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Pochod Jarní přírodou

Narozeniny pana Ambroze

Výstava pana Zdeňka Šustra

Informace ke kácení na sídlišti K. Čapka 
a Palackého náměstí

V průběhu měsíců února a března bylo na 
základě pravomocného rozhodnutí provedeno 
kácení dřevin v lokalitách sídliště K. Čapka 
a Palackého náměstí. Dovolte mi předložit 
k tomuto tématu několik vysvětlujících infor-
mací.
Na sídlišti provádělo měs-
to kácení nejen na pozem-
cích ve svém vlastnictví, ale 
po dohodě následně také na 
pozemku společnosti Pleme-
náři Brno, a. s. (pozemek 
u bytových domů č. p. 606-
607, 608-609). Kvalita stro-
mů a keřů byla posouzena 
a inventarizována Ing. Janou 
Janíkovou – Zahradní a kra-
jinářská tvorba Brno. Na 
úpravy zeleně v této lokalitě 
byla zpracována projektová dokumentace ře-
šící kácení, zdravotní ořez stávajících stromů 
a keřů s následnou výsadbou. 1. etapa kácení 
byla provedena svépomocí převážně na mís-
tech budoucích výsadeb. Město je připraveno 
v případě vyhlášení výzvy podat dotační žá-
dost z Operačního programu životního pro-
střední v rámci prioritní osy 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny. Harmonogram výzev 
se v současné době aktualizuje. Plánované 
termíny vyhlašování jednotlivých výzev k po-
dávání žádostí o dotaci z OPŽP budou minis-
terstvem zveřejněny na začátku dubna. 
Dřeviny na východní části náměstí byly ká-
ceny v předposledním březnovém víkendu. 
Kácení skupiny devíti mnohokmenných jilmů 
bylo provedenou odbornou firmou za vydatné 

asistence pracovníků technické údržby města. 
Termín byl zvolen z důvodu dodržení obdo-
bí vegetačního klidu. Skupina jehličnanů za-
tím zůstala ponechána, výhledově však zcela 
ustoupí nové výsadbě. Pro svou hodnotu zů-

stanou zachovány pouze lípy 
před sochou TGM, odstraně-
ním zbývajících dřevin budou 
také lépe prospívat. Příprava 
plochy proběhne v průběhu 
let 2011-2012. Také v této 
části města byly dřeviny po-
souzeny a inventarizovány 
odborníkem. V rámci pro-
jektové dokumentace „Rege-
nerace Palackého náměstí“ 
byly vegetační úpravy navr-
ženy společností FLORART 
- Ing. Pavel Šimek, Uherský 

Brod.  Stávající skupina stromů s chaotický-
mi výsadbami keřů bude vyměněna za obytný, 
vysoce mobiliářem vybavený rastr stromů, vy-
sázených v mřížích. Stromy budou tvořit při-
stíněný prostor s možností odpočinutí. V ná-
vrhu výsadby v této části náměstí je 15 ks 
dřevin trnovník akát s tím, že tato varianta 
nemusí být definitivní a její vhodnost bude 
ještě posouzena. Jsem přesvědčen, že uvedená 

změna výrazně přispěje k budou-
címu hojnému využívání tohoto 
prostoru.
Závěrem bych rád poděkoval pra-
covníkům technické údržby měs-
ta za odvedenou práci a občanům 
města za pochopení.

Mgr. Miroslav Šafář
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Společenská rubrika 
březen 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
březnu oslavili životní jubileum:

Vlastimil Hebelka
Věra Krejčí
Eva Skácelová
Adolf Hiesl 
Marie Sauerová
Drahomíra Kobelková
Jaruše Kynclová
Dobroslava Nováková
Jaroslav Ambroz
Julie Mackerlová

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje 
rodičům narozených dětí:

Vanesa Žouželková
Matěj Klinecký

Z našich řad odešli:
Ludmila Honzáková
Lubomír Lang
Milan Schuppler
Vladimír Kalas

MUDr. Ivana Křížová
oznamuje, že ve dnech  

6. – 8. 4. 2011  
neordinuje. 

Nutné případy ošetří MUDr. Trčková ve 
svých ordinačních hodinách. 

Kontrola a čištění komínů – nové povinnosti 
majitelů nemovitostí (platná od 1. ledna 2011)

Od 1. ledna 2011 platí nová vyhláška, která 
určuje, že se komíny musejí nejen vymetat, ale 
i důkladně kontrolovat.
Návštěva kominíka je POVINNÁ a musí při-
jít MINIMÁLNĚ jednou za rok. Po prohlídce 
komínu obdrží zákazník zprávu o stavu spa-
linové cesty, která platí jeden rok. Ve zprávě 
jsou vypsány závady a termíny jejich odstra-
nění.
Kromě kontroly je podle vyhlášky povinné 
i jednoroční vyčištění komína.
Při šetření vzniku požáru se vždy zjišťuje, zda 
majitel dodržel všechny předpisy. Pokud maji-
tel domu nenechá komín prohlédnout, vysta-
vuje se riziku, že pojišťovna v případě požáru 
nehradí škodu v plné výši nebo ji neuhradí 

vůbec. Majitel může navíc zaplatit pokutu ve 
výši 25.000,-- Kč.
Jak často čistit komín
Rodinné domy a bytové domy do výkonu kot-
le 50 kW
Plyn ……………...……....…… 1 x ročně
Pevná paliva …………......… 2 x ročně
Lehký topný olej …….....… 3 x ročně
Chaty a chalupy
U všech druhů paliva .…… 1 x ročně

Ordinace – praktický 
lékař pro dospělé

MUDr. Miloslav Pávek
MUDr. Zuzana Šedrlová

sestra: Kateřina Blchová, DiS.

Ordinační doba:
Pondělí 07–12 Kobližná 126 MUDr. Pávek

Úterý 14–19 Kobližná 126 MUDr. Šedrlová

Středa 07–12 Czech Blades s.r.o. MUDr. Pávek

Čtvrtek 07–12 Kobližná 126 MUDr. Pávek

Pátek 07–12 Czech Blades s.r.o. MUDr. Pávek

Kontakt:
Telefon Kobližná 126: 461 326 271
Telefon Czech Blades s. r. o.: 461 801 117

Oznámení o omezení 
provozu MÚ Jevíčko

Dne 11. 4. 2011 (pondělí) bude přerušena do-
dávka elektřiny na Palackého náměstí, kte-
rá zasáhne i budovu MěÚ Jevíčko v době od 
08:00–16:30 hodin.
V této době bude uzavřena pokladna a nebu-
dou funkční pracoviště Czech POINT.

Bc. Pavel Sedlák
tajemník MěÚ Jevíčko

Změny ve veřejné dopravě na východním 
Svitavsku plánované od prosince 2011

Společnost OREDO (organizátor regionální 
dopravy), která byla pověřena Pardubickým 
krajem k vytvoření modelu veřejné dopravy, 
přichází s novým konceptem řešení doprav-
ní obslužnosti. Ten posiluje pozici železniční 
dopravy na tratích, které se ukázaly jako per-
spektivní, a v ostatních případech tuto nahra-
zuje levnější dopravou autobusovou, s přestup-
ní provázaností na vlakovou páteř. Výsledkem 
bude ucelený model, který cestujícím nabíd-
ne rychlé a komfortní cestování nejen v rámci 
kraje, nýbrž i s respektováním existujících mi-
mokrajských vazeb. Dojde rovněž k celoplošné 
změně linkotvorby autobusových výkonů.
Součástí změny je i přijetí tzv. zónově-relačního 
tarifu, který cestujícím umožní cestovat libovol-
ně v kombinaci prostředků veřejné dopravy, va-
riantní trasou (kupř. Jevíčko – Moravská Třebo-
vá přes Chornice nebo Křenov), neplatit nutné 
zajížďky autobusů do obcí a další. Tarif rovněž 
nabídne i výhody pro pravidelně dojíždějící.

Pro východní část Svitavska se předpokládá ne-
objednání železniční osobní dopravy na trati 
262 v úseku Moravská Třebová – Chornice – 
Velké Opatovice a 271 Chornice – Dzbel. Funk-
ci obsluhy převezmou autobusy, zejména pak 
linka (Lanškroun-Třebařov-) Moravská Třebo-

vá-Městečko Trnávka-Chornice-Jaroměřice-Je-
víčko. Autobusy, které jsou návrhově plánovány 
na dvouhodinový interval se špičkovým hodi-
novým zahuštěním, nabídnou vhodnějším a ví-
cenásobným umístěním svých zastávek vyšší 
atraktivitu pro cestující. Budou jezdit v taktu 
(například v každou sudou hodinu a její 42. mi-
nutu), a to po celý týden včetně víkendů. Obec 
Mezihoří bude obsloužena linkami do Bohda-
lova a Vranové Lhoty, s přestupem v Městečku 
Trnávka na výše uvedenou páteřní linku.
Autobus bude v Moravské Třebové v prosto-
rech železniční stanice navazovat na vlaky směr 
Česká Třebová s dalšími možnostmi přestupu 
na Pardubice a Prahu.
Nově se počítá rovněž s linkou spojující Svitavy, 
Křenov a Jevíčko s Konicí.

Ing. Kamil Nenutil, technolog veřejné dopravy
 

OREDO, spol. s r. o.
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice

Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny 

v Jevíčku
Palackého náměstí č. p. 1 a 2 (MěÚ Je-
víčko), 3, 4, 5, 6 (Česká pošta): 
11. 4. v době od 8:15 do 16:30. 

Eden, chaty: 21. 4. od 11:00 do 13:00.  

Dr. Klimeše, K. Appla, Zadní, Příční:  
22. 4. 2011 v době od 8:00 do 11:00.

Bližší informace na tel. 840 850 860.

Poděkování
Děkuji p. Riesnerovi za vrácení peněženky. 

Smutná Zdeňka
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení ze 5. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 16. března 2011

5/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení:  Ing. Jaroslav Zezula, 
Dagmar Krhlová, Ing. Kamil Stopka,
b) program zasedání,
c) hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
ZUŠ Jevíčko za rok 2010 se ziskem finanční částky 
17.893,77 Kč, kdy částka ve výši 10.000 Kč bude pře-
vedena do fondu odměn a částka ve výši 7.893,77 Kč 
bude převedena do rezervního fondu,
d) rozpočet Města Jevíčko na rok 2011,
e) pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního 
útvaru Jevíčko,
f) zpracování změny č. 3 územního plánu sídelního 
útvaru Jevíčko projekční kanceláří Atelier Ing. arch. 
Pavel Mudruňka, Palackého 207, 533 04 Sezemice za 
cenu ve výši 72.000 Kč vč. DPH,
g) záměr směny pozemku p. č. 5359 (1.880 m²) – vod-
ní plocha v majetku Pozemkového fondu ČR za poze-
mek p. č. 4128 (4.512 m²) – orná půda v majetku Měs-
ta Jevíčko, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,
h) rozdělení částky 357.500 Kč v 1. etapě grantového 
systému Města Jevíčka v roce 2011, kdy částka 69.247 
Kč bude rozdělena z výtěžku VHP za rok 2010 a zby-
tek bude rozdělen z rozpočtu města,
i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a fir-
mou Karel Smékal, E. Ušela 312, 679 63 Velké Opato-
vice na akci „Přemístění a obnova rumpálové studny 
Mařín“ za částku 330.075 Kč vč. DPH,

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a fir-
mou VPO Protivanov na akci „Výměna oken na budově 
č. p. 75 na ul. Růžová v Jevíčku“ za částku 170.131 Kč 
vč. DPH,
k) záměr koupě rodinného domu č. p. 468 na ul. Svi-
tavská, Jevíčko a pozemků p. č. st. 253 (1.037 m²) 
– zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 170/1 (122 m²) 
– zahrada, p. č. 170/2 (58 m²) – zahrada a p. č. 171 
(893 m²) – zahrada, to vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
vč. věcného břemene užívání ve prospěch paní Ludmi-
ly Jenišové za částku 1.200.000 Kč,
l) záměr prodeje domu č. p. 263 na ul. Okružní II. v Je-
víčku a pozemků p. č. st. 191 (161 m²) – zastavěná plo-
cha a nádvoří, p. č. 115 (278 m²) – zahrada a p. č. 122/2 
(263 m²) – zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,
m) hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ 
Jevíčko za rok 2010, který skončil celkovou ztrátou 
81.180,08 Kč, která bude uhrazena zřizovatelem,
n) uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a MAS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s., se sídlem Městečko 
Trnávka č. p. 2 o půjčce finanční částky 15.000 Kč, 
5/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřo-
vatele zápisu Stanislava Dokoupila a Martu Pocsaiovou,
5/3  Zastupitelstvo   r u š í :
a) usnesení ZM 3/1 písm. g) ze dne 19. 1. 2011 – ZM 
schvaluje prodej nově zaměřených pozemků p. č. 222/5 
(575 m²) – zahrada a p. č. 3073/3 (635 m²) – zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí Martinu Bendovi, Smolná 12, 
569 43 Jevíčko za cenu 450 Kč/m², celkem 544.500 
Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 

Jevíčko a Martinem Bendou, na prodej pozemků p. č. 
222/5 a p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
5/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
a) starostu města, Ing. Romana Müllera, při projed-
návání návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního 
útvaru Jevíčko,
b) starostu města, Ing. Romana Müllera, projednáním 
podmínek koupě domu č. p. 468 na ul. Svitavská, Je-
víčko a pozemků p. č. st. 253 (1.037 m²) – zastavěná 
plocha a nádvoří, p. č. 170/1 (122 m²) – zahrada, p. č. 
170/2 (58 m²) – zahrada a p. č. 171 (893 m²) – zahrada, 
to vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,
5/5  Zastupitelstvo   b e r e   n a v ě d o m í :
a) zprávu Policie ČR Moravská Třebová o bezpečnost-
ní situaci za rok 2010 na Jevíčsku, 
b) odstoupení od záměru koupě pozemků p. č. 222/5 
(575m²) – zahrada a p. č. 3073/3 (635m²) – zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí za účelem výstavby myčky 
osobních vozidel,
s) prezentaci podnikatelského záměru v k. ú. Jevíčko-
předměstí, zástupci společnosti REHAU, s. r. o. 

Ing. Roman Müller                   Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                   místostarosta               

Usnesení z 8. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 14. února 2011
1/8 Rada schvaluje záměr pronájmu částí pozemků 
p. č. 52/1 a p. č. 53 – oba zahrada v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 
2/8 Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a vlastníkem pozemku p. č. 2555 – 
zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí dle zápisu,
3/8 Rada pověřuje IT a starostu města Jevíčka jed-
náním s Ing. Pavlem Tichým týkající se zpracovává-
ním projektové dokumentace připojení inženýrských 
sítí (kanalizace, plyn) pro provozovnu REGAM, s. r. 
o., Jevíčko na pozemcích p. č. 3072/1 – ostatní plo-
cha a p. č. 3073/4 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí,
4/8 Rada schvaluje poskytnutí propagačních před-
mětů Města Jevíčka pro TJ Jevíčko na akci 25. roční-
ku halového turnaje v kopané v hodnotě 1.000 Kč,
5/8 Rada schvaluje pronájem sálu kina Astra k pre-
miérovému promítnutí krátkometrážního filmu stu-
dentskou filmařskou skupinou Mechanik Arts dne 
4. 3. 2011 po 13:00 hodině za úhradu spotřebované 
energie,                                                                                
6/8 Rada schvaluje opravu kanalizační přípojky 
před domem č. p. 64 na ul. Soudní žadatelce dle zá-
pisu,
7/8 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek 
na kácení stromů na Palackého náměstí na které 
je vydáno rozhodnutí,
8/8 Rada schvaluje plán zimní údržby místních ko-
munikací Města Jevíčka,
9/8 Rada schvaluje nařízení města Jevíčka č. 1/2011 
o stanovení rozsahu způsobu a lhůtách odstraňování 

závad ve schůdnosti chodníků a místních komunika-
cí a průjezdních úseků silnic,
10/8 Rada schvaluje rozšíření veřejného osvětlení 
k domům č. p. 7 a 9 v Zadním Arnoštově ve výši 
14.240 Kč bez DPH firmou ELPO Jevíčko,
11/8 Rada schvaluje zakoupení 1 ks interiérových 
dveří pro potřeby sekretariátu starosty za částku 
4.530 Kč bez DPH,
12/8 Rada schvaluje směrnici č. 1/2011 traumatolo-
gický plán – plán první pomoci,
13/8 Rada pověřuje vedoucího organizačního odbo-
ru jednáním s vlastníkem pozemku o ceně k odkou-
pení části pozemku zasahující na ul. K. Appla a ul. 
Zadní,
14/8 Rada schvaluje podání žádosti o rozhodnutí ke 
kácení dřevin dle zápisu v lokalitě sídliště K. Čapka,
15/8 Rada schvaluje výměnu bytu č. 4 (3+1) na ul. 
Růžová 91 za byt č. 12 (2+1) na ul. K. Čapka 783 
v Jevíčku žadatelce dle zápisu,
16/8 Rada schvaluje výměnu oken v bytě č. 4 na ul. 
Růžová 91 firmou Stavební truhlářství Černohous, 
Jamné nad Orlicí za částku 92.702,50 Kč vč. DPH,
17/8 Rada schvaluje opravu krovu na bytovém domě 
DPS Svitavská 838, Jevíčko firmou Jaroslav Kopec-
ký – Moviko, Nová 362, Velké Opatovice za částku 
11.110 Kč vč. DPH,
18/8 Rada pověřuje místostarostu města Jevíčka, 
provedením místního šetření za účelem prověření 
prořezu tuje zakrývající veřejné osvětlení na ul. U Ci-
helny..

Ing. Roman Müller                   Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                   místostarosta               

Policejní zprávy
31. 1. 2011
Vůz byl zaparkován, ale sjel z kopce
Pravděpodobně nezajištěné vozidlo zapar-
kované na jedné z ulic v obci Jevíčko se 
v sobotu, dne 30. 1. 2011, krátce před po-
lednem rozjelo. Sjelo z mírného kopce až 
do oplocení domu, které poškodilo. Na-
štěstí v danou chvíli tudy neprocházel žád-
ný chodec. Škoda na havarovaném vozidle 
je odhadnuta na 90 tisíc korun, na oploce-
ní domu jsou škody odhadnuty na dalších 
5 tisíc korun. Okolnosti této havárie jsou 
i nadále předmětem vyšetřování doprav-
ních policistů.

