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Sklárny Moravia, a.s., Úsobrno 79, 679 39 Úsobrno

tel: 516 427 724, fax: 516 427 700

info@sklomoravia.com, www.sklomoravia.com

Vyrábíme lahve a sklenice originálních tvarů dle přání 

zákazníka v sériích od 30-tisíc kusů

Nabízíme bohatou škálu služeb 

◦ standardní modely

◦ zpracování výkresové dokumentace

◦ výroba forem povrchové úpravy (matování, 

vypalovací obtisky, barevný nástřik, sítotisk) 

◦ další dodávky pro celkovou kompletaci výrobků 

V našich sklenicích 
to bude Vašim 
výrobkům slušet
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Program Závodu míru nejmladších

Pátek 4. září
  9.50 h.         slavnostní zahájení Svitavská ul. 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
                               

Sklárny Moravia, a.s., Úsobrno 79, 679 39 Úsobrno

tel: 516 427 724, fax: 516 427 700

info@sklomoravia.com, www.sklomoravia.com
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zákazníka v sériích od 30-tisíc kusů
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◦ zpracování výkresové dokumentace

◦ výroba forem povrchové úpravy (matování, 

vypalovací obtisky, barevný nástřik, sítotisk) 

◦ další dodávky pro celkovou kompletaci výrobků 
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výrobkům slušet
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Vážení mladí sportovci, členové doprovodu a milí 
hosté, vítám vás v krásném koutu Pardubického 
kraje, kde se už přes 40 let koná Závod míru 
nejmladších. Doufám, že se vám tu bude líbit, 
užijete si závody a třeba se sem i vrátíte, abyste 
si tuto oblast v klidu prohlédli a navštívili místní 
zajímavosti. Budete vždy vítáni.
Jako radní Pardubického kraje mám na starosti 
sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch. Sám 

jsem také bývalým závodníkem a dlouholetým trenérem mládeže v bikrosu 
a vím, jak důležité a někdy i obtížné je dnes motivovat nejmladší generaci 
ke sportu. Proto fandím všem, kteří ve sportování našli smysluplné využití 
svého volného času a také koníček na celý život, a snažím se sportování 
dětí v našem kraji maximálně podporovat. Sport člověka naučí, že nic 
není zadarmo a že jen samotný talent nestačí. A to pro život není málo.
Ať se vše vydaří podle vašich představ,

Slovo radního Pardubického kraje
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INŽENÝRSKÉ STAVBY
BRNO, spol. s r.o.

Hudcova 588/70b

621 00  BRNO

tel.: 544 509 207

fax: 541 211 195
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pořadí   jméno                                 klub                                 počet zemí           počet účastníků

1. Jemelka Zdeněk Loko Brno 3                               41
2.  Fiala Otakar Stad. Louny 3                               61
3. Siegelkopf Dy. Berlín     4                               49
4. Bolt Hendrick Dy. Berlín     4                               85
5.  Křen Milan RH Lanškroun     5                             143
6.  Buchta Svatopluk Favorit Brno     6                             169
7. Cibula Juraj Slov. Bratislava     5                             219
8.  Vondráček Karel ČSAD Tábor     5                            178
9. Mokriš Miroslav Inter Bratislava     6                             169
10. Trkal František RH Lanškroun     7                            186
11. Bílek Jaroslav ČSAD Čes. Budějovice     5                            206
12. Nagy Robert Slov. Bratislava     7                            254
13. Pospíšil Jiří AŠ Ml. Boleslav     7                            332
14. Faltýnek Jan RH Lanškroun     6                            225
15. Helán Jiří MEZ Drásov     4                            186
16.  Kejval Luboš DUHA Lanškroun     5                            213
17.  Tichý Marek DUHA Lanškroun     5                            154
18.  Tichý David DUHA Lanškroun     6                            167
19.  Dítě Radek GSPG Trutnov     6                            152
20.  Eisel Berhard Rakousko     4                            102
21. Eisel Berhard Rakousko     5                              91
22.  Bradley Andrev Rakousko     4                            131
23. Jukka Vastaranta Finsko      5                             129
24. Ondryáš Richard Favorit Brno     6                             117
25. Klouček František Dukla Praha     5                            110
26. Špilak Simon Slovinsko     6                             120
27. Machač Zdeněk Dukla Praha     6                             127
28. Gavenda Robert Slovensko     5                             114
29. Brandle Matthias Rakousko     4                            132
30. Sagan Peter Slovensko 6                             105
31.    Vrážel Viktor        TJ Favorit Brno                                  6                            123
32.    Kousgard Jesper         Herning CK Dánsko                         6                            125
33.     Zeichmeister Tomáš               TJ Favorit Brno                                 7                             120
34. Mohorič Matej Slovinsko 8                             123
35. EG Niklas Dánsko                                             10                             108
36. Zverko David Slovensko 7                             109
37. Jörgenses Mathias Herning Dánsko                                           10                             149 
38.      Charmig Anthon      Denmark West                                12                       194
39. Čemažar Nik  Slovenia       12                             166
40. Vacek Karel Česká republika 11                             154
41.       Wandahl Frederik                  Roskilde Dánsko                            10                             140
42.      Vacek Mathias                        Team Giorgi A.S.D.                         10                             128 
43.      Pedersen Henrik                     Herning - Denmark                        13                             180

V uplynulých ročnících startovalo celkem 6285 cyklistických nadějí.

