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Fotoaktuality

Město reprezentovalo v divadle 
Bolka Polívky

Čas Vánoc a zabíjaček

Předvánoční koledování

Vážení spoluobčané,
dnes se vám dostává do rukou číslo zpravoda-
je, které prošlo dalšími proměnami. Díky perso-
nálním změnám v tiskárně v Moravské Třebové 
bude zpravodaj připravovat nový grafik společ-
nosti Chas. Další změnou je zařazení informací 
z Biskupic. S panem starostou jsme se dohodli na 
podmínkách možné spolupráce a tak naše perio-
dikum posílí v oblasti regionální informovanosti 
občanů. Tím, že jsme přidali dvojstránku Bisku-
picím, máme i navíc dvě strany ve zpravodaji pro 
sebe. Dostáváme se tedy na 20 stran a zvyšujeme 
náklad na 2300 ks, což může být zajímavé pro 
případné inzerenty. Všem třem obcím zpravodaje 
prodáváme. Příjem z prodeje a z reklam zajišťu-
je určité zpětné financování tohoto informačního 
projektu.
Zajisté největší předvánoční událostí nejenom pro 
naše město, ale i pro široké okolí, bylo otevření 
prodejny PENNY MARKETU. Něco takového po-
třebovala Malá Haná již dříve. Prodejna by měla 
oživit nákupní ruch v našem městě. To bylo vidět 
před štědrým dnem, kdy automaticky ten kdo si 
nakoupil v „Penny“ přejel na náměstí a doplnil si 
to zboží, které dole není. Jednalo se hlavně o cizí, 
kteří díky marketu do Jevíčka přijeli. Tak by to 
mělo fungovat i nadále. S dokončením rekonstruk-
ce náměstí se zvýší i komfort případných obchod-
ních návštěvníků města. Když si uvědomíme, že 
na našem náměstí je opravdu dokonalé spektrum 
obchodů a služeb, mělo by se stát Jevíčko opět 
přirozeným centrem Malé Hané, tak jak to bývalo 
na počátku 20. století. V této osvícené době patři-
ly pod Jevíčko například Vranová Lhota, Kladky, 
Šubířov, Horní Štěpánov, Světlá, Borotín, Svárov, 
Roubanina, Želivsko, ale i Velké Opatovice. Bude 
záležet na nás, jak tohoto nového ekonomického 
potenciálu využijeme. Brněnská ulice se stává ce-
lodenním korzem, je zájem o pozemky v blízkos-
ti marketu, přizpůsobila se autobusová doprava.  
Loňský rok byl ve znamení intenzivní práce při 

revitalizaci Palackého náměstí. Zpočátku nepo-
pulární hrabání v zemi vytvářelo zejména před-
volební kritiku realizace celého projektu. My, co 
každý den se stavbou žijeme, vidíme problematiku 
jinak a s klidným svědomím se budeme moci po-
dívat do očí další generaci, za to co s inženýrských 
sítí zůstane v zemi. Práce postupovaly v časovém 
harmonogramu. S předstihem je hotový vodovod 
a kanalizace, které se měly realizovat při dalších 
etapách komunikací. Hrubá stavba nového úřadu 
je pod střechou a pracuje se na instalaci rozvodů. 
Na veřejných WC jsou osazena okna a stavba je 
zazimována. Povrch náměstí se začal tvarovat do 
historické žuly a v této fázi již třeba přibylo parko-
vacích míst v jižní části náměstí.
Navzdory krizi se nám podařilo realizovat in-
vestiční akce ve stejném objemu, jako dříve. Ale 
navzdory jaké krizi? Dá se mluvit o roce 2009, 
kdy propad daňových příjmů pro naše město byl 
15,7 % což činilo 3913 tis. Kč při nezaměstnanos-
ti v Jevíčku 12,11 %. V roce 2010 došlo k navýšení 
daňové predikce o 8,2 % oproti roku 2009 což či-
nilo 1667 tis. Kč. Navíc při nižší nezaměstnanosti 
11,53 %. Navýšení daní způsobilo zejména DPH, 
kdy došlo k opětovnému nastartování obchodu 
a také se zvýšila daň z nemovitostí. Propad byl 
u podnikajících fyzických osob. Při tvorbě rozpoč-
tu jsme však zůstali na úrovni roku 2010, čímž si 
necháváme určitou rezervu.
Na podzim loňského roku proběhly v našem měs-
tě komunální volby. Výsledky byly uveřejněny 
v minulých číslech zpravodaje. Rozložení zastupi-
telstva a funkce jejich členů jsou na straně číslo 2 
tohoto zpravodaje.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakýmkoli způ-
sobem přispěli k chodu našeho města a i těm, 
kteří naše město reprezentují na poli sportovním, 
kulturním i vzdělávacím. Poděkování patří neje-
nom zaměstnancům města ale i firmám, se který-
mi jsme v průběhu roku spolupracovali. 

Do nového roku přeje hodně úspěchů  
Ing. Roman Müller, starosta
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Kompetence místostarosty města

Žádost o pomoc s úklidem sněhu

Zastupitelstvo města Jevíčka

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva měs-
ta Jevíčka 10. 11. 2010 byl do funkce uvol-
něného místostarosty města zvolen Mgr. Mi-
roslav Šafář – kontakt: 461 327 811, 
734 536 216, mistostarosta@jevicko.cz. 
Místostarostovi byly kromě kompetencí urče-
ných zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve 
znění pozdějších předpisů starostou svěřeny 
kompetence v následujících oblastech:

činnost příspěvkových organizací města – •	
MŠ, ZŠ, ZUŠ
sociální oblast a činnost pečovatelské služby•	
oblast odpadového hospodářství města a ži-•	
votního prostředí
oblast územního plánování města•	
oblast grantových a dotačních programů •	
Města Jevíčko a Pardubického kraje
oblast úvěrové politiky města•	
činnost komisí rady a výborů zastupitelstva•	
spolupráce s tajemníkem Městského úřadu •	
Jevíčko na přípravě podkladů pro jednání 
rady a zastupitelstva

spolupráce s tajemníkem Městského úřadu •	
Jevíčko na přípravě vnitřních předpisů MěÚ 
a Města Jevíčka a obecně závazných vyhlá-
šek zastupitelstva a nařízení rady
činnost organizační složky Městské knihovny•	
komunikace s Kabelovou televizí CZ•	
vyřizování stížností a peticí ve vztahu •	
k Městu Jevíčku
předsednictví Pracovní skupiny pro regenera-•	
ci MPZ Jevíčko
spolupráce s vedením Gymnázia Jevíčko•	
členství ve školské radě ZŠ Jevíčko za zřizo-•	
vatele 
účast na zasedáních Svazku obcí pro výstav-•	
bu rychlostní komunikace R43 a mikroregi-
onu Moravskotřebovska-Jevíčska (v případě 
neúčasti starosty)
jednání s obyvateli místních částí Zadní •	
Arnoštov a Mařín a vyřizování jejich pod-
nětů

Dále budou místostarostou řešeny konkrétní 
úkoly uložené mu Radou města a Zastupitel-
stvem města. 