11. 2. 2011
Pozor na ledovku! Komplikace v dopravě
Ledovka dne 11. 2. 2011 na Svitavsku a Je-
víčsku poměrně řidičům zkomplikovala ži-
vot. Na silnicích II. a III. tříd to hodně 
klouzalo. Nehody dotkly jak řidiče autobu-
su, tak řidičů kamionů i osobních moto-
rových vozidel. Když k nehodám vyjížděli 
policisté a hasiči, havarovali i oni. Z výjez-
du z Biskupic na Jevíčko částečně zablo-
koval dopravu havarovaný kamion. Havá-
rie se obešla rovněž bez zranění. Na trase 
Slatina – Letovice měl havarovat údajně 
polský kamion. K nehodě vyjížděli hasi-
či, bohužel i oni měli problémy s ledov-
kou a havarovali taktéž. Krátce po dvanác-
té hodině přišla další informace. Na silnici 
374 u obce Jevíčko havarovala další dvě 
vozidla. Nehoda se obešla bez zranění. Ři-
diči nežádali policii o asistenci.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení ze 9. schůze Rady města Jevíčka 
konané dne 28. února 2011

1/9 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním od-
borné firmy k posouzení navrhovaných řešení k od-
stranění vlhkosti a plísní v bytě K. H. Borovského 
464 v Jevíčku, 

2/9 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním zna-
leckého posudku bytových jednotek K. H. Borov-
ského 464 v Jevíčku,

3/9 Rada schvaluje provedení připojení inženýr-
ských sítí (kanalizace, plyn) pro provozovnu RE-
GAM, s. r. o., Jevíčko na pozemcích p. č. 3072/1 
– ostatní plocha a p. č. 3073/4 – zahrada v k. ú. 
Jevíčko-předměstí dle předložené projektové doku-
mentace a podmínek ze strany města dle zápisu,

4/9 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Aleš 
Ertl – lesní a obchodní činnost, Vrchlického 828, 
Jevíčko k pokácení 36 ks dřevin na Palackého ná-
městí za částku 15.000 Kč vč. DPH a pověřuje ve-
doucího organizačního odboru nabídkou prodeje 
pokáceného dřeva a investičního technika organi-
začním zajištěním akce,

5/9 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytového 
prostoru v suterénu budovy kina ASTRA na ul. 
Kostelní 41,   

6/9 Rada schvaluje zapůjčení výstavních panelů 
pro VHOS, a. s. Moravská Třebová na pořádání 
dvoudenního odborného vodárenského semináře,

7/9 Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor č. 5001/jk11s mezi Pardubickým 
krajem, zastoupeným Gymnáziem Jevíčko (pronají-
matel) a Městem Jevíčko (nájemce) v budově 557 
na  ul. Nerudova za částku 800 Kč měsíčně a hra-
zení skutečného odběru elektrické energie na ob-
dobí od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011,

8/9 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy 
pro MK v Jevíčku, k promítnutí filmu Marka Nová-
ka – Kostelíček vypráví,

9/9 Rada schvaluje úhradu UPDATE – nové verze 
pro modul knihovního programu Clavius za částku 
17.799 Kč vč. DPH,

10/9 Rada schvaluje odměnu pracovnici MK v Je-
víčku ve výši dle přílohy zápisu,

11/9 Rada schvaluje finanční částku do 5.000 Kč 
k úhradě programu v rámci „Tibetských dnů“,

12/9 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Pardubickým krajem o podmínkách provedení 
stavby „Modernizace silnice II/366 Zadní Arnoštov 
– Jevíčko,

13/9 Rada schvaluje úhradu autorských práv na 
užití fotografií v záhlaví nových webových stránek 
města ve výši 1.600 Kč bez DPH firmě FOTOGRAF 
– Jaroslav Horák,

14/9 Rada schvaluje úhradu za provedení jazyko-
vých mutací v AJ a NJ ve výši 2.000 Kč bez DPH 
na nových webových stránkách města firmě TH 
Soft,

15/9 Rada pověřuje vedoucí OSV podáním žádosti 
o příspěvek na opatření kompenzační pomůcky,

16/9 Rada schvaluje zakoupení projektoru ACER 
P5390W za částku 15.826 Kč bez DPH pro potřeby 
Městské knihovny,

7/9 Rada schvaluje podání grantové žádosti v mi-
nimální výši 20.000 Kč na realizaci propagačních 
materiálů a činností v rámci vyhlášeného grantové-
ho řízení z Fondu ASEKOL v programu Osvěta se 
spoluúčastí města ve výši 15%,

18/9 Rada schvaluje přepojení kanalizace budovy 
kina na veřejnou kanalizaci firmou Josef Bidmon, 
K. Čapka 605, Jevíčko za částku 12.480 Kč vč. 
DPH,

19/9 Rada schvaluje opravu uliční vpusti na ul. 
Soudní firmou Josef Bidmon, K. Čapka 605, Jevíč-
ko za částku 12.347 Kč vč. DPH,

20/9 Rada schvaluje provedení zemních prací při 
opravě kanalizace budovy kina firmou KERAX, s. r. 
o., K. Čapka 601, Jevíčko za částku 23.256 Kč vč. 
DPH,

21/9 Rada schvaluje cenovou nabídku k vypraco-
vání projektové dokumentace na opravu kulturního 
domu v Zadním Arnoštově Ing. Vítem Komárkem 
ve výši 6.000 Kč,

22/9 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o připojení odběrného zařízení k dis-
tribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV č. 
4120657463 mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribu-
ce, a. s., Děčín pro připojení na el. síť pro rumpálo-
vou studnu na Maříně ve výši 5.000 Kč,

23/9 Rada schvaluje osazení 2 ks termoregulač-
ních hlavic a radiátoru v bytě číslo 1, K. Čapka 
782, Jevíčko za částku do 8.000 Kč bez DPH,

24/9 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Ka-
rel Smékal, zednictví-malířství, Velké Opatovice na 
akci „Snížení stropů byt č. 4 ul. Růžová 91“ za část-
ku 55.535 Kč vč. DPH,

25/9 Rada schvaluje provedené vodoinstalační 
a izolační práce firmou Josef Bidmon, K. Čapka 
605, Jevíčko za částku 44.003 Kč vč. DPH a prove-
dené zemní práce firmou KERAX, s. r. o., K. Čapka 
601, Jevíčko za částku 23.398,96 Kč vč. DPH na 
bytovém domě č. p. 57 na ul. Soudní v Jevíčku,

26/9 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabí-
dek k zakoupení židlí do Synagogy,

27/9 Rada pověřuje starostu zjištěním podmínek 
k využití služeb Městské policie obce Březová nad 
Svitavou v městě Jevíčko,

28/9 Rada pověřuje IT a místostarostu zajištěním 
odstranění zbytkového posypu z ulic ve městě Je-
víčko.

Ing. Roman Müller                   Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                   místostarosta               

Usnesení ze 10. schůze Rady města Jevíčka 
konané dne 14. března 2011

1/10 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek 
k zakoupení 40 ks obyčejných kancelářských židlí 
do Synagogy, 

2/10 Rada pověřuje místostarostu a vedoucího or-
ganizačního odboru jednáním s vlastníkem pozem-
ku týkající se dohody o zřízení věcného břemene 
práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 127 a odkou-
pení části pozemku p. č. 126/1 – oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

3/10 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 
131/1 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí,

4/10 Rada pověřuje místostarostu provedením 
místního šetření týkající se žádosti žadatele o pro-
dej pozemku p. č. 4835 – ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí,

5/10 Rada pověřuje IT provedením poptávkového 
řízení ve stavebních bazarech za účelem výměny 
oken domu na ul. Okružní I/276 v Jevíčku,                                                                                

6/10 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT provedením 
místního šetření za účelem zjištění možné poruchy 
na septiku domu č. p. 75 na ul. Růžová,

7/10 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
nebytových prostor ve dvorním traktu objektu č. p. 
427 na ul. Třebovská firmě MOAS-VPZ, spol. s r. o., 
Jevíčko na dobu neurčitou,

8/10 Rada schvaluje výrobu 2.500 ks propagačních 
letáků Střediska pečovatelské služby města Jevíčka 
firmou Martin Bednár – Grafika Matys, Velké Opa-
tovice za částku do 6.000 Kč bez DPH,

9/10 Rada uděluje souhlas se stavbou zahradního 
domku na pozemku p. č. 209/7 – trvalý travní po-
rost v k. ú. Jevíčko-předměstí žadateli dle zápisu,

10/10 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s žadatelem dle zápisu, týkající se těžby akátových 
dřevin na pozemcích města,

11/10 Rada pověřuje místostarostu zjištěním 
technických podmínek k vybudování chodníku 
na ul. Okružní IV., který by navazoval na přechod 
pro chodce od ZŠ a prověřením možnosti odstranění 
panelu na křižovatce ulic Okružní II. a Biskupická,

12/10 Rada pověřuje místostarostu a tajemníka 
přípravou návrhu OZV, kterou by se stanovila pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě,

13/10 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. 
Víta Komárka k vypracování položkových rozpočtů 
na akci „Oprava vnějších omítek (severní strana), 
klášter č. p. 167“ za částku 3.000 Kč vč. DPH,

14/10 Rada schvaluje návrh akcí z Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2011 „Restaurová-
ní městské kašny na Palackého náměstí“ a „Oprava 
vnějších omítek (severní strana), bývalého Augusti-
niánského kláštera č. p. 167“ a vypsání výběrových 
řízení na tyto akce,

15/10 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcných břemen mezi Městem Jevíčko 
a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na pozemcích 
p. č. 96/4 – trvalý travní porost a p. č. 96/5 – ostat-
ní plocha oba v k. ú. Jevíčko-město pro umístění 
nového telekomunikačního vedení do pozemků měs-
ta,

16/10 Rada schvaluje smlouvu o umístění ve-
řejného komunikačního vedení mezi Městem Jevíč-
ko a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., umístěné 
v budově na pozemku p. č. st. 143 – zastavěná plo-
cha a nádvoří,

17/10 Rada schvaluje osazení 2 ks termoregu-
lačních hlavic a radiátoru v bytě číslo 3, K. Čapka 
782, Jevíčko za částku do 9.000 Kč bez DPH,

18/10 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s nájemkyní bytu č. 1 na ul. Svitavská 474 o případ-
ném přidělení náhradního bytu po dobu probíhají-
cích oprav v bytě za účelem odstranění plísní,

19/10 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu 
kina Astra v Jevíčku za účelem koncertu orchestru 
ETIEN Band, který proběhne v pátek 25. 3. 2011,

20/10 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT prove-
dením místního šetření a řešením opravy vstupních 
dveří u bytového domu č. p. 551 na ul. M. Mikuláše 
v Jevíčku.

Ing. Roman Müller                   Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                   místostarosta               
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V úterý 22. 3. se v naší MŠ konala JARNÍ 
DÍLNA. Děti si v 2. a 3. oddělení mohly se 
svými blízkými vyrobit řadu krásných jar-
ních dekorací do svých domovů. Věříme, 
že se všichni dobře bavili, a již nyní se tě-
šíme na další setkání.

Poté jsme se všichni přesunuli do třídy Slu-
níček, kde naši šikovní zpěváčci svými pís-
ničkami přivolávali jaro. Naši snahu jsme 
posílili velikým průvodem v čele s Morenou, 
představitelkou zimy, kterou si děti hrdě 
nesly k místnímu potoku. Po úspěšném 
vhození do potoka se nám sice Morena pár-
krát „zadrhla“ jako každý začátek jara, ale 
přece vše dobře dopadlo. Morena odplavala 
a tak už určitě všichni doufáme, že to tak 
dopadne i se zimou. Jaro, můžeš přijít!

Za mateřskou školu  
Bc. Martina Zatloukalová  

a Veronika Martínková

Zápis do 
mateřské školy

KDY: 21. 04. 2011

KDE:  MŠ Jevíčko – třída vpravo 
dole (děti si mohou vzít pa-
pučky a ve třídě si libovol-
nou dobu pohrát)

V DOBĚ: 8:00–15:00

ZAPSÁNY budou děti, které nastou-
pí do MŠ v době od ZÁŘÍ 2011 do 
ČERVNA 2012.

Zájmové činnosti naší školy: pěvec-
ký kroužek, výtvarný kroužek, country 
tance, hra na zobcovou flétnu, chvilka 
s pohádkou, angličtina, cvičení s Patem 
a Matem a ozdravné návštěvy solné jes-
kyně.

Děvčata přivezla pohár
Dívky z Aerobik klubu Jevíčko se v silné konkuren-
ci dočkaly velkého ocenění. V 2. ročníku soutěže 
O pohár města Kunštátu získaly 3. místo za skladbu 
Sólo pro smyčce (choreografie Mgr. Radka Jelínko-
vá). I když se mezi nejlepší tentokrát neprobojovaly 
mladší děti, děkujeme i jim za reprezentaci školy 
a města Jevíčka a věříme, že na některé z dalších 
soutěží opět zazáří.

V měsíci dubnu se můžeme těšit na novou sklad-
bu s názvem Wimbledon, kterou poprvé starší dívky 
předvedou na Noci s Andersenem.   

Mgr. Hana Veselková
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Úspěchy studentů Gymnázia Jevíčko
Sudoku
Pro studenty Gymnázia Jevíčko byl již po šesté 
pořádán turnaj v řešení SUDOKU a již po třetí 
se úspěšní řešitelé školního kola zúčastnili re-
gionálního kola ve Vysokém Mýtě.
Vítězkou kategorie B (starší studen-
ti gymnázia) a absolutní vítězkou 
školního kola se stala již po čtvrté 
studentka kvinty Hana Krajíčková, 
pro kterou je řešení SUDOKU sku-
tečně hračkou. V kategorii A si ví-
tězství vybojovala Johana Bojanov-
ská z kvarty.
Regionální kolo se konalo v pátek 
25. února 2011 v prostorách Gym-
názia Vysoké Mýto. V konkurenci 
dvanácti škol se stovkou účastní-
ků soutěžilo sedm studentů našeho 

gymnázia, šest z nich pak vytvořilo družstvo.
Stejně jako ve dvou předcházejících ročnících, 
kterých jsme se zúčastnili, zvítězila ve své ka-
tegorii a zároveň absolutní vítězkou se stala 
s rekordním časem Hanka Krajíčková. Z Vyso-
kého Mýta si odvezla pohár pro absolutního 
vítěze v kategorii jednotlivců, diplom, medaili 
i drobné dárky.
V kategorii škol naše družstvo (H. Krajíčková, 
P. Jarkovská, P. Hél, P. Kejíková, M. Pavliš, B. 
Valachovič) obsadilo 2. místo.

Krajské kolo olympiády v německém jazyce
23. února 2011 se na Gymnáziu Dašická v Par-
dubicích uskutečnilo krajské kolo olympiády 
v německém jazyce pro kategorie III A a III B. 

V kategorii III A, která je 
určena pro studenty gym-
názií, zvítězila student-
ka  3. ročníku Gymnázia 
Jevíčko Šárka Havlíková. 
Jako vítězka krajského 
kola postoupila do celo-
státního kola, které se 
uskuteční dne 7. dubna 
2011 v Goethe-Institutu 
v Praze. Na čtvrtém místě 
se umístila další student-
ka Gymnázia Jevíčko Hed-
vika Raabová. 

Casting do soutěže 
Miss Zrcadlo

Třetí ročník soutěže Miss Zrcadlo, která je 
určena všem mladým, krásným a zajíma-
vým slečnám ve věku 15–20 let, už klepe 
na dveře. První casting se uskuteční v pá-
tek 22. dubna od 16 hodin v Kulturním 
domě v Kuřimi, další přijdou na řadu na 
velikonoční pondělí 25. dubna ve 14 ho-
din v Dělnickém domě v Blansku, v úterý 
26. dubna v 16 hodin v sokolovně v Bos-
kovicích a ve středu 27. dubna v 16 hodin 
v HOTELU MORAVA V JEVÍČKU. Finá-
lový večer se uskuteční v sobotu 1. října 
od 20 hodin v Dělnickém domě v Blan-
sku, hlavním hostem bude zpěvačka Tere-
za Kerndlová. Pro bližší podrobnosti pište 
na e-mail: smerda.zrcadlo@centrum.cz.

Základní umělecká 
škola Jevíčko

www.zusjevicko.cz

Nabízí v roce 2011/2012 výuku v těchto obo-
rech:

hudební obor
sólový a komorní zpěv•	
housle•	
klasická a elektrická kytara•	
klavír, elektrické klávesy, akordeon•	
zobcová flétna•	
příčná flétna•	
bicí nástroje – •	 nově od září 2011!!!
klarinet, saxofon•	
trubka, trombon, lesní roh•	
baskřídlovka, tuba•	
možnost hry v souborech a orchestrech: •	
dechový orchestr – Malohanácká muzika •	
estrádní orchestr – Etien Band•	
žesťový kvintet, flétnový soubor•	

výtvarný obor

taneční obor

Školné v uvedených oborech:
Hudební: individuální výuka 270,- Kč/měsíc
Výtvarný: 190,- Kč/měsíc
Taneční: 130,- Kč/měsíc

Hledáme přednostně nové talenty v oborech: 
hra na housle, trubku, trombon, lesní roh, 
tubu, bicí a akordeon.

Zájemci se mohou hlásit osobně v ZUŠ Jevíč-
ko, U Zámečku 451, tel. 773627084 během 
měsíce května a června, nejpozději však první 
týden v září 2011.
Pozdější zájemci již nemusí být z důvodu ome-
zené kapacity školy přijati.

Stříbrní „Smajlíci“ z Jevíčka
Dne 23. března 2011 jsme se již podruhé zúčastnili Krajského 
kola přehlídky školních dětských pěveckých sboru v Chrudi-
mi. Zatímco v loňském roce jsme patřili mezi nováčky sou-
těže, letos jsme si věřili již více a doufali jsme, že vyrovnáme 
loňské bronzové pásmo. 
S dobrou náladou a úsměvem na tváři jsme směle vykročili 
na pódium a zpívali, jak jsme nejlépe uměli. Naši zpěváčci ze 
sebe vydali maximum. Odborná porota nás pochválila, klad-
ně zhodnotila naši práci a po právu „Smajlíky“ ocenila stříbr-
ným pásmem, což vzhledem k velké konkurenci považuji za 
obrovský úspěch. 
Fotografie a video z našeho vystoupení si můžete prohléd-
nout na adresách: www.chrudimdnes.cz nebo  
www.chrudimhraje.cz.
Všem, kteří nám drželi pěsti, děkujeme a věříme, že i v příš-
tím roce budeme stejně tak úspěšní jako letos.

Mgr. Blanka Mauerová
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Kluci jsou 
vicemistry 

v pinpongu
Víkend 27.3. a 28.3.2011 znamenal ukonče-
ní sezony závěrečnými zápasy. Hráči Jevíč-
ka se stali vicemistry okresní soutěže, před 
nimi je Mor. Třebová, za nimi dalších osm 
mužstev.

Statistika: 
Jevíčko A – 18 utkání, 15 výher, 1 remíza, 
2 prohry = 49 bodů.

Hráči:
P. Vrbický 15 ut., 41 záp., 37 výh., 4 pro.

P. Šafář 14 ut., 41 záp., 27 výh., 14 pro. 

L. Vykydal 16 ut., 46 záp., 28 výh., 18 pro.

P. Havlíček 10 ut., 36 záp., 18 výh., 8 pro.

A. Vacula 12 ut., 38 záp., 25 výh., 13 pro.

J. Vrbický 3 ut., 11 záp., 5 výh., 6 pro.

F. Hanousek 2 ut., 7 záp., 2 výh., 5 pro.

R. Sedlák 1 ut., 3 záp., 1 výh., 2 pro.

Zdraví Oldřich Zecha

Kopaná rozpis utkání 
 Jaro 2011 – DOMA

Družstvo Datum Den Čas

Dorost 27.3. Ne Jevíčko - Jablonné n. O. 12:45

Muži 27.3. Ne Jevíčko - Čistá 15:00

Dorost 10.4. Ne Jevíčko - Jaroměřice 14:15

Muži 10.4. Ne Jevíčko - Jaroměřice 16:30

Přípravka 16.4. So Turnaj Jevíčko 10:00

Žáci 17.4. Ne Jevíčko - Bystré 10:00

Dorost 24.4. Ne Jevíčko - Bystré 14:45

Muži 24.4. Ne Jevíčko - Bystré 17:00

Žáci 1.5. Ne Jevíčko - Jaroměřice 10:00

Dorost 8.5. Ne Jevíčko - Opatov 14:45

Muži 8.5. Ne Jevíčko - Horní Újezd 17:00

Žáci 12.5. Čt Jevíčko - Cerekvice 17:30

Dorost 22.5. Ne Jevíčko - Rybník 14:45

Muži 22.5. Ne Jevíčko - Dolní Újezd B 17:00

Žáci 29.5. Ne Jevíčko - Radiměř 10:00

Dorost 5.6. Ne Jevíčko - Sloupnice 14:45

Muži 5.6. Ne Jevíčko - Kunčina 17:00

Dorost 12.6. Ne Jevíčko - Řetová 14:45

Muži 12.6. Ne Jevíčko - Dlouhá Loučka 17:00

Jaro 2011 – VENKU
Družstvo Datum Den Čas

Muži 2.4. So Mor. Třebová B - Jevíčko 16:30

Dorost 3.4. Ne Dolní Újezd - Jevíčko 14:15

Přípravka 9.4. So Turnaj Městečko Trnávka 10:00

Dorost 16.4. So Česká Třebová - Jevíčko 14:45

Muži 16.4. So Jaroměřice - Jevíčko 17:00

Přípravka 23.4. So Turnaj Jaroměřice 09:00

Žáci 24.4. Ne Morašice - Jevíčko 10:00

Dorost 30.4. So Choceň - Jevíčko 14:45

Muži 1.5. Ne Linhartice - Jevíčko 17:00

Přípravka 7.5. So Turnaj Třebařov 10:00

Žáci 8.5. Ne Březová n. S. - Jevíčko 14:45

Dorost 15.5. Ne Proseč - Jevíčko 10:00

Muži 15.5. Ne Mladějov - Jevíčko 17:00

Dorost 28.5. So Žamberk - Jevíčko 14:45

Muži 28.5. So Čistá - Jevíčko 17:00

Žáci 12.6. Ne Vendolí - Jevíčko 10:00

Dorost 18.6. So Česká Třebová - Jevíčko 14:45

Muži 19.6. Ne Litomyšl B - Jevíčko 17:00

Šachový klub Jevíčko pořádá 

Šachový turnaj
mládeže
rok narození 1995 a mladší

Datum konání: neděle 17. 4. 2011
Místo: Hotel Morava
Prezentace: 9.30 hodin
Zahájení turnaje: 10.00 hodin
Hrací systém: švýcarský 2 X 15 min. 
Počet kol: max. 9 kol 
Ceny: věcné ceny pro většinu účastníků
Turnaj bude rozdělen na dvě věkové kategorie:
- ročník 1995 až 2000, 2001 a mladší 
- při menším počtu účastníků bude jen jedna kategorie
Šachové soupravy s sebou 

Informace na kontaktech: 
PAVEL LIEBL 774 110 146 
FRANTIŠEK KEDROUTEK 607 700 046
Adresa pro předběžné přihlášky: pavel.liebl@jevicko.net
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PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko – duben 2011

Přehled akcí ve městě Jevíčko – duben 2011

Pokud máte zájem zveřejnit svoji akci v rámci přehledu, kontaktujte pracovnici Informačního centra Zámeček, tel.: 461 542 812, nebo pište na: Infojevicko@seznam.cz. 
Další informace naleznete také na webových stránkách města: www.jevicko.cz.