Přehled vítězů
ZÁVOD MÍRU NEJMLADŠÍCH
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Moravská Třebová
ZA AKTIVNÍM VYŽITÍM I RELAXACÍ

Pro návštěvníky Moravské Třebové je připraven moderní aquapark s vyhřívanou vodou, 
tobogánem a dalšími atrakcemi pro dokonalou relaxaci a zábavu. Voda v bazénech je vyhřívaná 
a v areálu je také občerstvení s příjemným posezením a bezbariérový přístupový chodník. Aquapark 
je součástí rozhlehlého sportovního areálu s tenisovými kurty, volejbalovými kurty, plážovým 
volejbalem a fotbalovým stadionem. K nabídce dalších sportovních aktivit ve městě patří dvě 
střelnice a umělá horolezecká stěna. Zalesněný charakter okolí města zase vybízí v letním období 
k pěší turistice a vyznavači cykloturistiky si mohou vybrat z řady tras různé obtížnosti. Jejich cílem 
se mohou stát Hřebečské důlní stezky, rozhledna Strážný vrch nebo rekreační areál Knížecí louka. 
Zde si na své přijdou milovníci cyklistiky, in-line bruslení i obyčejných procházek v přilehlém biotopu. 
Součástí volnočasového areálu je nově také kavárna s venkovním posezením a herními prvky 
pro děti.

Křížový vrch nad městem nabízí nejen 
unikátní historický hřbitov a sousoší 
Kalvárie, ale také aktivní formy odpočinku. 
Během procházky k vyhlídce U plačící Anny 
se seznámíte s romantickým příběhem 
nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa 
Herknera. Kolem celého Křížového vrchu 
vede fit stezka, která mimo běžeckého 
okruhu obsahuje i stanoviště se cvičebními 
a posilovacími prvky. 

Víte, co je skutečnou perlou Moravské 
Třebové? Zámek postavený na místě 
původního hradu z 13. století. Představte si, že unikátní brána s portálem z roku 1492 patří dokonce 
k nejstarším renesančním památkám u nás! Kromě nově vytvořených zámeckých expozic můžete 
navštívit také mučírnu nebo alchymistickou laboratoř. 
Více na www.moravskatrebova.cz
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VELKÉ OPATOVICE

      Velké Opatovice jsou městem, kde sportovní aktivity mají již svou dlouholetou tradici. První 
oficiální sdružení, která se zabývala sportovní činností v našem městě, byly tělovýchovná jednota 
Sokol a tělocvičná katolická jednota Orel. 
TJ Sokol Velké Opatovice, z.s. má k dnešnímu dni 256 členů v několika oddílech:
KČT Velké Opatovice - Kontakt: www.kctvo.cz
KČT Malá Haná -  Kontakt: smajd.webnode.cz
Tenis – Kontakt: libor.sustek@seznam.cz
Fotbal - Kontakt: www.fotbalvelkeopatovice.cz 
Stolní tenis – Kontakt: gerbrich@gerbrich.com
Volejbal – Kontakt: p. Weigl – 725 911 990
Dále jsou pod TJ Sokol zapsány oddíly florbalu, basketbalu a oddíl pro volnočasový a rekreační 
sport. 
Tělocvičná katolická jednota Orel. Dnes má 35 členů. Zaměřuje na tři stěžejní oblasti: práce 
s mládeží, práce se starší generací, kulturní činnost. Kontakt: www.orelvelkeopatovice.cz
Další subjekty zabývající se sportovní činností: 
Kroužky SRPŠ
• Basketbal
• Všeobecná pohybová průprava – zde se prolíná aerobik, gymnastika, atletika
• Kroužek lezení na umělé stěně mohou s dětmi navštěvovat i rodiče
• Dětská jóga – něco pro zklidnění a protažení těla
• Startík – zde se naši nejmladší žáci seznamují s atletikou
• Plavání – během zimních měsíců, děti jsou rozděleny na skupinu začátečníků a pokročilých 
K pohybovým aktivitám jistě patří i tanec:
•  Orientální tanec - břišní tance
•  Taneční kroužek – tanec ve volném stylu, street dance, plesové předtančení….
Kontakt: srpsvo@seznam.cz
Taneční skupina Bez hranic - věnuje se současnému tanci, pohybovému divadlu, akrobacii 
a základům klasického tance. Kontakt: tsbezhranic.webnode.cz
ŠAP-Školní atletická přípravka – existuje při ZŠ Velké Opatovice pro děti I. stupně ZŠ ve spo-
lupráci s Českým atletickým svazem - Kontakt: mgr.jelinkova@gmail.com
        Mimo výše uvedené jsou v našem městě ještě další kroužky a aktivity, blízké sportovním 
činnostem. Jsou to např. Modelklub Velké Opatovice z.s., Veřejná sportovní a výcviková střelnice 
Velké Opatovice a další. 
         Město disponuje několika sportovišti, kde je možné se pohybovým a sportovním aktivitám 
věnovat. Jsou to fotbalový areál TJ Sokol, tenisové kurty, hřiště při ZŠ, plavecký bazén ZŠ, tělo-
cvična sokolovny, tělocvična učiliště, areál zdraví - Lesopark Strážnice, koupaliště Velké Opatovice.