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zabezpečením zimní údržby 
komunikací a chodníků ve městě v průběhu 
zimy 2010–2011, Vás chceme požádat o sou-
činnost zejména při úklidu chodníků u vlast-
ních domů. Vzhledem k tomu, že odklízení 
sněhu pracovníky města je časově velice ná-
ročné a kapacitní možnosti omezené, je kaž-
dá pomoc ze strany občanů při úklidu sněhu 
velmi vítána. 

Nebuďte tedy prosím lhostejní si uklidit 
před vlastním domem, byť se jedná o maje-
tek města a byť si uvědomujeme, že nedáv-
no schválený zákon ukládá starost o údržbu 
a úklid všech chodníků městům. Děkujeme 

všem, kteří pochopili, že úklid při nárazo-
vých sněhových přívalech je obtížně zvládnu-
telný úkol, a pomáhají podle svých sil. Této 
ochoty si velice vážíme.

Bc. Pavel Sedlák
tajemník MěÚ Jevíčko

Upozornění  
pro občany

Město Jevíčko nabízí k parkování 
zpevněný prostor na ulicí Soudní 
(před ubytovnou č. p. 51). Prostor 
cca. pro 10 osobních automobilů.

Společenská rubrika 
prosinec 2010

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
prosinci oslavili životní jubileum:

Jan Staněk 
Josef Jahoda
Marta Hádrová
Emilie Skočovská
Jana Zemánková
Jan Šebela
Tomáš Lisko

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje 
rodičům narozených dětí

Natálie Thunová
Liridon Hanák

Z našich řad odešli
Anna Navrátilová 
Markéta Podlezlová
Otilia Krčková 

Upozornění společnosti 
SITA CZ a. s.

Upozorňujeme občany, že pracovníci pro-
vádějící svoz nádob s odpady mají za 
úkol před jejich výsypem zkontrolovat 
obsah nádob. Nádoby obsahující teplý, 
horký nebo žhavý popel nebudou z bez-
pečnostních důvodů a zamezení požáru 
do svozového vozidla vysypány a budou 
ponechány na stanovišti. Pokud nádoba 
bude obsahovat stavební odpady, zemi-
nu, kamení, biologicky rozložitelné od-
pady např. ovoce, zahradní nebo polní 
výpěstky, listí, trávu, větve, kuchyňské 
odpady nebo nebezpečné odpady nebude 
též vysypána.

Stanislav Šotnar 
marketingový specialista SITA CZ a. s.  

Ing. Roman Müller
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

Dušan Pávek, dipl. um.
člen rady města, předseda komise kulturní, 
cestovního ruchu a regionálního rozvoje

Ing. Jaroslav Zezula
člen rady města, předseda finančního výboru

Stanislav Dokoupil
člen rady města, předseda komise stavební

Ing. Antonín Staněk
zastupitel, člen finančního výboru, člen ko-
mise bytové a sociální

Ing. František Bušina
zastupitel, člen finančního výboru

Marta Pocsaiová
zastupitelka, předsedkyně komise bytové 
a sociální, členka SPOZ

Mgr. Miloslav Parolek
zastupitel, člen komise pro výchovu a vzdě-
lávání, mládeže a sportu, člen komise život-
ního prostředí

Dagmar Krhlová
zastupitelka

Mgr. Jiří Janeček
zastupitel, člen finančního výboru 
Petr Spáčil
zastupitel, člen kontrolního výboru

Vojtěch Hebelka
zastupitel, člen kontrolního výboru 
Bc. Jan Finsterle
zastupitel, člen finančního výboru 
Ing. Kamil Stopka
zastupitel, předseda kontrolního výboru
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 2. schůze Rady města Jevíčka  
konané dne 1. prosince 2010
1/2 Rada schvaluje výměnu oken v bytě č. 6 na ul. 
M. Mikuláše 551 v Jevíčku firmou VPO Protivanov za 
částku 37.585 Kč vč. DPH,
2/2 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na 
garáž na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-město, ža-
datelce dle zápisu, do 31. 12. 2011,
3/2 Rada schvaluje ČRS MO Jevíčko, prodloužení 
nájemní smlouvy o pronájmu pozemků na Biocentru 
Finsterlova hlubina a malé vodní nádrže Gydle k uží-
vání sportovního rybolovu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
2013,
4/2 Rada schvaluje umístění reklamních tabulí na 
sloupy VO, dle přílohy zápisu, za částku 800 Kč bez 
DPH/rok/1 tabule,
5/2 Rada schvaluje krátkodobé umístění přenosné-
ho reklamního zařízení typu „A“ k účelu propagace 
prodejny PENNY market, dle přílohy zápisu, za část-
ku 400 Kč/měsíc za každý započatý m2, 
6/2 Rada pověřuje místostarostu jednáním týkající 
se pronájmu velkoplošného billboardu (po levé straně 
při příjezdu od Velkých Opatovic) za částku 5.000 Kč 
vč. DPH/měsíc s AgE – reklamní agenturou, s. r. o., 
Ostřicová 640, Praha, s možností umístění velkoploš-
né reklamy PENNY marketu,
7/2 Rada pověřuje vedoucího organizačního odbo-
ru provedením místního šetření za účelem zjištění 
účelu koupě pozemku p. č. 2147 – trvalý travní porost 
v k. ú. Zadní Arnoštov (6.933 m2),
8/2 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním rozpoč-
tových nákladů nezbytných k opravě bytu č. 10 na 
ul. Nerudova 529 v Jevíčku,
9/2 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci s ve-
doucím organizačního odboru prověřením všech in-
formací týkající se domu č.p. 30 v Zadním Arnoštově 
k jeho možnému prodeji,
10/2 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
na garáž v k. ú. Jevíčko-město, pro Gymnázium Jevíč-
ko, do 31. 12. 2011, 
11/2 Rada schvaluje vyúčtování zbylé částky ve výši 
2.000 Kč SPCCH ZO Jevíčko jinou formou úhrady než 
byla určena v Dohodě o poskytnutí příspěvku,
12/2 Rada neschvaluje žádost o výměnu bytu z ul. 
Biskupická 364 za byt v Zadním Arnoštově 63 žada-
telce dle zápisu,
13/2 Rada schvaluje zakoupení 50 ks odznáčků s vy-
obrazením znaku města Jevíčka o průměru 37 mm za 
částku 25,20 Kč vč. DPH/1ks,
14/2 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním poptáv-
kového řízení k zakoupení nového plynového kotle 
pro bytový dům na ul. K. H. Borovského 464,
15/2 Rada pověřuje vedoucího organizačního odbo-
ru prověřením všech možných volných míst na ul. 
Soudní, kde by bylo možné zřídit parkovací místa pro 
vozidla,
16/2 Rada neschvaluje výstavbu komínu v bytě č. 2 
na ul. Kobližná 128 za účelem osazení krbových ka-
men v bytě žadatelce dle zápisu,
17/2 Rada schvaluje odklad uhrazení nájemného za 
užívání městského bytu na ul. K. Čapka 783 v částce 
2.529 Kč za měsíc 11/2010 do 8. 12. 2010 a nájem-
ného za měsíc 12/2010 do 23. 12. 2010 žadatelce dle 
zápisu,
18/2 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
nebytového prostoru na ulici Soudní 51 do 31. 12. 
2011 žadateli dle zápisu,
19/2 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytového 
prostoru č. p. 427 na ul. Třebovská a části pozemku 
p. č. st. 220/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

