Březen 2007

Novým starostou Ing. Roman Müller
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka byl novým
starostou zvolen Ing. Roman Müller, místostarosty Ing. František Bušina a Ing.
Antonín Staněk, členy rady Mgr. Dušan Pávek, dipl. um. a Ing. Jaroslav Zezula.

Komunální volby v Jevíčku
Kandidátka
ČSSD
SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO
KSČM
Strana zelených
Sdr. kand. pro rozvoj M. Jevíčko

Hlasy
477
7 441
1 213
1 541
6 622

Počet mandátů
0
7
1
1
6

Nové zastupitelstvo města
Ing. Roman Müller, Ing. František Bušina, Ing. Antonín Staněk, Dušan Pávek
dipl. um., Ing. Jaroslav Zezula, Vojtěch Hebelka, Ing. Kamil Stopka, Marta
Pocsaiová, Ing. Pavel Vykydal, Dagmar Krhlová, Miloslav Parolek, RNDr. Dag
Hrubý, MUDr. Helena Blažková, Petr Spáčil, Jiří Janeček

Výbory Zastupitelstva města
Výbory zřízené zastupitelstvem města Jevíčka – období 2006-2010
Zastupitelstvo města Jevíčka na svém 2. zasedání konaném dne 22. 11. 2006
schválilo zřízení následujících výborů, zvolilo jejich předsedy a členy:
Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Kamil Stopka
Členové:
Petr
Loubal, Miloš
Hejný, Miloslav
Kozelek, Bohumil
Popelka, Stanislav Dokoupil, Mgr. Rudolf Malý, Markéta Krejčí, Petr Spáčil,

Finanční výbor
Předseda: Ing. Jaroslav Zezula
Členové: RNDr. Dag Hrubý, Ing. Jan Finsterle, Ing. Lenka Smékalová, Ing.
Petra Mazalová, Jana Skácelová, Mgr. Jiří Janeček

Komise rady města Jevíčka
jmenuje Rada města Jevíčka do funkce tyto předsedy komisí a členy (dle
došlých návrhů jednotlivých stran):
Komise stavební a životního prostředí
Předseda: Stanislav Dokoupil
Členové: Petr Loubal, Ing. Ivo Junek, Ing. Michal Khýr, Kateřina
Hofmanová, Ing. Pavel Vykydal, Pavel Langer, Mgr. Adam Wiltsch, Ing. Marie
Zezulová, MUDr. Helena Blažková, Ing. Zdeňka Jirásková, Petr Kadlec, Jan
Margetin
Komise bytová a sociální
Předseda: Marta Pocsaiová
Členové: Jiřina Šunková, Vladimír Kuliš, MUDr. Helena Blažková, Mgr. Josef
Skácel, Věra Štarková
Komise mládeže a sportu
Předseda: MUDr. Tomáš Jagoš
Členové:
Mgr. Josef Huf, Radomil Sedlák, Vladimír Staněk, Vítězslav
Musil, Miroslav Novák, Petr Votroubek, Mgr. Radka Sedláčková, Josef
Bidmon, Antonín Dostál, Radek Dvořák
Komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
Předseda: Vojtěch Hebelka
Členové:
Petr
Pávek, Stanislava
Kavanová, Rudolf
Beran, Renata
Konečná, Petr Janíček, Tomáš Hanzal, Radomír Řehoř, Miroslav Horký, Rudolf
Šnéberger, Mgr. Jana Sedláčková, Josef Selinger
Komise pro výchovu a vzdělávání
Předseda: Dušan Pávek dipl. um.
Členové: Mgr. Miloslav Parolek, Mgr. Jiří Janeček, Dita Mlčochová, Mgr. Jana
Richterová, Mgr. Adam Wiltsch
Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Mgr. Jana Junková
Členové: Mgr. Jana Richterová, Jarmila Nováková, Petra Tichá, Marta
Pocsaiová, Miroslava Ambrozová, Hana Leischnerová, Ilona Letovská, Marcela
Pařilová a Pavla Ziková
Osadní výbor Zadního Arnoštova
Předseda: Markéta Krejčí
Členové: Miluše Obručová, Klára Exnerová, PhDr. Josef Jahoda
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Zpravodaj je opět zde
Jevíčský zpravodaj je v původní podobě opět zde. Děkujeme všem
věrným čtenářům za trpělivost a doufáme, že si nás uchovají v přízni. I když
původní zpravodaj dlouho nezůstane. Do budoucna nás čeká jeho rozšíření a
zejména nová grafická úprava. Těšíme se na vaše návrhy, jak by měl vypadat a
také na vaše příspěvky. Vážné zájemce o spolupráci s Jevíčským zpravodajem
uvítáme v redakční radě.

Co ještě nového
Už asi přišlo jaro, jenže tentokrát ho neohlásili skřivani, prý jich
dramaticky ubylo, ale autobusy BODOSu, které začaly neúnavně pendlovat tam
a zpátky, abychom to do Brna měli dále a složitěji. Inu, raději budeme jezdit
s ČSAD Jevíčko a podporovat výstavbu R 43. Na jiném místě píšeme o
chystaných oslavách 750 let od povýšení Jevíčka na město královské, začnou se
chystat již v nejbližších týdnech, zájemce o výročí uvítáme v přípravné komisi.
Novým tajemníkem Městského úřadu se v řádném výběrovém řízení
stal Mgr. Miroslav Šafář. Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci při získávání
příspěvků pro Zpravodaj.
Ve školce se opravovalo. V obou dolních třídách jsou nové výdejny
stravy a chystá se rekonstrukce kuchyně. Inu, bez pomazánky a tvarohu ze
školky není dětství úplné.