P R O G R A M  

N A   D U B E N 
 

Pondělí 4. dubna 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

10:30 PŘEDNÁŠKA  
S UKÁZKOU NA TÉMA 

Bezpečnost na  ulici 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 5. dubna 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE 

S DĚTMI 2 - 3 roky 
ZAVŘENO  

Čtvrtek 7. dubna 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM  

PRO RODIČE S DĚTMI  
10 měsíců - 2,5 roku  

15:30VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE 

Renata 
 

Pondělí 11. dubna 2011 

10:00 Přednáška 
s následnou besedou 

NA TÉMA  
OBILNÉ KAŠE 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 12. dubna 2011 

9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI  
2 - 3 roky   

ZAVŘENO 

Čtvrtek 14. dubna 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM  

PRO RODIČE S DĚTMI  
10 měsíců - 2,5 roku 

ZAVŘENO 

Pondělí 18. dubna 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

Velikonoční téma 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

 
Program seniorského klubu na duben: 

Středa 6. dubna 2011 jarní očista organismu 
Středa 13. dubna 2011 životní motto 
Středa 20. dubna 2011 cvičení jógy 
Středa 27. dubna 2011 výlet Prostějov 

 
 
  

Úterý 19. dubna 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 21. dubna 2011 
VELIKONOČNÍ 
PRÁZDNINY 
ZAVŘENO 

VELIKONOČNÍ 
PRÁZDNINY 
ZAVŘENO 

Pondělí 25. dubna 2011 

VELIKONOČNÍ 
PONDĚLÍ 
ZAVŘENO 

VELIKONOČNÍ 
PONDĚLÍ 
ZAVŘENO 

Úterý 26. dubna 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 28. dubna 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

10:45 PŘEDNÁŠKA  
S OCHUTNÁVKOU 

NA TÉMA VEJCE 

15:30VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE 

Renata 
 

Program seniorského klubu na duben: 

Středa 6. dubna 2011 jarní očista organismu 
Středa 13. dubna 2011 životní motto 
Středa 20. dubna 2011 cvičení jógy 
Středa 27. dubna 2011 výlet Prostějov 

 
 
  

06.04. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
07.04. 18:00  Fantastické záhady, beseda s Arnoštem Vašíčkem, sál Zámečku
10.04. 14:15  Fotbal – dorost, Jevíčko – Jaroměřice, SK Jevíčko
10.04. 15:00  Okolo Jevíčka – přehlídka pěveckých sborů, Hotel Morava
10.04. 16:30  Fotbal – muži, Jevíčko – Jaroměřice, SK Jevíčko
13.04. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
13.04. 16:00  Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ Jevíčko
14.04. 18:00  Východní Afrika, cestopisná přednáška, sál zámečku, MěK Jevíčko
16.04. 09:00  Badmintonový turnaj, 4. ročník, hala Žlíbka, TJ Jevíčko
16.04. 10:00  Fotbalový turnaj, SK Jevíčko
17.04. 09:30  Šachový turnaj mládeže, Hotel Morava
17.04. 10:00  Fotbal – žáci, Jevíčko – Bystré, SK Jevíčko

17.04. 16:00  „Za sušenou vodou“ – mysticko-mystifikační komedie, sál kina Astra
18.04. 09:00  Velikonoce na Zámečku, sál Zámečku, MěK Jevíčko
18.04. 14:00  Jarní dílna, v přízemí ZŠ, ZŠ Jevíčko
20.04. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
20.04. 17:00  Žákovský koncert ZUŠ, sál Zámečku, ZUŠ Jevíčko
21.04. 08:00  Zápis dětí do Mateřské školy, MŠ Jevíčko
23.04. 10:00  Velikonoční turnaj v ping pongu, hala Žlíbka, TJ Jevíčko
24.04. 14:45  Fotbal – dorost, Jevíčko – Bystré, SK Jevíčko
24.04. 17:00  Fotbal – muži, Jevíčko – Bystré, SK Jevíčko
27.04. 14:30  Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
28.04. 18:00  Literární večer s básníkem Zdeňkem Jiráskem, MěK Jevíčko
29.04. 17:30  Pálení čarodějnic, sportovní areál Žlíbka

2. 4., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film v českém znění:

GULLIVEROVY CESTY
Obrovské dobrodružství v malém světě. Úžas-
ná cesta do dosud neobjevené země Liliputá-
nů. V novém, snovém světě je Gulliver obrem 
mimořádných rozměrů a vede své nové přátele 
do odvážné bitvy proti jejich dlouhodobým 
nepřátelům… Hrají: Jack Black, Jason Segel, 
Emily Blunt, Amanda Peet, James Gorden 
a další. 
Vstupné: 69 Kč, 85 minut, mládeži přístupný.

9. 4., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film:

ZELENÝ SRŠEŇ
Britt Reid je synem jednoho z nejslavněj-
ších mediálních magnátů v Los Angeles a je 
ochotný pokračovat v marnotratném životě 
plném večírků – až do chvíle, kdy jeho otec 
za záhadných okolností zemře a odkáže mu 
své rozsáhlé mediální impérium… Hrají: Seth 
Rogen, Jay Chou, Cameron Diazová, Tom Wil-
kinson a další.
Vstupné: 69 Kč, 119 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný.

16. 4., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film:

CIZINEC
Johny Deep jako americký turista, kterého leh-
kovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik, 
romantických hrátek a nebezpečí. Romantic-
ká smršť se rychle odvíjí na dech beroucím 

pozadí Paříže a Benátek. Dále hrají: Angelina 
Joliová, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven 
Berkoff a další.
Vstupné: 69 Kč, 105 minut, mládeži přístupný.

23. 4., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film v českém znění:

LETOPISY NARNIE: PLAVBA 
JITŘNÍHO POUTNÍKA
Kouzelný svět Narnie se vrací! Lucka se kdy-
si osvědčila jako královna pohádkové Narnie 
a její bratr Edmund tam vykonal hrdinské 
kousky, jenže dnes je všechno jinak a oba 
sourozenci musí čelit novým intrikám svých 
nepřátel. Hrají: Georgie Henleyová, Skandar 
Keynes, Ben Barnes, Tilda Swintonová a další.
Vstupné: 69 Kč, 109 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný.

30. 4., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film:

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Odplata si nakonec cestu najde. Jak velkou 
kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomsti-
la tátovu smrt? Odpověď nabízejí hollywoodští 
bratři Joel a Ethan Colnovi v temném wes-
ternu Opravdová kuráž. Hrají: Matt Damon, 
Josh Brolin, Jeff Bridges, Barry Pepper, Hailee 
Steinfeldová a další.
Vstupné: 69 Kč, 110 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný.

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české ki-
nematografie. Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna Jevíčko
Duben ještě tam budem. Kde? No přece v knihovně.

Noc s Andersenem 
pátek 1. dubna 2011 od 18.00 hodin do 
2. dubna 2011 9.00 hodin
Kouzelná noc pro děti. Spíme s dětmi na zámeč-
ku, večer je věnován hrám, knihám, čtení. Fotografie 
z akce najdete na www stránkách knihovny.

Fantastické záhady – Arnošt Vašíček
čtvrtek 7. dubna v 18.00 hodin, sál zámečku
Beseda s autorem televizních seriálů Ďáblova lest 
a Strážce duší. 
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné 
úkazy a paranormální jevy naznačují že minulost 
naší planety je daleko tajemnější než si vůbec 
dovedeme představit. Arnošt Vašíček představí 
nejzajímavější objevy ze svých cest do více než 
osmdesáti zemí. 
Vraždící rituály mágů - utajované mumie mimo-
zemšťanů - dračí monstrum z jezera Chini  - zapo-
vězená tajemství starověkých civilizací - trpaslíci 
z Jávy - záhady české historie - svět nadpřiroze-
ných sil… Besedu doplňuje promítání unikátních 
videozáznamů.

V dopoledních hodinách proběhne přednáška na 
téma pro děti druhého stupně ZŠ

PLANETA ZÁHAD
Přežívají v odlehlých koutech světa tajemná zví-
řata a neznámí tvorové?
Arnošt Vašíček jako prvý na světě natočil sto-
py sachamamy – gigantického hadovitého tvora 
z amazonské džungle. Vzrušující pátrání po dal-

ších záhadných živočiších nás za-
vede do neprostupných pralesů čtyř 
kontinentů a k primitivním etnickým skupinám, 
které stále žijí jako v době kamenné.
Přednáška je doplněna četnými originálními fil-
movými záběry

POZOR – v pondělí 4. dubna v úterý 12. dub-
na a středu 13. dubna bude 

Městská knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení. Využijte prodlouženou 
půjčovní dobu každé pondělí, kdy máme  otevře-
no do 19.00 hodin.

Východní Afrika
čtvrtek 14. dubna v 18.00 hodin, sál zámečku
Cestovatelé, autoři skvělých cestopisů manže-
lé Špillarovi vás provedou putováním po Keni, 
Tanzánii a ostrově Zanzibar. Zážitky ze setkání 
s africkou zvěří a krásná africká příroda. Setká-
ní se zástupci typických afrických etnik jakými 
jsou například Masajové, žijící ve stínu ohromné-
ho Kilimanjara. K tomu pak úžasné pláže a blan-
kyt vod Indického oceánu a krásné fotografie.
Máme se na co těšit.

Velikonoce na zámečku 
pondělí 18. dubna od 9.00 hodin do 17.00 ho-
din, sál zámečku
srdečně vás zveme na tradiční, jarní, velikonoční 
prodejní přehlídku řemesel a dekorací vztahující 
se k jaru. Najdete tu keramiku, pletené žíly, veli-
konoční perníčky, výrobky Paprsku Velké Opato-
vice, květiny, velikonoční vajíčka…

Uvolněný literární večer s básníkem 
Zdeňkem Jiráskem. 
ve čtvrtek 28. dubna v 18.00 hodin
Kromě porce kvalitní poezie vás také čeká vyhlá-
šení nejlepších Limeriků
Přijďte strávit společný, příjemný, úsměvný, po-
etický večer – vždyť trocha poezie nikoho neza-
bije 

Trénink paměti
z minulého měsíce jste měli za úkol vytvořit, co 
nejvíce homonym. Nejlepší výsledky byly 115 ho-
monym. Kdo by našel víc, byla bych moc ráda, 
kdyby se o ně podělil. Děkuji Pavla Konečná

Úkol na měsíc duben
Tři lidé a tři opice (jedna velká a dvě malé) se 
potřebují přeplavit přes řeku. Mají ale jenom jed-
nu loďku, do které se vejdou jenom dvě bytosti 
(nezávisle na velikosti) a jenom lidé a velká opice 
mají dost síly, aby mohli veslovat.
Navíc nesmí na žádném břehu řeky opice po-
čtem převýšit lidi – jinak by na ně zaútočily. Jak 
se všech šest přeplaví přes řeku, aniž by někdo 
z nich přišel k úhoně?

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna v Jevíčku by touto cestou 
chtěla poděkovat panu Vladimíru Nárožnému 
za jeho dlouholetou práci, kterou jako knihovník 
odvedl v Místní lidové knihovně v Bělé u Jevíč-
ka. Přejeme mu do dalšího života hodně zdraví  
a doufáme, že se budeme společně setkávat na 
akcích knihovny.

Masopustní karneval
V sobotu 26. 2. 201 odpoledne v tělocvičně ZŠ, 
kde nám poskytli pohostinnou střechu, proběhl 
masopustní karneval Rodinného centra Palou-
ček. V úvodu tohoto článku musíme poděkovat 
především seniorskému klubu, kdy se „naše“ 
seniorky o nás a především všechny přítomné 
děti postaraly na jedničku s hvězdičkou. Neje-
nom, že přišly v hojném počtu, ale nachystaly 
občerstvení, které bylo bohaté a opravdu do slo-
va naplnilo tuto tradici, kdy se lidé mají hojně 
najíst a veselit. Obětavě po celé odpoledne dě-
tem nabízely tyto dobroty. 
Dále se nemůžeme nezmínit o místních fir-
mách, které pro děti sponzorsky nachystaly růz-
né odměny v podobě upomínkových předmětů. 
Za všechny zde jmenujme alespoň místní lékár-
nu, ale děkujeme všem, jen by výčet byl příliš 
dlouhý. 
V letošním roce se v našem městě uskutečnil 
jediný karneval tohoto druhu, z toho vyplývá, 
že se všechny organizace (RC Palouček, ZŠ, MŠ, 
AVZO, TJ, MOČOS, MTS, ŘK farnost), starající 
se o děti v jakékoliv podobě, spojily a nachysta-
ly opravdu pestrou zábavu pro všechny věkové 
kategorie, ale přece jenom jsme se více zaměřili 
na rodiče a jejich předškolní děti. To také ve své 
úvodní řeči velmi pěkně řekla zakladatelka Pa-
loučku – Jana Junková. Po té přivítala starostu 
města Jevíčka pana Ing. Romana Müllera. A již 
nic nebránilo tomu, aby začal samotný program, 
který byl bohatý. 
Během odpoledne proběhlo krátké kulturně-
sportovní vystoupení, které předvedly děti na-
vštěvující „Cvičení s opičkou“, což je pravidelná 

aktivita pro rodiče s dětmi v rámci našeho Ro-
dinného centra.  
Dále byla diskotéka, do které se zapojila většina 
přítomných dětí, ale i rodičů a prarodičů. Zde si 
všichni přítomní zacvičili, zaskákali a zatanco-
vali na jejich oblíbené písničky.
V druhé polovině proběhly zajímavé soutěže pro 
všechny věkové kategorie, při kterých děti přimě-
řeně svému věku dokazovaly své dovednosti ve 
skoku či hodu, ale také netradičních disciplinách.
Součástí odpoledne bylo i vyhlášení nejkrásnější 
masky v několika kategoriích A tak jsme mohli 
vidět princezny i rytíře, pejsky i kočičky, kouzel-
níky i čarodějnice, červené Karkulky, Sněhurky 
i Bořka stavitele, indiány či piráty ale i netra-
diční masky. A samozřejmě i větší počet klaunů 
a šašků, kteří k masopustu neodmyslitelně pa-
tří. Letošnímu již druhému ročníku však domi-
novaly berušky všech věkových kategorií.

Dětem a jejich rodičům jsme chtěli přinést tra-
diční lidovou zábavu. A především celým rodi-
nám nabídnout aktivní využití volného času. Co 
na závěr? Jediné. Popřát rodinnému centru Pa-
louček mnoho spokojených rodičů a dětí. 
Takto jsem to z pohledu kočky nabízející dětem 
zábavu viděla já. A těším se na viděnou zase 
příští rok.

Barbora Haasová
www.jevicko.org/paloucek
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RŮZNÉ

NEDĚLE 17. DUBNA 2011 V 16 HODIN, SÁL KINA V JEVÍČKU
--- vstupné dobrovolné ---

Kdy: 9. dubna 2011 v 9:00 hod.
Kde: PIVNICE SPORT

Startovné: 200 Kč, v ceně startovného je zahrnuto občerstvení (pivo + klobása), OTEVŘENÝ KULEČNÍK!
Přihlášky: jen závazné se zaplacením vkladu do 3.dubna na Sportě

Systém hry: dle počtu účastníků, bude upřesněn po ukončení přihlášek a vyvěšen od 5.dubna na Sportě
Losování: bude probíhat 9.dubna v den turnaje

Pravidla: určuje pořadatel, budou k dispozici od 5.dubna na Sportě (možná dříve)
Ceny: 1. – 4. místo: poháry + finanční ceny

Záštitu nad turnajem převzali Ronnie ou Sullivan a Steeve Hendry. Přímý přenos Eurosport a Televize Sarajevo.
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Vážená redakce Jevíčského zpravodaje !

Ozvěna ze Zadního Arnoštova
Milí spoluobčané,
ráda bych touto cestou reagovala na článek v po-
sledním Jevíčském zpravodaji „Setkání v Zad-
ním Arnoštově“ a některé nepravdy uvedla na 
pravou míru. 
Osadní výbor (dále jen OV) byl poprvé zvolen 
zastupitelstvem města v březnu 2003, jeho před-
sednictví jsem přijala nikoli z tužby se nějak spo-
lečensky či politicky zviditelnit, ale jen proto, 
aby moje děti vyrůstaly v pěkném prostředí a ni-
kdy se nemusely stydět za to, že se narodily prá-
vě v Arnoštově. Do této doby naše vesnice místy 
připomínala spíše kopřivové království, obecní 
plochy se vůbec neudržovaly, cesta byla samá 
díra, na několika místech se povalovaly pytle 
s odpadky, které tam různě odkládali chalupáři 
a popeláři je jednou za 14 dní posbírali. Dnes, 
když se projdete vesnicí, pouhým okem, zjistíte, 
že za sedm roků OV odvedl kus práce. Veřej-
ná zeleň se pravidelně udržuje, silnice je oprave-
ná a dobře sjízdná i s kočárkem. Máme sběrné 
místo na domovní odpad pro chalupáře, které 
jsme postupně rozšířili o kontejnery na třídě-
ný odpad. Jsou tu umístěné dvě nástěnky, kde 
bylo možné se dočíst o kulturních i jiných ak-
cích v Jevíčku a okolí (bohužel od loňského října 
zejí prázdnotou). Po létech se podařilo opravit 
křížek, vedle kterého jsou umístěny dvě lavičky. 
Nebudu dlouze vypisovat všechny naše aktivity, 
které často byly nad rámec nějakých povinností 
OV. Opravdu nevím, proč se pan starosta v člán-

ku opírá o neexistující zákon. Nikde v zákonu 
o obcích se neuvádí, že OV má povinnost psát 
a předkládat městu zápisy ze své činnosti.

A nyní stručně k nešťastnému kulturnímu 
domu. Ten nikdy nebyl v majetku OV, ale vždy 
byl majetkem města, já jsem jen měla k dispo-
zici klíče, kdyby si ho někdo z „Arnoštováků“  
chtěl půjčit např. na rodinnou oslavu. Neudělali 
jsme tam skladiště, jak prezentuje fotografie, ale 
jen jsem krátkodobě umožnila nové obyvatelce 
Zadního Arnoštova uskladnit přebytečný náby-
tek, který se jí do nového domečku, z důvodu 
rekonstrukce, zatím nevešel. Když jsem v lednu 
panu místostarostovi vracela klíče, v sále nebylo 
nic než židle a stoly. A pokud někoho zajímá, 
proč hrozilo propadení stropu, bylo to jen proto, 
že město nereagovalo na mé opakované urgen-
ce, že střecha je v havarijním stavu. V roce 2006 
byla vybrána ve výběrovém řízení firma, která 
měla za 76 tis. přeložit děravou střechu, kterou 
můj manžel opakovaně z plošiny opravoval. Proč 
se tak do dnešního dne nestalo, nevím. Nikdy 
nebyl kulturní dům v Zadním Arnoštově před-
mětem zájmu města, bohužel. Pokud je tomu 
dnes jinak, jsem jedině ráda. Doufejme, že opra-
vený „kulturák“ bude využívaný, že se budou 
místní obyvatelé s chalupáři scházet bez vzájem-
né rivality, tak jak tomu bývalo dřív, když jsme 
pravidelně u táboráku opékali makrely a popí-
jeli pivo.

Závěrem bych chtěla říct jen tolik. Sedm roků 
jsem chodila nepravidelně do zastupitelstva 
města a hádala jsem se, nejdřív s jedním a po-
tom s druhým starostou, kvůli věcem, které v Je-
víčku vždy byly samozřejmostí. Vždy jsme pro 
Jevíčko byli jen nechtěným ocáskem s pár oby-
vateli. Ničeho nelituji, myslím, že dnes jsme pěk-
nou součástí Jevíčka, a upřímně jsem i ráda, že 
OV nebyl znovu zvolen, mám tři malé děti, pěk-
nou, ale časově náročnou práci a svůj volný čas 
ráda věnuji výhradně rodině.

Krejčí Markéta

V tom obrovském množství práce, kterou musí 
Rada města Jevíčka vykonávat,  nemohou 
představitelé města  sledovat všechny drobné 
nuance reality života, které ale naopak citlivě 
vnímají lidé, kterých se to bezprostředně týká. 
Proto jsem si s velkým zájmem  přečetl  zprávu  
Setkání  v Zadním Arnoštově.
S pocitem objektivního hodnocení chci dopl-
nit tento článek o důležitá fakta, která jsem ve 
vašem článku nenašel. Mám k tomu jasný důvod: 
Zadní Arnoštov je skoro 40 let mým druhým do-
movem a má profese ve veřejnoprávním médiu 
mě vede k přesnosti a věcnosti:

1/ Zadní Arnoštov je z 60% domovem chalupářů 
a za těch 40 let mohu na vlastní oči vidět je-
jich pozitivní podíl na záchraně místních domů, 
včetně úpravy blízkého okolí, které je majetkem 
města. Tato demografická poznámka vyjadřuje 
mimo jiné i podobu vztahu místních i chalupářů 
k Zadnímu Arnoštovu. 
Čtenářům uvedeného článku by se mohlo 
vysvětlit, proč představitelé města najednou 
v roce 2011 kritizují stav nemovitosti, kterou 
mělo město celou dobu  spravovat a nese za ni 
odpovědnost... 