20/2 Rada ruší bod usnesení č. 4/91 ze dne 16. 8. 
2010,
21/2 Rada schvaluje nákup propagačních předmětů 
Města Jevíčka do částky 20.000 Kč vč. DPH,
22/2 Rada zřizuje dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění tyto komise:

– komise stavební 
– komise životního prostředí
– komise bytová a sociální
– komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
– komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního 

rozvoje
– sbor pro občanské záležitosti

23/2 Rada jmenuje dle § 102 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, do funkce 
tyto předsedy komisí a jejich členy: 
komise stavební 

– předseda: Stanislav Dokoupil 
– členové: Ing. Ivo Junek, Ing. Marie Zezulová, 

Ing. Tomáš Dvořák, Petr Kadlec, Lubomír Krejčí, 
Tomáš Hanzal

komise životního prostředí
– předseda: Ing. Pavel Vykydal 
– členové: Ing. Andrea Jagošová, Miroslav Horký, 

Mgr. Rudolf Malý, Martin Pávek,  
Ing. Zdena Jirásková, Mgr. Miloslav Parolek 

komise bytová a sociální 
– předseda: Marta Pocsaiová
– členové: Ing. Antonín Staněk, Marcela Pařilová,  

Ladislav Kuliš, Mgr. Josef Skácel, Petr Nárožný, 
MUDr. Helena Blažková, Libuše Zámečníková

komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
– předseda:MUDr. Tomáš Jagoš
– členové: Dita Mlčochová, Mgr. Petr Votroubek,  

Radomil Sedlák, MUDr. Olga Nádeníčková,  
Veronika Martínková, Mgr. Miloslav Parolek,  
Mgr. Zdeněk Klein

komise kulturní, cestovního ruchu a regionální-
ho rozvoje 

– předseda: Dušan Pávek, dipl. um.
– členové: Miroslav Horký, Ing. Petr Janíček,  

Ing. Radek Kavan, Pavla Konečná,  
Kateřina Hofmanová, Tomáš Hanzal

sbor pro občanské záležitosti 
– předseda: Mgr. Jana Junková
– členové: Mgr. Pavla Ziková, Miroslava Ambrozová, 

Ilona Letovská, Veronika Musilová,  
Marcela Pařilová, Marta Pocsaiová, Alena Horáková, 
Leischnerová Hana, MUDr. Helena Blažková

24/2 Rada určuje zapisovatelem komise stavební Da-
libora Šebka,
25/2 Rada určuje zapisovatelem komise životního 
prostředí Bc. Ondřeje Jelínka,
26/2 Rada určuje zapisovatelem komise bytové a so-
ciální Jiřinu Šunkovou,
27/2 Rada určuje zapisovatelkou komise pro výchovu 
a vzdělávání, mládeže a sportu Romanu Václavkovou,
28/2 Rada určuje zapisovatelkou komise kulturní, 
cestovního ruchu a regionálního rozvoje Martinu Ba-
dalovou,
29/2 Rada určuje zapisovatelkou sboru pro občanské 
záležitosti Jaroslavu Jeřábkovou,
30/2 Rada schvaluje zakoupení nábytku pro potřeby 
MěÚ od firmy Jan Dobeš – ODES, Pod Zahradami 
732, Jevíčko za částku 43.700 Kč vč. DPH,
31/2 Rada schvaluje zakoupení kancelářských židlí 
pro potřeby MěÚ Jevíčko za částku 5.395,80 Kč vč. 
DPH,
32/2 Rada schvaluje provedení stavebních úprav 
kanceláře v budově MěÚ Jevíčko – oprava omítek fir-
mou Karel Smékal, E. Ušela 312, Velké Opatovice za 
částku 22.750 Kč bez DPH,

33/2 Rada schvaluje provedení pokládky PVC při re-
konstrukci kanceláře v budově MěÚ Jevíčko firmou 
Karel Smékal, E. Ušela 312, Velké Opatovice za část-
ku 20.423,24 Kč bez DPH,
34/2 Rada schvaluje nákup 2 ks interiérových dveří 
do částky 10.000 Kč vč. DPH pro potřeby MěÚ Jevíč-
ko,
35/2 Rada schvaluje podání žádosti o grant Nadace 
ČEZ „Oranžové hřiště 2011“,
36/2 Rada schvaluje program zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, které se bude konat dne 15. 12. 
2010,
37/2 Rada schvaluje „Etický kodex chování zaměst-
nance Města Jevíčka“,
38/2 Rada pověřuje vedoucí PBH provedením kon-
troly městských bytů za účelem zjištění, užívání 
schválených topidel v bytech v souladu se zákonem,
39/2 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí neinves-
tiční dotace pro JSDH Jevíčko z prostředků Pardubic-
kého kraje ve výši 26.668 Kč,
40/2 Rada ruší bod usnesení č. 17/1 písm. a), b), c), 
d) ze dne 13. 11. 2006,
41/2 Rada pověřuje dle zákona č. 94/1963 Sb., o ro-
dině, ve znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících 
zákonů, Ing. Romana Müllera, Mgr. Miroslava Šafáře 
a Dušana Pávka, dipl. um., k provádění svatebních 
obřadů,
42/2 Rada schvaluje oddávacím dnem sobotu,
43/2 Rada schvaluje obřadní síň v Jevíčku a v Jaro-
měřicích jako místa pro konání svatebních obřadů,
44/2 Rada schvaluje poplatek ve výši 300 Kč za 
uskutečnění sňatku v obřadní síni v Jevíčku (provoz-
ní náklady),
45/2 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci 
s JUDr. Jahodovou podáním žádosti u Okresního 
soudu ve Svitavách k exekučnímu vymáhání částky 
dle zápisu,
46/2 Rada neschvaluje osazení krbových kamen na 
tuhá paliva v bytě na ul. Brněnská 786, Jevíčko, na 
základě vypracovaného stanoviska požárního techni-
ka,
47/2 Rada schvaluje odklad uhrazení dlužného ná-
jemného za užívání městského bytu na ul. K. H. Bo-
rovského 476, Jevíčko v částce 10.290 Kč do 31. 12. 
2010 žadateli dle zápisu,
48/2 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucí PBH 
provedení místního šetření u bytu č. 2 na ul. K. H. 
Borovského za účelem posouzení výměny vchodových 
dveří,
49/2 Rada ruší bod usnesení č. 7/1 ze dne 15. 11. 
2010,
50/2 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 
st. 1313/2 (4m2) – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 
2600/5 (3m2) – ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí,
51/2 Rada ruší bod usnesení č. 22/2 ze dne 27. 11. 
2006,
52/2 Rada schvaluje vytvoření podpisových vzorů 
pro KB, a. s. a ČS, a. s. pro starostu, místostarostu 
a další určené pracovníky Města Jevíčka dle přílohy 
zápisu,
53/2 Rada schvaluje podání žádostí o grant Pardu-
bického kraje na akci: „Festival mládežnických de-
chových orchestrů v Jevíčku 2011 – 8. ročník“ v část-
ce 80.000 Kč (40.000 Kč spoluúčast Města Jevíčka) 
a na akci: „Malohanácký harmonikář 2011 – 3. roč-
ník“ v částce 30.000 Kč (15.000 Kč spoluúčast Města 
Jevíčka).  