První městský ples se vydařil
Úvodní slovo starosty
Vážení přátelé,
dovolte abych Vás co nejsrdečněji přivítal na 1. Městském plese.
Rozhodli jsme položit základní kámen nové tradice, která by měla obohatit
kulturní dění nejenom u nás v Jevíčku, ale na celé Malé Hané. V dnešní hektické
době je potřeba se také umět zastavit, posedět s přáteli a hodit za hlavu chmury
běžného života. Pevně věřím, že se v příštích obdobích městský ples, s bohatým
programem, natrvalo začlení do všech kulturních kalendářů v našem regionu.
V příští roce bude Město Jevíčko slavit 750 let od povýšení na město
královské. Stalo se tak 6.července roku 1258 Přemyslem Otakarem II. Toto
datum je nezpochybnitelné na rozdíl od jiných měst a tak můžeme v klidu
oslavy připravovat. Určitě i tento ples bude začleněn do programu výročí.
Při organizaci tohoto plesu by jednotlivec nic nesvedl a tak bych chtěl z
tohoto místa poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný start této akce. Vidím
v tom kus poctivé týmové práce v oblasti kultury.
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Chtěl bych vám všem popřát příjemný, hluboký a trvalý kulturní zážitek.
Na závěr vzpomenu jedno prastaré latinské templářské heslo, které jsem již
citoval v tomto sále na sklonku minulého roku, když se tvořily dějiny.
NO NOBIS JEVIČKO, NO NOBIS. SET NOMINI TUO DA
GLORIAM.
NÉ NÁM JEVÍČKO, NÉ NÁM, ALE JMÉNU SVÉMU DEJ
SLÁVU.

Můžeme oslavovat
Vážený pane starosto,
podle současného stavu poznání není třeba o existenci nějaké pravé (leč
nedochované) listiny pro Jevíčko z roku 1258 pochybovat. Listina krále
Přemysla Otakara II. z 6. srpna 1258 je sice falzum z počátku 14. století, její text
se však skládá ze 2 částí: 1) z pravé listiny, jejíž předloha zjištěna nebyla a 2) z
pravé listiny krále Václava II. vydané 8. února 1291, která obsahuje ustanovení o
udělení uničovského městského práva. Proto je možné považovat Jevíčko k
roku 1258 za město; oproti starší literatuře dnes již naopak není řazeno do
skupiny nejstarších měst s městským statutem před rokem 1253.
K nejstarším dějinám města Jevíčka, které jsou mimochodem velice
pozoruhodné, připravuji v souvislosti s blížícím se výročím podrobnou studii, v
níž se mi, jak doufám, podaří objasnit některé dosud nezodpovězené či sporné
otázky (osídlení v prostoru kostelíčka sv. Bartoloměje, existence farního kostela
ad.) Při té příležitosti bych se rád pokusil o revizi dochovaných písemných
pramenů, vztahujících se k počátkům města. Kromě listiny z roku 1258 existují
totiž ještě další dvě listiny: z roku 1249 (falzum z doby kolem roku 1270) a z
roku 1250 (dochovaná ve dvou verzích, opět falzum z doby kolem roku 1270).
Předpokládám, že vyjde buďto na konci tohoto nebo v průběhu příštího roku.
Jen pro Vaši informaci, ve spolupráci s nakladatelstvím Lidové noviny
uvažuji o zpracování historie města v edici "Dějiny českých, moravských a
slezských měst" - projekt byl již nakladatelstvím přijat. Původní záměr byl vydat
publikaci v roce výročí, což vzhledem k současnému pracovnímu vytížení
nepředpokládám, přesto bych Vám byl do budoucna zavázán, kdybych mohl při
jejím zpracování využít některé materiály (zejména z novější doby) z archivu
města a městského muzea.
Děkuji a srdečně zdravím Jiří Šmeral, FF UP v Olomouci
My v redakci dodáváme, že na Městském úřadu uvítají zájemce o
pomoc při přípravě oslav. Připomínáme také letošní výročí 110 let gymnázia,
oslavy se budou konat 23. června.

Rychlostní komunikace R43
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Na Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně bylo svoláno jednání
Výkonné rady Sdružení pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Členem této
rady je i náměstek hejtmana Pardubického kraje Ivo Toman.
„Ředitelství silnic a dálnic ČR nás informovalo o stavu přípravy staveb
v úseku Troubsko – Staré Město, což je vlastně propojení dálnice D1 s budoucí
rychlostní komunikací R35. Hovořili jsme také o financování ze Státního fondu
dopravní infrastruktury v roce 2007. Státní fond počítá na přípravu R43 s
částkou 6 mil. Kč. ŘSD předalo trasování celé R43 v úseku Troubsko – Staré
Město k posouzení na ministerstvo životního prostředí,“ řekl Ivo Toman.
Historie rychlostní komunikace R43 sahá až do dob druhé světové
války. Výstavba byla zahájena 11. dubna 1939, ale vlivem válečných událostí byla
už 30. dubna 1942 zastavena. Po válce výstavba nebyla obnovena. Dálnice měla
spojovat rakouskou Vídeň a polskou Wroclaw. Po roce 1963 se o silnici začalo
hovořit znovu, tentokrát jako o D43. V roce 1987 došlo ke změně na R43, která
spojí nejen Moravskou Třebovou a Brno, tedy R35 a D1, ale i jižní Moravu a
severovýchodní Čechy.

Na webu Pardubického kraje najdete
databázi vzdělávacích akcí
Na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz,
v sekci NEPŘEHLÉDNĚTE v pravé části najdete odkaz s názvem Další
profesní vzdělávání. Po jeho otevření se zobrazí nejen přehled dalšího
profesního vzdělávání podle jednotlivých regionů v Pardubickém kraji, ale také
odkaz na vyhledávací databázi akcí dalšího profesního vzdělávání v celé České
republice.
„Vyhledávání v této databázi je jednoduché. Stačí do pole „vyhledat“
napsat název nebo téma kurzu, který hledáme. Je možno zadávat také několik
údajů o dané akci nebo naopak jen část údaje (část slova) apod.,“ popsala
způsob práce s vyhledávací databází radní Pardubického kraje Jana Smetanová.
Databáze např. na příštích 7 dní nabízí jen v Pardubickém kraji více než 200
akcí. Jde o kurzy práce s počítačem či tvorby www stránek, dále o kurzy pro
daňové poradce a účetní, pro projektové manažery, ale i pro provozovatele
koupališť či instruktory fitcenter apod.