Více informací a kontakty naleznete na www.velkeopatovice.cz/sport nebo přímo 
v Informačním centru Malé Hané, Žleb 264, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 516 477 303, 
mob.: 773 149 319, e-mail: infocentrum@velkeopatovice.cz
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ÚSOBRNO
Obec Úsobrno je bezprostředním pomezím tří krajů – jihomoravského, pardubického 

a olomouckého. Je jedním z nejstarších sídelních celků malohanáckého regionu. Úsobrno 
leží skryto v hustých stromech pod vrcholy kopců Drahanské vrchoviny, Durana, Lavičná a 
Vrchora. Písemné zprávy připomínají obec již v 11. století. V ranném středověku stávalo totiž 
na vrchu Durana středisko provincie župní hrad Úsobrno. Vlastní osada byla založena později 
v údolí po obou stranách Úsobrnského potoka. Ležela na důležité cestě z Olomouce do Čech 
k Litomyšli. Východně od obce leží vrch Durana, kde se nachází jedinečný komplex bukových 
porostů s ojedinělými exempláři mohutných jedlí. V moderní historii je obec známa především 
sklárnou, která byla založena v roce 1827.

Bohatou historii má úsobrnská škola, sport, divadlo, hasičský sbor, myslivost a včelařství. V obci je 
skromné obecní muzeum. Vesnice skýtá širokou škálu možností pro rekreaci a víkendové pobyty. 
Okolí obce nabízí možnosti pro rybolov, myslivost, houbaření a krásné vycházky.

e-mail: obec.usobrno@seznam.cz                                                Web: http://www.usobrno.cz

Memoriál Zdeňka Sendlera

V sobotu, 9. června 2012, zemřel zakladatel „Závodu míru nejmlad-
ších“ Zdeněk Sendler.
V roce 1977, v rámci oslav 20 let TJ Favorit Brno, přišel Zdeněk do 
Jevíčka s myšlenkou, uspořádat zde mezinárodní etapový cyklistický 
závod pro mladé cyklisty ve věku 15-16 let, „Závod míru nejmladších“. 
V Jevíčku se mu podařilo sestavit tým organizátorů, který později pře-

vzal celou organizaci a pokračuje v ním nastoupené cestě. Během uplynulých 42 ročníků
ZMN zde startovalo 6105 cyklistů. O našem městě, kraji, se tak ví v patnácti zemích Evropy. 
Závod míru nejmladších, bude navždy spojen s tvým jménem.