2/ Jeden z příkladů - opravu zdevastované 
zvoničky organizoval a v roce 1987 provedl 
s dalšími chalupáři MUDr. J. Špott, na vlastní 
náklady, bez sponzorů, ve svém volném čase 
a s velmi citlivým respektováním historické hod-

noty této památky. Od místních, ani od MÚ, 
jsem za celou dobu nikde nezaznamenal žádné 
poděkování. 

3/ Využití “ kulturáku” ke společným akcím - 
poznámka k Silvestru. V Zadním Arnoštově byl 
pouze jednou v roce 1983 a organizovali to opět 
jen chalupáři jako společnou akci s představou, 
že to bude jeden z impulsů pro budoucí využití 
kulturního domu.
Bohužel se tak nestalo a stejně tak dopadly 
snahy o fungování místní prodejny a představy 
o zřízení hospody. Logicky se nabízejí otázky – 
kdo bude platit provoz a údržbu během roku, 
kdo bude připravovat programovou stránku 
a kdo bude program financovat? To jsou velmi 
praktické otázky a skutečnou odpověď budeme 
znát během 2-3 let.

4/ Velmi příjemnou a bezprostřední atmosféru 
mělo opakované /7x/ letní setkání místních 
a chalupářů při odpoledním grilování u kul-
turního domu, které organizovali a kompletně vy-
bavili manželé Krejčí. Nebyla to okázalá prezen-
tace Osadního výboru, ale snaha o skutečnou 
komunikaci mezi lidmi.

5/ Přiznám se, že v realitě života v Zadním 
Arnoštově nikoho moc nezajímá množství 
zápisů z činnosti Osadního výboru, ale velmi 
jsme všichni ocenili věcné výsledky jeho práce: 
zřízení uzamykatelného přístřešku na popelnice, 
průběžnou údržbu potoka i  travnatého terénu 
na pozemcích patřících městu, opravu silnice 
a nakonec i věcné informování o připravovaných 
akcích /např. kontejner/.

Všechny poznámky vycházejí z mé osobní 
zkušenosti a jsou to fakta, nikoliv jen dojmy, 
nebo subjektivní názory. 
Přijměte tyto poznámky jako snahu o lepší ko-
munikaci mezi všemi, kteří chtějí, aby Zadní 
Arnoštov zůstal pořád jedním z nejpůvabnějších 
míst naší republiky.

Děkuji za pozornost a přeji hezký den.

Rudolf Chudoba
televizní režisér / Brno + Zadní Arnoštov/

15. 3. 2011
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devatenáctiletý mladý muž začal psát různá pojed-
nání do odborných časopisů.

Působením zděděných tradic. lidových zvyků 
i ostatních hodnot duchovních, později pak vlivem  
životní družky Františky Vrbkové (učitelky a po-
sléze ředitelky národní školy) se J. Vrbka postup-
ně utvářel v osobnost spisovatelskou. Jeho odbor-
né literární práce brzy dosáhly vysoké úrovně a ve 
třicátých letech jméno Josefa Vrbky bylo známé 
i v cizině.

Od přírody není nikdy daleko k prostému lidu 
a lidovému podání. V tom rostl i Josef Vrbka, neboť 
rodná Haná s kulturními a vlastivědnými tradice-
mi v Olomouci a Litovli dávala dostatek příležitos-
ti a probudila Vrbkův zřetelně bystrý a přirozený 
smysl pro národopis a vlastivědu. Postupně došel 
od lidového vypravěče a sběratele pověstí až ke 
schopnosti dokumentárního studia lidové tvorby 
a prostředí v kultuře a historii Moravy.

Velkým úspěchem Vrbkovým byla vlastní redak-
ce, vydávání i administrace vlastivědného časopisu 
„Mojmírova říše“, který začal vycházet roku 1937 
v Nákle a údajně se stal vlastivědným časopisem 
pro celou zemi Moravskoslezskou. Tato velká prá-
ce, průkopnická i originální, je bezpochyby velkým 
dílem Vrbkovým a současně se spisem „Dějiny 
obce Nákla“ vrcholem jeho spisovatelského a vlas-
tivědného snažení Tím že shromáždil kolem sebe 
nejlepší moravské spolupracovníky s vysokým ná-
rodním uvědoměním, byla „Mojmírova říše“ od-
souzena okupanty k zániku; roku 1941 byla vy-
davatelská činnost Vrbkovi zakázána. Na druhé 
straně pak, i když podtitul MŘ byl „vlastivědný ča-
sopis pro zemi Moravskoslezskou“, nebyly zde za-
stoupeny mnohé územní oblasti moravské vůbec. 
To platí především o blízké Malé Hané, která zde 
nebyla zastoupena ani autorsky, ani zeměpisně. 
I když vydavatel časopisu byl vzdálen náboženské-
ho zaujetí, přesto MŘ nese znaky tehdy všemocné 
církve a ideí ne vždy přátelských pokroků. Men-
ší část autorů nepochopila správné pojetí českých 
dějin a svým nepochopením náboženských a soci-
álních činitelů v minulosti českého národa dospěla 
k závěrům až  reakcím. Z těchto důvodů nemohla 
MŘ proniknout do škol a nemohla dosáhnout vyš-
šího nákladu. I přes tyto některé zápory jeví se po 
odstupu doby čtyři vydané ročníky MŘ jako dílo 
na moravském venkově ojedinělé, zasluhující ještě 
i dnes obdiv.

Osvobozením Československa doznal kultur-
ní a společenský život našich zemí podstatných 
změn. V Bezděčí u Trnávky působil po dobu oku-
pace na národní škole řídící učitel Jan Veichart 
z Velkých Losin u Šumperka, který již roku 1945 
odešel zpět na severní Moravu. Na uprázdněné 
místo byla dosazena Františka Vrbková z Nákla, 
manželka Josefa Vrbky a již dne 1. srpna 1945 byla 
pověřena vedením národní školy. Tím se celá rodi-
na Vrbkova ocitla v novém prostředí, nikoliv však 
cizím, ale blízkém zeměpisně, národopisně i kul-
turně, jak rád Josef Vrbka vzpomínal.

Ve svobodném státě začal život psát Josefu 
Vrbkovi druhou kapitolu. Na Malé Hané nalezl  
brzy stejný smysl života jako v rodném Nákle a za-
nedlouho se sžil zcela s novým prostředím. V ši-
rokém zájmu o druhý domov vykonal další kus 
záslužné činnosti a aktivní účasti na veřejném 
a kulturním životě obce Bezděčí dokázal opět svoje 
schopnosti. Vedl úspěšně zájmové kroužky – vče-
lařský a pěstitelský, ustavené při místní škole se 
svěřeným dorostem. Stál i u začátků zřízení míst-
ní rady osvětové v Bezděčí a s nevšedním zájmem 
pracoval od 20. března 1946 do roku 1957 jako 
kronikář a sběratel lidového podání. Výsledkem 
kronikářského bádání se stal Vrbkův spis „Bezděčí 
a Unerázka“, vydaný roku 1957 Krajským nakla-
datelstvím v Brně. Málokterá menší obec na Malé 
Hané má svoji kroniku zpracovánu právě tímto 
způsobem. Je to dílo obsažené svou dokumentární 
náplní a není jen „malým příspěvkem k poznání 
dvou vesnic na Malé Hané“, jak poznamenal au-
tor ve své skromnosti. Další prací, kterou Vrbka 
v Bezděčí napsal a vydal, je monografie „Poslední 
rodu Wenzlova“.

Téměř sedmdesátiletý Vrbka opouští roku 1957 
Malou Hanou, aby se na čas uchýlil do Březska 
u Konice. Sedmdesátiny oslavil skromně v kruhu 
rodiny a svým přátel, moravských spisovatelů Jo-
sefa Koudeláka, Josefa Vaci a dalších. Stanislav 
Krejčí kde v jedné svoji části vyslovuje víru v dobře 
vykonané Vrbkovo dílo:

„Rozleť se, pěsničko, do kraje
hospodář pilné kde oře
zavolé na svyho šohaej,
že svuj dil spravoval dobře!“

Konec života prožil pak Vrbka opět ve své rod-
né vsi na bývalém statku. Zde navždy skončila 
jeho životní pouť dne 23. listopadu 1964 a přátelé, 
rodina i nejširší veřejnost se s ním rozloučili na-
posled na nákelském hřbitově na sklonku nevlíd-
ného podzimu.

 
Vracíme-li se dnes k Josefu Vrbkovi jako spiso-

vateli i vlastivědnému pracovníkovi, nemůžeme se 
nezastavit u bohatého literárního materiálu v jeho 
pozůstalosti. Mimo jiné zůstaly v rukopise „Lidové 
povídky pověsti z Malé Hané“, sběratelská žeň ně-
kolika let. Jejich vydáním sledujeme dvojí cíl: jed-
nak chceme, aby neupadly v zapomenutí jako vý-
razný dokument někdejšího života a smýšlení lidu 
v severním cípu Malé Hané, jednak chceme uctít 
památku autora, který tomuto kraji věnoval část 
svého ne právě snadného života.

L i t e r a t u r a :

- 70 let Josefa Vrbky. Mohelnice 1958. Sborník.
- Bezděčí a Unerázka. Brno 1957. Spis J. Vrbky.
- Ve znamení pera Jevíčko 1958. Spis F. Továrka.
- Mojmírova Říše. Náklo 1937–1941.  
  Časopis J. Vrbky.

Vlastimil Sedlák

Josef Vrbka 
Pověsti z Malé Hané

Historické čtení na pokračování

D O S L O V

Kulturně a historicky podivuhodný je okraj se-
verní části Hané mezi Olomoucí a Litovlí. Vesnice 
pravěkého i staroslovanského původu jsou tu roz-
sety do úrodných lánů a není náhodou, že jedna 
z těchto vsí – Náklo – je charakteristická svým tra-
dičním selským písmáctvím; staré tradice se zde 
spojují se jmény nikoliv neznámými. Jsou to jména 
Alois Zábranský, František Pišmistr, dr. Ladislav 
Navrátil, Josef Vrbka a další. Z nich vysoko vyniká 
právě Josef Vrbka, spisovatel, lidový historik, sbě-
ratel, přírodopisec, zemědělský teoretik, vlastivě-
dař, vydavatel a redaktor, který by se byl dožil dne 
6. května 1968 požehnaného věku 80 let.

Jméno tohoto nákelského rodáka je dosud 
v živé paměti i na Malé Hané, do jejíhož dějinné-
ho kulturního života se zapsal za dvanáctiletého 
pobytu v Bezděčí u Trnávky. Zatím co pro někte-
ré pisatele a kulturní pracovníky z oblasti „velké“ 
Haná neexistuje nadřazeností o této menší ses-
terské oblasti moravské, Josef Vrbka činil pravý 
opak. Za svého působení v Bezděčí přijal Malou 
Hanou za svůj druhý domov a z toho vytěžil cha-
rakteristické práce, pravdivě zrcadlující kulturní 
vývoj vesnic malohanáckého venkova v jeho sever-
ní části. Avšak ne pouze minulost byla v popředí 
jeho zájmu; přímo s tvůrčím nadšením se zúčastnil 
aktivního spoluvytváření bohatého života Bezděčí 
a Unerázky v prvních letech po druhé světové vál-
ce. Lze jen litovat, že do Bezděčí přišel až v podzi-
mu svého života, kdy hlavní dílo již vykonal. Dnes, 
krátce po jeho smrti, nebude bez zajímavostí shr-
nout jeho osudy a zhodnotit záslužnou práci.

Dětství a mládí Josefu Vrbkovi nepřálo. Tím, 
že ztratil levou nohu, byl delší dobu upoután na 
lože a odkázán většinou na sebe sama. Byl zba-
ven nejen možnosti návštěvy základní školy, ale 
i jakéhokoliv veřejného vzdělání vůbec. Jen díky 
charakteristickému rysu povahy tohoto od půvo-
du hanáckého sedláka – houževnatosti a pilnosti 
– získal postupně znalosti, utvářející jeho pozdější 
osobnost. Od svých osmi let , kdy se jen s náma-
hou pohyboval, sblížil se bezprostředně s přírodou 
a jeho hloubavá duše vsála do sebe to podmanivé, 
co jej až do nejvyššího stáří vracelo zpět k přírodě, 
k vesnici, k lidu. Pozorování přírodních jevů dáva-
lo hloubavému Josefovi tolik osobitých zážitků, že 
si je nemohl ponechat pro sebe, musel se s nimi 
svěřit svému okolí. Tak od vypravěče Vrbky, do-
cházíme k Vrbkovi spisovateli. Vezmeme-li v úva-
hu jeho vřelý vztah k literatuře, která společně 
s přírodou byla jeho první a hlavní vychovatelkou, 
nepřekvapí, že již v roce 1907 se chopil pera a jako 
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Obec Biskupice

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji zainvesto-
vaná stavební místa p.č. 199/33 (733 m²), 
199/34 (738 m²), 199/26 (857 m²), 
199/27 (879 m²), 199/42 (826 m²), 
199/41 (829 m²), 199/28 (836 m² )
CENA 50,-Kč/m²

Další informace na tel. 461 326 521, 
www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•		písemně:	Obec	Biskupice,	 

Biskupice čp.11, 569 43
•	e-mail:	biskupice@biskupice.cz

Společenská rubrika
březen 2011

Narození občánci
Eliška Vašíčková

Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Obec Biskupice přispívá každému 
narozenému miminku trvale nahlášenému 
v Biskupicích a za předpokladu splnění 
dalších kritérií 5000 Kč.

Zápis do MŠ Biskupice
Mateřská škola Biskupice
Provoz mateřské školy 6.00–16.00
Pobyt v mateřské škole je zdarma
Zveme na den otevřených dveří spojený se 
zápisem na školní rok 2011/2012, který pro-
běhne v úterý 10. května od 14.30 do 17.30
ms.biskupice@seznam.cz, tel. 776 583 015

Sbor pro občanské záležitosti zve všechny 
děti i dospělé na návštěvu

Velikonoční dílny
Pletení mrskaček a malování kraslic s možností 
výroby vlastní mrskačky nebo kraslice a s prodej-
ní výstavou velikonočních dekorací.
Tvorbu kraslic, vajíčkových ozdůbek a velikonoč-
ních dekorací bude s dětmi vytvářet Irena Hav-
líčková, vedoucí kroužku „Biskupických šikulů,“ 
pro vyškrabávané kraslice si sebou přineste, pro-
sím, vyfouklé vejce obarvené nátěrovou syntetic-
kou barvou (např. sprejem), materiál potřebný 
pro pletení mrskaček bude připraven na místě. 
K pohoštění pro děti a jejich rodiče velikonoční 
dobrůtky, velikonoční čaj a velikonoční slivovice.
Těšíme se na Vás v neděli 17. dubna 2011 od 
14:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Biskupice.

SPOZ Biskupice

Služba pro občany – 
CZECH POINT

Od prosince 2008 mají občané v naší obci mož-
nost využívat rozsáhlého projektu CZECH POINT. 
Už není třeba dojíždět na vzdálené úřady pro výpis 
z rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidičů, 
z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, ze živ-
nostenského rejstříku, či výpis z katastru nemovi-
tostí nebo jiných agend. Vše si tedy teď můžete 
vyřídit v pracovní dny  na OÚ v Biskupicích.

Ohlédnutí za „Masopustem 2011“

Pozvánka – VI. Slet 
čarodějnic a čarodějů
Na sobotu 30. dubna 2011 svoláváme všechny ča-
rodějnice a čaroděje úplně všech věkových kategorií 
na již šestý slet.
Oprašte své kostýmy od pavouků a pavučin, zkont-
rolujte funkčnost košťátek, naleštěte lampiónky.
Sejdeme se v 18.30 hod u vatry na návsi. Nezapo-
meňte doma košťata, lampióny a dobrou náladu. 
Vydatná krmě je zajištěna.
Přijďte se s námi pobavit, zalétat a začarovat si. :-)

Helena Neuerová, za ČČK Biskupice

Nové herní prvky 
v MŠ Biskupice
V březnu byla provedena v areálu místní MŠ 
instalace nových herních prvků, které nahradi-
ly staré prvky, které musely být již před dvěma 
roky díky evropským předpisům odstraněny, 
neboť dle nich nesplňovaly bezpečnostní stan-
darty a normy. Protože pořízení nových prvků 
představuje dosti vysoké finanční náročnos-
ti, došlo k osazení nových až v letošním roce, 
a děti se tak v MŠ konečně dočkali nových her-
ních prvků v zahradě své mateřské školy. 
Náklady na pořízení v částce 140 000,-Kč byly 
hrazeny z rozpočtu obce, z rezervního fondu 
MŠ a deseti tisíci přispělo také Honební spole-
čenství Biskupice, za což mu patří náš dík.
Přejme tedy dětem ať se jim nové prvky líbí, 
ať si jich ve zdraví užijí a také ať si jich váží 
a neničí je. 
Bohužel vzhledem k předpisům mohou prvky 
využívat pouze děti, které navštěvují místní MŠ 
a to pouze v průběhu otvírací doby MŠ. Ostat-
ní děti mají samozřejmě  možnost využít stávají 
prvky na hřišti pod MŠ, které se budeme dle fi-
nančních možností obce snažit doplnit o nové.

Dalibor Šebek, starosta obce

MDŽ 
Tento významný svátek žen, který bývá mylně 
spojován se socialistickým režimem, je ve  sku-
tečnosti  mezinárodně uznávaným dnem stanove-
ným k výročí stávky newyorských švadlen v roce 
1909. Od roku 1911 byl také poprvé slaven v na-
šich krajích (Rakousko-Uhersko) a v současnosti 
tento svátek připadá na 8. března. 
Po Sametové revoluci se tento svátek opomí-
jel a takřka zmizel z naší mysli. Proto jsme se 
u nás v Biskupicích  rozhodli tento průběh ma-
linko zvrátit. Již druhým rokem připomínají děti 
maminkám tento svátek kytičkou a básničkou 
v místním rozhlase. Celkem děti rozdali mamin-
kám 150 růží a 150 svých úsměvů. 
Rád bych poděkoval dětem - Radce, Aničce, sleč-
ně Popelkové, Míše, Danečkovi, Elišce K., Sabině, 
Nikole, Lucce, Pavlínce, Laděnce a Elišce V. za 
přání a rozdávání květin a paní Horké z květinář-
ství z Jevíčka za přípravu květin.

Filip Procházka, SPOZ

V sobotu 5.3. 2011 se vydalo asi 60 masek na 
„Masopustní průvod“ naší obcí. První cesta vedla 
k panu starostovi, který nám udělil povolení k ob-
chůzce a veselení se.
Poté jsme za doprovodu harmoniky, bubnu, vozem-
bouchu, kytary a zpěvu vyrazili obcházet všechna 
stavení v Biskupicích, na Flintóře a Zálesí.
Cestou si „masky“ pochutnávaly na koblížcích, 
koláčcích, jednohubkách a chlebíčcích. Samozřej-
mě, že nechyběla ani slivovička a teplý čaj.  Poča-
sí nám přálo, sluníčko se na nás usmívalo celou 
cestu.
Ve večerních hodinách jsme se již značně ušlí, usa-
dili v hospodě u Zechů. Po velmi bohaté tombole, 
ve které vyhrál nějakou tu cenu úplně každý, ná-

sledovala taneční zábava. Tančilo, zpívalo a poví-
dalo se dlouho, dlouho přes půlnoc.
Takže „Masopust 2011“ se nám vydařil.

Helena Neuerová, za ČČK Biskupice
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Výměna vodovodu!
Oznamuje občanům, že v měsíci dubnu bude pro-
bíhat výměna vodovodu v ulici „Za humny“ (od 
čp. 111 Navrátilovi po čp. 121 (stará bytovka) 
a „Potůčky“ (od čp. 103 Novákovi po čp. 130 Neu-
bauerovi). Z výše uvedeného důvodu je nutno po-
čítat s částečným omezením provozu pro automo-
bily. Dále může dojít ke krátkodobým výpadkům 
dodávky vody a poklesu tlaku ve vodovodním 
řádu. Po odstavení starého vodovodu a napojení 
nového se vše vrátí do původního stavu.
Následně po výměně vodovodu začne oprava 
místních komunikací ve výše uvedených úsecích. 
Předpoklad zahájení oprav komunikací je měsíc 
květen. Při opravě komunikací je ale nutno již po-
čítat s tím, že budou tyto části komunikací v ur-
čitých etapách zcela neprůjezdné!!! O dnech, kdy 
budou tyto komunikace neprůjezdné budou obča-
né informováni na úřední desce obce. Předpoklad 
ukončení prací na opravách uvedených komuni-
kací je do 31. 7. 2011. 
Předem Vám děkujeme za pochopení. 