Ing. Roman Müller  Mgr. Miroslav Šafář
starosta   místostarosta    
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ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka 
konaného dne 15. prosince 2010
2/1 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Staněk, 
Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Finsterle, 
b) program zasedání,
c) zásady pro stanovení odměn členům zastupitelstva 
města, předsedům a členům výborů a komisí v Jevíčku,
d) úpravu rozpočtu Města Jevíčka č. 5 na rok 2010,
e) rozpočtové provizorium na rok 2011,
f) rozpočet sociálního fondu města Jevíčka na rok 
2011 ve výši 346.800 Kč,
g) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 
2010 uzavřenou mezi Městem Jevíčkem a Regionem 
Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 70.725 Kč,
h) návrh na vyhlášení inventarizace majetku města 
na základě příkazu starosty města, a to fyzické inven-
tarizace a dokladové inventarizace k 31. 12. 2010, 
i) grantový systém Města Jevíčka na rok 2011,
j) dodatky č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o sběru, svozu a od-
stranění odpadu č. 103000213 ve znění pozdějších do-
datků mezi Městem Jevíčko a společností SITA a. s., 
Divize JIH, Holzova 14/730, 628 00 Brno (identifikač-
ní list, specifikace služeb a ceníky pro rok 2011),
k) obecně závaznou vyhlášku (OZV) města Jevíčka č. 
1/2010, kterou se mění OZV města Jevíčka č. 1/2007 
o místních poplatcích se sazbou poplatku za odpad 
pro rok 2011 v částce 480 Kč,
l) pořízení nového územního plánu města Jevíčka,
m) doplnění inventarizační komise PBH města Jevíčka 
o dva členy dle zákona č. 563/1991 Sb., novými členy se 
stali Ing. Jaroslav Zezula a Mgr. Miloslav Parolek,
n) cenu stočného pro rok 2011 ve výši 27,50 Kč/m3 
vody vč. DPH,
o) prodej pozemku p. č. 4241/19 (19m²) – orná půda 
a p. č. 4241/20 (19m²) – orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí Antonínu Machálkovi, Brněnská 762, Je-
víčko, za cenu 5.000 Kč/pozemek, celkem 10.000 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a Antonínem Machálkem na prodej pozemků 
p. č. 4241/19 (19m²) – orná půda a p. č. 4241 (19m²) 
– orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí,
p) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
538/17 (633 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměs-
tí Ing. Tomáši Dvořákovi, U Cihelny 660, Jevíčko, za 
cenu 70 Kč/m², celkem 7.385 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. To-
mášem Dvořákem na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 
538/17 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
q) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
538/17 (633 m²) – zahrada v k.ú. Jevíčko–předměs-
tí paní Pavle Komárkové, Nerudova 531 za cenu 
70 Kč/m², celkem 7.385 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kup-
ní smlouvu mezi Městem Jevíčko a paní Pavlou Ko-
márkovou na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 538/17 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,
r) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 538/17 
(633 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměstí paní Kris-
týně Markové, Nerudova 531, Jevíčko, za cenu 70 Kč/m², 
celkem 7385 Kč + úhradu správního poplatku katast-
rálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Kristýnou Markovou na prodej id. 1/6 
pozemku p. č. 538/17 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
s) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
538/17 (633 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměstí 
Jindřišce Sabauové, Nerudova 531, Jevíčko, za cenu 
70 Kč/m², celkem 7385 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Jindřiškou Sabauo-
vou na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 538/17 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,
t) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
538/17 (633 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměs-
tí Vlastě Weiglové, K. Čapka 783, Jevíčko, za cenu 

70 Kč/m², celkem 7.385 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kup-
ní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Vlastou Weiglovou 
na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 538/17 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,
u) prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
538/17 (633 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměstí 
Simoně a Janu Valešovým, Nerudova 531, Jevíčko, 
za cenu 70 Kč/m², celkem 7.385 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Simonou 
a Janem Valešovými na prodej id. 1/6 pozemku p. č. 
538/17 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
v) prodej pozemku p. č. 1502/41 (105 m²) – ostat-
ní plocha v k. ú. Jevíčko–předměstí Miloslavě Mila-
nu Schupplerovým, K. Appla 708, Jevíčko za cenu 
70 Kč/m², celkem 7.350 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Miloslavou 
a Milanem Schupplerovými na prodej pozemku p. č. 
1502/41 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
w) dodatek o prodloužení smlouvy o pěstebních 
a těžebních činnostech v městských lesích Města Je-
víčka, uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Alešem Ert-
lem od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012,
x) prodej nově zaměřených pozemků p. č. 222/5 
(570m²) – zahrada a p. č. 3073/3 (583m²) – zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí Martinu Bendovi, Smolná 
12, 569 43 Jevíčko za cenu 450 Kč/m², celkem 518.850 
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,
y) záměr prodeje rodinného domu č. p. 21 v Jevíčku, 
část Zadní Arnoštov postavený na pozemku p. č. st. 50/2 
– zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Zadní Arnoštov,
z) vícepráce na akci: „Rekonstrukce MK ul. Pod Za-
hradami Jevíčko“ v částce 157.874 Kč vč. DPH,
aa) vícepráce na akci „Oprava bývalého Augustinián-
ského kláštera Jevíčko“ v částce 149.858 Kč vč. DPH,
ab) vyřazení vodovodních přípojek uvedených 
v příloze zápisu z majetku města Jevíčka,
ac) vícepráce při provádění vodovodních přípojek, 
kanalizačních přípojek a kanalizačních stok při akci: 
„Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku“ dle přílo-
hy zápisu ve  výši 423.097 Kč bez DPH,
ad) zrušení Sdružení obcí a majitelů skupinového 
vodovodu „Malá Haná“ a se vstupem do likvidace bez 
právního nástupce a s převodem jmění mezi Sdru-
žením obcí a majitelů skupinového vodovodu „Malá 
Haná“ na Svazek obcí skupinového vodovodu Malá 
Haná. Současně zastupitelstvo schvaluje vložení in-
frastrukturního majetku – vodovodu Města Jevíčka 
dle inventurních sestav (budou přílohou) do Svazku 
obcí skupinového vodovodu Malá Haná,
ae) finanční příspěvek ve výši 110.000 Kč Sdružení 
obcí a majitelů skupinového vodovodu „Malá Haná“ 
na financování nových vodovodních rozvodů na Pa-
lackého náměstí v Jevíčku,
af) podporu současnému trasování R 43 dle vari-
anty ŘSD, která je dlouhodobě zakotvena v územních 
plánech obcí,
2/2  Zastupitelstvo   z ř i z u j e : 
a) finanční výbor, 
b) kontrolní výbor,
2/3  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou, a ověřo-
vatele zápisu Ing. Kamila Stopku a Dagmar Krhlovou,
2/4  Zastupitelstvo   v o l í :
předsedu finančního výboru: Ing. Jaroslava Zezulu
členy finančního výboru: Ing. Antonína Staňka,  
Ing. Františka Bušinu, Gabriela Havlíčka, 
Bc. Jana Finsterleho, Marka Káňu, Janu Skácelovou, 
Mgr. Jiřího Janečka, Aloise Foreta
c) předsedu kontrolního výboru: Ing. Kamila Stopku 
d) členy kontrolního výboru: Miloslava Kozelka, 
Ing. Pavla Vykydala, Milana Havlíčka,  