Chcete vložit pořad na kabelovku?
K tomu, aby byl pořad zařazen do vysílání OIK TV musí splňovat jak
technická, tak i legislativní kritéria. Pokud bude vše splněno, není problém
pořad zařadit do vysílání a to BEZPLATNĚ v předem dohodnutém termínu.
LEGISLATIVNÍ KRITÉRIA
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pořad musí splňovat podmínky, které ukládá Zákon č. 231/2001 Sb., tedy
ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů a jeho pozdějších změn, zde se zejména
uvádí, že pořad nesmí narušovat vývoj dítěte, nesmí propagovat žádnou
politickou stranu, hnutí a ani žádného kandidáta jdoucího do voleb, nesmí
obsahovat žádnou reklamu a ani skrytou reklamu, nesmí propagovat
tabákové výrobky a ani požívání alkoholu – to je pouze jen to nejdůležitější,
je dobré se seznámit s celým zákonem
- veškeré užité autorské věci v pořadu musejí mít tzv. výrobní autorská práva,
tedy povolení a případné zaplacení užité hudby nebo výtvarných či
literárních děl (nejvíce se porušuje u použití hudby, kdy čistě koupená
jakákoliv hudba z prodejny není určena pro její využití v televizních
pořadech, toto se obchází zejména použitím vlastní hudby nebo hudby,
kterou složí a nahraje někdo jiný, který není členem OSA a Intergramu či
Dilia (ochranných organizací)
- pokud někdo nahraje známou hudbu, podléhá také tzv. výrobním
autorským právům
- součástí dodávky pořadu bude čestné prohlášení, že autor vytvořil dílo bez
autorských záležitosti a nebo pokud je použil, tak bude obsahovat soupisku
všech uveřejněných autorských věcí včetně kopie souhlasu autorů (nebo
ochranných organizací) se souhlasem využití jejich autorského díla
- součástí dodávky bude čestné prohlášení, že autor nabízí pořad k odvysílání
v rámci vysílání OIK TV bezplatně a také rozsah, tedy do které lokality
tento souhlas dává
TECHNICKÁ KRITÉRIA
- pořad bude dodán v délce do 25 až 30 minut (při delších pořadech je nutná
dohoda)
- zvuk bude normalizován na – 6 dB
- pořad může být dodán v této formě:
- jako MPEG2 stream v rychlosti 9000 kbit/rate na nosiči DVD ve
formátu data, nejedná se o DVD video
- jako DV-AVI stream na nosiči DVD ve formátu data nebo na
přenosném Hard Disku
- kazetách DV či DVCAM (napsaný přesný start a konec time code
včetně frame)
- na kazetách S-VHS či VHS (přepisovací jednorázový poplatek 4.500,Kč bez DPH 19%)
-

Jevíčský zpravodaj 1-2-3/2007

6

www.jevicko.cz

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO TV VYSÍLÁNÍ
- pořad bude v dané lokalitě, pokud nebude dohodnuto jinak, zařazen do
vysílání OIK TV v dohodnuté lokalitě do 4 týdnů od doručení pořadu na
adresu centrály OIK TV s. r. o.
- pořad bude zařazen, pokud bude obsahovat všechny náležitosti pro jeho
odvysílání včetně dvou čestných prohlášení
- pokud nebude vyžádáno, nosiče se nebudou vracet
ADRESA CENTRÁLY
- OIK TV s. r. o., Trávník 1906, 560 02 Česká Třebová
- předem je dobré nás o zaslání pořadu informovat na mail:
martin.vasicek@oik.cz
VYSVĚTLENÍ POJMŮ
Zákon č. 231/2001 Sb., tedy ZÁKON ze dne 17. května 2001 o
provozování rozhlasového a televizního vysílání – na vyžádání můžeme
zaslat mailem
autorské věci – díla, které vyrobil někdo jiný, než sám autor či jeho
spolupracovníci (nejsou registrování ochrannými organizacemi) v rámci pořadu,
zejména se jedná o hudební podkresy, písničky, záznam hudebních děl, záznam
divadelních či jiných představení (i autor divadelní hry je autor) a řady dalších
výrobní autorské právo – to je jakési svolení, které dává autor některého díla,
zda může být jeho dílo použito v rámci daného pořadu
ochranná organizace – společnosti, které zastupují autory děl
Martin Vašíček, jednatel OIK TV s. r. o.

Z činnosti základní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami
(SPC CH) region Města Jevíčka
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami navazuje
na činnost bývalého Svazu invalidů.
V současné době máme přes 160 členů – z Jevíčka, Jaroměřic, Biskupic,
Bělé, Březin, Křenova, Chornic, Vísky, Vrážného a Úsobrna.
Sdružujeme postižené tělesně, nemocné diabetem, roztroušenou
sklerózou, kardiaky a astmatiky. Patří k nám také občané s vážným poškozením
zraku a sluchu. Protože někteří naši členové se pro své postižení mohou jen
obtížně zúčastňovat společenského života, snažíme se pro ně uspořádat alespoň
jednou ročně zájezd – například do Velkých Losin, kde je pro ně možnost
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Název akce

Odpovědná
osoba
A. Schneiderová

Návštěva členů SPC
CH, kteří v roce 2007
oslaví 70., 75., 80. a
85. narozeniny
Návštěva postižených A. Schneiderová
dětí
Zájezd na koupání do
J. Skácel
lázní Velké Losiny
Přednáška „Alergická
J. Skácel
onemocnění“
Vycházka po Jevíčku
J. Skácel
s panem učitelem
Plechem – 1.3. t. r.
Sportovní odpoledne
J. Skácel
na Žlibkách (Soutěže
o ceny)

