z Rudé armády a kdy jste se vrátili zpět hledat svoje dítě vyptávajíce se ko-
lemjdoucích. a co vy, všichni vojáci, kteří jste skončili svůj život dobrovolně 
ranou z pistole, lakýrnický mistře ze Saarbrückenu, šofére  z Nauen a vy, ne-
známí vojáci bez dokladů s otrhanými distinkcemi, a vy, vojáci, kteří jste jen 
s browningem v ruce proběhli uličkami a pak přes pole k lesu, páčíce chaty  
a hledajíce civilní oblek. Vám všem končil den a končil tím i život. – ale pro 
nás svítalo na východě v červáncích svobody. Pro nás se den tepve probou-
zel.
 Pak nastalo zvláštní ticho. Takové ticho, jako pomlčka v pohádce, než 
přijde osvoboditel. Pokračování příště 



Jevíčský zpravodaj

www.biskupice.cz

18 /  Září 2020

Společenská rubrika
srpen 2020

Naši jubilanti: 

Marie navrátilová
Jindřiška Svojanovská
Zdenka Svojanovská
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci

Štěpán Seč
Blahopřejeme rodičům  
i dětem

Obec Biskupice
22. ročník Biskupického kaléšku

22. ročník Biskupického kaléšku, KTERÝ SE USKUTEČnÍ V SOBOTU 3. ŘÍJnA 2020, 
se blíží. Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zájem zaslat svůj vzorek a nechat ho 
ohodnotit nejenom porotou, ale i návštěvníky Biskupického kaléšku (každý návštěv-
ník, samozřejmě anonymně pod čísly může degu-
stovat vzorky, které nepostoupily do finále, a sám 
je ohodnotit. Nejlepší vzorek podle dosažených 
bodů bude ohodnocen věcnou cenou Publika), aby 
vzorky slivovice do letošního ročníku soutěže  
o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději 
do 11. září 2020 na níže uvedené kontaktní adresy.
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící vol-
nou vstupenku pro vstup na kaléšek, kde le-
tos mimo jiné vystoupí rocková kapela DOGA  
a umělecký soubor ŠLÁGR PARTA z TV Šlágr.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, 
adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň alkoholu 
a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec Biskupi-
ce, tel. 461 326 521 a  STILL s.r.o. Biskupice.
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními  
a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar  2. místo 2000,-Kč + 
věcný dar, 3..místo 1000,-Kč + věcný dar, 4. – 5. místo 
věcné dary.

V případě, že by se kaléšek neuskutečnil kvůli korona-
viru, budou vzorky vráceny majitelům.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, 
předem děkujeme. 

Organizační tým kaléšku

Oznámení o ukončení 
činnosti MUDr. Hájek

Dovolte, abych Vám tímto oznámil, 
že dětská ordinace v Jevíčku ukončí 
svoji činnost k 31.12.2020. Svoji lé-
kařskou praxi budu nadále provozo-
vat v současné ordinaci ve Svitavách. 
Rodiče s dětmi mohou docházet jak 
do této ordinace, tak se přehlásit  
k okolním pediatrům, MUDr. Náde-
níčkové, MUDr. Doleželovi. 
Děkuji za pochopení.     
  MUDr. Jiří Hájek
 

                    Upozorňujeme občany, že dne 2. září 2020 (středa) se v naší obci uskuteční  

             mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram: 14:00 – 15:00 hod. stanoviště Biskupice u hasičárny. Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.

 nebezpečným odpadem se rozumí zejména: plechovky od barev, znečištěné hadry, odpadní kyseliny, odpadní ředidla, 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, filtry, pneumatiky – výběr je zpoplatněn 20,-Kč/kus

ELEKTROODPAD JE VYBÍRÁn OBCÍ

VZPOMÍNKA

Dne 29. srpna  
by oslavil  

80. narozeniny  
pan František 

Pospíšil.

Vzpomínají děti s rodinami

!UPOZORnĚnÍ!      
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XIV. ročník víkendového pobytu 
pro děti

Poslední červencový čtvrtek začal jako obvykle již XIV. Víkendový 
pobyt pro děti v areálu Střelnice v Biskupicích.
Program pobytu byl stále zaměřen na pobyt dětí v přírodě, kde 
týmy dětí mezi sebou soutěžily v poznávání názvů rostlin, stromů, 
květin a živočichů.
Páteční celodenní výlet do muzea kočárů a hasičského muzea  
v Čechách pod Kosířem děti velmi bavil. S napětím hltaly všechny 
informace a s radostí si vyšly i na blízkou místní rozhlednu. Od-
měnou jim byl výborný oběd se zmrzlinou. Po návratu do areálu 
se děti osvěžily a vyřádily v bazéně a do večera si užily spoustu 
zábavných her a soutěží.

V sobotu po rozcvičce 
a vydatné snídani se děti 
vydaly prozkoumat blízké 
okolí naší vesnice a došli 
až k místnímu mlýnu, kde 
mohly pozorovat a krmit 
zvířátka, ti odvážnější se 
s nimi mohli i pomazlit. 
Po obědě k nám zavítali 
hasiči Jevíčko a předvedli 
dětem vybavení zásaho-
vého vozidla, hasičskou 
techniku; děti si mohly 
vyzkoušet přilby a hasič-
ský ochranný oblek, na 
závěr si jednotlivci zkusili 
jaké to je stříkat z vodní-
ho děla. Po odpoledním 
programu si děti opět 
zaskotačily v bazénu, po-
chutnaly si na výborných 
palačinkách, soutěžily ve 
střelbě ze vzduchovky  
a hrály míčové hry. Ve-
čer si děti na ohni opekly 
buřty a následoval tra-
diční maškarní karneval  
a jako každý večer promí-
tání pohádky pod širým 
nebem.
V nedělním dopoledni 
děti prozkoumávaly taje 
lesa a hledaly a plnily 
úkoly při šipkované, od-