       Antonín Dostál – ředitel závodu
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    Jevíčko najdete v nejvýchodnějším cípu Pardubického kraje na hranicích krajů Jihomoravského 
a Olomouckého v oblasti Boskovické brázdy, která se rozprostírá od Boskovic po Městečko Trnávka 
v délce cca 25 km mezi kopci Českomoravské vysočiny a Drahanské vrchoviny.  Jevíčko leží v linii 
měst Brno, Boskovice, Velké Opatovice, Moravská Třebová ve směru od jihu k severu a od západu 
k východu po trase měst Svitavy, Moravská Třebová, Prostějov. Jevíčko jako jedno z center Malé 
Hané je součástí mikroregionu  Moravskotřebovsko - Jevíčsko. Včetně místní části Zadní Arnoštov, 
nacházející se západně od města, má cca 2800 obyvatel. Okolí má velmi dobré podmínky pro 
cykloturistiku, město je ideálním výchozím bodem pro výlety do okolní krajiny. Vzhledem k pestrým 
krajinným podmínkám se v oblasti daří myslivosti, houbaření nebo sportovnímu rybolovu, pro který 
jsou využívány dvě vodní nádrže v okolí města.
     Jevíčko patří k nejstarším městům na Moravě. Bylo založeno v první polovině 13. století na 
důležité obchodní stezce vedoucí z Olomouce do Prahy. Nejstarší zmínka o zeměpanském městě 
Jevíčku je uvedena v listině českého krále Václava I. z roku 1249. Listinou z roku 1258 povýšil 
Přemysl Otakar II. Jevíčko na město královské s právem magdeburským a právem mílovým.  
Jevíčko si práva královského města podrželo do roku 1499, poté se v jeho držení vystřídalo několik 
šlechtických rodů. Město si zachovalo z dob svého založení středověký půdorys ve tvaru okrouhlice 
s téměř čtvercovým náměstím. Středověká zástavba byla obehnána hradbami cca 1000 m dlouhými 
se čtyřmi branami orientovanými podle světových stran. Opevnění města bylo v místě západní brány 
posíleno hradební věží, zdaleka viditelnou dominantou města. K dalším významným památkám 
města patří kostel Nanebevzetí Panny Marie a s ním sousedící areál bývalého Augustiniánského 
kláštera. Další dominantu města tvoří budova Zámečku, v jejíž těsné blízkosti se nachází majestátná 
budova Gymnázia Jevíčko postavená roku 1899. Západním směrem od Jevíčka, ve vzdálenosti cca 
3 km, se nachází Odborný léčebný ústav Jevíčko.
Jevíčko může nabídnout příjemnou procházku po městském památkovém okruhu, poskytne dobrou 
kuchyni v mnoha restauracích a v neposlední řadě je městem s kulturním srdcem. V průběhu celého 
roku je možné v Jevíčku navštívit množství kulturních, sportovních a jinak zaměřených akcí. Město 
Jevíčko je příjemným místem pro Vaši návštěvu v každém ročním období s atraktivní nabídkou 
historie, kultury, sportu a dalších oblastí vyžití. K ubytování můžete využít dostatečnou nabídku 
místních hotelů a ubytovacích zařízení. Aktuální informace o městě a dostupných aktivitách Vám 
podá Turistické informační centrum na Palackého náměstí v Jevíčku a webové stránky města  
www.jevicko.cz

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka
     

JEVÍČKO



13

Zveme Vás do Jevíčka  
na sérii kulturních akcí 

Vernisáž výstavy Nechte mě být, jaká 
jsem, životní příběh Anne Frankové 
Synagoga Jevíčko, vernisáž v 18:00  
(v rámci Roku židovské paměti v Jevíčku) 

Posezení s dechovkou 
Malohanačka 
Palackého náměstí,16 – 19 hod., 
občerstvení hotel Morava  
(v případě deště se nekoná)

Listování s Lukášem Hejlíkem  
a Pavlou Dostálovou (alternuje 
Věra Hollá)  
Bitevní pole (Jérôme Colin) 
Městská knihovna, Zámeček Jevíčko, 
18:00, vstupné 50,- Kč

Ukrajina – Černobyl, Jiří Přichystal, 
povídání a fotografie z cest na 
motocyklu 
Městská knihovna, Zámeček Jevíčko, 
18:00

Jazz v centru - Jam session  
Komenského náměstí, 17 – 20 hod., 
občerstvení hotel Apoštol,  
otevřena Městská věž a muzeum 
(v případě deště se nekoná)

Špacír za Karlem Bleierem (Město 
Jevíčko a Historicko-vlastivědný 
kroužek Malá Haná) 
9:30 Synagoga Jevíčko/ 10:30 vycházka 
do Jaroměřic/ 15:00 Hanácká krčma 
Jaroměřice – setkání u Bleierů

Koncert Vladimíra Merty na počest 
kronikáře Františka Plecha 
Synagoga Jevíčko, 19:00  
(pořádá 84. oddíl Skautů Kolín a Město 
Jevíčko), vstupné 80,- Kč

Kapela Epicentrum na Žlíbkách 
Plovárna Žlíbka, 16 – 20 hod., 
občerstvení, makrely Tenis klub Jevíčko 
a Kavárna Bar 2. Svět 
(v případě deště se nekoná)

Na lidovou notu s cimbálovou 
muzikou 
Letní zahrádka hotelu Alster Jevíčko,  
16 – 19 hod.,  
občerstvení hotel Alster

Hasičské odpoledne s kapelou  
Tři generace 
Panský dvůr Jevíčko, 15 – 20 hod., 
občerstvení SDH Jevíčko  
(v rámci hasičských závodů)  
(v případě deště se hudební produkce nekoná)

Tradiční Jevíčská pouť 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Jevíčko, 9:30 slavnostní Mše Svatá, 
11:00 posezení s dechovým orchestrem 
ZUŠ Jevíčko na farní zahradě

Přátelské posezení na pouti  
v Zadním Arnoštově s Harmonikáři 
Slza Petra Křivinky 
Kulturní dům Zadní Arnoštov,  
14 – 20 hod., občerstvení zajištěno

Další akce místních spolků a organizací naleznete na www.jevicko.cz
Na akcích bez uvedení vstupného platí vstupné dobrovolné.

Jevíčské 
2020

středa

1. 7.

pátek

3. 7.

čtvrtek

9. 7.

čtvrtek

16. 7.

sobota

18. 7.

sobota

25. 7.

neděle

26. 7.

sobota

8. 8.

sobota

15. 8.

neděle

16. 8.

sobota

22. 8.

kulturní léto

sobota

25. 7.