Františka Krupku, Vojtěcha Hebelku, Petra Spáčila, 
Markétu Krejčí, Ing. Radka Kavana 
2/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
a) místostarostu, Mgr. Miroslava Šafáře, zastupo-
váním města Jevíčka při projednávání návrhu zadání 
územního plánu města Jevíčka,
2/6  Zastupitelstvo   r u š í :
usnesení ZM 35/1 písm. k) ze dne 17. 6. 2009 – 
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Ing. Tomášem Dvořákem, U Cihelny 660, 569 43 Je-
víčko na prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. 
č. 538/17 (492 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za cenu 70 Kč/m², celkem 5.740 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč,
usnesení ZM 35/1 písm. l) ze dne 17. 6. 2009 – ZM 
schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pav-
lou Komárkovou, Nerudova 531, 569 43 Jevíčko na 
prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 538/17 
(492 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 
70 Kč/m², celkem 5.740 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč,
usnesení ZM 35/1 písm. m) ze dne 17. 6. 2009 – 
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Kristýnou Markovou, Nerudova 531, 569 43 Jevíč-
ko na prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 
538/17 (492 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za cenu 70 Kč/m², celkem 5.740 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč, 
usnesení ZM 35/1 písm. n) ze dne 17. 6. 2009 – ZM 
schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Jin-
dřiškou Sabauovou, Nerudova 531, 569 43 Jevíčko na 
prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 538/17 
(492 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 
70 Kč/m², celkem 5.740 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč, 
usnesení ZM 35/1 písm. o) ze dne 17. 6. 2009 – ZM 
schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mi-
loslavou Weiglovou, Nerudova 531, 569 43 Jevíčko na 
prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. č. 538/17 
(492 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 
70 Kč/m², celkem 5.740 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč,
usnesení ZM 35/1 písm. p) ze dne 17. 6. 2009 – ZM 
schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Si-
monou a Janem Valešovými, Nerudova 531, 569 43 Je-
víčko na prodej podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p. 
č. 538/17 (492 m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za cenu 70 Kč/m², celkem 5.740 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč, 
usnesení ZM 8/1 písm. d) ze dne 2. 5. 2007 – ZM 
schvaluje prodej rodinného domu č. p. 21 v Jevíčku, 
část Zadní Arnoštov postavený na pozemku p. č. st. 
50/2 – zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Zadní Ar-
noštov manželům Monice a Marianovi Guštárovým, 
Zadní Arnoštov 21, 569 43 Jevíčko za cenu 80 000 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
2/7  Zastupitelstvo   b e r e   n a v ě d o m í :
a) slib člena Zastupitelstva města Jevíčka Bc. Jana 
Finsterleho, 
b) plán práce Rady města a Zastupitelstva města na 
rok 2011,
c) provoz Městského úřadu Jevíčko ve dnech 
20. 12. 2010 – 31. 12. 2010,
d) informaci o ceně vodného pro rok 2011 ve výši 
29 Kč/m3 vody vč. DPH,
e) kompetence místostarosty v oblastech dle přílohy 
zápisu,
f) poskytnutí neinvestiční dotace pro Město Jevíčko 
na akci „Oprava dřevěné rumpálové studny v Maříně“ 
z prostředků Pardubického kraje ve výši 150.000 Kč,
g) doplňující informace ředitele ZŠ k žádosti o navýšení 
rozpočtu ZŠ Jevíčko na zabezpečení závodního stravování,
h) pořizovatele územního plánu města Jevíčka, kte-
rým bude Městský úřad Moravská Třebová, odbor vý-
stavby a územního plánování.
 Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
 starosta  místostarosta
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, 
dostává se vám do rukou první číslo Jevíč-
ského zpravodaje, kde se nám díky vstřícnos-
ti vedení města Jevíčka, podařilo dohodnout 
také zveřejňování informací z naší obce Bis-
kupice. Budete tak moci snáze získat infor-
mace o dění nejen v Jevíčku, ale i z Jaromě-
řic a Chornic, protože tyto obce již své místo 
v Jevíčském zpravodaji mají. Za tuto příleži-
tost městu Jevíčku děkujeme a doufáme, že 
tato spolupráce bude k užitku všem, které 
zajímá dění nejen v naší obci, ale také dění 
u našich sousedů. Pevně věřím, že tento po-
čin přivítáte s kladným ohlasem, protože se 
budeme snažit, aby jste nejen touto cestou 

obdrželi důležité informace z dění v naší 
obci. Samozřejmě, je třeba nadále sledovat 
i již používané informační cesty, a to úřed-
ní desku obce a také internetové stránky 
obce www.biskupice.cz. Rádi přivítáme také 
Vaše náměty, co byste chtěli ve zpravodaji 
mít a příspěvky z různých akcí, které se bu-
deme pokud možno snažit otisknout. Přeji 
vám tedy příjemné počtení prvního čísla Je-
víčského zpravodaje se zprávami nejen z Je-
víčka, Jaroměřic a Chornic, ale hlavně z na-
šich Biskupic.
Závěrem vám všem jménem celého obec-
ního zastupitelstva přeji v novém roce 
2011 hodně zdraví, štěstí a osobní spo-
kojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obce

Obec Biskupice

Krátké ohlédnutí za rokem 2010

Společenská rubrika
prosinec 2010

Naši jubilanti
Jaroslav Laštůvka
Věra Václavková
Věra Sedláčková 
Věra Šnajdrová
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Narození občánci
Jaroslav Zecha
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Z našich řad odešli
Robert Václavek

Zimní údržba v obci
V souvislosti se zabezpečením zimní údržby 
na veřejných prostranstvích v obci v průběhu 
zimy 2010–2011, žádáme občany, aby věno-
vali zvýšenou pozornost způsobu parkování 
vozidel na veřejných prostranstvích. Jedná se 
zejména o neomezování průjezdu mechaniza-
cí s radlicí, které zajišťují odstranění sněhu 
plužením z veřejných prostranství (především 
komunikací). Stejně tak se jedná i o svoz ko-
munálního odpadu. 
SOUČASNĚ CHCI TOUTO CESTO PODĚ-
KOVAT VŠEM MAJITELŮM NEMOVITOS-
TÍ, KTEŘÍ VLASTNÍMI SILAMI A PRO-
STŘEDKY ZAJIŠŤUJÍ ÚKLID CHODNÍKŮ 
A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ.