měnou jim byl na konci trasy sladký poklad. Po obědě a zmrzlině se 
přiblížil čas ukončení pobytu, některé děti dokonce konec tábora 
oplakaly.
I při nižším počtu dětí se XIV. ročník opět těšil příznivému počasí  
a nabitému programu. Velký dík patří všem dobrovolným vedou-
cím (zkušeným i těm začínajícím), kteří se o děti starali jako o vlast-
ní, kuchařkám, které dětem i vedoucím připravovaly nejrůznější 
dobroty, také všem maminkám a babičkám, které pro děti napekly 
bábovky a jiné buchty a v neposlední řadě Martinu Žilákovi, že si 
děti mohly pochutnat na palačinkách s různými náplněmi a také na 
zmrzlině.    
Sponzoři, kterým velmi děkujeme a bez kterých by se víkendový 
pobyt nemohl uskutečnit: Obec Biskupice, aVZO Biskupice, Rabbit, 
Trhový Štěpánov,a.s., Pohostinství Trojan Jaroměřice, Jaroslav Při-
chystal, Daniel Slouka. AVZO Biskupice

Volby do Zastupitelstva  
Pardubického kraje 

Vážení spoluobčané,
ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje, ve kterých jsem se osobně rozhodl podpo-
řit, a to přijetím kandidatury na kandidátní listině Pro prosperující 
Pardubický kraj, jejímž lídrem je stávající hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický, koalici vzniklou spojením sil osobností  
z České strany sociálně demokratické a politického hnutí Společně 
pro kraj. Je mi ctí, že mohu být součástí této kandidátní listiny.
a proč jsem se rozhodl podpořit právě tuto koalici? Především je 
to osobnost současného hejtmana Martina Netolického, který na 
základě mých zkušeností drží slovo, což se o spoustě politiků nedá 
říct. Také další osobnosti v této kandidátce, které znám, udělali 
spoustu užitečných věcí pro rozvoj kraje, svých měst a obcí. a pro-
to pevně věřím, že se budou snažit vést Pardubický kraj k jeho další 
prosperitě.
Dále je to i skutečnost, že jsem ve funkci starosty od roku 1998, 
tedy déle než existuje Pardubický kraj. Mohu tedy objektivně 
hodnotit, jak se nám např. dařilo získávat dotace a investice do 
obce na různé akce v obci od kraje za vlády hejtmanů, kteří kraj 
vedli nebo v současnosti vedou. Od roku 2000, kdy kraje vznik-
ly, do roku 2008 vedli kraj hejtmani z Pardubicka a dotace v obci 
byly za toto období ve výši 4,2 mil.Kč. Od roku 2009 dodnes vedli  
a vedou kraj hejtmani z našeho regionu (Radko Martínek a Martin 
Netolický). Za toto období byla výše dotací do obce 7,2 mil. Kč 
a dále bylo v obci proinvestováno 19,8 mil.Kč na opravu krajské 
komunikace procházející obcí. Z výše uvedeného názorně vidíme, 
že je tedy logické mít nejen hejtmana, ale i další zastupitele z regi-
onu, který je nám blíž, než být v područí někoho, kdo se o vás tak 
nezajímá (např. nejen Biskupice, ale i spousta jiných obcí toho byly 
v minulosti zdárným příkladem, kdy od 80. let byly pod správou 
tzv. spádových obcí).
Vážení spoluobčané, tímto bych Vás chtěl požádat, aby jste se 
krajských voleb zúčastnili. Tyto volby totiž nejsou o politických 
stranách, ale o konkrétních lidech, kteří kraj vedou.
Předem Vám děkuji.  Dalibor Šebek, starosta obce

! UPOZORnĚnÍ !
Oznamujeme občanům, že v pátek 4. září 2020 bude  

do naší obce přistaven  

kontejner na směsný komunální 
odpad. 

Kontejner bude přistaven k čistírně odpadních vod a ulo-
žení odpadu bude možné pouze za přítomnosti pracov-
níků obce a to:

v pátek 4. září 2020 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 5. září 2020 od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 
17:00 hod.

Směsný komunálním odpadem se rozumí zejména:
všechen odpad, který se nevejde do popelnic, papír, lepenka 
(lepenkové obaly větších rozměrů), sklo (obaly větších rozmě-
rů např. demižony, zrcadla, textilní materiál (např. koberce), 
dřevo (např. vyřazený nábytek, odpad z prořezávek dřevin), 
matrace, plasty (např. obaly větších rozměrů – sudy), kovy 
(např. kovový nábytek, sudy), objemový odpad neobsahující 
nebezpečné látky atd................

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad !!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, obaly  
obsahující zbytky nebezpečných látek, barvy

Přání školákům
Rádi bychom popřáli všem prvňáčkům, školákům  

a studentům krásný začátek školního roku.  
Přejeme mnoho úspěchů a mějte báječný celý rok.

Obec Biskupice
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

naši jubilanti v měsíci  
září: 

 Zbyněk Václavek
 Marie Petružálková
 Zdenka Karafiátová
 Boris Boldiš
 Helena Gregušová
 Bedřich Hensl
 Hana Parolková
 Jana Havelková
 Marie Zezulová
 Bohumila Kopková 

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

 SDH CHORNICE si Vás dovoluje pozvat na

15. SRAZ  OSMIČKÁŘŮ  
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY 

OBCE 

5. ZÁŘÍ 2020
 
 

PROGRAM: 

13:00 – 13:30   
sraz účastníků  

13:45 
nástup družstev  

14:00     
začátek a průběh soutěže

   

Po celou dobu soutěže  
zajištěno bohaté občerstvení.