Funkce

Poznámka

členka
výboru
členka
výboru
předseda
předseda
předseda
předseda

Zdravotní vycházka
do Bělé

J. Skácel

předseda

Výlet pro členy SPC
CH

J. Skácel

předseda

Brigády

Š. Berženjij

člen výboru

Výroční členská
schůze

Kvapilová

členka
výboru

šipky, ruské kuželky,
vrh něčím, atd.
termín – červen
sponzor – Vojtěch
Hebelka
autobusem, na kole,
pěšky
termín – červenec
celodenní, nenáročný,
vhodný pro všechny –
autobus – bez udání
cíle
údržba parčíků – před
hřbitovem, u
památníku obětí II.
světové války, u sv.
Anny
letos v hostinci
v Jaroměřicích
termín – prosinec

koupání v termálním koupališti. Členové výboru každoročně navštěvují s malým
dárkem těžce postižené a na lůžko upoutané členy. Našimi členy jsou i těžce
Jevíčský zpravodaj 1-2-3/2007
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postižené děti. Jako nezisková organizace jsme na své činnosti plně závislí na
příspěvcích našich sponzorů. Proto se na ně každoročně obracíme s prosbou o
finanční příspěvek. Ve shodě s „Darovací smlouvou“ zaslanou nám Městem
Jevíčkem, Obecními úřady i řediteli podniků našeho regionu, podáváme řádné
vyúčtování ke konci každého kalendářního roku. Revizní komise provedla
v průběhu roku čtyři kontroly příjmových a výdajových dokladů. Při kontrolách
nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Pro informaci občanů regionu Jevíčko uvádíme plán činnosti základní
organizace SPC CH v roce 2007. U každé akce je uveden člen výboru, který za
ni odpovídá a na kterého se mohou naši členové obracet.
Velmi děkujeme za příspěvky na činnost Svazu postižených civilizačními
chorobami, které jsou nám zasílány na číslo účtu 789903020417/0100 u
Komerční banky v Jevíčku.
Naše poděkování patří zejména podniku ASCI v Jevíčku, zastoupeného
ředitelem firmy panem ing. Luboslavem Vašíčkem, OÚ Biskupce, Městu
Jevíčku.
Zvláštní dík OÚ malé obce Březinky, zastoupené starostkou – paní
Ivanou Vykydalovou za dar tisíc Kč.
Věříme, že i další OÚ a podniky najdou určitou částku pro invalidní
občany svých obcí. O které obce se jedná, je uvedeno shora.
ZO SPC CH Jevíčko, předseda – Mgr. Josef Skácel

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 7. zasedání Rady Města Jevíčka dne 19. 2. 2007
1/7 Rada neschvaluje žádost na bezplatný pronájem místa stánkového prodeje
pro žadatele dle zápisu
2/7 Rada pověřuje vedoucí PBH vypracováním smlouvy na pronájem
nebytových prostor v bývalém HD
3/7 Rada schvaluje záměr prodeje p.č. 1502/67 – 57 m2 ostatní plocha/jiná
plocha
4/7 Rada schvaluje výpověď ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor
uzavřených s Gymnáziem Jevíčko dle zápisu
5/7 Rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2006 o svobodném přístupu k
informacím
6/7 Rada schvaluje stanovení platu tajemníka
7/7 Rada schvaluje úpravu nájemného z nebytových prostor v majetku města
dle předloženého materiálu vedoucí PBH
Jevíčský zpravodaj 1-2-3/2007
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8/7 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru nám. Komenského nám. č.p. 167 dle zápisu
9/7 Rada pověřuje vedoucí PBH vypracováním dodatku smlouvy na pronájem
nebytových prostor ul. Třebovská 71 dle zápisu
10/7 Rada schvaluje sponzorský dar u příležitosti pořádání 21. ročníku turnaje
halové kopané
11/7 Rada pověřuje zpracováním výzvy (Panské pole) Jindřicha Beneše
12/7 Rada pověřuje ing. Antonína Staňka zajištěním cenových nabídek dle
zápisu.
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 14. 2. 2007
5/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Miloslav Parolek,
Ing. Pavel Vykydal,
b) ověřovatele zápisu: Dagmar Krhlová, Vojtěch Hebelka,
c) program zasedání,
d) rozpočet na rok 2007,
e) rozšíření místnosti pro RTG zdravotnického zařízení MUDr. Jany Melkové
za dohodnutých podmínek,
f) kontrolní řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Jevíčka,
g) odpisový plán Mateřské školy Jevíčko na rok 2007,
h) plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku Podniku bytového
hospodářství města Jevíčka pro rok 2007,
i) smlouvu mezi Městem Jevíčko a KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s. r. o.,
Ruská 8, 101 00 Praha 10 na technické a legislativní zajištění odbavování
lokálního info kanálu pod názvem OIK TV-Jevíčko na bázi systému Info Caster
a výroba multimediálních stránek ve výši deseti stránek s možností roční
obměny dle přání objednatele za cenu 6.000,- Kč/měsíc včetně DPH,
j) smlouvu č. 1638/VII/07 mezi Městem Jevíčko a VČP Net, s. r. o., Pražská
třída 485, 500 04 Hradec Králové na plynofikaci Svitavské ul., Jevíčko – 3 NTL
přípojky plynovodu za cenu 96.000,- Kč bez DPH,
k) smlouvu o dílo č. 01/2007/PRSV mezi Městem Jevíčko a VHOS, a. s.,
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová na inženýrské sítě pro novou zástavbu
rodinnými domy, ulice Svitavská – Jevíčko – vodovod a kanalizace za cenu
402.395,- Kč vč. DPH,
l) smlouvu č. Z_S12_12_4120135040 o uzavření budoucí smlouvy mezi Městem
Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na rozšíření
kabelové smyčky NN pro připojení 16 RD – Panské Pole za cenu 200.000,- Kč,
m) koupi parcel p. č. 518/60 (33 m2), p. č. 518/61 (27 m2) a p. č. 518/62 (567
m2) v obci Jevíčko, k. ú. Jevíčko-předměstí od Augustina Pařízka, Brněnská 182,
Jevíčko za cenu do 80,- Kč/m2 v případě nevyjednání jiné ceny,
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n) prodej pozemku st. p. č. 45 (457 m2) v obci Jevíčko, k. ú. Jevíčko-předměstí
Romaně a Zbyňkovi Trávníčkovým, K. Čapka 604, 569 43 Jevíčko za cenu
300,- Kč/m2 + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
o) darovací smlouvu mezi Městem Jevíčko a Občanským sdružením Život pro
krajinu, Slezákova 5a, 613 00 Brno, kdy Občanské sdružení Život pro krajinu
daruje 70.000,- Kč do konce října roku 2007 a tyto finanční prostředky se
použijí na obnovu rumpálové studny ve městě Jevíčko – Mařín,
p) koupi osobního automobilu pro pracovníky MěÚ do 100.000,- Kč včetně
DPH.
5/2 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) plán práce kontrolního výboru pro rok 2007,
b) informaci starosty o zájemcích o koupi nemovitostí č. p. 21, č. p. 64, č. p. 65
v Zadním Arnoštově,
c) informaci starosty o konání Žižkovského divadla Járy Cimrmana,
d) informaci starosty o výběrovém řízení na tajemníka Městského úřadu.
5/3 Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu k projednání přechodu vybírání poplatků za provoz kabelové televize
na provozovatele KABELOVOU TELEVIZI CZ s. r. o.,
b) radu projednáním propojení části kabelové televize,
c) Ing. Staňka jednáním s p. Pařízkem o ceně za p. č. 518/60, 518/61 a 518/62
v obci Jevíčko, k. ú. Jevíčko-předměstí.
5/4 Zastupitelstvo odvolává:
a) členy kontrolního výboru Mgr. Miroslava Šafáře a Ing. Pavla Vykydala.