Dalibor Šebek,  starosta obce

I když se v roce 2010 nadále v příjmech obce 
projevovala ekonomická krize, kdy došlo opě-
tovně k propadu daňových příjmů i ve srovná-
ní s již slabým rokem 2009, podařilo se v obci 
dokončit zdárně rozdělané projekty a  to pře-
devším infrastrukturu pro výstavbu 15 RD, 
úpravy veřejných ploch před obchodem a ha-
sičskou zbrojnicí, osazení nové autobusové za-
stávky, na kterou se podařilo sehnat mimořád-
nou finanční dotaci od Pardubického kraje ve 
výši 100 tis.Kč. 
Byl také dokončen průtah obcí zahájený 
již v roce 2009 v investičních nákladech za 
11,08 mil. Kč, naštěstí tato akce naši obec fi-
nančně prakticky nikterak nezatížila, jelikož ji 
hradil ze svých zdrojů Pardubický kraj.
Další významnou akcí bylo udělení oficiální 
obecní vlajky Parlamentem ČR a zajímavou akcí 
byla také velikonoční dílna, při které se v letoš-
ním roce zrodil nápad překonat rekord o nejdel-
ší pletenou pomlázku v ČR (ten činil 41,3 m) 
a tento nový rekord dosáhl délky 55 m a byl 
uznán agenturou Dobrý den Pelhřimov a zapsán 
do České knihy rekordů. Autorům a realizáto-
rům tohoto nápadu a díla, Ladislavu Šumberovi 
a Lukáši Purketovi, patří také náš dík. Samo-
zřejmostí bylo také pořádání dalších společen-
sko-kulturních a sportovních akcí místními or-

ganizacemi, kterým tímto také děkuji a doufám, 
že jim jejich aktivity vydrží i v roce 2010.
Nejenom díky uvedeným akcím se obci poda-
řilo dosáhnout v letošním roce velkého úspě-
chu, kdy se obec v letošním roce přihlásila do 
soutěže „Vesnice roku 2010“ a na základě hod-
nocení hodnotitelské komise krajského kola 
Pardubického kraje, která navštívila naši obec 
dne 10. června 2010, byla obci udělena „Mod-
rá stuha za společenský život“ krajského kola 
Pardubického kraje v této soutěži. Toto oceně-
ní přineslo do obecního rozpočtu odměnu ve 
výši 100 000,-Kč od Pardubického kraje a dále 
by mělo obci přinést v roce 2011 finanční od-
měnu formou dotace ve výši 600 000 Kč.

Dalibor Šebek, starosta obce

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
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í
z ustavujícího zasedání  zastupitelstva obce 
BISKUPICE ze dne 11. listopadu 2010
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 
Biskupice
b) zapisovatelku zápisu ustavujícího zasedání Janu 
Pazdírkovou a ověřovatele zápisu Vítězslava Macka 
a Jiřího Navrátila
c) návrhovou komisi pro usnesení ve složení: Pavel 
Berka, Ing. Pavla Zatloukalová, Jiří Finsterle
d) zvolení jednoho místostarosty
e) pro výkon funkce starosty nebude člen zastupitel-
stva dlouhodobě uvolněn
f) pro výkon funkce místostarosty  nebude člen za-
stupitelstva dlouhodobě uvolněn
g) po projednání volbu starosty a místostarosty obce 
a volí v souladu s § 84 odst.2, písm.m) zákona o ob-
cích:
starostou obce Biskupice je zvolen:  Dalibor Šebek 
místostarostou obce Biskupice je zvolen: Filip Pro-
cházka  
h) zřízení finančního a kontrolního výboru v souladu 
s § 84 odst.2, písm.l) a § 117 a násl. zákona o ob-
cích
ch) předsedu finančního výboru: Ing. Pavla Zatlou-
kalová
i) předsedu kontrolního výboru: Jiří Navrátil
j) členy finančního výboru: Jiří Finsterle, Josef Sed-
láček
k) členy kontrolního výboru: Vítězslav Macek, Bed-
řich Pazdírek

l) jednací řád zastupitelstva obce v souladu s § 96 
zákona o obcích 
m) odměny za výkon funkcí neuvolněných členů za-
stupitelstva (§ 72 zákona o obcích) dle zápisu
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) složení slibu bez výhrady všemi 7 přítomnými čle-
ny Zastupitelstva obce Biskupice  podle
§ 69 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění

U S N E S E N Í
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
BISKUPICE ze dne 25. 11. 2010
1/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10048 
ve výši 2 705,-Kč, rozpočtové opatření Pardubického 
kraje č. 213 ve výši 100 000,-Kč a úpravu rozpočtu 
dle zápisu
d) zápis o předání a převzetí stavby  II/371 Bisku-
pice – průtah, současně s tím zařazení vybudova-
ného díla do majetku obce a to  - SO 401 veřejné 
osvětlení ve výši 983 576.60,-Kč a  SO 101 A+C část 
chodníky ve výši 807 095.85,- Kč, a dále vyřazení 
z majetku obce – část veřejného osvětlení ve výši 
160 750 Kč
e) zřízení sboru pro občanské záležitosti
f) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2002 
uzavřené mezi obcí a panem Bedřichem Pazdírkem, 
Biskupice 30, na pronájem zemědělských pozemků ve 
vlastnictví obce

g) kupní smlouvu číslo 143/10/KS-1510000598 s fir-
mou VČP Net, s.r.o, Hradec Králové, Pražská třída 
485,  IČ 27495949 na prodej plynárenského zařízení 
zřízeného v rámci stavby „Plynofikace 15 RD v obci 
Biskupice“, za kupní cenu ve výši 311 500 Kč
h) smlouvu o poskytnutí příspěvku s Dětským domo-
vem Moravská Třebová na  částku 4 800,- Kč z draž-
by slivovice na XII. ročníku „Biskupického kaléšku“
ch) přílohu č.1, č.2, č.3 s ceníky úhrad pro rok 2011 
ke smlouvě č. 612002 o sběru, svozu a odstraňování 
odpadů s firmou SITA CZ a.s., Divize JIH, Holzova 
14/730, 628 00 Brno 
i) cenu stočného na rok 2011 ve výši 27 Kč/m3 vč. DPH 
j) zveřejňování informací a zpravodajství z obce v roz-
sahu dvou stran formátu A4 v rámci Jevíčského zpra-
vodaje vydávaného městem Jevíčko
k) nákup sněžné frézy za podmínek dle zápisu
1/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informaci starosty o daňových příjmech obce v rám-
ci plnění rozpočtu obce k 25.11.2010
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 
2010 provedeného Pardubickým krajem
dotazník firmy OREDO,s.r.o. Pardubice k přípravě 
integrované dopravy Pardubického kraje
zápis z kontroly finančního výboru, který se uskuteč-
nil dne 22.11.2010
1/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 1/1 tohoto usnesení
1/4 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) žádost ze dne 2.11.2010 firmy AKTIV 95 Opa-
va s.r.o. o udělení souhlasu s užitím znaku obce 

POZVÁNKA na zimní 
hry na Zálesí 2011 – 
sjezd na čemkoliv

Sportovci i nesportovci, v případě příznivých 
klimatických podmínek uspořádají občané 
Zálesí na konci ledna 2. ročník zimní her. 
Takže si připravte svá sněhová přibližovala 
a sledujte informační desku obce, kde budete 
o přesném termínu informováni.
Pro inspiraci a připomenutí foto z 1. ročníku.