K tanci a poslechu hraje  
DJ Láďa. 

TĚŠÍME SE Na VaŠI ÚČaST 

Informace  
o konání voleb

Oznamujeme občanům, 
že Volby  

do Zastupitelstva 
Pardubického kraje 

2020 se budou konat 
ve dnech

 2. – 3. října
 v zasedací místnosti 

kulturního domu.
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Když pověsti ožívají
Cyril a Metoděj, Franta ze Žlíbku, čert Kadrman, František 
Michal Šubíř z Chobyně s manželkou Konstancií, biskup Zdík  
a také Jan Blahoslav Bílský z Kaříšova s manželkou. Všechny 
tyto osobnosti jaroměřické historie pravidelně ožijí v šeru 
letního večera. Při letošní srpnové procházce za místními 
pověstmi k nim přibyla ještě postava ohniváka, jenž dopro-
vodil hanáckého formana domů k manželce. 

Cyril a Metoděj, Franta ze Žlíbku, čert Kadrman, František Michal Šubíř z Chobyně s man-
želkou Konstancií, biskup Zdík  
a také Jan Blahoslav Bílský  
z Kaříšova s manželkou. Všechny 
tyto osobnosti jaroměřické his-
torie pravidelně ožijí v šeru let-
ního večera. Při letošní srpnové 
procházce za místními pověstmi  
k nim přibyla ještě postava ohni-
váka, jenž doprovodil hanáckého 
formana domů k manželce. 
V pátek 7. srpna bylo krásné po-
časí, první pověsti ještě osvětlo-
valo večerní sluníčko, na Kalvárii 
pak početní diváci překrásný zá-
pad slunce, zpět do vsi již schá-
zeli potmě. Na rozloučenou již 
tradičně zaplály ohně skupiny 
GONFaNON při ohnivé show.
Děkujeme Michalu Schusterovi 
za poutavý výklad, skupině Gon-
fanon a obětavým dobrovolní-
kům za herecké výkony, SPOZ 
a obci Jaroměřice za pomoc při 
organizaci a firmě S-CaRT za 
sponzorskou podporu. Také dě-
kujeme Janu Hlaváčovi za po-
skytnutí fotografií. Věříme, že 
nám zachováte přízeň a pověsti 
ožijí i v příštím létě.

Obecní knihovna

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci září své významné narozeniny oslaví:

LUDVÍK BATELKA
LEOPOLD ÖHLER
MILOSLAVA RÉDOVÁ
AnnA ŠnOBLOVÁ

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka:

ELEnA RAŠKOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví a radost 
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

ERICH KOVÁŘÍK
JOSEF HÁJEK
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým  
rodinám.

V Jaroměřicích cinkaly paličky!
Podle nadpisu by se mohlo zdát, že chci psát o setkání bube-
níků. Omyl, cinkaly úplně jiné paličky.
Ve dnech 25. – 28. července 2020 Centrum života a podniká-
ní v Jaroměřicích u Jevíčka poskytlo azyl asi dvacítce amatér-
ských krajkářek, které si do malebné obce na rozhraní Jiho-
moravského a Pardubického kraje přijely předávat zkušenosti 
z paličkování, přiučit se něčemu novému a hlavně paličkovat.
Téma „4denního setkání na paličkování“ bylo “gotická okna“. 
Podvinky (pro neznalé – předlohy, na kterých se paličkuje) při-
pravila Ilona Pešová, která byla také jednou z organizátorek 
setkání. Spolu s ní se o krajkářky vzorně staraly Irena Štaffová, 
Jarka a Zdena Hlouškovy. Na setkání převládaly krajkářky z Jaroměřic, k nim se přidaly dal-
ší – z Jevíčka, Boskovic, Blanska, Borotína, Seče u Chrudimi, Benešova, Velkých Opatovic, 
Lhoty Rapotiny, Úsobrna a Doubravice nad Svitavou.
I když hlavní činností bylo paličkování, nezapomnělo se ani na jiné aktivity např. masáže, 
hraní karet, soutěž o ceny na písmeno P, vycházka centrem vesnice a pro všechny přítom-
né velmi zajímavý jaroměřický kvíz.
a že nezáleží na věku, ale hlavně na zručnosti a chuti vytvořit něco krásného svědčí to, že 
nejmladší krajkářce bylo sedm let a té nejstarší téměř osmdesát. Práce šla všem od ruky 
radost pohledět. Přesvědčit se o tom můžete na podzim letošního roku, kdy budou výrob-
ky krajkářek vystaveny ve výstavní síni Centra života a podnikání v Jaroměřicích.

                                                                Eva Sáňková

                             

Vzpomínka
Prvního září 2020 uplynulo  

padesát let od tragického úmrtí  
Jana KYSELÁKA  
z nového Dvora.  

Odešel mlád ve věku 24 let.

Dne 11. září 2020 by se dožila  
100 let naše drahá teta  

a sestřenice  
paní Zdenka Dolejší,  
rozená Jedličková. 

S láskou a vděčností na ni vzpomíná 
celá rodina a všichni, kdo ji měli rádi.

Život, stejně jako 
bajka, se cení nikoliv 

podle délky  
ale obsahu.

Seneca
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od 31. 7. nEDOKOnČEnÁ DÁLnICE, výstava o projektu dálnice, 
která měla propojit Vratislav, Brno a Vídeň a stavebních 
pracích podle jednotlivých úseků.