Dalibor Šebek, starosta obce

Mobilní sběr 
nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že dne 8. dubna 
2011 (pátek) se v naší obci uskuteční 
mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:
15:30–15:45 hod. stanoviště Zálesí u au-
tobusové zastávky
15:45-16:00 hod. stanoviště Flintór u au-
tobusové zastávky
16:00-16:30 hod. stanoviště  Biskupice 
u hasičárny
Nebezpečným odpadem se rozumí zej-
ména:
barvy, obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek, čistící tkaniny, fil-
try, pneumatiky

Elektroodpad bude vybírán obcí

Přistavení kontejneru 
na odpad

Oznamujeme občanům, že v pátek 15. dubna 2011 
bude do naší obce před budovu hasičské zbrojnice 
přistaven kontejner na směsný komunální odp-
ad. Kontejner bude přistaven od pátku 15. dubna 
do pondělí 18.dubna 2011.

Směsný komunálním odpadem se rozumí zej-
ména:
všechen odpad který se nevleze do popelnic, papír, 
lepenka (lepenkové obaly větších rozměrů), sklo 
(obaly větších rozměrů např. demižony, okna, zrca-
dla, textilní materiál (např. koberce), dřevo (např. 
vyřazený nábytek, odpad z prořezávek dřevin), 
matrace, plasty (např. obaly větších rozměrů – 
sudy), kovy (např. kovový nábytek, sudy), ob-
jemový odpad neobsahující nebezpečné látky 
atd................
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, barvy

U S N E S E N Í
ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce  
BISKUPICE ze dne 24. února 2011

3/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) obecně  závaznou vyhlášku obce Biskupice č. 1/2011 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů
d) obecně závaznou vyhlášku obce Biskupice č. 2/2011 
o znaku a praporu obce Biskupice a jejich užívání
e) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2004724/VB/01, Biskupice 15 RD, Knn s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín 
IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  na  LV 
č. 10001 pro obec Biskupice a k. ú. Biskupice u Je-
víčka: p.p.č. 199/26, 199/27, 199/28, 199/33, 199/34, 
199/41, 199/42, 199/48
f) smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
s firmou ELEKTROWIN a.s, IČ: 27257843,  se sídlem 
Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00  
Dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru 
použitých světelných  zdrojů pocházejících z domácnos-
tí s firmou EKOLAMP s.r.o., IČ: 27248801, se sídlem 

nám. I. P. Pavlova 1789/5, PSČ 120 00 Praha 2.
Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
s firmou ASEKOL s.r.o. , IČ: 27373231, se sídlem Čes-
koslovenského exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00
g) kupní smlouvu s paní Helenou Šnoblovou, bytem 
Biskupice č. 101 na koupi parcely č. 689/6 (ostatní plo-
cha) o výměře 89 m² v obci Biskupice a k. ú. Biskupice 
u Jevíčka za podmínek dle zápisu
h) kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s firmou Hanácká zemědělská společnost, a.s. se 
sídlem Třebovská 713, Jevíčko, IČ: 48173053 na koupi 
objekt zem. výroby na st. 3/9 a st. 3/9 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 984 m², dále objekt zem. výroby 
na st. 3/8 a st. 3/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 
165 m², nově oddělený objekt zem. výroby na st. 3/12 
a st. 3/12 zast. plocha a nádvoří o výměře 622 m² 
a konečně st. 3/1 zast. plocha a nádvoří o vým. 4411 
m² (společný dvůr) všechny shora vyjmenované nemo-
vitosti se nachází v k.ú. Biskupice u Jevíčka na LV č. 
436. Kupní cena je mezi účastníky dohodnuta ve výši 
250.000,-Kč.
ch) jako zástupce obce Biskupice do Svazku obcí skupi-
nového vodovodu Malá Haná starostu obce Biskupice
i) žádost ze dne 15.2.2011 Mateřské školy Biskupice 
o schválení hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši 
8105.21,-Kč a jeho převedení v celé výši 8105.21,-Kč do 
rezervního fondu  Mateřské školy Biskupice

j) směrnici pro poskytování a účtování cestovních ná-
hrad
k) žádost ze dne  20.1.2011 firmy VHOS, a.s. o vyrov-
nání nákladů při provozu ČOV a kanalizace Biskupice 
za rok 2010 ve výši 11 448,- Kč s DPH

3/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 31.1.2011 Oblastní charity Moravská 
Třebová ze dne 31.1.2011 na využití výtěžku dražby sli-
vovice z Biskupického kaléšku
b) žádost ze dne 3.2.2011 pana Pavla Hollera, Zálesí 3 
o skácení nebo ořezání lípy u domu čp. 3
c) informaci starosty a zápis z jednání ze dne 18.2.2011 
uskutečněné v Moravské Třebové ve věci optimalizace 
dopravy Pardubického kraje
3/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) pověřuje starostu k podpisu smluv starostu obce 
k podpisu smluv uvedených v bodě 3/1 tohoto usne-
sení
3/4 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) žádost ze dne 7.1.2011 paní Jany Václavíkové, bytem 
Biskupice 87 o změnu topného systému v návaznosti 
na komín

Šebek  Dalibor Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce

U S N E S E N Í
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce  
BISKUPICE ze dne 17. března 2011

4/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
d) dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fon-
dem, IČ 48133981, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 
Praha 1, ve výši 1.306.062,- Kč na projekt „Biskupi-
ce oprava místních komunikací I.etapa od km 0,200 
– 0,340“
d) mandátní smlouvu s firmou JUSTITIA, s.r.o., IČ 
25392875,  se sídlem ul. 28. října 1142/168, 709 00 
Ostrava, na výkon zadavatelské činnosti k veřejné za-
kázce „Biskupice oprava místních komunikací I.etapa 
od km 0,200 – 0,340“ (dotace ze SZIF) a „Biskupice 
oprava místních komunikací ve st. 0,340 km do 0,445 
km“ (dotace POV z MMR ČR) ve výši 20 000,-Kč
e) nabídkový list a návrh smlouvy o úvěru ze dne 
11.3.2011 na poskytnutí úvěru na financování akce 
„Biskupice oprava místních I. etapa od km 0,200 – 

0,340“ ve výši 1.700.000,-Kč od firmy Česká spořitelna, 
a.s., nám. Míru 34, 568 02 Svitavy
f) žádost ze dne 17.3.2011 manželů Dalibora a Simo-
ny Šebkových, Biskupice 151, na koupi objektu č.p. 15 
na stavební parcele č. 54 (zastavěná plocha a nádvo-
ří), stavební parcely č.54 (zastavěná plocha a nádvoří)  
o výměře 747 m² a pozemkové parcely č. 9/1 (zahrada) 
o výměře 675 m², všechny nemovitosti v obci Biskupice 
a v k.ú. Biskupice u Jevíčka a kupní smlouvu na pro-
dej objektu č.p. 15 na stavební parcele č. 54 (zastavěná 
plocha a nádvoří), stavební parcely č.54 (zastavěná plo-
cha a nádvoří)  o výměře 747 m² a pozemkové parcely 
č. 9/1 (zahrada) o výměře 675 m², všechny nemovitosti 
v obci Biskupice a v k.ú. Biskupice u Jevíčka. Prodejní 
cena činí 200.000,- Kč.
g) žádost ze dne 17.3.2011 paní Jany Václavkové, Bis-
kupice 11 o přidělení obecního bytu č. 2 na čp. 11 
v Biskupicích 
h) rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10007 ve 
výši 2.368,-Kč a úpravu rozpočtu dle přílohy
ch) žádost ze dne 17.3.2011 MŠ Biskupice, Biskupice 
144, 569 43 Jevíčko o použití finanční částky 50.000,- 
z rezervního fondu MŠ na částečné zaplacení faktur fir-
mě Alestra Kuřim, která realizovala nové dětské hřiště 

na zahradě MŠ
i) přijetí dvou pracovníků na VPP a podání žádosti 
o příspěvek na vytvoření dvou pracovních příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů 
o zaměstnání
j) podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2011
k) nabídku PhDr. Jiřího Šmerala  na vytvoření textu 
a přípravy obrazové přílohy  pro knihu  k 750 let obce 
Biskupice za autorský honorář ve výši 20 000,-Kč
4/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 14.3.2011 pana Jana Peku ml., Bisku-
pice 124 na  koupi ¾ pozemku par. č. 199/13 v k.ú. 
Biskupice u Jevíčka
b) informaci starosty o míře nezaměstnanosti na Jevíč-
sku k 28.2.2011, v obci Biskupice je  míra nezaměst-
nanosti 16,2 %
4/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě 
4/1 tohoto usnesení a místostarostu obce k podpisu 
smlouvy uvedené v bodě 4/1 f) tohoto usnesení

Šebek  Dalibor Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci dubnu

Jaroslava Getzelová
Metoděj Dvořák
Jiřina Živná
Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Dětský maškarní karneval

Obecní knihovna 
v Chornicích

Obecní knihovna v Chornicích půjčuje knihy 
z celkového počtu 7050 knih. Půjčovní doba je 
každý čtvrtek od 16,00 do 19,00 hodin. 
Čtenáři si mohou půjčit nejen knihy, ale i pe-
riodika – Květy, Pěkné bydlení, Moderní byt, 
Lidé a země, D-test, a pro děti má knihovna 
časopis ABC.
Obsahově tady najdete literaturu krásnou i na-
učnou, jak českou, tak i světovou, řadu moder-
ních encyklopedií pro dospělé i pro děti. Lite-
raturu krásnou máme rozdělenu podle žánrů 
na klasickou, sci-fi, detektivky a literaturu zá-
bavnou. Knihovna má stále spoustu novinek 
ve všech oborech, každý rok nakupujeme za 
30 000 Kč nových knih ( příspěvek Obce Chor-
nice). Návštěvníci mohou také využívat dva po-
čítače, připojené k internetu. 
Knihovna je vedena v počítači, takže lze na-
hlédnout i do elektronického katalogu knihov-
ny a v případě, že je žádaná kniha vypůjčena, 
může si čtenář prostřednictvím tohoto progra-
mu zažádat o rezervaci požadované knihy. Ten-
to knižní program je v provozu od roku 2009, 
od roku 2010 eviduje i periodika. 
Knihovna má 65 registrovaných čtenářů dospě-
lých a 13 dětí. Počet návštěvniků za minulý rok 
je 720 dospělých a 93 dětí do 15 let. Počet vy-
půjček je 2326 knih a 344 prolongací. Přejme 
si, aby lidé naší nabídky využívali.

Soutěž v poznávání 
živočichů

Velkým úspěchem skončilo pro chornické žač-
ky oblastní kolo v poznávání živočichů, konané 
21. 3. v DDM Moravská Třebová. Ve katego-
rii 6. tříd zvítězila Marie Machálková, jejíchž  
úspěch podtrhla druhým místem Adriana Vác-
lavková. Obě děvčata budou školu reprezen-
tovat v okresním kole v Litomyšli. Dařilo se 
ovšem i starším žákyním, jen o jediný bod 
uteklo okresní kolo Vendule Kudláčkové, kte-
rá stejně jako Žaneta Pokorná skončila ve své 
kategorii na třetím místě. Děvčatům děkuji za 
vzornou reprezentaci školy a v okresním kole 
přeji hodně zdaru. 

Mgr. Alena Továrková, ZŠ Chornice

První letošní vystoupení reprezentantů 
TJ SOKOL Chornice

Dne 28. 2. 2011 odjelo 15 žákyň a žáků TJ SO-
KOL Chornice do Svitav. Tam se konal prv-
ní závod odboru Asociace Sport pro všechny 
v letošním roce, a to zimní čtyřboj. To zna-
mená šplh na tyči, hod na koš, skok z místa 
a člunkový běh. V tomto okresním kole byli 
naši mladí sportivci velmi úspěšní. Získali je-
denáct medailových umístění a čtrnáct z nich 
postoupilo do krajského kola. 
V Pardubicích závodilo třináct reprezentantů 
(jeden žák onemocněl). I tady bojovali dob-
ře, jak ukazuje výsledek. Šest z nich stálo na 
stupních vítězů, tři obsadili čtvrtá místa a i 
zbylí čtyři žáci se umístili v první polovině 
startovního pole.
Velmi oceňuji přístup dětí k tréninku a jejich 
snahu o dobrý výsledek. Ještě výše však hod-

notím jejich ukázněné vystupování a správné 
a ohleduplné chování mezi sebou. Dobře re-
prezentovali jak naši tělovýchovnou jednotu, 
tak i obec Chornice.

Za TJ SOKOL Chornice Marie Appelová

V sobotu 12. března uspořádala Obec Chorni-
ce dětský maškarní karneval. Program pro tuto 
akci připravili členové brněnského divadla KO-
RÁB, kteří po dobu asi dvou hodin dokázali 
udržet pozornost zejména malých návštěvníků. 
Těch bylo spolu s dospělým doprovodem více 
než dvě sta. Za drobné odměny se děti zúčast-
ňovaly různých soutěží, které měly spád i vtip. 
Vyvrcholením  pohodového odpoledne bylo vy-
hodnocení masek ve dvou kategoriích. O vítě-
zích rozhodli návštěvníci z řad rodičů, prarodičů 

a ostatního příbuzenstva vyplněním anketních 
lístků. Závěrem patří poděkování všem, kteří se 
na zdárném průběhu karnevalu podíleli, zejmé-
na pak pracovnicím místní mateřské školy.

Recitační soutěž
Ještě před jarními prázdninami, 3. a 4. 3. 
2011, se žáci a žákyně z I. a II. stupně zá-
kladní školy představili se svými naučený-
mi básničkami a texty na recitační soutě-
ži. Tu pořádal DDM v Moravské Třebové, 
jednalo se o oblastní kolo.
Z I. stupně si přivezl čestné uznání Hof-
man Tadeáš.
Z II. stupně obsadila Tlustošová Lucie vy-
nikající 2. místo. Jako jediná z naší ško-
ly  postoupila do krajského kola, které se 
bude konat začátkem dubna v Pardubi-
cích.
Všichni jí budeme určitě držet pěsti, ať se 
umístí v tvrdé konkurenci co nejlépe!

Mgr. Ludmila Faltýnková, ZŠ Chornice
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Chornice
Chornice jsou vesnice,

jsou to malé i velké ulice -
- Jevíčská, Sluneční, Kostelní.

V Kostelní kostel stojí
už několik století.

Přežil i požár veliký,
dohlédne i na vedlejší kostelíky.

Každému se tu dobře žije,
ovzduší tu smog nekryje.
V každé ulici jsou psi,

štěkají po každém chodci.
V Chornicích je škola naše,
chodíme do ní s radostí,

ale za chvíli toho máme dosti.
Je tu velký kopec,
jmenuje se Hušák,

v lese má domov každý ušák.
Motobar a hospoda,
to je pro nás pohoda.

Máme tu nový kulturní dům,
ukážeme ho všem sousedům.

Závidět nám ho budou i za pět let,
 protože je dobře vidět.

Máme tu i nádraží,
kde vlaky lidi rozváží -
- do práce i do školy,
do Prahy i Ostravy.

Autorky Marie Machálková  
a Pavlína Kopková,  

6. třída, ZŠ Chornice

CHORNICE CUP 2011 

Masopustní průvod školy

Obec Chornice 
pořádá 

v sobotu 16. dubna 2011  
v 18 hodin 

koncert skupiny 

Fleret s
Jarmilou Šulákovou
v sále kulturního domu v Chornicích.

Vstupné 150 Kč

Předprodej vstupenek probíhá v kance-
láři obecního úřadu v Chornicích.

Tel. 461 327 807

Před jarními prázdninami si mladší školáci vyšli do obce v masopustním průvodu. Zde je malá 
fotoreportáž:

Bojová příprava v tělocvičně

Masopustní taneček Dva vodníci

Která maska vyhraje?

„Přepadení pošty“

Nabírání nových sil

V sobotu 26. 3. 2011 uspořádal Sokol Chornice ve spolupráci Obcí Chornice turnaj ve 
stolním tenise. Turnaje, který provázela sportovní atmosféra a přátelská pohoda, se zú-
častnilo celkem 35 soutěžících. Vyvrchole-
ním pětihodinového klání bylo krásné fi-
nálové utkání hráčů starší kategorie.

Umístění hráčů do16-let.
1. místo Navrátil Filip - Chornice

2. místo Zapletal Adam – Měst. Trnávka

3. místo Nerušil Dominik – Měst. Trnávka

Umístění hráčů nad 16-let
1. místo Čermák Alois - Velké Opatovice

2. místo Kalas František - Velké Opatovice

3. místo Blažek Josef - Vranová Lhota 
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2011,  
pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ

Zahájení měsíce čtenářů
Březen – měsíc čtenářů 2011 zahájily děti 1. 3. 
spolu s učiteli a knihovnicí ve výstavní síni CŽP 
okázale. Jako každoročně, tak i letos byla vy-
hlášena knihovnou výtvarná soutěž tentokrát 
na téma „Jak se stát ilustrátorem napsaného 
nebo vymyšleného příběhu“. Děti svými výkre-
sy zaplnily celou výstavní síň. Nechaly se in-
spirovat četbou knih především Václava Čtvrt-
ka, který by se letos dožil 100. narozenin, pana 
Zdeňka Milera, který slaví letos 90. narozeniny 
(tomu děti některé obrázky pro potěšení zasla-
ly) a spisovatelky Daniely Krolupperové, která 
v průběhu roku, která snad jaroměřické děti 
v průběhu roku navštíví. Ale i jiné autory a ilu-
strátory na výstavě zřetelně rozpoznáme. 
Výstava byla zahájena vernisáží s písničkami 
Petra Bernarda a Mgr. Fr. Václavka v provedení 
pěveckého sboru ZŠ Jaroměřice pod vedením 
paní vych. Soni Valentové.
Vyhodnocení nejlepších prací bylo o to nároč-
nější, že se ho nemohl zúčastnit poradce a ma-
líř pan Petr Bernard. Snad nevyhodnocené děti 

nebyly příliš zklamány. Jisté je, že byla oceněna 
snaha všech a obrázky stojí opravdu za zhléd-
nutí (do 19.3.2011 v době provozu knihovny). 
Poděkování patří i učitelům výtvarné výchovy, 
kteří dětem poradili, když bylo potřeba.
V průběhu zahájení BMČ představila knihov-
nice nově zakoupené knihy pro děti do Obec-
ní knihovny. Byli oceněni drobnými odměnami 
nejen nejlepší ilustrátoři, ale i nejlepší čtenáři 
za rok 2010. Eva Koudelková přečetla za loňský 
rok 47 knih a stala se tak nejúspěšnější dět-
skou čtenářkou.