FÚ M. Třebová v Jevíčku
Informace pro občany od Finančního úřadu Moravská Třebová
k Dani z příjmu FO a Dani z příjmu PO
se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ v Jevíčku, a to:
19. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
21. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
26. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00
28. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00
2. 4. 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00

Cena vodného, stočného
a poplatek za komunální odpad
Cena vodného pro rok 2007 činí 22,50 Kč včetně DPH
Cena stočného pro rok 2007 činí 21,50 Kč včetně DPH
Poplatek za svoz KO pro rok 2007 činí:
Jevíčský zpravodaj 1-2-3/2007
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- pro k.ú. Jevíčko-město a k.ú. Jevíčko-předměstí 470 Kč/občana/rok
- pro k.ú. Zadní Arnoštov 329 Kč/občana/rok
Osvobození od poplatku a úlevy
Osvobozeni od poplatku jsou:
- třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině
- osoby, které se po celou dobu kalendářního roku nepřetržitě zdržují v
zahraničí, jsou v dlouhodobém ústavním léčení, nápravném zařízení, domovech
důchodců mimo Město Jevíčko
- vlastníci budov s číslem evidenčním a budov bez čísla evidenčního nebo čísla
popisného určené pro individuální rekreaci
- vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, kteří mají na
území města a jeho částech trvalý pobyt
Úleva 50 % ze stanoveného poplatku bude poskytnuta poplatníkům dle článku
2 odst. 1 písm. a) vyhlášky starším 80 let, počínaje rokem, ve kterém dovrší 80.
rok.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově v termínu do 31. 3. kalendářního roku.
Pokud celková výše platby poplatku za odpad placená zástupcem přesáhne
částku 940,- Kč pro k.ú. Jevíčko-město a k.ú. Jevíčko-předměstí (658,- Kč pro
k.ú. Zadní Arnoštov), může být tato platba rozdělena do dvou stejných splátek,
které jsou splatné v termínech do 31. 3. a 30. 9. kalendářního roku. Platby dle
tohoto odstavce se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

Nová výstavba v Jevíčku
V rámci územního plánu města Jevíčka se připravuje lokalita pro
rodinnou výstavbu nazvaná pracovně“ Panské Pole“. Ve studii je navrženo 17
rodinných domů . Průměrná plocha stavební parcely je 800 m2. Cena za
pozemek bude stanovena s ohledem na výši investice a neměla by přesáhnout
průměrnou cenu v regionu.
Lokalita je situována jižně od ulice Vrchlického(prodloužení ulice
Nerudova) ze které bude navržen také příjezd do této lokality. Realizace
inženýrských sítí by měla proběhnout v roce 2007 s tím, že zahájení individuální
výstavby by bylo reálné ve druhé polovině roku 2008.
Zájemci se mohou hlásit na Odboru výstavby MěÚ Jevíčko u
Ing.Valčíka tel. 461 327 808, Tam si mohou vybrat parcely a na základě písemné
žádosti budou zařazeni do pořadníku.
Snímky dané lokality budou také na www.jevicko.cz
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Společenská kronika
Blahopřejeme paní Karle Peřové k 80. narozeninám.

Program kina Astra na březen
10.3. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
DOKONALÝ TRIK
Díváte se pozorně? Film je snímkem bohatým na překvapení a nečekaná
odhalení v překotně se měnícím Londýně na přelomu 19. a 20. století.
Vstupné: 59,-Kč
130 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
14.3. - středa v 17.30 hod.
Americký film v českém znění:
SPLÁCHNUTEJ
Někdo skončí tam dole. Svěží animovaná komedie, stojící na precizní animaci a
okouzlujícím britském humoru.
Vstupné: 59,-Kč
86 minut
Mládeži přístupný
Jevíčský zpravodaj 1-2-3/2007
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17.3. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film v českém znění:
ERAGON
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce. Po Harry Potterovi,
Pánovi prstenů a Letopisech Narnie přichází další dobrodružné fantasy.
Vstupné: 59,-Kč
115 minut
Mládeži přístupný
24.3. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
MIAMI VICE
Žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony. Název filmu je zkráceným
označením mravnostního oddílu siamské policie a nabízí atraktivní prostředí,
četné zbraně, rychlé vozy, letadla a čluny, ale také pohledné ženy.
Vstupné: 54,-Kč
133 minut