4. 9. MEDITACE JAKO ELIXÍR ŽIVOTA s Jindrou Hellerovou, 
pátek, 18:00-20:00, VS. Rezervace míst na telefonu tel. 737 
801 190. Cena: 200 Kč 

6. 9. PALIČKOVÁnÍ – VOLnÉ POKRAČOVÁnÍ, neděle, 9:00-
14:00, VS.

14. 9. BESEDA O AKTUÁLnÍM STAVU PŘÍPRAVY VÝSTAVBY 
DÁLnICE D43, pondělí, od 17:00, VS. Besedu  
k ukončení výstavy Nedokončená dálnice povede Martin 
Kolovratník (předseda Spolku pro výstavbu dálnic D35  
a D43), Roman Sodomka (tajemník Spolku), David Švec 
(člen Spolku). Výstavu bude možné prohlédnout až do  
16. 9. 2020 ve výpůjční době knihovny.

18. 9. ZE ŽIVOTA LIDÍ, pátek, od 18:00. Vernisáž výstavy maleb 
Simony Pavelkové. 

26. 9. DVĚ ODPOLEDnE S RUKAMA V HLÍnĚ, sobota, 14:30, 
VS. Keramická dílnička s Petrou Zezulovou. První sobotu 
vytvoříme výrobek, na dalším sezení (4. 11.) budeme 
glazovat. Cena za obě sezení včetně dvou výpalů 200Kč.

24. 9. PASOVÁnÍ nA ČTEnÁŘE, čtvrtek, od 8:00 Výlet spojený 
se slavnostním pasováním do čtenářského stavu.

27. 9. nECTAVSKÝM ÚDOLÍM DO KOnICE, neděle. Zájezd za 
historií a památkami okolních obcí s Michalem Schusterem 
Nectava • Mlýny na Nectavě • Šubířov • Zámek v Jesenci  
• Konice. Cena: 130Kč. Odjezd autobusu: 12:40 Jevíčko, 
12:45 Velké Opatovice, 12:50 Jaroměřice, 12:55 Biskupice. 

Připravujeme:
4. 10. EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ, neděle, zájezd do 

Národního divadla v Brně. Cena: 690,-Kč (540,- vstupenka, 
dopravné 150,-). Taneční muzikál o životě slavné 
šansoniérky Edith Piaf s herečkou Radkou Fišerovou  
v hlavní roli. Cena: 690,-Kč (540,- vstupenka, dopravné 150,-).  
Odjezd autobusu v 16:00 z Biskupic, 16:10 z Jaroměřic, 
16:15 Jevíčko, 16:20 Velké Opatovice. Prosíme o úhradu do 
4. 9. 2020

5. 10. KURZ AnGLIČTInY, každé pondělí, klubovna CŽP. Pro 
dospělé všech věkových kategorií s akreditací MŠMT, 
každé pondělí 14:30-16:00 (úplní začátečníci-nevyžaduje 
žádnou předchozí znalost angličtiny) a 16:00-17:30 
(mírně pokročilí a věční začátečníci-vyžaduje znalost 
základní gramatiky pro běžnou komunikaci, vhodné i pro 
učitele neangličtináře). Výuka bude probíhat v neformální, 
příjemné atmosféře pod vedením zkušené lektorky  
Mgr. Veroniky Beranové. Na kurz je nutné se předem 
přihlásit do 21. 9. 2020.

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
ZÁŘÍ 2020

DVĚ ODPOLEDNE 
S RUKAMA 
V HLÍNĚ
s Petrou Zezulovou

S O B O T A  2 6 . 9 . 2 0 2 0  O D  1 4 : 3 0

C E N A  Z A  O B Ě  S E Z E N Í  V Č E T N Ě  D V O U  V Ý P A L Ů   2 0 0  K Č

modelování libovolného tvaru, otisky

S O B O T A  7 . 1 1 . 2 0 2 0  O D  1 4 : 3 0
glazování

Příměstský tábor v Jaroměřicích
Tábor bez přenocování. Tato definice vystihuje princip příměstské-
ho tábora, který řeší problém řady rodičů s umístěním dětí v době, 
kdy jsou školy a školky zavřené. V Jaroměřicích se organizace tá-
bora s dotační investicí ujaly Mgr. Kateřina Továrková a Mgr. Stani-
slava Pudíková ve spolupráci s MaS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
zorganizovaly 5 táborů ve třech termínech. Téma tábora „Umění 
kolem nás“ zaujalo mnoho rodičů a proto byl o tábor od počátku 
velký zájem. Ten podpořilo i to, že bylo možné na tábor umístit  
i děti ve věku od 4 let, což je možnost kterou okolní tábory nenabí-
zely. Táborů se celkem zúčastnilo 118 dětí od 4 do 13 let.
Ve výstavní síni knihovny tak ve třech termínech působily skupinky 
Včeliček , Žraloků, Zeber, Lvů, Sluníček a Tygrů. Vždy se svou ve-
doucí, kterou poznaly podle trička odpovídající barvy.
Táborníci si v prvním termínu (od 13. do 17. července) vyrobili 
lapač snů, skleněný přívěsek naplněný barevnou solí, sádrovou 
magnetku, přívěsek na klíče ve tvaru kostky. Učili 
se malovat na kameny a keramický hrnek, který si 
také odnesli. Vlastnoručně nabarvené triko s lo-
gem tábora a kšiltovku hrdě nosí všichni účastníci 
tábora. Také výlety po okolí Jaroměřic si všichni 
užili. Fotky z každého táborového dne a zážitky si 
děti zaznamenávaly do táborové knihy, kterou si 
spolu se všemi výrobky mohly dát do vlastnoruč-
ně ozdobeného batůžku. Všichni se během tábora 
také seznámili s prací truhláře. Dozvěděli se něco  
o zpracování dřeva a také o výrobcích z něj. Na jednom takovém 
výrobku si děti zkusily s pomocí vlny vyrobit vlastní vlněnou tkanici.
Na druhém termínu, který se konal od 20. do 24. července byly 
skupinky rozděleny podle toho, zda patřily děti na táboře mezi 
nováčky, nebo se již zúčastnily předešlého termínu. Nováčci si vy-
ráběli výrobky prvního týdne, které pro ně byly novinkou, a ,,ostří-
lení táborníci“ vyráběli další výrobky, např. korálkové náušnice, 
vlastnoručně vyrobenou šperkovnici a zdobenou sponku do vlasů. 
Malovalo se na kameny, hrála se stopovaná a ani o sportovní akti-
vity nebyla nouze. V tomto týdnu se také děti seznámily s prací ke-