Obec Jaroměřice

1.-2.4. pátek od 16.00 do soboty 8.00 hodin, knihovna 
a základní škola
NOC S ANDERSENEM, v Jaroměřicích již 6.Noc, 
plná zábavy, překvapení a dobrodružství
1.4. pátek, 17.00 -18.00 hodin, sportovní hala, poté 
každý pátek ve stejném čase
ZUMBA s Gábi, kontakt: www.zumbasgabi.cz, gabina-
petrova@seznam.cz, 605 424 796
Do 9.4., výst. síň
Výstava obrazů Jany Hejlové „Doteky krásy“ pastel 
na sametu, zpřístupněno v době provozu CŽP, knihov-
ny PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 hodin
3.4. neděle, 9.00-18.00 hodin, výstavní síň (VS)
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
4.4. pondělí, 8.30 – 15.30 hodin, VS
SECOND HAND s Milanem Řehořkem, ceny 25,- 
Kč za kus
8.4. pátek, 15.30 – 17.30 hodin, klubovna, dále ve 
čtvrtek 28.4.
Dramatický kroužek s MgA. Zdenou Sellingerovou
9.4. sobota, od 9.00 hodin, VS
Kurz patchworku s R. Edlmanovou. Barvení texti-
lu pěnou, želé barvení, metal. písmo, quilt
9.4. sobota, 16.00 hodin, VS
Meditace s esoterikem Broňou Rotherem, cena 250 Kč
9.4. sobota, 14.00-16.00 hodin, sportovní hala
ZUMBA PÁRTY, bližší info na www.zumbasgabi.cz
14.4. čtvrtek, 16.30 hodin, VS, vstupné 30,- Kč
Jarní aranžování s učitelkami litomyšlské zahrad. 
školy Ing. Klabanovou a Ing. Cenkovou
Výtv.dílna, s sebou dostupné přírodní a aranžérské 
materiály, zákl. nářadí-nůžky,vázací drátek
15.4. pátek, 11.00 – 15.30 hodin, VS
SECOND HAND s Veronikou Navrátilovou, akční 
ceny 20,- Kč za kus
16.4.sobota, 9.00 -13.00 hodin, vnitřní i venkovní pro-
story CŽP
7. JARNÍ TRHY, aneb Malá Flóra na Malé Hané pro 
radost a užitek Vašich zahrad a obydlí.
16.4.sobota, 18.00 hodin, VS
Cesta po Etiopii s Terezou Charvátovou a jejími 
přáteli, pestré vyprávění po africké zemi s boha-
tou  fotodokumentací
21.4. čtvrtek, odjezd autobusu fa. Matocha od zastávek 
ČSAD do Olomouce, Biskupce 17.50, Jevíčko17.00, Ja-

roměřice 17.10 hodin
Zájezd do Moravského divadla na muzikál SUGAR, 
vstupné 330,- + jízdné 75,- Kč
30.4. sobota, 9.00-12.00 hodin, zadní místnost dvora 
v CŽP
Humanitární sbírka použitého ošacení, lůžkovin, 
přikrývek, dom.potřeb, obuvi, hraček…
30.4. sobota, 17.00 hodin, prostory před CŽP, hřiště TJ
SLET ČARODĚJNIC před Dvoustovkou a volný 
přelet na hřiště TJ, zábava, soutěže a občerstvení 

Připravujeme:
1.5. neděle, 15.00 hodin, VS
Rod Šubířů a jejich význam pro Jaroměřice, regio-
nální přednáška s Mgr. M. Schusterem
3.5. úterý, 13.00 hodin, VS
Malohanácké sluníčko, soutěž v recitaci pro děti 
1.-9.třídy ZŠ
8.5. neděle, 9.00-18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou Ing. Ivou Vanžurovou
8.5. neděle, 14.00 hodin, Volnočasový areál
SVÁTEK MATEK - vystoupení dětí MŠ a ZŠ s dár-
kovým programem
15.5. neděle, 10 00 hodin, Obřadní síň OÚ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Stálý týdenní rozpis:
Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanouskovou, 
Dis. v ordinaci CŽP, pondělky od 16.00 hodin, objedná-
ní přímo v ordinaci nebo tel.: 724 288 524 
Cvičení s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP
úterky 16.30 h. cvičení jógy, středy 16.30 h tchai - chi  
čtvrtky 16.30 h tchai - chi 
Aerobic s p. Mgr. Kamenou ve výst. síni CŽP
Pondělky 16.30 h - I. skupina, 17.40 h - II. skupina
Kurz angličtiny s BcA. Rachel Lees a Ing. Ludmi-
lou Charvátovou v klubovně CŽP – pondělky 16.45 h 
Mateřské centrum „MACÍČEK“, klubovna CŽP 
středy 9.45 h, cvičení , popř. + přednáška  a výtvarná 
dílna s p. Bárou Haasovou

Případné změny po domluvě budou oznámeny 
kontakty Obecní knihovna 546 604 183, 461 325 300, 
776 552 246,  
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz

Jarní přírodou
V sobotu 19. 3. 2011 uspořádal KČT TJ Jaromě-
řice 35. ročník populárního pochodu Jarní příro-
dou. Účast i přes nepříliš hezké počasí byla vyni-
kající – 318 turistů. Navíc šlo i 13 němých tváří 
(psů). Počasí: ráno +3 st., odpoledne +7 st., ob-
lačno až zataženo. Cesty byly místy blátivé, mís-
ty zasněžené. V horních polohách bylo až 20 cm 
sněhu. Pěší trasy: 7 km - 180 tur., 16 km - 86 tur., 
23 km - 45 tur., 38 km - 5 tur., cyklotrasy: 10-65 
km - 2 turisté. Účast podle obcí: Jaroměřice - 93 
tur., Jevíčko - 29 tur., Mor. Třebová - 27 turistů. 
Nejstarší účastník domácí: Marie Pazdírková, nej-
starší účastník cizí: Dr. Vladislav Šťastný (Brno), 
nejmladší účastník: Kačenka Kosíková (Jevíčko) 
- 2008, nejvzdálenější účastníci: Dany Hudeček 
Sydney (Austrálie) a Ngo Xuan Hanoi (Vietnam). 
Odměny: pamětní list a perníková medaile. Nej 
obdrželi knihy od ObÚ Jaroměřice. Sponzoři po-
chodu: Obecní úřad Jaroměřice, Matoušek CZ a.s., 
1. ČEMOS, Monarc. Děkujeme! Poděkování patří 
i LS Šubířov, Pohostinství Šubířov, MS Jaromě-
řice, Lesům ČR, MěÚ Jevíčko, okolním klubům 
KČT a Sokola, všem organizátorům a všem zú-
častněným turistům. Na pochod přišly, nebo při-
jely turistické skupiny z těchto obcí: Jaroměřice, 
Jevíčko, Mor. Třebová, Vel. Opatovice, Svitavy, Or-
lová, Chornice, Praha, Brno, Boskovice, Polička, 
Česká Třebová, Biskupice, Kunštát a další. Všech-
ny turisty zveme na příští ročník pochodu. Zdrávi 
dojeli a došli!

- JP -

Občané pozor!
Oznamuji, že dne 8. dubna 2011 bude pro-
veden sběr nebezpečného odpadu a to:
v Novém Dvoře     od 15.30 hod. 
v Jaroměřicích      od 16.00 hod. (náves)
Sběr směsného odpadu
velkoobjemové kontejnery budou přista-
veny v pátek dne  15. dubna 2011 a odve-
zeny budou v pondělí 18. dubna 2011.
Prosím o maximální pořádek okolo kon-
tejnerů. Neděláte toto poprve a proto zno-
vu  všechny prosím – nedávejte do velko-
objemového odpadu to, co tam nepatří. 
Např. elektronika, ledničky, pračky, pne-
umatiky... to vše patří do nebezpečného 
odpadu.
Dávám toto na vědomí v dostatečném 
předstihu, abych neslyšel po obci „Me 
sme to nevěděle!“ Děkuji

Rostislav Grulich, starosta obce
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Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci dubnu se jubilea dožívají:
Josef Krejčíř
Vladimír Hloušek
Anna Langerová
Antonín Hloušek
Marie Pudíková
Všem oslavencům přejeme  
pevné zdraví a osobní spokojenost.

Nově narození jaroměřičtí občánci:
Simona Hrazděrová
Johana Kozelková
Oběma holčičkám a rodičům přejeme hodně 
zdraví a společných radostí.

Z řad jaroměřických občanů odešel
pan Jan Vašíček
Vyslovujeme poděkování za dlouholetou 
aktivní činnost pro obec a pozůstalé rodi-
ně upřímnou soustrast.

Do Afriky se Špillarovými
Po dvouleté odmlce byli znovu v Jaroměřicích 
16. 3. 2011 přivítáni cestovatelé Špillarovi z Jab-
lonce nad Nisou. Tentokrát všechny zúčastněné 
strany zaskočil projekční problém. Situaci obětavě 
zachránil pan Filip Procházka z Biskupic. „Mezi-
čas“ využili manželé k pestrému vyprávění o pří-
pravě cesty do jihovýchodní Afriky. Až se promítá-
ní zprovoznilo, zhlédlo na 25 přítomných putování 
po Keni, Tanzánii a ostrově Zanzibar. Zážitky ze 
setkání s africkou zvěří i zástupci typických af-
rických etnik jakými jsou například Masajové, ži-
jící ve stínu ohromného Kilimanjara. K tomu pak 
úžasné pláže a blankyt vod Indického oceánu.
Přejeme Špillarovým hodně zdraví na cestách a na-
přesrok zase nashledanou v Jaroměřicích.

Poplatek 
za svoz a likvidaci komunálního 

odpadu pro rok 2011 činí:
490,- Kč na 1 občana za rok
Od poplatku jsou osvobozeni:
čtvrté a každé další nezaopatřené dítě v ro-
dině. Úleva ve výši 50% ze sazby poplatku se 
poskytuje studujícím ubytovaných mimo úze-
mí obce (nutno doložit potvrzením o ubyto-
vání) osobám, které v příslušném roce dovrší 
80 a více let věku.
Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 
30. května 2011 je možno jej uhradit přímo 
na účet č. 3123591/0100 - do variabilního 
symbolu uvést číslo popisné, nebo uhradit 
v hotovosti na Obecním úřadě Jaroměři-
ce  (úřední dny: pondělí, středa).
Poplatek ze psa pro rok 2011 činí 100,- Kč.

Studená kuchyně
Příjemnou procházku ve slunném odpoledni 26.2.2011 
zakončili ženy, ale i muži, v teple výstavní síně Cen-
tra života a podnikání v Jaroměřicích. Zatímco jinde 
se smažily masopustní koblihy, zde bylo odpoledne 
v duchu studené kuchyně. Svůj um a receptury před-
vedla v regionu oblíbená kuchařka paní Jana Hrdlič-
ková. Ač je tč. na mateřské dovolené její chutné vý-
robky zdobí stoly při mnoha rodinných slavnostech. 
I do Jaroměřic přivezla na ukázku a posléze k ochut-
nání úhledné rozmanité kousky. K jednotlivým dru-
hům prozradila receptury a pracovní postupy. Přípra-
va pěti pomazánek a rychlé ozdobení chlebíčků před 
očima přítomných bylo inspirující. Podle ukázky si 
ženy samy chlebíčky nazdobily a ochutnaly.
S kávou, čajem a organizací, kterou zajistily členky 
SPOZ, bylo odpoledne pro 45 přítomných velmi pří-
jemné. 
Možná v několika domácnostech měli již manželé 
chutnou večeři dle inspirací šikovné paní Jany Hrd-
ličkové na stole hned večer. 

Březen v Základní škole v Jaroměřicích
Nejen šprtání ve školních lavicích – vzdělávání může 
probíhat i zábavnou formou ve škole i mimo ni. Na-
vštívili jsme cestopisnou besedu s panem Kocůrkem – 
Po stopách severoamerických indiánů. Ve školní druži-
ně proběhla soutěžní klání s názvem Prostřeno a Zlatý 
hřeben. Cestovali jsme v čase do minulosti při návštěvě 
výstavy „Terakotová armáda prvního čínského císaře“, 
poslechli si dobrou muziku v podání mládežnického or-
chestru Etien Band. Prvostupňové děti kouzlily společ-
ně s kouzelníkem, druhý stupeň a žáci třetího ročníku 
absolvovali kurs první pomoci a všichni jsme se zúčast-
nili celoškolního projektu nazvaného Den vody.

Celoškolní projekt Den vody
Protože je 22. březen oslavován jako Den vody, připravili 
si pro nás páni učitelé stejnojmenný projekt. Ráno jsme 
se všichni sešli v atriu, kde si nás deváťáci rozdělili do 
skupin namíchaných od nejmladších prvňáků až po os-
máky. Paní učitelka Langerová nás uvítala a seznámila 
s průběhem programu. Poté jsme s „vedoucím“ deváťá-
kem obcházeli podle harmonogramu jednotlivá stano-
viště a snažili jsme se získat 
mnoho důležitých informací 
o vodě, ale také co největší po-
čet bodů. 
Na prvním stanovišti na nás 
čekal pan ředitel. Ten nám 
ukázal, jak pomocí vody mů-
žeme zahrát jednotlivé tóny, 
a nakonec jsme si zazpívali 
písničky o vodě. Na druhém 
stanovišti nám pan učitel 
Štark a paní učitelka Pudíko-
vá řekli pár zajímavostí o vodě. 
Našim úkolem bylo vyplnit test a ti mladší nakreslit 
obrázky, jak může vypadat skupenství vody. Třetí stano-
viště bylo o vodě v lidském těle, kde jsme se dozvěděli, 
proč bychom měli za den vypít určité množství vody, 
a co se stane, když nebudeme dostatečně pít. Paní uči-
telka Langerová a Hrbatová měly připravenou i krátkou 
hru, která pobavila jak mladší, tak dokonce i starší žáky, 
mnohdy i vedoucího deváťáka. Na čtvrtém stanovišti se 
vyráběly z krepového papíru modely moře, paraplíčka 
a ti starší použili staré igelity a vyrobili model plášťů do 
deště. Páté stanoviště jsme si užili s paní učitelkou Ko-
lářovou, se kterou jsme si povídali o vodních živočiších. 
Následovalo stanoviště paní učitelky Glocové. Tam jsme 
se dozvěděli zajímavé informace o pitném režimu člově-
ka a také třeba to, že jedna sklenice Coca-Coly  obsahu-
je 12 kostek cukru. Druhou informací, kterou jsme se 
dozvěděli, bylo, že bychom měli za den vypít zmíněných 
2,5 l vody. My starší jsme ještě spočítali, kolik litrů vypi-
je člověk za rok nebo za 80 let svého života, a jak velký 
bazén bychom mohli touto vodou naplnit. I stanoviště 
paní učitelky Bohatcové bylo skvěle připravené, pro děti 
4. a 5. třídy si připravila i pohádku na CD. Osmé, ten-
tokrát zeměpisné, stanoviště provázel pan učitel Slaví-
ček. A na devátém stanovišti nás uvítali dva šikovní žáci 

deváté třídy - Klára Vašíčková a Jirka Bednařík, kteří 
zastupovali nemocnou paní učitelku Továrkovou. U nich 
jsme se snažili zjistit anglické názvy několika povodí 
světa. Na každém ze stanovišť jsme si také zopakovali 
něco ze základních znalostí zdravovědy. 
Nakonec následovala módní přehlídka vyrobených pláš-
ťů do deště. Celý den uzavřela proslovem a poděková-
ním všem učitelům, zúčastněným a deváťákům, za je-
jich pomoc, paní učitelka Langerová. Druhý den na nás 
čekalo vyhlašování a samozřejmě i nějaké odměny pro 
nejlepší skupinky.

Tereza Hrouzková  7. třída 

Po stopách severoamerických indiánů
Dne 3. března 2011 se všichni žáci a učitelé  přemís-
tili do CŽP, kde na nás už čekal pan Kocůrek, který 
není jenom muzikant, ale také skvělý vypravěč. Velmi 
často cestuje do různých zemí, a proto má plno zážit-
ků, o které se s námi rád podělil. Dnešním tématem 
bylo vyprávění o Indiánech, kteří žijí v prériích v Severní 
Americe. Nejdříve nám však ukázal pár fotografií z New 

Yorku. Pan Kocůrek své výpravy 
prožívá, a proto je snadné mu 
naslouchat. Nejvíce ho asi za-
ujaly dopravní předpisy, které 
tam všichni dodržují, a nejsou 
tam skoro vůbec žádné neho-
dy. Pomalinku jsme se dostávali 
k Indiánům a prériím. Promítal 
nám fotografie a ke každé nám 
něco málo řekl. Na výpravě byl 
se svými přáteli. Byli se podívat 
i do westernových měst. Oprav-
du to tam vypadalo jako ve fil-

mech. Také byl na nějaké slavnosti, kde se tančilo tři 
dny. Tančili tam Indiáni z různých kmenů. Vždy ten 
nejstarší nebo naopak nejmladší. Jejich oblek byl velmi 
pestrý a zdobený orlími pery. Orel je jejich národní zví-
ře, kterého si vážili. Sedla na koně nebo různé oblečení 
si zdobili květinovými vzory z barevných korálků. Pan 
Kocůrek nám také vyprávěl, kolik utratili za hotel. Pře-
kvapením bylo, že vůbec nic. Celý měsíc totiž spali pod 
širým nebem a koupali se v horské řece. Byli u jednoho 
farmáře, který měl farmu až 80 km čtverečných velkou. 
Jeho děti jezdily do školy 10 km na čtyřkolkách. Až do-
jely na autobusovou zastávku, zaparkovaly čtyřkolky, ne-
chaly klíčky v zapalování a odjely autobusem do školy.
V Americe na nás čeká plno nástrah, ale náš cestovatel 
nám dobře poradil, jak to jde hravě zvládnout. Beseda 
se nám velmi líbila a určitě se budeme těšit na příští!

Vykydalová Zuzana, 7.třída

Vítání jara
Jaroměřičtí vítali jaro vícero způsoby... Turisté po-
chodem Jarní přírodou a SPOZ společně s knihov-
nou lákalo jaro do vsi hudbou a výtvarným uměním. 
20. března 2011. V nedělním odpoledni se sešlo přes 
50 hostů, aby zavzpomínali na písničky jejich mlá-
dí. Výstavní síň rozezněl Swingový orchestr Františka 
Zeleného z Moravské Třebové se sólisty- paní Hele-
nou Koudelkovou, panem Karlem Jelínkem a panem 
Františkem Zeleným. S určitými obavami ladili hu-
debníci nástroje, jak bude swing na vesnici přijat, 
ale byli mile překvapeni, stejně tak jako byli potěšeni 
hosté i pořadatelé.
Součástí příjemného odpoledne byla zahájena výsta-
va obrazů „Doteky krásy“. Výtvarnici Janu Hejlovou 
představil již známý malíř a básník Petr Bernard. Její 
kresba pastelem na sametu působí něžným a zklidňu-
jícím dojmem. Vyzdobená výstavní síň dodala koncer-
tu příjemnou atmosféru. Výstava potrvá do 9.4.2011.
Členky SPOZ se o všechny hosty vzorně staraly. Dob-
ré jihomoravské víno podpořilo dobrou náladu před-
jarnímu odpoledni.
Celý projekt byl rovněž dárkem v Březnu – měsíci 
čtenářů. Knihovnice vyhodnotila soutěž Čtenář roku 
2010. Z dospělých čtenářů byla nejpilnější čtenář-
kou paní Miloslava Langerová, která se slavnostní-
ho vyhodnocení nezúčastnila. Knihu  sponzorsky da-
rovanou společností Euromedia přijala při nejbližší 
návštěvě knihovny, spolu z dárkem z krajského vy-
hodnocování čtenářů v Litomyšli, jehož se zúčastnila 
pouze dětská čtenářka Eva Koudelková. Oběma čte-
nářkám blahopřejeme.
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

Výuka angličtiny, doučování.  
Tel.: 604 137 413, e-mail: jarkakovacova@seznam.cz.

Prodám stavební kámen opuka a cihly z bouračky. 
Tel.: 602 751 543.

Prodám dům s kovárnou 
v Jaroměřicích u Jevíčka

Dům č . p . 288, obytná část 1 + 1, kovárna je plně 
vybavena . Cena dohodou do 300 tis . Kč . Prohlídka 

v dubnu 2011 možná po telefonické domluvě . 
Tel.: 737 904 088.

Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách 
umístěných na Palackého náměstí . Cena je 750 Kč včetně 
DPH/měsíc .
Město Jevíčko pronajme billboard umístěný u komunikace 
naproti prodejně Penny Market . Cena dohodou .P
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Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech, která nabyla účin-
nosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektric-
kých a elektronických zařízení povinnost zajistit 
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyk-
laci vyřazených elektrozařízení. 
Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů 
založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., 
jako provozovatele kolektivního systému, jehož 
prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné 
povinnosti.

Do obchodního rejstříku byla společnost ELEK-
TROWIN zapsána 15. července 2005 a 5. prosin-
ce téhož roku obdržela rozhodnutí od minister-
stva životního prostředí o zápisu do Seznamu 
výrobců jako kolektivní systém pro skupiny elek-
trozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče, 
malé domácí spotřebiče a elektrické a elektro-
nické nářadí a nástroje) pod registračním číslem: 
KH001/05-ECZ.

O výsledcích hovoří čísla
Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je 
recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungují-

cí systém zajišťující sběr a následné materiálové 
využití surovin získaných z vysloužilých elektro-
spotřebičů. 
Objektivně o výsledcích práce každého kolektiv-
ního systému – v České republice je jich zapsá-
no celkem šest – vypovídají čísla. Konkrétně ta, 
která uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je 
zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší 
srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogra-
mech odebraných spotřebičů na občana a rok.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala 
svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektro-
odpadů na jednoho obyvatele. V polovině třetí-
ho roku činnosti kolektivních systémů již toto 
množství dosahovalo 3 kg a na konci téhož roku 
již množství zpětně odebraných elektrozařízení 
na jednoho obyvatele přesáhlo hranici 4 kg na 
obyvatele a tím pádem Česká republika splni-
la, jako jediná z nově přistoupivších zemí, po-
žadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si 
může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen 
zdát. V roce 2009 pak množství zpětně odebra-
ných elektrozařízení stoupl na 5,6 kg na obyva-
tele za rok.

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, od-
děleného sběru, zpracování a recyklace vyřaze-
ných elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou 
vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu 
a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně 
důležité je neustále zlepšovat informovanost ve-
řejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam 
je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za ja-
kých podmínek nebo jak je systém financován.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zá-
roveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně 
životního prostředí. Máte-li zájem o bližší infor-
mace kdykoli je najdete na internetových strán-
kách: www.elektrowin.cz. 