Nová výstava v Městském muzeu
Chcete se toulat dávnou minulostí?
Přijměte pozvání na výstavu v muzeu sledující
,,Pravěké dějiny Malé Hané.˝
Půjdete s námi proti času až do starší doby kamenné / paleolitu /, kdy v
našem kraji žili v záři ohňů nejstarší lidé - lovci a s nimi mamuti, jeskyní
medvědi, sobi, polární lišky a jiná diluviální zvířata. Prohlédnete si naše
exponáty – např. čelist jeskynního medvěda , jeho obratel a stehenní kost, zub
mamuta, roh soba, kteří žili asi před 25.000 roky. Po odchodu poslední doby
ledové / vyvrcholení 22.000 – 18.000 př.n.l./, přivádí nás výstava do neolitu /
mladší doby kamenné – 5000 – 4000 př.n.l /, kdy osídlili Malou Hanou první
zemědělci. Pěstovali pšenici dvouzrnku, ječmen, proso, čočku, hrách i boby.
Sklizeň byla pracná pomocí primitivních kamenných srpů, ostré rohovce byly
nasazeny do dřevěné rukojeti - - maketu uvidíte v expozici. Pravěké osídlení
Malé Hané bylo na jejích okrajových ostrovech černozemě a to většího u
Vanovic a menšího u Jevíčka, vždy v blízkosti pramene vody. K pozdní době
kamenné / 4000 – 2000 př.n.l./ patří výroba broušených a vrtaných kamenných
nástrojů tzv. sekeromlatů. Byly považovány za hromové kameny, díru v nich
vyrazil údajně hrom. Majitele chránily před bleskem a sloužily k léčení a
zaříkávaní. Byly také odznakem náčelnické moci, používaly se pro boj zblízka.
Sekeromlaty v muzeu jsou vzorem mistrovského zpracování kamene, otvor pro
násadu proveden jen pomocí kosti.
Jevíčský zpravodaj 1-2-3/2007
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Snad nejkrásnější jsou na výstavě nálezy z doby bronzové / 1900 - 750
př.n.l./. Bronz – slitina mědi a asi 10% cínu – byl více než 100 let
nejdůležitějším materiálem člověka. U Jevíčka v trati „Na Manství“ vyoral
rolník Göttinger na svém poli v roce 1927 bronzový depot, tj. poklad
bronzových předmětů, který v pozdní době bronzové / 1000 – 750 př.n.l. / tam
zakopal bohatý jedinec. Na naší výstavě můžete obdivovat bronzové sekery,
bronzové srpy, důlčík 80 mm dlouhý, malou kovadlinku na kroužku atd.
Bronzový srp představuje obrovský pokrok vůči srpu z kamenných rohovců. V
roce 1944 vyoral v trati „Doliny“ rolník Karel Hegr bronzový nepoškozený meč
s pleknem zdobený třemi rýhami souběžnými s ostřím. Bohužel meč ve
sbírkách chybí, ztratil se v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého
století. Dále můžeme na výstavě obdivovat bronzový hrot kopí, prsten,
náramek, krásnou bronzovou sponu tzv. fibuli, ozdobu na sepnutí šatů /starou
asi 2800 roků /.
Doba železná / 750 – 0 př.n.l / zanechala u Jevíčka nález, který byl
objeven při stavbě nedokončené dálnice Vídeň – Vratislav – Berlín. V trati „Na
panském“ odkryl archeolog Ing. Fritz Freising, který byl vedoucím stavebního
dozoru a v rámci svých pravomocí prováděl záchranný archeologický výzkum,
dvě velké mohyly velmožů – náčelníků moravského halštatu. / Pojem „halštat“
starší doby železné / 750 – 400 př.n.l. / se nazývá podle města Hallstadt v
alpském údolí u jezera stejného jména v Solné komoře v Horním Rakousku. /
Odkryté mohyly svědčí o značném bohatství tehdejšího lidu, který bohatl
těžbou místních surovin, kovolitectví a obchodem.
V mladší době železné / 400 - 0 př.n.l. / začíná původní obyvatelstvo
splývat s novými dobyvateli Kelty / Římany nazývanými Gally /. Přichází k nám
z vých. Francie, jihozápadního Německa, na své expanzi dobyli v roce 387
př.n.l. mocný Řím. V době svého největšího rozmachu obsadili Evropu od
Britských ostrovů po Karpaty. Staví svá hradiska – tzv. oppida, první města v
našem slova smyslu. Nejbližší je Staré Hradisko u Protivínova, zakreslené na
Komenského mapě Moravy / 1627 /, kterou máme v muzeu. Keltové byli
výborní kováři, skláři, emailéři, keramici / znali již hrnčířský kruh /. Po zániku
keltské společnosti nastupuje hrdá doba římská / 0 – 390 n.l./. Malá Haná je
opět dobře osídlena, charakteristická pro tuto dobu v našem kraji je těžba
železné rudy, železářská pracoviště byla v Šebetově, Knínicích i u Sudic.
Z římské doby jsou v Jevíčském muzeu měděné mince římských císařů a 2
olejové keramické lampičky.
V letech 375 – 376 vpadli do Evropy nomádští Hunové, pocházející z
centrální Asie, a uvedli do pohybu obrovské posuny dalších kmenů, např. Gotů,
Vandalů, Kvádů, Markomanů, Svébů atd., což se nazývá „stěhování
národů.“Trvalo pouhá dvě století, na jeho konci přicházejí do našich zemí
Slované a osidlují mimo jiné starou sídelní oblast na Malé Hané.
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Naše muzeální vyprávění je mnohem obšírnější než tento článek, přijměte naše
pozvání a nechte se vtáhnout do děje. Ocitnete se v říši divů dávné historie.
Ing. Jan Suchomel