ramika a samy měly možnost si vyrobit z podobné 
hmoty přívěsek na klíče.
Poslední týden, od 10. do 14. srpna, byl opět roz-
dělen na dvě táborové skupiny. Nováčci pracovali 
na výrobcích, jejichž výrobu si vyzkoušeli všichni 
účastníci na předchozích táborech. Ti, kteří už byli 
na táboře potřetí, vyráběli z moosgummi přáníč-
ka, zápich na špejli, výřez na kolíčku, zažehlova-
cí podtácek, nebo přívěsek ze smršťovací fólie. 
Společně pak všichni plnili úkoly svých lektorů 

na ,,stopované“, na programu byly různé sportovní aktivity i hry.  
K dispozici také byly koloběžky, které pravidelně využívala vždy 
jedna skupinka společně se svým lektorem. Děti se učily pracovat 
na bambulkovači a dutinkovači. 
Program tábora v Jaroměřicích byl sestaven tak, aby se prolína-
ly kreativní aktivity s pohybem a sportem. Nechybělo také dobré 
jídlo a odpočinek. Musím konstatovat, že celý tábor proběhl nad 
očekávání dobře a všichni jsme byli moc spokojeni. Už nyní se tě-
šíme na příští rok, kdy opět nabídneme dětem mnoho zajímavých 
aktivit. Za kolektiv organizátorek Mgr. Kateřina Továrková



Jevíčský zpravodaj
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Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH  
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v JZ  
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

!!TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo 
 štípané měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100 cm, 

sypané 25-50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 

e-mail: zouharhonza@email.cz.

Slušní manželé hledají ke koupi  
RD – CHALUPU na víkendy, zahrada podmínkou. 

Jevíčko, V. Opatovice, Letovice.  
Tel.: 739 871 556.

Česká společnost BLAUKOM, regionální špička v oboru elek-
tro, se sídlem v Jevíčku přijme do pracovního poměru na 
dobu neurčitou zaměstnance na pracovní pozici: 

ELEKTROMONTÉR/KA (náborový příspěvek 10.000 Kč)
nabízíme: realizaci montáží v rámci Evropské unie, nadstan-
dardní prémiové ohodnocení, čerpání firemních benefitů, osobní 
podporu při zaškolení, rozšíření znalostí v oboru elektro, zdar-
ma získání, obnovení a rozšíření paragrafu vyhlášky 50/1978 Sb., 
možnost zapojení se do výuky cizích jazyků.
V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo: 775 499 076 
nebo navštivte webovou stránku www.blaukom.cz.

- ÚVĚRY (hypoteční, spotřebitelské)   - SPOřENí (fondy, stavebko, zlato)
- POJIŠTĚNí (životní, majetek, auta)    - ENERGIE (levnější elektřina a plyn) 

Lubomír Kaderka, mobil: 777 872 356,  
e-mail: lubomir.kaderka@okklient.cz

PRODEJ CHOVnÉ DRŮBEŽE

• 13:30 h Jevíčko (na náměstí – před sochou TGM)
Prodej 15. 9. 2020      stáří:  cena:
Kuřice černé, červené, kropenaté 12–18 týd. 140–200 Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce) 12–18 týd. 140–200 Kč
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost) 12–18 týd. 140–200 Kč
Chovní kohoutci 12–18 týd. 140–200 Kč

Info a objednávky: 
Gallus Extra s. r. o., tel.: 567 212 754, 567 214 502, 

mob.: 731 701 331, 734 833 158, volejte Po-Pá 7-15 h!, 
e-mail: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Hledám domek v okolí Jevíčka,  
tak do 30 km, nejlépe se zahradou.  

Děkuji za nabídku, tel.: 739 992 770. 

Nabízíme komplexní lesnické práce – těžbu a přibližování 
dřeva, po dohodě koupíme dříví na stojato.  

Tel.: 728 625 708.

RD Bělá u Jevíčka, část Smolná, 
nemovitost o CP 414 m2.
Info o ceně v RK. Penb G.
Volejte 739 300 933. 



TJ Cykloklub Jevíčko, Město Jevíčko a TJ Favorit Brno pořádají pod záštitou René Živného, radního Pardubického kraje

Memoriál Zdeňka Sendlera
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44. ROČNÍK  

MEZINÁRODNÍHO 
ETAPOVÉHO 
CYKLISTICKÉHO 
ZÁVODU

4. - 6. září 2020

ÚsobrnoBiskupice

PARDUBICKÝ KRAJMěsto Jevíčko

Moravská Třebová Velké Opatovice

Lama
R E K L A M A

Pátek 4. září
  9.50 h. slavnostní zahájení Svitavská ul. v Jevíčku před domem Hasičů
10.00 h.     start 1. etapy časovka na Svitavská ul. v Jevíčku 
15.30 h. Slavnostní zahájení na náměstí T.G.M. v Moravské Třebové,  
 Mažoretky Moravská Třebová
16.00 h.      Start 2. etapy REHAU Linhartice
17.00 h. soutěž v malování na chodník na Palackého nám. - předškolní a školní děti 

18.00 h. cíl 2. etapy v Jevíčku na Palackého nám. - 78 km

Sobota 5. září
VELKÉ OPATOVICE 

  9.40 h. slavnostní zahájení - Mládežnická ul.
  9.50 h. start 3. etapy ve Velkých Opatovicích -  23 km
10.20 h. cíl ve Velkých Opatovicích - Mládežnická ul.