Ze života obce „Rozsvícení vánočního stromečku“
Na první adventní neděli uspořádal u nás 
v obci SPOZ již třetí slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromečku spojené s vánočním mini-
trhem a posláním vánočního přání Ježíškovi. 
Za finanční podpory obecního úřad byl pro 
občany Biskupic a Zálesí ale i pro ostat-
ní přichystán zabijačkový a vánoční raut, 
vánoční cukroví, perníčky, koláčky, jablíč-
ka a další pochoutky. Nedělním odpoled-
nem nás provázel Slávek Nepeřil, který 
akci ozvučoval a moderoval. A to nejdůle-
žitější, pro děti byly opět nachystány ba-

lónky, ke kterým si pečlivě přivazovaly 
svá přání Ježíškovi. Balónky se pak opět 
hormadně vypouštěly a to pak byla v dět-
ských tvářích k vidění patřičná úleva, že 
nezapomněly napsat Ježíškovi. Balón-
ků bylo na 70 a na ty, co už nezbylo, přá-
níčka vyneslo 10 horkovzdušných balónů. 
Před odletem balónků nejprve všichni zú-
častnění odpočítávali časomíru k rozsvíce-
ní stromečku a pak následoval hromadný 
start všech balónků, pokud tedy mezi tím 
někomu neodletěl A po odletu posledního 
balónku následovalo představení šermířské 
skupiny ze Šumperka v ohňové show. Podí-
vaná, která se vidí jen za tmy, kdy se dráhy 
plamenů spojují v celek. A při vystoupení 
břišní tanečnice za svitu ohně již nikdo ne-
dutal.
Samozřejmostí byl také punč pro dospělé (vy-
pilo se ho 65 litrů) a čaj pro děti.
Velké díky patří panu Sendlerovi, který obci 
věnoval krásný a velký stříbrný smrk, kte-
rý teď v obci blyští krásu vánoc, manželům 
Mackovým za osvětlení a ozdoby na stromeč-
ku, dále paní Zechové za tradiční a vynikající 
koláče a koláčky, paní Pekové a Mackové za 
medové perníčky, hospodě Na statku za vý-
bornou zabíjačku, Marušce za vánoční zboží, 
Slávkovi Nepeřilovi za moderování a ozvuče-
ní, šermířské skupině ze Šumperka za vystou-
pení, členům SPOZ za organizaci a obci za 
finanční záštitu.

Filip Procházka, místostarosta obce

UPOZORNĚNÍ FIRMY SITA CZ
Žádáme občany, aby nedávali do svozových 

nádob teplý, horký nebo žhavý popel.
Pracovníci provádějící svoz nádob s odpa-

dy mají za úkol před jejich výsypem zkontro-
lovat obsah nádob. Nádoby obsahující teplý, 
horký nebo žhavý popel nebudou z bezpeč-
nostních důvodů a zamezení požáru do svo-
zového vozidla vysypány a budou ponechány 
na stanovišti. Děkujeme Vám za pochopení.

SITA CZ a.s.
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Projektový den na Základní škole v Chornicích

Vánoční dílny a besídka v ZŠ Chornice

Obec Chornice

Naši jubilanti 
v měsíci lednu
Karel Zezula
Zdeněk Koukol

Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví  
v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

Tomáš Rataj

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a radosti.

Obec Chornice zve 
touto cestou  

občany na 
I. CHORNICKÉ BÁL

který se uskuteční  

v sobotu 22.1.2011  
v kulturním domě v Chor-

nicích. K tanci a po-
slechu zahraje 
MIX Boskovice. 

Předprodej 
vstupenek 

a místenek 
bude v kanceláři 
obecního úřadu. 
Bližší informa-

ce zveřejníme na 
místním televizním 

infokanále.

Již několikrát jsme informovali o tom, že 
na naší škole probíhají projektové dny. Ten-
tokrát proběhl 6. prosince a byl rozdělen 
do dvou částí. Ta první měla název Zdravé 
zuby. Společně jsme si zopakovali stavbu 
zubu, ale také i důležitost rovnátek. Někte-
ří žáci, kteří je nosí, se krásně pro ostatní 
usmáli.
Důležitou složkou byla dramatizace. Žákům 
se velmi líbilo, když mohli secvičit scénky 
návštěvy u zubaře. Scénka byla vždy ohod-

nocena bouřlivým potleskem. Potom každý 
vyplňoval otázky v testu, za jehož správnost 
obdržel diplom. 
Druhá část byla věnována projektu Ovoce do 
škol, a to za účasti dětí z MŠ. Každému před-
školákovi byl přiřazen starší kamarád, který 
mu pomáhal se zadanými úkoly. Za vzorné 
chování a výborné znalosti byli odměněni 
malou sladkostí.

Mgr. Iveta Špičková

Konec roku se vyznačuje obdobím adventu 
a vánočních svátků. A tak je již tradicí naší 
školy, že připomenutím těchto svátků je vánoč-
ní besídka. Každý divák si zde najde to ,,své“ 
-  zpěv, recitaci, hudbu a tanec.
Jaká by to však byla besídka bez dárečků, 
které vyrobí žáci pro potěšení rodičů a svých 
příbuzných či známých. Tyto dárečky vznikají 
v rámci vánoční dílny. Letos probíhala ve čtvr-
tek 9. prosince na I. i II. stupni. 
A že se povedla! Malé hliníkové květináče se 
staly základem vánočních svícnů našich prv-
ňáčků. Starší žáci se pustili do svícnů z tvr-
dé papírové podložky. Při pohledu na sněho-
bílé andílky se nám rozzářil obličej a vyvolal 
úsměv na tváři. A co je neodmyslitelné? No 
přece vánoční přání pro naše blízké. Na výro-
bu byla náročnější, proto se do práce pustili 
především starší žáci. Vznikly zde i podkovič-
ky pro štěstí a napichovátka s vánočními mo-
tivy pro výzdobu našich domovů. 

Vánoční svícny, věnečky, stromečky, zvonečky, 
jmenovky a stužkové hvězdičky vyrobili žáci II. 
stupně. S úspěchem se setkala „zlatá prasát-
ka“, která byla vyrobena z nafukovacích balón-
ků technikou kašírování a pozlacena sprejem.
Atmosféru Vánoc u nás i v zahraničí dokreslilo 
zvláštní vydání Vánočního Chorňáčku. S jeho 
obsahem se můžete seznámit na internetových 
stránkách školy.

Mgr. Iveta Špičková, Mgr. Ludmila Faltýnková
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Den dětské knihy
Den dětské knihy si připomněly děti v knihovně 
již 30. listopadu 2010, tedy o den dříve, než se 
svátek dětské knihy slaví.
Na 1. prosinec byla pro letošní rok naplánovaná 
beseda s manželi Palečkovými, autory poetické 
dětské knihy Kdo je kdo? aneb Cesta cestička... 
Bohužel, ze zdravotních důvodů se návštěva spi-
sovatelky a ilustrátora nemohla uskutečnit.
Jmenovanou knihou děti provedla knihovnice 
a poté děti samy představily ostatním své oblíbe-
né knihy, které četly v poslední době.
Ještě jedna nepředvídanost se v tento den stala; 
fotoaparát vypověděl službu a tudíž snaživé děti 
nejsou zdokumentovány. Alespoň některé z nich 
jmenujeme: Adélka Hrouzková představila knihu 
Petry Braunové Petr a Petra, Pavela Kubu zaujala 
Výprava na měsíc Mary Osbornové, Jirku Somo-
lovi se líbila kniha Emilovy skopičiny Astrid Lin-
grenové. Zhodnocením knihy Stíhací Eskadra JG 
5 vynikl vášnivý obdivovatel letadel a pilotů žák 
7. třídy Martin Geršl. 