● Multižánrový kulturně - terapeutický
festival „Jevíčkovění“, 

dvoudenní festival plný hudby, poezie 
a výtvarného umění. 
10. - 11. 9. 2020

Více informací na www.jevicko.cz

● Dny evropského dědictví, 
týden otevřených kulturních památek 

města
12. - 20. 9. 2020

●  Setkání harmonikářů  
– Malohanácký harmonikář,

přehlídka a setkání harmonikářů. 
Hráči do programu se mohou hlásit 

do 30. 9. 2020 v Turistickém 
informačním centru Města Jevíčka. 

10. 10. 2020

● Festival mládežnických dechových 
orchestrů, 

sál hotelu Morava, košt svatomartinských
vín a svatomartinská husa 

15. 11. 2020

Legenda

1. SÝPKA

2. POMNÍK OBĚTÍ 
      NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

3. SANATORIUM - OLÚ

4. BĚLÁ U JEVÍČKA

5. Nájezd na silnici II.tř 

6. OSADA MAŘÍN 

7. POMNÍK PARTYZÁNŮ

8. OSADA LÍPA

9. KELÍNKY - zajatecký 
      pracovní zábor

10. Rozestavěná dálnice 
        označená D43

CYKLOTRASA  „SKRZ MALÓ HANÓ“ -   trasa 21 km

10

1

CÍL

OSADA LÍPA

!!

!!!

9

CYKLOTRASA   Skrz Maló Hanó

Legenda 

 Skrz Maló Hanó

 Skrz Maló Hanó

1   SÝPKA

2   POMNÍK OBĚTÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

3   SANATORIUM - OLÚ

4   BĚLÁ U JEVÍČKA

5   NÁJEzd NA SiLNiCi ii. Tř

   6   OSAdA MAřÍN 

   7   POMNÍK PARTYzÁNŮ

   8   OSAdA LÍPA

   9   KELÍNKY - zajatecký pracovní tábor

 10  ROzESTAVĚNÁ NĚMECKÁ dÁLNiCE 
               

8

START
CÍL

6

5

7

9

4

3
2

10
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OBEC BISKUPICE
 
Obec Biskupice leží v mikroregionu zvaném Malá Haná, v jihovýchodní části  Pardubického 
kraje (okres Svitavy) na rozmezí Boskovické brázdy a Drahanské vysočiny.  První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1262, kdy olomoucký biskup Bruno daroval naši obec k užitku 
olomoucké kapitule. K obci Biskupice náleží i osada Zálesí (dříve Liebštejn, založena v roce 
1729), která se rozprostírá v malebném zákoutí rozlehlého lesa. Katastrální výměra obce 
je 1110 ha. Znak obce tvoří modrý štít a na něm vztyčená zlatá radlice. V současné době má obec 
435 obyvatel. 
Obec je známá především více jak třistaletou tradicí pálení slivovice, kterou obec od roku 1999 
také propaguje největší a nejznámější kulturně společenskou a sportovní akcí - festivalem slivovice 
„Biskupické kaléšek“, který se koná vždy první říjnovou sobotu v roce.
Obec je také držitelem několika rekordů pletených výrobků z vrbového proutí uznaných agenturou 
Dobrý den Pelhřimov, které jsou zapsány do České knihy rekordů. Posledním je rekord z roku 2017, 
kdy jsme opět překonali rekord, a to upletením nejdelší pletené pomlázky v ČR, jejíž délka nyní činí 
101 m. Tuto pomlázku si mohou návštěvníci obce prohlédnout v technickém zázemí obce, který 
obec postupně opravuje.
V roce 2010 byla obci udělena Modrá stuha za společenský život v rámci krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2010 v Pardubickém kraji.  Za spolupráci se zemědělci získala obec „Oranžovou 
stuhu“ v soutěži Vesnice roku 2015 v krajském kole Pardubického kraje. V Biskupicích je i řada 
pamětihodností – zámek, zřícenina hradu Plankenberk, kostel sv. Petra a Pavla, archeologické 
naleziště Hrubé kolo. Pro sportovní účely je v obci areál „Na střelnici“.
www.biskupice.cz

Dalibor Šebek

Pořádání závodu míru nejmladších umožnily obce Úsobrno, Skřípov, Šubířov, Horní Ště-
pánov, Konice, Jesenec, Dzbel, Jaroměřice, Městečko Trnávka, Vranová Lhota, Hartin-
kov, Březinky, Bělá, Březina, Křenov, Dlouhá Loučka, Útěchov, Linhartice.