JEVÍČKO - Panský dvůr 
13.30 h.     závod dětí MŠ a ZŠ ulicemi města, start ul. K. H. Borovského
14.15 h.       vyhlášení závodu dětí
14.30 h.  dechový orchestr ZUŠ Jevíčko
15.00 h.       start Diváckého peletonu na ul. K.H. Borovského  
 s Czech Blades, k trase 4. etapy do Úsobrna
                      • malování dětí na sklo
16.00 h.        vystoupení dechové hudby Malohanačka                                                

ÚSOBRNO  
16.00 h.    start 4. etapy v Úsobrně  -  80 km

JEVÍČKO - Panský dvůr
17.30 h. vystoupení orchestru Etien Band 
18.00 h. cíl 4. etapy v Jevíčku na ul. K. H. Borovského
19.00 h.  Vystoupení kapely „KROUNEX  – Legendy se vrací“

 Neděle 6. září
JEVÍČKO

  9.00 h. start 5. etapy v Jevíčku - ul. A. K. Vitáka (sídliště) - Březina 
 časovka jednotlivců na 15,5 km, ul. K. H. Borovského 
13.15 h.   slavnostní vyhlášení 44. ročníku „Závodu míru nejmladších“
                     • mažoretky „Amarion 

• Moderují Jitka Moučková, Pavel Havránek
• Ozvučení po oba dny zajišťuje Music Sound Systéms, Mirek Horký. 
• Občerstvení po oba dny zajišťuje Catering Morava
                               



Jevíčko - v pátek 4. září bude ulice Svi-
tavská v době od 8:00 do 12:00 hodin 
uzavřena. 
Uzavírka bude od křižovatky s ulicemi Okružní až po 
eurocestu. Objížďka bude vedena ulicemi Okružní IV,  
A. K. Vitáka směr Smolno a po eurocestě na silnici II/366, 
oběma směry. Zastávka BUS Jevíčko Svitavská bude  
v této době zrušena. 
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2. etapa

Moravská Třebová nám.TGM 15:30:00

start       Rehau 16:00:00 0

Mor.Třebová 16:01:00 0,6

Linhartice 16:05:00 3,2

Rozstání 16:08:00 5,1

vrchařská prémie 16:11:15 7,4

Mor.Třebová 16:13:45 8,7

Útěchov 16:23:45 15,3

Dlouhá Loučka 16:26:45 17,1

Křenov  16:29:15 18,7

Šnekov 16:32:15 20,7

Březina 16:34:45 22,3

Bělá 16:38:45 24,8

Smolná 16:40:30 26

Jevíčko náměstí RP 16:48:00 30,8

Biskupice   16:54:00 34,6

Chornice 17:02:00 39,8

Unerázka 17:07:30 43,2

Petrůvka   17:10:15 45

Pěčíkov 17:13:00 46,8

Vranová Lhota 17:18:00 50

Hartinkov  vrchařská prémie 17:26:30 55,3

Březinky    17:32:15 59

Chobyně 17:44:00 66,6

Šubířov    vrchařská prémie 17:47:00 68,5

Jaroměřice 17:57:00 74,9

Biskupice   18:00:45 77,5

Jevíčko náměstí cíl 18:06:30 81,3

Jevíčko - odpoledne v době od 16:40 do 17:00 hod, při 2.etapě, přijedou 
cyklisté do Jevíčka od Smolna a projedou ulicemi A. K. Vitáka, Okružní IV,Br-
něnská, Palackého nám.,Třebovská, Okružní II, Biskupická do Biskupic. Do cíle 
na Palackého náměstí přijedou v době 18:00 - 18:30 hod. ulicemi Biskupická, 
Třebovská. Žádáme občany, aby zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá 
vozidla.

Průjezd Biskupicemi, v pátek 4. září v době od 16:45 do 17:00 hod 
přijedou cyklisté od Jevíčka a zabočí na Nectavu. Podruhé přijedou v době od 
17:50 do 18:15hod od Jaroměřic a pojedou do cíle v Jevíčku. Žádáme občany, 
aby zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do 
vozovky během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Průjezd Jaroměřicemi, v pátek 4. září v době od 17:45 do 18:15 
hod přijedou cyklisté od Šubířova a pojedou na Biskupice. Žádáme občany, aby 
zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do vozovky 
během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Průjezd Chornicemi, v pátek 4. září v době od 17:55 do18:15 hod 
přijedou cyklisté od Nectavy a zabočí na Unerázku. Žádáme občany, aby zde 
po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do vozovky 
během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Vážení občané, děkujeme Vám za Vaši pomoc při zajištění bezpečnosti mladých cyklistů 
tím, že budete dbát pokynů policie a pořadatelů.

pátek 4. září             2. etapa

pátek 4. září             1. etapa

UZAVÍRKA

Jevíčko - Svitavská ul. - start 1. etapy - časovky v 10:00 hod. 
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ŠubířovVP
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ostatní komunikace