Předmětem činnosti společnosti ELEKTROWIN 
a. s. je provozování a řízení kolektivního systé-
mu, zajišťujícího plnění povinností výrobců pod-
le § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech, v platném znění, společné plnění jejich 
povinností stanovených v osmém dílu hlavy II 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění, pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpraco-
vání, využití a odstranění elektrozařízení a elek-
troodpadu.

Pro lepší informovanost obyvatel připravuje kolektivní 
systém ELEKTROWIN řadu akcí, kde se zejména škol-
ní mládež a děti učí jak zacházet s vysloužilými elektro-
spotřebiči

Kolektivní systém ELEKTROWIN  plní za výrobce jejich 
zákonem uložené povinnosti a stará se o zpětný odběr 
a recyklaci vysloužilého elektrozařízení
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Orel skalní v Jevíčku
Rád bych se s vámi touto formou podělil o zážitek, jehož 
jsem se stal přímým účastníkem, či spíše divákem.
Je sobota 5. března 2011 dopoledne a obloha jako vyme-
tená. Sluníčko svítí a příroda snad i tímto zvěstuje, že 
jaro je již opravdu za dveřmi.
Byla by, myslím, chyba nevyrazit v tento den do přírody, 
obzvláště po dlouhé sérii ponurých dnů s minimálním 
slunečním svitem.  Beru si tedy foťák a svoji masívnější 
část fotografické výbavy a chystám se vyfotit volavku 
popelavou, jež v okolí našeho města strávila celou zimu. 
Cílem dne je pokusit se udělat ideální foto a opětovně 
zabodovat v podzimní fotosoutěži, kterou každoročně 
pořádá Městská knihovna v Jevíčku.
Vyrážím … Následuje krátký monitoring terénu a lokali-
zace volavky na předem vytipovaném místě. Předchozí 
sledování jsem prováděl po řadu měsíců, tentokrát se ale 
světelné podmínky a můj volný čas konečně protnuly.  
Volavku se mi podařilo najít těsně před polednem cca 
120 m pod Napoleonským pomníkem. Ideální situace, je 
po světle. V minulosti mě nechala k sobě přiblížit až na 
cca 80 m, než se dala na ústup, tedy vlastně odlet. Chys-
tám si fotovýbavu, když v tom znenadání přiletí, v tuto 
chvíli ještě pro mne neidentifikovatelný, obrovský dra-
vec a zaútočí na „moji“ volavku alias dnešní modelku.
Není času nazbyt. Nestíhám ani přenastavit řadu para-
metrů mého fotoaparátu a jen v úžasu sleduji famózní 
přírodní divadlo, které se mi odehrává přímo před oči-
ma. A cvakám a cvakám … To, co jsem měl možnost 
vidět, bylo neskutečné a nesrovnatelné s tím, co mů-
žete vidět třeba na TV National Geographic. Netuším, 
jak dlouho celá akce trvala, nicméně slabším povahám 
prozradím, že volavka popelavá tuto akci přežila nako-
nec bez úhony, což jsem posléze i zadokumentoval. Poté 
jsem pořídil ještě pár dalších záběrů a vrátil se domů.
S večerem jsem „sesypal“ všech 1088 fotek do počítače. 
Znovu a znovu se mi však vybavuje před očima jen ta 
scéna z dopoledne, vlastně vybavuje se mi dodnes. Za-
čal jsem se pídit, co to bylo za „velkého dravce“, rozpětí 
křídel obrovské – určitě přes dva metry. Například káně 
lesní – může mít řadu barevných mutací, postupně však 
nacházím znaky, které toto vylučují. Hlavně nesedí ve-
likost! Nakonec se zdá, že jsem našel ztotožnění – orel 
skalní, ale hned encyklopedický dovětek – v České re-
publice vůbec nežije (neplést s orlem mořským)!!!   Tak-
že tomuto svému zjištění nevěřím. 
Zagooglovávám na internetu a hledám informace. Zá-
chytný bod číslo jedna - Česká ornitologická společnost 
(ČOS) – posílám k nim mail s fotkami na ztotožnění. 
Následující odkaz ve vyhledávači je na Repatriační pro-
jekt orla skalního do ČR (RPOS) – kontaktuji i je. Ná-
sledný den dostavám zprávy od obou institucí – ČOS mi 
potvrzuje, že se jedná opravdu o pozorování orla skal-
ního a od vedoucího RPOS dostávám rozsáhlejší infor-
mace. 
Z počátku ke mně chovaly obě tyto výše zmíněné insti-
tuce nedůvěru, očekávaly rozmazané a neurčité fotogra-
fie, focené z velké dálky a hlavně s vyobrazením jiného 
ptáka. Poté, co je ode mne obdržely, obě konstatovaly, že 
dokumentaci této kvality rozhodně neočekávaly. 
Následně zasílám další fotografie a dostávám zpětně 
další informace. Jde asi o roční samici orla skalního 
a volavka měla šanci ji zabít! Není to jejich orel (RPOS), 
nemá vysílačku a není ani kroužkován. Jde tedy o ryze 
„přírodního“ orla – vlastně orlici, patrně na potulce 
z Alp nebo ze Slovenska, tzv. „skaláka“ a je ve výborné 

kondici. Do Jevíčka přijedou ornitologové na následné 
monitorování. Jde o událost národního významu vyso-
ce převyšující regionální významnost, na rozdíl od orla 
mořského, který v ČR žije i hnízdí.
V dalších dnech mi má mužská ješitnost nedá a snažím 
se na internetu zjistit cokoliv o orlech, a také to, zda 

již někdo v ČR vyfotil opravdu divokého orla skalního. 
Existují sice nějaká fota orla skalního pořízená v ZOO, 
ze sokolnického vedení nebo z repatriačního programu. 
Zdá se, že jsem nakonec jediný a první v celé České re-
publice, komu se to prokazatelně podařilo! Také se tím 
podařilo naprosto relevantně zadokumentovat, že je ten-
to výskyt v ČR možný. A mělo by nás všechny těšit, že 
je to zrovna u nás, v našem regionu, našem městě (Orel 
skalní v symbolice a heraldice).
Závěrem bych chtěl poprosit všechny, kdo čtou tento 
článek, o to, aby měli oči otevřené a vnímali přírodu. 
A pokud v ní uvidíte náhodou orla skalního, kontaktujte 
mne, prosím. Jsem pověřen ke sběru dat o orlu skalním 
a k reportování těchto informací. 
Orel skalní (Aquila chrysaetos)
Rozpětí křídel: 190–229 cm (někde se uvádí až 250 cm)
Hmotnost: 2840–4550 g samci, 3630–6665 g samice
Délka života: prokazatelně v přírodě 38 let, v zajetí 50 let
Rychlost letu: až 150 km/h (při střemhlavém letu)
Ochrana: kriticky ohrožený druh, používající nejvyšší 
možné ochrany, chráněn záko-
nem č. 114/1992 Sb., a evropskou 
směrnicí Rady č. 79/409/EEC Ev-
ropské unie z 2. dubna 1979.
Orel skalní je majestátní, nádher-
ný dravec. Pohlavní dospělosti 
dosahuje v 3-6 letech života. Mla-
dí ptáci jsou tmavěji čokoládově 
hnědí s charakteristickými bílý-
mi plochami na letkách a ocasní 
bázi. Dospělí ptáci jsou většinou 
jednobarevně hnědí se světlejším 
žlutavým zabarvením temene, 
týlu a středních křídelních kro-
vek. Po dosažení dospělosti žijí 
v trvalých párech. Ke hnízdění 
si postupně budují 1-4 mohutná 
hnízda, jak na skalách, tak i na 
stromech. Potravou jsou nejdostupnější druhy obrat-
lovců, např. ježci, holubi, kuny, mladé lišky, zajíci, ale 
i menší hlodavci, obojživelníci a plazi. V zimních mě-
sících tvoří jejich podstatnou část potravy maso z pad-
lých zvířat.
Přesné údaje o početnosti hnízdních párů v českých ze-
mích před r. 1900 chybějí. Z mnoha historicky dolože-
ných pramenů, vč. statistiky zástřelů však vyplývá, že 
orli skalní pravidelně hnízdili ve všech horských i hus-
tě zalesněných nížinných oblastech českých zemí. V 19. 
století hnízdili orli skalní pravidelně ještě v Krkonoších, 
Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech (zde jsou kon-
krétní údaje z let 1850, 1852, 1882, 1889, 1893).
Jedinými zeměmi v celé Evropě, odkud orli skalní při-
činěním člověka jako hnízdní druh zcela vymizeli, jsou 
Irsko (zde již ale úspěšně probíhá repatriační projekt) 
a Česká republika. České země byly v minulosti domo-
vem dvou druhů velkých orlů, orla mořského a orla skal-
ního. Orel mořský, dokud u nás nebyl člověkem vyhu-
ben, hnízdil naposled v jižních Čechách (do konce 19. 
století) a na jižní Moravě (do začátku 20. století). Po 
úspěšné repatriaci v letech 1979 až 1984 byl jako hnízd-
ní druh do naší přírody navrácen a jeho populace nadále 
narůstá. Orel skalní na tuto příležitost stále čeká. 

Orel skalní v symbolice a heraldice (moravská orlice)
Král vzduchu. Král ptáků. To je orel skalní. Vidět ho je 
fascinující zážitek. V některých kulturách byl a stále je 
uctíván jako posvátný pták a jeho pera a jiné části jeho 
těla se používají při mnoha náboženských ceremoniá-
lech, zvláště pak mezi domorodými indiány ve Spoje-
ných státech a Kanadě, kteří mimo jiné nosili čelenky 
z orlích per. Některými byl považován i za symbol síly 
a odvahy. 
Byl také předlohou pro standart Římských legií, aqui-
la. Nalezneme ho též v národním erbu Egypta, Mexika, 
Rumunska a mnoha jiných států. Symbol starověkého 
Říma, Ruského carství, Rakouska-Uherska, ale třeba 
i Moravy a Slezska.
Orlice (heraldika) - Jako orlice se v české heraldice rozu-
mí vyobrazení figury orla, který má jednu hlavu, přičemž 
figura se dvěma hlavami je nazývána orel. Ženský tvar 
„orlice“ (místo - jednohlavý orel) je zvláštností českého 
heraldického názvosloví. 
Ve Starověkém Římě se orlice stala také znakem císaře 
jako vrchního velitele armády a následně znakem Řím-
ské říše jako celku. Po vzniku Konstantinopole začal 
být na základě nově vzniklého duálního charakteru cí-
sařství (latinský Západ a řecký Východ) užíván symbol 

(dvouhlavého) orla: levá hlava symbolizovala Řím a pra-
vá Cařihrad.
Znak orla se pak stal znakem Byzantské říše, která se 
nikdy nevzdala postulátu vlády nad upadlou západní 
částí říše. Odsud byl mechanicky převzat jinými státy, 
např. Ruskem.
Znak orlice naopak navazuje na tradici předpokládající 
rozpad říše na dvě části, stal se erbem Karla Velikého 

a následně Svaté říše římské (do 
roku 1433). V současnosti je čas-
tou figurou ve státních znacích, 
například České republiky nebo 
Polska.
Stříbrnočervená moravská orlice 
je dnes součástí velkého státní-
ho znaku České republiky, jakož 
i znaků krajů Jihomoravského, 
Olomouckého, Zlínského, Morav-
skoslezského, Pardubického a Vy-
sočiny. Jihomoravský kraj kromě 
stříbrnočervené orlice užívá ve 
čtvrceném znaku uděleném roku 
2004 také zlatočervenou variantu 
moravské orlice, která je umístěná 
ve čtvrtém poli. Vedle uvedených 
krajů je historické území Moravy 

obsaženo i v Jihočeském kraji (Dačicko, Slavonicko), 
který však ve znaku moravskou orlici nemá. Stříbrno-
červená moravská orlice je též součástí městských zna-
ků čtyř moravských měst: Jevíčka, Moravské Třebové, 
Olomouce a Znojma.

Repatriační projekt návratu orla skalního od ČR (www.
orelskalni.cz)
Repatriační projekty, jejichž hlavním cílem je navrácení 
původních, člověkem vyhubených druhů do jejich pří-
rodního prostředí, probíhají jak u nás, tak v řadě evrop-
ských zemí.  Cílem repatriačního projektu návratu orla 
skalního do ČR je vytvoření stabilní hnízdní popula-
ce, tak jako tomu bylo v Moravskoslezských Beskydech 
před 150 lety. Předpokládá se propojení se slovenskou 
populací a lze očekávat šíření orlů skalních i na dalších 
územích ČR. Více info na www.orelskalni.cz

Závěrem
Nemohlo by být příznačnějšího místa pro setkání s or-
lem, vlastně orlicí, než ve městě, jež se pyšní orlicí ve 
znaku, a na území obdobného heraldického označení. 
V místě symbolickém - u pomníku napoleonských válek, 
jenž má na svém vrcholu také orla (tedy dvouhlavého).
 Popřejme „naší“ orlici mnoho zdraví, žádné pytláky 
a ať se k nám brzy vrátí anebo ještě lépe – ať se u nás 
rovnou zabydlí. Je to opravdový zážitek ji vidět a ze srd-
ce to přeji vám všem!

Autor textu a fotografií: Ing. Roman Christ, 
Jevíčko – mail: foto@romanchrist.cz

Odkazy www
www.romanchrist.cz/canon/orelskalni - fotogalerie orla 
skalního v Jevíčku:
www.romanchrist.cz/canon/utok - fotogalerie  útoku 
orla skalního na volavku popelavou
www.romanchrist.cz/canon/volavka - fotogalerie volav-
ky popelavé po útoku 

Zdroje informací:
www.orelskalni.cz - program repatriačního programu 
návratu orla skalního do ČR
www.cso.cz – Česká společnost ornitologická
ht t p ://a k t u a l ne . c en t r um .c z /pr i r o d a/c l a nek .
phtml?id=415449  - orel skalní
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orlice_(heraldika) - Orlice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldické_znaky_čes-
kých_zemí - heraldické znaky českých zemí
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Jevíčský rodák Arthur Kessler
Arthur Kessler se narodil 11. října 1903 v Jevíčku. 
Jeho otcem byl David Kessler (1866-1945), v letech 
1900 až 1912  rabín v Jevíčku, a matkou Anna Gott-
friedová (1875-1947). V listopadu 1913 se rodina pře-
stěhovala do Černovic v Bukovině. 
Černovice patřily v letech 1775 až 1918 Rakousku–
Uhersku, roku 1918 se staly součástí Rumunska, 
roku 1940 je získal Sovětský svaz, roku 1941 opět 

Rumunsko, v letech 1944 až 1991 patřily znovu So-
větskému svazu, dnes jsou součástí Ukrajiny. Roku 
1900 měly 65 800 obyvatel (Židé 33 %, Ukrajinci 
19 %, Němci 17 %, Rumuni 15 %, Poláci 15 %). 
Otec David Kessler byl v Černovicích profesorem teo-
logie a v červenci 1914 byl v tomto městě ustanoven 
rabínem a zástupcem hlavního rabína Rosenfelda.
Za první světové války se rodina vrátila do Jevíčka. 
Je možné, že patřila mezi 400 Židů, kteří přišli, jak 
píše v jevíčské kronice Emil Tutsch, v roce 1916 do 
Jevíčka z Haliče a Bukoviny. Část z nich byla podle 
Fr. Plecha ubytována v tělocvičně u zámečku (viz 
foto). 12 osob bylo ubytováno v tehdy dosud nezko-
laudované budově mateřské školy v ulici Okružní II.  
Pohlednice vydaná Antonínem Janíčkem v Jevíčku. 
Fotograf neuveden, rok neuveden.
Děti těchto Židů navštěvovaly německé školy. Arthur 
Kessler studoval gymnázium v Moravské Třebové. 
V dubnu 1918 Kesslerovi opustili Jevíčko a podruhé 
se odstěhovali do Černovic. Ty v té době patřily Ru-
munsku. Arthur tam navštěvoval Státní střední ško-
lu. Po maturitě vystudoval lékařskou fakultu univer-
zity ve Vídni (1929).
Po ukončení studia musel do konce září 1930 praco-
vat jako lékař v rumunské armádě. Dne 1. října 1930 
byl převeden do záložní služby. Poté 3 roky pracoval 

v německé nemocnici jižně od Zwickau. V roce 1933, 
když po nástupu německých fašistů k moci vzrostly 
v Německu protižidovské nálady, vrátil se do Rumun-
ska. V roce 1937 se oženil s Chaiou Schulsingerovou. 
Po třech letech 1940 se jim narodila dcera Věra.
Když 28. června 1940 obsadil severní část Bukoviny 
s Černovicemi Sovětský svaz, rumunští lékaři z ob-
sazené země uprchli. Arthur Kessler se stal v Čer-
novicích ředitelem nemocnice. Dne 22. června 1941 
německá vojska se svými rumunskými a maďarský-
mi spojenci přepadla Sovětský svaz. Nad Černovice-
mi převzali vládu opět Rumuni. Arthur Kessler byl 
nařčen ze spolupráce se sovětskými orgány a od 30. 
prosince 1941 do 7. února 1942 byl vězněn. Černovic-
ké vojenské velení 4. října 1941 rozhodlo, že všich-
ni Židé budou během 10 dnů posláni na východ za 
Dněstr. Arthur Kessler – asi na zásah starosty města 
- transportován nebyl. 
V září 1942 však byl poslán do koncentračního tá-
bora Vapniarca. Tam byl svědkem, jak velké množ-
ství vězňů bylo postiženo lathyrismem způsobeným 
požíváním značného množství plodů hrachoru seté-
ho (Lathyrus sativus). V těžších případech dochází 
k ochrnutí nohou, poškození kloubů, kostí a cév. Ar-
thur Kessler nemocné obětavě ošetřoval. Zřejmě tato 
zkušenost ho vedla k tomu, že se ve svém profesním 
životě začal orientovat na alergologii.
Dne 1. května 1943 byl přemístěn do ghetta v Ol-
gopolu. Po roce, v souvislosti s postupem sovětské 
armády na rumunské území, z ghetta unikl. Roku 
1944 se s rodinou přestěhoval do Izraele. Tam se mu 
narodil syn David. Dr. Arthur Kessler se stal ředite-
lem Alergologického oddělení Zamenhofovy kliniky 
v Tel Avivu. V březnu 1968 byl zvolen předsedou Iz-
raelské alergologické společnosti. 
Je autorem velké řady vysoce ceněných lékařských 
publikací.
Jevíčský rodák Arthur Kessler zemřel 18. srpna 
2000.

Zdroje informací:
cs.wikipedia.org 
sponsored.uwa.edu.au/clima/news/lathyrus/vol3
Plech, František: Jevíčko a Židé v historii, Příloha 
Jevíčského zpravodaje, únor 1992
Tutsch, Emil: Jevíčská kronika, 1. díl (1921-1930)      

Štěpán Blažek

Karel Hašler a Jevíčko
Karel Hašler (1879 Zlíchov – 1941 Mauthausen), 
písničkář, herec, kabaretiér a režisér, se vyučil 
rukavičkářem. Nebyla to však práce pro něho. 
Lákalo ho divadlo. To, že hrál v ochotnickém 
spolku, ho přestalo uspokojovat. Chtěl se divadlu 
věnovat cele.
Přečtěme si (ve zkrácené podobě), co o jeho útě-
ku od rukavičkářství k divadlu napsal význam-
ný český herec Rudolf Deyl st. (2007, s. 84-86): 
„K poledni byl s prací hotov. Začetl se do odlože-
né Národní politiky. V inzertní části ho upouta-
ly nabídky venkovských divadelních ředitelů, ji-
miž nabízeli hercům angažmá. Karlík už delší čas 
uvažoval, neměl-li by také využít některého z in-
zerátů. Dovídal se, že je nutné přiložit repertoár, 
někdy i podobenku. Jeho repertoár byl zatím vel-
mi chudý, podobenku neměl žádnou. Šetřil, aby 
si mohl opatřit to nejnutnější k odjezdu, až bude 
někde přijat. Ze svého osmizlatkového platu při-
spíval na domácnost polovičkou a druhou skrblil 
jako lakomec.“
„Hned druhý den odcházel do dílny svátečně na-
strojen. Za polední přestávky vyhledal fotografic-
ký ateliér a dal se zpodobnit. Zas nová překážka 
– podobenka mohla být hotova až za týden. Ne-
zbylo než čekat. Napsal zatím list poste restante 
pod žádanou značkou Divadlo do Jevíčka. Tušil, 
že to nebude podnik velkorysý, ale byl tak moud-
rý, že se nenamáhal doprošovat přijetí u některé 
předměstské scény. Věděl, že musí z Prahy. Za-
čít je nutno venku, však se dá i tam dobře pra-
covat.“
„Karlíkovy přípravy spěly ke konci. Dostal pří-
znivou odpověď na svůj list. Nedočkavě otevřel 
zelenou obálku s rozmáchlým rukopisem. Ředitel 
Václav Choděra, toho času v Jevíčku na Moravě, 
mu nabízel hojnost pěkných úloh...“  
Václav Choděra (1852-1928) jezdil se svým kočov-
ným divadelním souborem 30 let po moravském 
venkově. Pochován je v Rájci (Rájec–Jestřebí).