Zvláštní poděkování patří Policii ČR, DI Svitavy, OO Policie Moravská Třebová, Konice, 
Boskovice, Letovice, SÚS Moravská Třebová, Konice, Boskovice, 
členům SDH za pomoc při zabezpečení trasy závodu.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

•  JEVÍČKO  •
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Ambasador závodu -  František Raboň

Vážení a milí cyklističtí kamarádi, chtěl bych Vám popřát v letošním 
ročníku Závodu Míru Nejmladších jen to nejlepší ať už to bude boj 
o příčky nejvyšší a nebo sbírání zkušeností do dalších let, to v případě 
závodníků. Všem ostatním ať už trenérům, doprovodu týmů nebo 
pořadatelům, přeji aby vše proběhlo nejlépe jak to jen jde. 
Jakožto účastník závodu z mých kadetských let jsem nesmírně rád, 
že závod pořád funguje i po tolika letech a to hlavně díky místnímu 
cyklistickému klubu TJ Jevíčko. S velkou radostí jsem přijal v roce 
2018 pozvání na tento závod a byl jsem upřímně nadšen úrovní 
a věhlasem jaký tento závod ve světě má. Když mi proto pan Dostál 
ředitel závodu nabídl funkci patrona, ambasadora závodu, nemohl 
jsem odmítnout. Závod Míru Nejmladších byl bezpochyby jedním 
z důležitých kamenů k mému budoucímu angažmá v profesionálních 
stájích jako T-Mobile tým, Columbia, HTC a Omega Pharma- Quick 
Step a proto jak už jsem zmínil, doufám, že i Vám se díky tomuto 
závodu povede nastartovat karieru profesionálních cyklistitů a splníte 

si svůj sen tak jako se to povedlo mě. 
František Raboň  
Marketingový ředitel Kalas Sportswear

Dear cycling friends, I would like to wish you the best in this year‘s race, whether it is the battle for 
the top positions or getting experience for the next years. To all others, coaches, team members 
and organizers, I wish that everything would go as smooth as possible. 

As a participant of the race from my early years, I am extremely glad that the race still exist after 
so many years, mainly thanks to the local cycling club TJ Jevíčko. With great pleasure, I accepted 
the invitation to this race in 2018 and I was sincerely excited about the level and reputation of this 
race in the world. Therefore, when Mr. Dostál, the race director offered me the position of patron, 
ambassador of the race, I could not refuse it. Undoubtedly one of the most important stones for my 
future professional career in teams such a T-Mobile Team, Columbia, HTC and Omega Pharma-Quick 
Step, was racing the Youth Peace Race. I hope you will be able to start your career of a professional 
cyclists and make your dream come true just like I did. 

All the best František Raboň 

Bývalý profesionální cyklista: PSK Whirlpool, T-Mobile Team, 
HighRoad, Columbia HTC, Omega Pharma – Quick Step

Projekce z celého závodu  
v cíli etap 

Sledujte přímý přenos ze závodu na

www.tjcykloklubjevicko.cz
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Organizační výbor 44. ročníku ZMN 2020

   

 

Závod míru nejmladších finančně podporují
 
   

MĚSTO JEVÍČKO

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ÚSOBRNOBISKUPICEVELKÉ OPATOVICE

INŽENÝRSKÉ STAVBY
BRNO, spol. s r.o.

Hudcova 588/70b

621 00  BRNO

tel.: 544 509 207

fax: 541 211 195

BRNO

Ing. Milan Máša                     jednatel fy Czech Blades s.r.o.
Dušan Pávek, dipl.um.             starosta Města Jevíčko
Ing. Daniela Maixnerová          místostarostka Města Moravská Třebová
Ing. Kateřina Gerbrichová        starostka Města Velké Opatovice
Ing. Radek Bartoník                ředitel REHAU Automotive, s.r.o.
Bc. Petr Binko                         ředitel Sklárny Moravia a.s., Úsobrno
Mgr. Lucie Škvařilová    ředitelka Gymnázium Jevíčko
Mgr. Miloslav Parolek           ředitel ZŠ Jevíčko
Lucie Švagerová                    LAMA reklama tisk s.r.o.
Bc. Jan Finsterle                     předseda TJ CK Jevíčko
Pavel Havránek    předseda TJ Favorit Brno
Antonín Dostál                       ředitel závodu
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Na kole 
s Czech Blades 

– po trase 4. etapy ZMN 

sobota 5. 9. 2020 od 15.00 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku

Akce je určena pro všechny příznivce 
cyklistiky, hobíky, rodiny s dětmi, firemní 
kolektivy. 

Divácký peleton, vyjede společně z ul. K. H. 
Borovského v 15.00 hod. ke startu 4. etapy do 
Úsobrna. Zde pozdraví mladé cyklisty z dvanác-
ti zemí při královské etapě při třech průjezdech 
Úsobrnem.
Po projetí závodníků přesun zpět do Jevíčka na 
cíl závodu.
Po celý den, je pro ty kteří do Jevíčka zavítají, 
připraven sportovní a kulturní program, občerst-
vení, zábavní lunapark pro děti.

Informace na adrese: a.dostal@seznam.cz

Po oba dny občerstvení a atrakce pro děti. 