4. etapa4. etapa

5. etapa

Úsobrno   start 16:00:00 0

Nové Sady křiž. vlevo 16:07:30 4,8

Skřípov vrch. prémie 16:14:00 9

Konice  vlevo 16:22:00 14,2

Jesenec 16:26:00 16,7

Dzbel 16:26:30 17,2

Chobyně 16:32:00 20,7

Šubířov - vrch. prémie 16:36:45 23,5

Skřípov 16:45:00 29

Nové Sady - vpravo 16:52:15 33,7

Úsobrno    rychl. prémie 17:01:00 39,4

Nové Dvory 17:03:15 40,8

!!! Křižovatka  - vpravo       17:06:15 42,7

Šubířov - vrch. prémie 17:13:45 47,6

Skřípov - křiž. vpravo 17:17:30 50

Nové Sady -křiž. vpravo 17:24:30 54,6

Úsobrno - křiž. - vlevo !!!   17:31:45 59,2

vrchařská prémie    1.kat. 17:35:30 61,7

Pohora - křiž.vlevo 17:36:45 62,5

H. Štěpánov- křiž.vlevo 17:41:45 65,7

Nové Sady-křiž.vlevo 17:44:00 67,2

Úsobrno 17:52:00 72,2

Jevíčko - K.H.Borovského cíl 18:04:15 80,3

Velké Opatovice - Jevíčko - Uhřice

V sobotu 5. září v době od 9:00 
do 11:00 hod, 
budou silnice II/372 do Velkých Opatovic a silnice II/374 
do Uhřic uzavřeny. Objížďka do Velkých Opatovic přes 
Smolno oběma směry.
Do Uhřic přes Jaroměřice. 
Příjezd k Penny bude ulicemi Brněnská a M.Mikuláše.

Odpoledne v době od 17:45 do 18:30hod, při 4.etapě 
přijedou cyklisté po silnici II/374 od Uhřic. Pojedou ulicemi M. Mikuláše,  
A. K. Vitáka, K. H. Borovského do cíle u Panského dvora.
Žádáme občany, aby zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla.

V neděli 6. září v době od 8:00 do 
12:00 hod, 
bude silnice Jevíčko, Smolná, Bělá, Březina uzavře-
na pro veškerý ostatní provoz. Objížďka přes V. Opa-
tovice, Brťov, Slatinu do Březin.
Do Bělé bude příjezd možný z Vel. Opatovic přes 
Smolno. Linkový BUS pojede přes V.Opatovice. 
Budou zrušeny zastávky rozc.k OLÚ, přehrada.

3. etapa            sobota 5. září             

4. etapa            sobota 5. září             

5. etapa            neděle 6. září             

UZAVÍRKA

UZAVÍRKA

Velké Opatovice - Mládežnická ul. - start 3. etapy v 9:50 hod., cíl 10:20 hod.

Jevíčko - ul. A. K. Vitáka - start 5. etapy - časovky v 9:00 hod.



Slovenia National team
1 PODLESNIK Grega SLO 2004
2 MUHA Luka SLO 2004
3 ŽEFRAN Aljaž SLO 2004
4 SKOK Marcel SLO 2005
5 LEŠNIK Jan SLO 2005
6 ERŽAN Žak SLO 2005
7 GREGORČIČ Natan SLO 2004
8 PETEK Aljaž SLO 2004
Slovakia National Team
9 VRBÍK Juraj SVK 2005
10 DUNÁR Dominik SVK 2005
11 MANZAT Dávid SVK 2004
12 GOTTSTEIN Simon SVK 2005
13 ĎURÍK Matúš SVK 2005
14 BRÁZDOVIČ Richard SVK 2004
Croatia national Team
15 OKMAŽIČ Ivan CRO 2004
16 GOJKOVIČ Nikcolas CRO 2004
17 ŠESTAN Roko CRO 2004
18 GREINER Ivan CRO 2004
19 BLIDIMIR Daniel CRO 2005
20 TRSTENJAK Matija CRO 2004
21 TISAJ Jan CRO 2004
SERBIA National team
22 STOLIC Mihajlo SRB 2004
23 PERCIC Mark SRB 2004
24 DEJAN Cogoljevic SRB 2004
25 LUKA Bojovic SRB 2004
26 MARKOVIC Nemanja SRB 2004
Cannibal Team         Litva
27 RAGILO Frank EST 2004
28 SOHOLM Oliver LTU 2004
29 MECHELEN Vlad LTU 2004
30 NIEMI Thomas FIN 2004
31 TAMM Lauri EST 2004
32 HARASIM Mihnea ROU 2004
33 USTUPS Toms LTU 2004
34 ADOMAITIS Rokas LTU 2004
Austria national Team
35 PURTSCHELLER Jakob
36 OBERLECHNER Luca
37 KOKAS Raphael
38 STOCKER Marco
39 PREYLER David
40 ECKERSDORFER Benjamin
41 SCHÖNHERR Florian
Hungaria national Team
42 FARKAS Maté HUN 2004
43 Majoros Dávid HUN 2005
44 MAGYAR Gergö HUN 2005
45 RADICS Milán HUN 2004
46 TAKÁCS Valent Márk HUN 2005
47 KÁRPÁTI Bálint HUN 2005
48 Varga Kristóf HUN 2004
49 ERDÓS Gergely HUN 2004
Acrog Tormans Balen BC    Belgie
50 BROUWERS Victor BEL 2004
51 STAES Gibbe BEL 2005
52 VANDENDUK Rune BEL 2004
53 SCHEPENS Noah BEL 2004
54 HANNES Victor BEL 2004
55 KNAEPS lowie BEL 2004
56 DEMOYER Kenay BEL 2004
57 LAMOT Neo BEL 2004
De Jonge Renner Holandsko
58 LEYSEN Tim NED 2004
59 PRINS Jari NED 2004
60 BRETHOUWER Yorrick NED 2004
61 SWART Hidde NED 2005
62 OORD Rowan NED 2004