Zdroje informací:
Deyl, Rudolf: Písničkář Karel Hašler, Praha 
2007
www.pozitivni-noviny.cz

Štěpán Blažek

Fotograf krás přírody
Fotograf – amatér Zdeněk Šustr vystavoval ve spo-
lupráci s Městským muzeem a Městem Jevíčkem na 
zámečku od 21.3.2011 do 25.3.2011 mimořádně pů-
sobivé barevné fotografie krás přírody. 
Zdeněk Šustr (*1941) se vyučil horníkem pro do-
bývání uhlí, dále vystudoval geologicko-měřickou 
průmyslovku v Příbrami a v roce 1962 nastoupil 
do Moravských šamotových a lupkových závodů ve 
Velkých Opatovicích jako geolog. Začal fotografovat 
v r. 1955, kdy dostal od rodičů první malý fotoa-
parát zn. Rodenstock. Bohužel brzo mu ho někdo 
ukradl. V Jevíčku si kupuje druhý fotoaparát (asi 
v r. 1964) „Prakticu“ za 1.500 Kč (jeho tehdejší mě-
síční výdělek byl přibližně 1.200 Kč). 
Výstava fotografií Zdeňka Šustra nazvaná „Toulky 
přírodou“ je plná kouzla a energie, představuje nám 
bohatou faunu, např. ptáky jako drozda zpěvného, 
zvonka zeleného, brkoslava severního, sýkorku ko-
ňadru, hýla obecného, strnada lučního, zvonohlídka 
zahradního, strakapůda velkého, ostruháčka březo-
vého, rehka domácího, perleťovce malého a další, 
dále motýly, různý hmyz jako kobylku křídlatou, 
vážku rudou, babočku síťovanou a jiné, kamzíky, 
divoké kozy kri-, kri-, úžasného plaza ostrova Kypru 
Agama Lizarda, muflony atd. 
Vystavené fotografie zažívaly spoustu obdivu, rado-
sti i chvály nejen od odborníků, ale i dětí. Na vý-

stavu jich přišlo hodně ze základní školy, gymnázia 
i mateřské školy. Návštěvní kniha muzea i zvláštní 
archy Zdeňka Šustra zaznamenaly více než deset 
popsaných stránek. Je obdivuhodné, že na výstavu 
přišlo 11 tříd ze základní školy, 4 třídy z gymnázia 
a 3 třídy z mateřské školy. Celkem asi včetně ostat-
ních hostů 610 osob. Návštěvníci své pocity zapiso-
vali do muzejní knihy, např. konstatování „Vynikají-
cí výstava, úžasné snímky, děkujeme“ se opakovalo 
asi 12 x. „Tak skvělé barevné snímky jsem ještě ne-
viděl.“ Paní učitelka M. H. z Jevíčka píše: „Výstava 
mě nadchla, svou originalitou a citem pana Šustra, 
s jakým zachytil krásu a rozmanitost naší přírody.“ 
H. z Březiny: „Jsem fotograf – amatér. Hluboko se 
skláním v obdivu před precizností vystavených fo-
tografií.“ Hel. z Březiny: „Važme si přírody, která 
nám dává tolik krásy.“ A. L. z Jevíčka: „Nestačí 
pouze dobrý aparát, ale patří k němu trpělivost, 
smysl pro krásu, jednoduchost a cit v duši.“ P. K. 
z Jevíčka: „Krásu přírody, kterou fotografie nabízí 
je třeba vnímat. V tomto případě vznikl pro diváka 
úžasný zážitek.“ P. S., Jevíčko: „Fotografie jsou nád-
herné, úžasné. Přeji panu Šustrovi mnoho dalších 
fotografických úlovků.“ Z. K., Jevíčko: Člověk, který 
chodí do přírody a nevidí, možná nyní zjistí o ja-
kou krásu je ochuzen. Zdeňku, díky za tyto krásné 
snímky.“ atd.
Finanční výnos výstavy je určen Městskému mu-
zeu, vstupné bylo dobrovolné, děti zdarma. Muze-

um děkuje autorovi snímků. 
Zajímavé byly i ostatní fotografie na výstavě. Např. 
snímek „hřibu“ – zvláštního mraku nad pivovarem, 
rozpracované náměstí, stavba Penny, pískovcové 
mosty na dálnici. Obdiv sklízela – hlavně u dětí – 
pokladnička ve tvaru rakve, která úmrlčí rukou brala 
sama peníze. To bylo smíchu…
Na snímcích výstavy „Toulky přírodou“ obdivuje-
me lásku autora k přírodě, žádoucí inspiraci hlavně 
pro mládež, technickou kvalitu fotografií, souhrn 
všech detailů na snímcích, které Zdeněk Šustr docí-
lil i mimo atelier a bez početného štábu za zády. 

Foto: Zdeněk Šustr
Ing. Jan Suchomel
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Jevíčko a pivo
Město bylo spjato s vařením piva od svého povýšení na 
město královské Přemyslem Otakarem II. roku 1258, kdy 
k výsadám měšťanů náleželo právo vaření a šenková-
ní piva. Toho roku se vztahovalo na 67 právovárečných 
domů, roku 1505 již na 70. Nemusely všechny stát na 
náměstí, byly i v ulicích, tak jako uliční domy bez právo-
várečného práva opět se nacházely na náměstí. Právová-
rečných na náměstí bylo 40, při bráně Brněnské a Židov-
ské 11, v ulicích ústících do náměstí potom 16 a 3 u věže. 
Majitel právovárečného domu musel mít pivovarní pánev 
a sladovnu, ve vaření se musel řídit „pořádkou“ ve vaření. 
Ta začínala u věže, pokračovala ulicí Klášterní (Kostelní), 
kolem náměstí a do ulic k branám, končila v ulici Horní 
farní. Vařilo se po třech nedělích a tak přišla na každé-
ho řada za půldruhého roku. Potřebný chmel se pěstoval 
v okolí města, zdivočelý dnes roste ve Smolenském údolí. 
Roku 1518 se dostalo jevíčským měšťanům poučení pod-
le Uničovského nařízení o pivních várkách a chování se 
hostí při pití piva. 
Roku 1572 (město nebylo již městem královským), majitel 
města Václav Podstatský z Prusínovic ustanovil přesně ja-
kost piva tím, že naporučil, „aby k jedné várce bráno bylo 
7 korců (1 korec cca 93 litrů) sladu a z toho sladu, aby se 
nevařilo víc, než půl osmé bečky i s dolívkou, jednu bečku 
po 4 vědrech počítajících“ (1 vědro = 40 mázů = 56,6 l). 
Dovolil také měšťanům vařit jednu várku piva v panském 
pivovaru ročně, ale s podmínkou, že odvedou čtvrtinu sla-
du na jednu várku potřebnou jemu a zavázal se vodovod 
k „městské kašně“ udržovati v dobrém stavu. Ze zprávy 
soudíme, že vrchnost měla v té době ve městě vlastní 
pivovar, ale kde? Tak velkou várku každý měšťan doma 
nemohl vařit, když jen sladu bylo 651 l, 1 bečka 226 l... 
Nebo samostatný pivovar vrchnost neměla, ale ze závisti, 
kterou vzbudil peněžitý zisk právovárečných hruboměšťa-
nů, skupovala od měšťanů právovárečné domy, kde vařila, 
a vařila bez pořádky. Roku 1594 koupila takto první dům 
na náměstí (část hotelu Morava), 1603 další. 
Roku 1650 Kateřina Žalkovská ustanovila novou pravi-
delnou pořádku pro měšťany ve vaření piva v panském 
pivovaru... musel být... 
Roku 1616 vrcholí počet právovárečných domů počtem 73. 
Roku 1624 chtěl pivo vařit i augustiniánský klášter, proto 
si zakoupil na náměstí právovárečný dům č. 40 a vařil bez 
pořádky. Nastala řada sporů mezi městem a klášterem, 
město, aby zamezilo brát klášteru vodu, přeložilo vodo-
vodní potrubí, ale klášter se nezalekl a odvezl pivovarní 

pánev do vlastní obce Bělé (od roku 1396), kde vařil pivo 
dál až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Porušoval 
tak i „mílové právo“ města Jevíčka, které již roku 1717 
nedodržovalo 8 stojících pivovarů a 40 krčem (1 míle cca 
7,5 km). V pořádce vaření piva ať doma, či pivovaru byly 
úlevy před poutí, kdy mohli současně vařit dva měšťané, 
před jarmarky (4 x do roka), kdy vařilo 6–8 měšťanů, ale 
tak, aby jim po pouti, či jarmarku nezůstalo více než 1 
vědro nevyšenkovaného piva. 
Víme, že měšťanům se domácí vaření piva stalo moderni-
zací života neúnosné, proto vařili v pivovaru, dnes č. 106 
v Pivovarské ulici, kde měli roku 1711 obecního sládka. 
K velké změně došlo až v 18. stol. Opatovická vrchnost 
prodala zámeček společnosti právovárečných měšťanů, 
která k němu přistavěla pivovar (v letech 1818–1864), o je-
hož výnosu svědčí „doklady o účtování várek, kontrola ja-
kosti piva, schodky v účetnictví pivovaru, kniha o výnosu 
měšťanského pivovaru“ – dnes v Okresním archivu. 
Roku 1844 právovárečná společnost měšťanů prodává 
zámek i s pivovarem Židovi Schützovi, po něm se obje-
vuje sládek Morgerstern, další Brauner, od něhož vše za 
10 000 zl. kupuje město Jevíčko a pivovar tam byl patrně 
v provozu do roku 1889, protože se později ve zprávě uvá-
dí, že Jevíčko nemělo od roku 1889 vlastní pivo. V té době 
byl velký prosperující pivovar v sousedních Velkých Opa-
tovicích, který vařil pivo kolem 330 let. Rolníkům nastala 
doba zlá, neměli odbyt ječmene, než u obchodníků, kteří 
cenu nabízeli již na mlatě, jiná možnost prodeje nebyla. 
V Jevíčku takovým obchodníkem byla rodina Engelů na 
Třebovské ulici č. 74 se skladem na Okružní II. 
Jedinou možností pro rolníky výhodněji zpeněžit ječmen 
bylo, na popud jevíčského advokáta dr. Josefa Moníka, 
postavit moderní akciový pivovar se sladovnou, o čemž 
svědčí zakládající výbor se jmény Karel Appel, poštmistr, 
Karel Till, lékárník, Emanuel Sedláček, představitel měs-
ta. Potřebný kapitál 150 000 zlatých byl získán rozpro-
dejem akcií po 100 zlatých a již se stavělo. Zápis o valné 
hromadě akcionářů ze 17. 3. 1895 je prvním oficiálním 
dokumentem nového pivovaru. 29. 1. 1896 byl proveden 
zápis firmy do obchodního rejstříku v Brně a 30. 3. t. r. 
byla vařena první várka. V září 1896 byla na řadě již stá, 
což odpovídá asi 6 000 hl piva. Tak po několika letech 
mělo Jevíčko opět vlastní pivo a nemuselo je dovážet až 
z České Třebové. 
Prvním sládkem z pěti uchazečů byl vybrán František 
Freml, následovali J. Borecký, J. Stahler (vynálezce stáče-
cího stroje k plnění láhví, patentovaného roku 1932, na je-
hož principu pracují stáčecí stroje současnosti). K dalším 

Nálezy mincí v Jevíčku a okolí
Známý numismatik Forrer (autor Keltische Numis-
matik der Rhein-u. Donauländer, str. 150, obr. tab. 
III., Strassburk 1908) tvrdí ve svém díle, že dostal 
z Jevíčka nález několika keltských mincí, z nichž tři 
si ponechal ve své sbírce. Byly to stříbrné mince tak 
zvané statéry, jež byly ražené Kelty na našem území 
a jejichž jména neznáme. Stříbrné statéry byly raženy 
v hodnotě didrachmy nebo tetradrachmy. Napodobují 
mince Filipa Makedonského. Na líci je hlava Dia, na 
rubu stylizovaný kůň s jezdcem. Přesná lokalizace to-
hoto nálezu není známa. 
Na louce ve Žlíbkách byly nalezeny římské mince. 
Jsou to tři bronzové mince císaře Aureliana (210–275 
po Kr.). Na líci je hlava Caesara. Nálezy římských 
i keltských mincí svědčí o tom, že oblast Jevíčska 
ležela na obchodních stezkách z jihu na sever – jan-
tarová stezka – z Kremzu do Pobaltí, a ze západu na 
východ – z Prahy do Olomouce, Krakova. Nalezené 
mince dokazují, že náš kraj, již dávno před založením 
Jevíčka, byl ve spojení s keltskými oppidy – vlastně 
prvními městy u nás, nám nejbližší bylo Staré Hra-
disko u Protivanova, které mělo asi 10.000 obyvatel 
– i s římským pohraničím na Dunaji. 
Keltové (také Galové) přichází k nám jako národ do-
byvatelů kolem roku 400 př. Kr. od jihozápadu. Ovlá-
dali zpracování kovů, výrobu skla a byli dovední ře-
meslníci. 
Nejstarší nález mincí v okolí Jevíčka je z Borotína, je 
kladen do počátku 12. století. Byl odkryt před rokem 
1916 a obsahoval široké rakouské feniky z mincov-
ny v Kremži a německé feniky z mincovny v Chebu. 
Neobsahoval žádné moravské ražby, takže se předpo-

kládá, že ho zde zanechal nějaký účastník dálkového 
obchodu. 
V lednu 1932 v zahradě pana Toula č. 17 v Uhřicích 
byla vykopána keramická nádobka na kruhu točená, 
v níž bylo asi 2000 kusů brakteátů plus dva slitky 
stříbra. Uhřice byly založeny uherskými zajatci, kte-
ré sem dovedl výbojný kníže Břetislav I. (1034–1055) 
z vojenské výpravy do Uher. Název brakteáty pochází 
z latinského bractea = tenký plátek, plíšek. Tyto jed-
nostranné mince, ražené na velmi tenkém stříbrném 
střížku knoflíkového tvaru, se nosily v kožených sáč-
cích, protože byly křehké. Uhřický poklad obsahoval 
asi 50 druhů ražeb, a to ražby Přemysla Otakara II. 
a Václava II. aj. V té době (asi 1278–1290) bylo Je-
víčko již královským městem, Moravu zachvátil velký 
hlad a mor (1281–1282), a zdejší kraj plenili loupeživí 
rytíři jako Bedřich ze Šonburku na hradě Bořišově 
a u Moravské Třebové. Dalšími šlechtici, kteří přepa-
dáváním kupců hledali rychlé zbohatnutí byli Milota 
z Radkova a Herman z Hoštejna. Hrady těchto tří 
rytířů dobyl otčím králův Záviš z Falkenštejna a Bed-
řich se zachránil před trestem smrti, jen přímluvou 
přátel a slibem, že bude zachovávati mír. Když to po-
rušil, byl potrestán králem jen utětím prstu na pravé 
ruce, dokonce po smrti Závišově se stal dvořanem 
královým a správcem v Míšni. 
Kolem roku 1934 bylo nalezeno 2300 kusů stříbr-
ných mincí v Městečku Trnávce (její jméno je od-
vozeno od „trní“). Část 2113 bylo raženo v mincov-
ně v Kremži a druhá část 960 moravských denárů 
tzv. fenikového typu byla ražena na Moravě. Pochází 
z 13. století. 
Mnohem mladší jsou tři mincovní nálezy z Děštné. 
Nález 40 stříbrných mincí byl odkryt při stavbě sil-

nice směrem k Roubanině a na Moravskou Třebovou 
v roce 1910. Jeho uložení se předpokládá v 16. století. 
Ražby jsou z rakouských mincoven. 
V témže roce bylo nalezeno při stavbě zmíněné silnice 
ještě 24 stříbrných mincí, jejichž uložení se klade do 
doby po třicetileté válce. Nejvzácnější a naprosto mi-
mořádný je třetí poklad, nalezený v roce 1933 v kom-
plexu budov fary v Deštné. Obsahoval zlaté mince, 
a to 82 dukátů a 6 stříbrných tolarů. Dukát měl 
hmotnost 3,49 g a ryzost 23 2/3 karátu. Tolar byla 
stříbrná mince, která se svým obsahem stříbra měla 
rovnat zlatým penězům. Vedoucí postavení měl jáchy-
movský tolar, který se stal nejrozšířenější měnovou 
jednotkou na světě. Jako obchodní mince se zejména 
v Orientu rozšířil proslulý tolar Marie Terezie, raže-
ný v prvním roce úmrtí této panovnice v roce 1780. 
Když Itálie obsadila Habeš, musela v roce 1930 začít 
razit tuto minci, neboť tamější obyvatelstvo odmítalo 
přijímat jiná platidla. Pro sběratele razí tuto minci ra-
kouský hlavní mincovní úřad ve Vídni s datem 1780 
ještě dnes. Tolary z pokladu v Deštné byly raženy za 
panovníků Rudolfa II. a Ferdinanda II., část v Sasku. 
Dukáty byly raženy v Sasku, Belgii, Nizozemí, v bis-
kupství Bamberku, Švédsku, Španělsku a Polsku. 
Předpokládá se, že mince byly na faře v Deštné ukry-
ty ke konci třicetileté války. Poklad představuje ob-
rovskou hodnotu a kdo ho ukryl, nevíme. Na své ob-
jevení čekal téměř tři staletí. V obrovské bídě a hladu 
třicetileté války i po ní, v době velkého loupení a roz-
krádání země, představoval mimořádnou hodnotu, 
k jejímuž vyzvednutí se majitel z neznámých důvodů 
nedostal. 

Ing. Jan Suchomel

sládkům patřili: Heide, M. Pavelčík, J. Zikmund a posled-
ní Dagmar Krhlová. Důležitou práci spojenou s kvalitou 
piva, zastávali podstarší: V. Procházka, M. Bumba, M. Pa-
velčík, Prášil, E. Vaněk a J. Dvořák. 
I když byla sladovna roku 1912 požárem poškozena, stro-
jové zařízení dodané firmou Kabeláč a Winter v Olomouci 
s vlastní elektrárnou, jednoválcovým ležatým expanzním 
parním strojem, 17členným výborem většinou z rolníků 
a starostů sousedních obcí, pivovar kvalitním pivem rych-
le získával odběratele i v Brně, Novém Městě na Moravě 
a v jiných vzdálených místech. Byl podporovatelem všech 
českých kulturních akcí, v jeho parku „Tillovy sady“ se 
hrávala divadla, roku 1930 tam získala své místo socha 
T. G. Masaryka (dílo prof. Martina Poláka, která II. svě-
tovou válku přečkala pod schody do sladovny a teprve 
6. 12. 1989 nově „objevena“, restaurována akad. sochařem 
Jaroslavem Hamplem z Horního Štěpánova, aby zdobila 
Palackého náměstí od 16. června 1990). 
Historie pivovaru je opravdu bohatá. Tak, jak nečekaně 
skončily trosky stáčecího stroje lahví v padesátých letech 
minulého století v kovovém šrotu, mohutné sudy k různým 
účelům vyměněny za kovové moderní tanky, další nová mo-
derní technika jako pro nový pivovar, to vše dlouho svému 
účelu nesloužilo. Mohu připomenout, že za 90 let provozu 
(1896–1986) vystavil celkem 1 979 296 hl piva a vyrobil na 
38 832 t sladu. 
Roku 1987 po 91 letech byl zrušen, pro Jevíčko pomník 
vítězného nelítostného národnostního zápasu. Na rozlou-
čenou poslední pivo uvařil 3. 8. 1987, poslední výstav byl 
31. 8. 1987 a potom zbytek piva a surovin putovaly do Svi-
tav a na jiná místa, včetně důležitého zařízení. Loučilo se 
35 zaměstnanců. 
A zase se do Jevíčka od té doby muselo pivo dovážet. 
Jako zázrakem byl provoz pivovaru bez stáčírny po dal-
ších velkých úpravách a opravách kolem roku 1994 na 
krátkou dobu obnoven. Pivo se k stáčení do lahví v cister-
nách vozilo až do Olomouce (i v době povodně roku 1997), 
což výrobní náklady neúměrně zvyšovalo, proto byl pro-
voz opravdu zastaven, ale objekt opraven od střech a ko-
mínů, ze kterých se nekouří. 
Roku 2003 nový majitel firma ERGO Chornice zřizuje mo-
derní pálenici v jižní části objektu a zavádí moderní pále-
ní slivovice z různého ovoce, vařením kvasů nebo výmě-
nou za dodaná stromová jablka. 
Alespoň „něco“ se v třetím jevíčském pivovaru vaří. Co se 
nevaří, je výroba různých limonád. 

František Plech