Závod žáků 
základních škol 

sobota 5. 9. 2020 ve 13.30 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Přihlášky od 12.30 hod. v Panském dvoře
Trasa: okruh ulicemi Jevíčka, délka 1250 m 

Podmínky účasti: 
písemný souhlas rodičů, že je dítě zdrávo a může 
závod absolvovat. Kolo v dobrém technickém stavu 
a přilba. Každý účastník dostane malý upomínkový 
předmět a vítězové jednotlivých kategorií poháry  
a další věcné ceny. 

DOPROVODNÝ PROGRAM

K.
 Č

ap
ka

K.
 Č

ap
ka

Mackerleho
Mackerleho

Vrchlického
Vrchlického

Trasa závodu “O POHÁR ŠKOL”

CÍL

START

Svitavská
Svitavská

Vrchní 23, 747 05 Opava
tel./ fax: +420 553 732 198

www.hbtisk.cz

TISK OD A DO Z
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KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE

STACIONÁRNÍ A ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

SOLÁRNÍ TECHNIKA, OHŘEV TUV

servis a prodej: 608 779 070, 721 725 089www.baxi.cz
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Gymnázium

založeno 1897
Jevíčko

DOMOV MLÁDEŽE 
•	260	m	od	gymnázia	
•	na	ubytování	přispívá	obec	Jevíčko
a	cena	je	cca	50	Kč/den	

•	ubytování	na	dvojlůžkových	pokojích	
•	k	dispozici:	klubovny,	knihovna,
sauna,	posilovna	

•	 v	budově	domova	mládeže
se	nachází	školní	jídelna

Přijďte navštívit naše gymnázium.
Rádi Vás uvítáme.

Gymnázium Jevíčko 
založeno 1897

A. K. Vitáka 452
569 43 Jevíčko

tel.: 461 327 805
fax: 461 327 831

e-mail: info@gymjev.cz
www.gymjev.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
•	nově	zrekonstruovaná	kuchyně	
•	cena	obědu	je	27	Kč	
•	cena	celodenního	stravování	pro	ubytované	
na	domově	mládeže	je	71	Kč

CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT?

•	U	nás	víme,	jak	Vás	připravit	k	maturitě	a	dal-
šímu	studiu	na	vysoké	škole.	Svědčí	o	tom	
vysoká	úspěšnost u státních maturit	(v	roce	
2013 100% úspěšnost)	a	přijetí na vysoké 
školy	(v	roce	2013 více jak 97 %	žáků).

•	Rádi	Vás	naučíme	angličtinu,	němčinu,	
ruštinu	a	francouzštinu.	

•	Můžete	také	navštěvovat	kurzy čínštiny 
a španělského jazyka s rodilým mluvčím.	

•	Ve	volném	čase	pro	Vás	organizujeme	kroužek	
florbalu,	basketbalu,	programování,	fotogra-
fování,	robotiky	a	přírodovědných	projektů.	
Novinkou	je	také	kroužek	včelařství.

•	Spolupracujeme	se	školami	v	zahraničí	
(Německo,	Itálie,	Polsko)	a	organizujeme	
pro	Vás	studentské výměny.

STUDIJNÍ OBORY
(čtyřleté studium s maturitou)

Gymnázium se všeobecným zaměřením 
Gymnázium s humanitním zaměřením 
Veřejnosprávní činnost
Kombinované lyceum

•	V	prvním	ročníku	pro	Vás	pořádáme týdenní 
adaptační kurz,	kde	můžete	poznat	své	nové	
spolužáky	a	profesory.

•	Výuka u nás Vás bude bavit	–	součástí	výuky	
jsou	i	projektové	dny,	exkurze	a	výlety.

•	Naši	studenti	mají	k	dispozici	klubovnu	
s	posezením,	stolním	fotbalem	a	ping-pongem.	

•	Pro	přespolní	nabízíme	ubytování	
na	Domově mládeže.

•	Dobře Vám uvaříme v moderní jídelně.

•	Součástí	výuky	je	v	1.	ročníku	týdenní	lyžařský	
kurz	a	ve	3.	ročníku	týdenní	sportovně	turis-
tický	kurz.	

•	Pro	uchazeče	o	studium	pořádáme 
přípravné kurzy	k	přijímacím	zkouškám.

•	Studenti	1.	ročníku	si	mohou	zdarma	zapůjčit	
nejpodstatnější	učebnice	v	hodnotě	750	Kč,	
čímž	šetří rodinnou kasu.