Slovácké vínko
Ačkoli je mým trvalým bydlištěm (Jevíčko), ležel jsem na ortopedickém
oddělení jedné jihomoravské nemocnice. Měl jsem již po operaci kolena, tři dny
na „Jipce” (jednotka intenzivní bolesti – pardon – intenzivní péče) jsem také
přetrpěl, byl jsem zpět na pokoji ve „své” posteli a začínalo mi být docela dobře.
Když se pohledná sestřička sehnula nad pacientem v protější posteli uvědomil
jsem si, že i když se mi už pomalu blíží sedmdesátka, může být život ještě hezký.
V pondělí, brzy ráno položili na vedlejší postel nového pacienta. Řeknu
vám, být ženská, tak jsem se do něho v tu ránu zamiloval. Černé, kudrnaté vlasy,
tváře krev a mlíko, věk málo přes dvacet, výška asi 195, váha dobrých 105 kilo –
moravský Slovák, jako když ho vymaluje. Vidět ho císařovna Marie Terézie tak
ho hned povolala ke své osobní stráži. Tedy chlapisko to byl, ale injekce se bál
„jako čert kříža”. Když mu chtěla sestřička píchnout do zadku injekci, musela na
jeho žádost otevřít okno a na hlavu mu dát mokrý ručník. Po chvíli přišel pan
doktor a oznámil mu, že ještě dopoledne ho budou operovat, protože zlomená
stehenní kost se musí zpevnit šrouby, aby dobře srostla. „Jak se Ti to stalo?”,
ptal jsem se po odchodu pana doktora. „Dělali jsme svícu”, povídá skleslým
hlasem. „To neznám, jsem až z Malé Hané, povídej, přijdeš na jiné myšlenky.”
A tak jsem se dověděl, že na Slovácku se před svatbou sejdou u nastávajícího
ženicha jeho kamarádi, dodávají mu odvahu do ženění, popíjejí vínko i slivovici,
loučí se se svobodou jednoho z nich. Žízeň byla veliká, vínko ale došlo a tak se
hostitel vypravil do sklepa pro nové. Jenže na vlhkých kamenných schodech se
mu nejisté nohy zapletly a už to bral do sklepa po hlavě – no a noha se „nějak
zpříčila”.
„Ta operace co tě za chvíli čeká, to není nic hrozného”, utěšoval jsem ho.
„Uspí tě, ani o tom nebudeš vědět a až se potom probereš budeš omámený,
jako bys vypil půl litra slivovice.”
Za chvíli si pro něj přijeli, noc po operaci strávil na „Jipce”, ale druhý den
byl již zpátky na pokoji. Byl mladý, všechny tělesné orgány mu pracovaly na 110
% a tak se rychle vzpamatovával. Jenže na něj začaly přicházet starosti. Nažhavil
mobil a obvolával příbuzné i nevěstu. Odpoledne přijeli rodiče i bratr a nastala
vzrušená debata. „Všechno je napečené, pan farář domluvený, hosté pozvaní!”
Šli za panem primářem a ten jim přislíbil, že pokud vše dobře půjde, mohl by
pacienta na svatbu pustit, ale jen na vozíku a to i v kostele a po obřadě hned
ležet a kdyby něco, vrátit ženicha ihned do nemocnice.
Na druhý den přijela nastávající nevěsta, na jejím bříšku bylo na první
pohled vidět, že svatba se příliš odkládat nedá. Po objímání a tulení se pustila do
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očisty ženicha. Kruci, tu nastávající manželku jsem krutě záviděl. Buďto chodila
ve volném čase umývat u nich na dědině nebožtíky, nebo měla kopu mladších
sourozenců. Svého nastávajícího podložila igelitem, opatrně ho obracela a
pečlivě poumývala zepředu i zezadu – i na těch nejchoulostivějších místech. Mít
takovou ženu, tak se nebojím ani toho největšího leknutí. Další den tu byli
rodiče vyzkoušet svatební oblek. Cožpak košile i sako šly obléknout poměrně
snadno, ale co kalhoty! Noha celá v sádře, ani případné rozpárání nohavice, do
kterého se jim stejně moc nechtělo, by mnoho nevyřešilo. Soucítil jsem s nimi a
snažil jsem se radit. „Dejte mu sukni – půjde to snadno a noha bude volná.”
„Do kostela!? Co by tomu řekli lidé a pan farář!?”
„Nic by neřekl, ujišťoval jsem je. Naši předkové tu za dob Velké Moravy
chodili jenom v sukních a jací to byli křesťané! Kolik kostelů tu postavili!
Kalhoty zavedli až Turci – pohané. A co zpěvák Korn, jak mu to v sukni sluší.“
Dívali se na mě a asi přemýšleli jestli mi mají dát „po paštice” hned nebo až za
chvíli. Druhý den večer přivezli kalhoty po nějakém strýci, který byl zřejmě
stejně velký jako náš ženich a určitě ještě o polovinu objemnější.
Rozpárané kalhoty se daly opravdu natáhnout. Chudák ženich řval při
tom oblékání tak, že ze sousední patologie volali telefonem, co se to u nás děje,
že jim rušíme nebožtíky. Po naložení do vozíku a vyvezení před budovu jsme
ještě jednou uslyšeli řev při překládání do ambulance.
Svatební obřad zřejmě proběhl v pořádku, na svatební noci se trvat
nemuselo, ukazovat prostěradlo by stejně nemělo smysl, ledaže by se některá
dobrovolně řízla do prstu.
Jo, není nad dobré slovácké vínko! Při něm se dají i všelijaké ty životní
trable a starosti přece jen lépe snášet.
Josef Skácel

Informační centrum – Zámeček JEVÍČKO
tel.: 736 752 611 infojevicko@seznam.cz
POŘÁDÁ U PŘÍLEŽITOSTI VÍTÁNÍ JARA
PRODEJNÍ VÝSTAVU
VÝROBKŮ, ZHOTOVENÝCH OBYVATELI
SOC. ÚSTAVU VELKÉ OPATOVICE
DNE 17. března 2007
PROGRAM zajišťují obyvatelé PAPRSKU p. o.Velké Opatovice
10.00-15.00 hod. - PRODEJ VÝROBKŮ V SÁLE ZÁMEČKU
13.30 hodin - TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