Team Brandeburg
63 OPPITZ Jacob 2004
64 PÜSCHEL Adrian 2004
65 ZIPPAN Nicolas 2004
66 KUCHINKE Gabriel 2004
67 REIBSCH Jonas 2005
68 LEU Richard 2005
Roskilde Dánsko
69 STORM Theodor 2005
70 WEISS Daniel 2005
71 EGHOLM Kristian 2004
72 SVARRE  Tobias 2004
73 NIELSEN Noah 2005
74 WANDAHL Nicolai 2004
Westland Wil Vooruit Holandsko
75 HUISING Menno 2004
76 BOERS Michael 2004
77 Van den BERG Daan 2004
78 Van LEEUWEN Ruud 2004
79 LUGTHART Sjors 2005
80 SPIERO Tamar 2004
Cykle Klubben Aarhus
81 Mathieu Vivier Brockhoff 2005
82 UNDEGAARD Karl 2005
83 SAUER Nicklas 2004
84 PETRO Rasmus 2004
85 LIHN Toke 2005
86 WULFF Noah 2005
87 HOLST KNUDSEN Poul 2005
Team South-East Netherlands
88 EIJNDE,van den Daan NED 2004
89 HERWAARDEN,van Thom NED2005
90 KISTERS Chris NED 2005
91 KRAUS Jan NED 2005
92 STOKKERMANS Joost NED 2004
93 SPIJKER,van de Yann NED 2004
CC Forte Wielerzone Holandsko
94 JURRIAANS Daan NED 2005
95 KONING Stef NED 2004
96 HAMINGA Maarten Christ. NED 2004
97 ROZEMA Jeseper Melle NED 2004
98 van DORP Vincent NED 2005
99 De JONG Daan NED 2005
ISOREX CYCLING TEAM  BELGIE
100 BEURMS Robben BEL 2005
101 BOELAERT Maxance BEL 2005
102 GERAERTS Briek BEL 2004
103 FRYDKJAER PatrickK BEL 2005
104 MAERTENS Thibo BEL 2005
105 VANDEN Heede Lars BEL 2005
MŠK Žiar nad Hronom  MIX
106 ŠTANCEL Félix SVK 2005
107 ANTAL Patrik SVK 2005
108 IHRING Samuel SVK 2005
109 JACKULIAK Róbert SVK 2005
110 SIVOK Tomáš SVK 2004
111 NOVÁK Samuel SVK 2005
112 KURUCZ TOTH Aron SVK 2004
TJ Slávia ŠG Trenčín MIX
113 JURÍK Martin SVK 2004
114 KULHA Filip SVK 2004
115 PRIVALINEC Matúš SVK 2004
116 RIŠKA Richard SVK 2005
117 HAAS Christian SVK 2004
118 CIBULA Matej SVK 2004
119 SCHWABIK Armin SVK 2005
TJ Favorit Brno
120 TELECKÝ Štěpán     2004
121 PADĚLEK Viktor 2004
122 HYTYCH Matěj 2004

123 JANÍČEK Jakub 2004
124 VYSOČAN Daniel 2004
125 MUROŇ Matyáš 2005
SCM Brno
126 VAJBAR  Jakub 2004
127 VANIČEK Šimon 2004
128 VENC Adam 2004
129 MORÁVEK Michal 2004
130 VAVRO Kristián                  2006
131 SMITH Michael 2006
TJ Dukla Praha MIX
132 VLK Matěj 2005
133 BERNÁT Adam 2005
134 KADLEC Milan     2004
135 NOVOTNÝ Ondřej 2005
136 PODAŘIL Jan                          2006
137 SEJKOT Adam 2004
138 ŠÍSL Bořek 2004
MAPEI Merida KAŇKOVSKÝ
139 MRÁZ Daniel 2004
140 MÜLLER Mirek 2004
141 PŘIDAL Tomáš 2004
142 HÁK Jakub 2004
143 BITTNER Jan 2005
144 DRÁPELA Matěj 2004
TJ Stadion Louny  MIX
145 BÁRTA Martin 2005
146 SEEMAN Adam 2004
147 KOBR Richard 2005
148 KOBR Robert 2005
149 ZAHÁLKA Štěpán                  2006
TJ KOVO Praha MIX
150 POŘÍZKA Jan 2004
151 ŠILHAVÝ Ondřej 2005
152 ŠILHAVÝ Daniel 2005
153 FOIST Štěpán 2004
154 BITTMAN Adam                    2006
155 LUKEŠ Jan 2004
Tufo Pardus Prostějov MIX
156 ŠVEC Libor 2004
157 FIALA Matyáš 2005
158 KOBLÍŽEK Matyáš 2004
159 NOVÁK Pavel 2004
160 ŠTEC Radovan 2004
161 PÁTÍK Stanislav 2004
Roman Kreutziger cycling academy MIX
162 RUBÁŠ Matouš 2004
163 PROCHÁZKA Stanislav 2004
164 KOHOUT Jaromír 2005
165 CÍRKVA Vojtěch 2004
166 KERL Maximilian 2004
167 ŠVEJDAR Marek 2004
Profi sport Cheb MIX
168 ZOAITTER René 2004
169 DAŇKO Jan 2004
170 NOVÁK Filip 2005
171 KROC Vladimír 2005
172 KOŠÍK Pavel 2004
173 ŠIMEČEK David 2005
174 KRESČÁK Kryštov 2004
Středočeský kraj
175 JEŽEK Václav 2005
176 ELBADRI Jakub 2005
177 MIŇOVSKÝ Prokop 2005
178 SAMEC Filip 2005
179 RUBEŠ Daniel 2005
180 PAŘEZ Tomáš 2004
SERBIA National team
181 BOSKO Velicic SRB 2005
182 DARIO Cigic Parcetic SRB 2005
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