Foto	pod	vedením	A.	Wiltsche	vytvořili	J.	Koudelka,	M.	Šafář,	J.	Kaderka
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TECHNISERV IT member of TECHNISERV GROUP | Obrat více jak 
1 500 000 000 CZK/rok | Přes 400 zaměstnanců v 5 zemích Evropy 
| Na trhu od roku 1991 | Sponzor české cyklistiky |
SOFTWARE DEVELOPMENT | Vývoj  informačních systémů na míru primárně v prostředí  .NET | 
Databázové  systémy,  systémy  pro  práci  s elektronickými  dokumenty  |  Aplikace  pro  mobilní  
zařízení | Komplexní řešení problematiky eIDAS | Řešení integračních platforem |

ENTEPRRISE DATOVÁ INFRASTRUKTURA | Zaměření zejména na kompetence v technologiích OS 
WINDOWS, SOLARIS, LINUX, databáze ORACLE, MS SQL, INFORMIX | Vysoká dostupnost | Návrh 
architektury, support rozsáhlých řešení aktivní infrastruktury | 

SLABOPROUDÉ   SYSTÉMY   |   Komplexní  řešení   slaboproudých   technologií   |   Integrace   do  
Informačních systémů | Zabezpečovací systémy a kamerové systémy | Speciální audiovizuální 
systémy | Datová centra | Speciální přenosy sportovních akcí technologií| 

ELDAx  ‐  eIDAS   SMART   TRUST   eLECTRONIC   PLATFORM   |  Řešení   pro   komplexní   práci  
s důvěryhodnými elektronickými dokumenty, validaci a podepisování v souladu s nařízením EU 
eIDAS  |    Soulad  s legislativou  ČR  vč.   OAIS,  NSESSS  |  řešení  digitálních  spisoven,  ukládání  
zdravotnické dokumentace |   Centrální místo služeb eIDAS v organizaci | Portálové  řešení pro 
občany pacienty | modelování nástroj workflow procesů | inteligentní formuláře| ELDAX.cz | 

TECHNISERV IT 
Your partner for Information Technologies 

techniserv‐it.eu 
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• příjemné ubytování v historické části města
• polední menu, hotová jídla a výběr ze stálého jídelního lístku

Kostelní 50, 679 39 Jevíčko
tel. restaurace: 775 256 389
tel. ubytování: 602 399 536
email: hoteluapostola@seznam.cz

www.hoteluapostola.cz
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HUDEBNÍ ODPOLEDNE

Občerst vení zajištěno

JEVÍČKO - Panský dvůr,  sobota 5. září

19.00  „KROUNEX  – legendy se vrací“

● Soutěž v malování na chodník
Soutěž bude probíhat v pátek 4. 9. 2020 
od 17.00 hodin do 18.00 hodin na Palackého
náměstí v Jevíčku.  Věková kategorie: 
Předškolní a školní děti

● Tvůrčí dílna
Tvůrčí dílna bude k dispozici 
v sobotu 5. 9. 2020
od 14.00 hodin do 18.00 hodin v areálu 
Panského dvora.
Děti zde mohou tvořit  např. z keramiky 
nebo malovat na sklo.

TJ Cykloklub Jevíčko va spolupráci se ZŠ Jevíčko vyhlašují 
v rámci konání 44. ročníku cyklistických závodů ZMN 2020 
následující soutěže:

www.tjcykloklubjevicko.cz

SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ V RÁMCI 
KONÁNÍ  ZMN 2020
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Občerst vení zajištěno

Na českém trhu 
už přes 25 let

REHAU je Společensky odpovědnou fi rmou. 

Na konci loňského roku byla fi rma 
REHAU za podporu a rozvoj společensky 
odpovědného podnikání v regionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska Pardubickým 
krajem a Koalicí nevládek Pardubicka 
oceněna jako Společensky odpovědná 
fi rma Pardubického kraje roku 2019.  
Hodnotitelskou komisi zaujal projekt pomoci 
organizacím v okolí s názvem Den pro region, 
ale i podpora neziskových organizací, jak ze 
strany fi rmy REHAU, tak jejích zaměstnanců.

REHAU Automotive, s.r.o.
Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
motre@rehau.com, 461 355 111

Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
jev@rehau.com, 465 357 111

V REHAU po celém světě pracuje přes 
20 tisíc zaměstnanců. V České republice 
sídlí v Praze, v Moravské Třebové a v 
Jevíčku a zaměřuje se především na 
zpracování polymerů pro automobilový 
průmysl. Vyrábíme produkty pro 
přední světové automobilky, jako je například 
BMW, Daimler, Porsche, Audi, Škoda, Ford, 
Peugeot nebo Volkswagen.

Závod v Moravské Třebové oslavil v loňském roce 25 let své existence.

Závod v Jevíčku byl v loňském roce rozšířen o novou výrobní halu.

Jsme REHAU.
Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie 
a řešení pro budoucnost. Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. 
Tvoříme pokrok, který zlepšuje úroveň života lidí na celém světě – přidejte se k nám i vy!
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BETTER SHAVE
BETTER BLADE

Czech Blades s.r.o.
Brněnská 559
569 43 Jevíčko

www.czechblades.cz

TRADIČNÍ VÝROBA HOLICÍCH 
A PRŮMYSLOVÝCH ČEPELEK