Jdeme do divadla
MĚSTO JEVÍČKO a HOTEL MORAVA JEVÍČKO s.r.o.
pořádají představení
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ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JÁRY CIMRMANA
***CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY***
Co v Tanvaldu zavrhováno, bude v Jevíčku aplaudováno!
Sepsali: pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák
Představení se uskuteční v sobotu 24. 3. 2007 v 19:00 hod.
v sále hotelu Morava v Jevíčku.
Vstupné 260,- Kč
Předprodej: tel. 461 325 135, mobil: 775 181 181 Ing. Janíček Petr
PŘÍJEMNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK PŘEJÍ POŘADATELÉ

Tibetské dny
CESTOVATELSKÉ DNY TIBETSKÝMI SNY 9.- 12. 3. 2007
Program akce
9. března 2007 • Vernisáž výstavy fotografií Jana Košťála a Petra Smékala 18:00
- úvodní slovo Ing. Kamil Stopka a Ing. Roman Müller - vystoupení Jaroslava
Alberta Kronka 18:15 • Lampionový průvod a vyvěšení Tibetské vlajky na MěÚ
Jevíčko 19:30 • Koncert hudebních skupin na Žlíbkách - Funkshmakers (Brno)
21:00 - Chameleon (Moravská Třebová) 23:00
10. března 2007 • Žlíbka – beseda s Romanem Langrem o expedici na
Dhaulagiri 15:00 ● promítání filmů - promítání filmů s horskou a
cestovatelskou tematikou 16:30 • Žlíbka – koncert hudebních skupin – Four
Kicks (Moravská Třebová) 21:00 - Kaderus Blues (Moravská Třebová) 22:30
11. března 2007 • Městské kino Jevíčko – veřejné promítání filmu PÁD DO
TICHA 17:00
12. března 2007 • Promítání filmu v jevíčském kině pro Gymnázium Jevíčko a
ZŠ Jevíčko – PÁD DO TICHA ve dvou blocích 8:30 11:00

Svaz chovatelů drobného zvířectva Jevíčko
POŘÁDÁ V SOBOTU DNE 17. BŘEZNA 2007
IV. JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
V AREÁLU CHOVATELŮ
NA ULICI BRNĚNSKÉ Č.P. 343 V JEVÍČKU.
Výstava je otevřena: od 8.00 do 15.00 hodin
 Během výstavy je možnost zakoupení chovných plemen králíků
 Občerstvení je zajištěno Srdečně zvou pořadatelé

Srdečně Vás zveme na
Přátelské posezení s tancem
Kdy. 14. 4. 2007 ve 20.00 hod.
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Kde: Hotel Morava Jevíčko
Hraje: dechová hudba LIPOVANKA
Občerstvení, domácí bufet, tombola.
Vstupné : 50,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé

Nalaďte si Rádio Haná
Nejposlouchanější regionální rozhlasová stanice v Olomouckém kraji
Radio Haná spustila dokrývač pro Boskovice a okolí na frekvenci 96,2 MHz.
Vedle samotných Boskovic mohou posluchači ladit Hanou např. i ve Svitávce,
Sebranicích, Doubravicích nad Svitavou, Letovicích, Újezdu u Bosk., Knínicích
u Boskovic, Šebetově, Benešově a Cetkovicích.

Jarní přírodou
31. ročník dálkového a turistického pochodu
pořádá KČT TJ Jaroměřice v sobotu dne 17. března 2007
Prezentace a start: 7.00 – 10.00 hod. hřiště na Čtvrtničkách
Cíl: hřiště na Čtvrtničkách do 17.00 hod.
Trasy: Pěší: 7 km Jaroměřice, Táborová studánka, pod Proklestem, Jaroměřice
16 km Jaroměřice, za Hájem, Úsobrno, pod Špilberkem, pod Lavičnou, chata
Diana, pod Proklestem, Táborová studánka, Jaroměřice
23km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov, Jaroměřice
38 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov, Dzbel, Jesenec,
Kladky, Nectava, pod Plankenberkem, Zálesí, Jaroměřice
Cyklo: 10 km Jaroměřice, Jevíčko, Biskupice, Jaroměřice
30 km Jaroměřice, Jevíčko, Chornice, Lázy, Městečko Trnávka, Mezihoří,
Petrůvka, Plechtinec, Unerázka, Chornice, Biskupice, Jaroměřice
65 km Jaroměřice, Biskupice, Chornice, Unerázka, Plechtinec, Petrůvka,
Pěčíkov, Vranová Lhota, Kozov, Bouzov, Javoříčko, Luká, Hvozd, Březsko,
Konice, Jesenec Dzbel, Nectava, Biskupice, Jaroměřice
Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na počasí na změnu, případně zrušení
některých tras těsně před startem. Mapky jednotlivých tras obdrží účastnící u
prezentace.
Startovné: Děti do 15 roků 10 Kč, dospělí 20 Kč
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Možnost ubytování:
*Hotel Na Kalvárii, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka, tel. 461 326 559 týden před
Jevíčský zpravodaj 1-2-3/2007

19

www.jevicko.cz

*Hostinec U Trojanů, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka, tel. 461 326 458 týden před
Odměna: Tradiční – sladká medaile, pamětní list
Pomůcka: Trasy najdete na starých turistických mapách: Olomoucko,
Svitavsko a na nové mapě KČT č. 51 – Haná
Doprava: Vlakem (trať 262) do stanice Jevíčko a 1,5 km pěšky do Jaroměřic,
autobusem buď přímo do Jaroměřic nebo dálkovými spoji do Jevíčka a odtud 3
km pěšky do Jaroměřic
Občerstvení: Možno zakoupit na startu, v cíli i po trase
Pochod se jde za každého počasí – Zdrávi došli a dojeli!!!

Jevíčský zpravodaj Březen 2007 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
měsíčně. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Cena 4,- Kč.
Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
Grafická úprava Mgr. Robert Jordán.
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