Mikuláš s andělem i čertem přišli do knihovny

Program akcí v Jaroměřicích 
v měsíci lednu 2011, pořádaných 
ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ

7.1. pátek, 17.00 hodin, výstavní síň CŽP, dále podle 
zájmu každý pátek 
Kurz PEDIK, s paní Evou Medříkovou, cena 30,- Kč
7.1. pátek, 15.30 hodin, klubovna CŽP, dále plán určí 
lektorka
Dramatický kroužek pro děti s Mgr. Zdenou Sellingerovou
9.1. neděle, 9.00 – 18.00 hod, VS CŽP
Kurz paličkování s Ing. Ivou Vančurovou, noví zá-
jemci se mohou přihlásit v knihovně
10.1. pondělí, 15.00 hod, místnosti vzadu ve dvoře 
(Bufet), dále vždy v pondělí
Keramická dílna pro děti i dospělé, s p. uč. Brtnic-
kým, cena 20,- Kč
12.1. středa, 18.00 hod, VS CŽP, úvodní hodina
TRÉNINK PAMĚTI s paní Pavlou Konečnou, certi-
fikovanou lektorkou trenéra paměti
13.1. čtvrtek,  18.00 - 19.30 hod., počítač. uč. ZŠ (dal-
ší kurz 27.1.)
Kurz práce na počítači s Mgr. Irenou Štaflovou
15.1. sobota, od 9.00 hod, VS CŽP
Kurz patchworku s Renatou Edlmanovou
19.1. středa, 17.00 hod, klubovna CŽP
KINEZIOLOGIE – ONE BRAIN, Alternativní psy-
choterapie s p. Lenkou Bojanovskou
28.1. pátek, 18.00 hod, VS CŽP
Beseda se spisovatelem Radomilem KOPPEM, 
nad jeho knihou Nebe rockerů, česko-slovenské story. 
Vzpomínání na mládí, plné neobvyklých zážitků
29.1. sobota, 20.00 hod, Pohostinství u Trojanů
BABSKÉ BÁL, pořádaný dramatickým kroužkem 
VJECHÉTEK s jeho humornými vstupy
Vyhlášení výtvarné soutěže Obecní knihovny pro děti
JAK SE STÁT ILUSTRÁTOREM oblíbených knih, 
aneb jednou se musí začít. Vyhodnocení v březnu – 
měsíc knihy. Práce budou soustřeďovány a vystaveny  
v knihovně

Připravujeme:
4.2. pátek, 18:00 hod., VS CŽP
Jaký bude rok 2011, astrologický výklad s p. Alenou 
Málkovou
5.2. sobota, 16:00 hod, VS CŽP
Vernisáž výstavy PATCHWORKU Litomyšlské vý-
tvarnice a Jaroměřické lektory Renaty Edlmanové, 
program a malé občerstvení
5.–18.2., VS CŽP, 
Výstava PATCHWORKU Renaty Edlmanové, zpří-
stupněna po – pá 9:00  - 11:00, 14:00 – 16:00 hod.,  
so–ne. 14:00 hod. – 16:00 hod., vstupné dobrovolné
6.2. neděle 
Kurz paličkování s lektorkou Ing. Ivou Vančurovou
10.2. čtvrtek, 18:00 hod., VS CŽP
PAŘÍŽ – známá neznámá, cestopisná přednáška s p. 
Janem Valíčkem 
Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanouskovou, 
Dis. v ordinaci CŽP, pondělky od 16.00 hodin, objed-
nání 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. 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 – Úterky 16.45 h 
Mateřské centrum „MACÍČEK“, klubovna CŽP 
pátky 9.45 h, středy 15.00 h.
Keramická dílna pro děti i dospělé s p. uč. Brtnic-
kým, v zadní místnosti dvora CŽP – pondělky 15.00 h
Výtvarná dílna Pedig s p. Evou Medříkovou,  
VS CŽP – pátky 17.00 h
Případné změny po domluvě budou oznámeny 
kontakty Obecní knihovna 546 604 183, 461 325 300, 
776	552	246,	knihovnajaromerice@centrum.cz,	 
www.jaromerice.cz

Výstava Betlémů 
v Jaroměřicích od 10. do 

20. 12. 2010
je díky své předvánoční atmosféře ojedinělá a nej-
kouzelnější ze všech šesti výstav v tomto roce ve 
výstavní síni Centra života a podnikání. 
Jistě, František z Assisi netušil, že postavení ži-
vého Betlému v jeskyni ve 13. století bude mít 
tolik následníků. V našich zemích se začalo se 
znázorňováním narození Ježíška v 18. století a za 
tu dobu bylo vytvořeno množství Betlémů z roz-
ličných materiálů.
V Jaroměřicích vystavujeme tato výtvarná díla 
letos počtvrté. Poprvé v roce 2007 vystavila tiště-
né papírové Betlémy rodina Parmova z Blanska, 
r. 2008 propůjčil část své rozsáhlé expozice pan 
Chlup z Borotína, 2009 jsme vystavili jedinečný 
řezbářský soubor ikon panovníků českých zemí 
spolu s Betlémy paní Haldové ze Sedloňova a le-
tos je nainstalován různorodý soubor.
Dominantu tvoří Betlém a obrazy tepané do kůže 
výtvarnice paní Zdeňky Vaněčkové z Hradce Krá-
lové. Se svým dílem se dostala do Guinessovy 
knihy rekordů, neboť přes 6 tisíc úhozů do hově-
zí kůže – hlazenky - za účelem vytvoření úžasné-
ho Betlému je zajisté raritou.
Ani další Betlémy nemohou návštěvníci minout 
bez zaujetí. Stoletý dřevěný rodinný propůjčil 

pan Antonín Dostál z Jevíčka a z něho na nás 
dýchá patina starožitnosti. Těsto z žitné a pše-
ničné mouky se stalo zdrojem k vytvoření mno-
ha figurek a Svaté rodiny panu Kubíčkovi z Lito-
myšle. Díky firmě Monarc a panu řidiči Davidu 
Pískovi byly expozice bezplatně převezeny do vý-
stavní síně.
Kámen je výtvarným podkladem paní Mirky 
Buryškové z Borotína a při pohledu na celý bet-
lémský soubor si ani divák neuvědomí, že Betlém 
je kamenný. Kukuřičné šustí, a jiné přírodní ma-
teriály jsou dalšími zdroji krásných celků. I ja-
roměřická patchworkářka Alena Písková půjčila 
svůj  Betlém, vytvořený touto technikou.
V pátek 17.12. byl před dolním kostelem nain-
stalován Betlém ze sena paní Mileny Hrouzkové. 
Doplnil celou výstavu, i když byl umístněn mimo 
objekt Centra života a podnikání.

Obec Jaroměřice

Malé čtenáře navštívil v pátek 3.12.2010 Mikuláš 
se svou družinou.
Již dopoledne se sám představil těm nejmenším 
v mateřském centru s malou sladkostí a odpoled-
ne v půjčovní době vítal všechny, kteří si v půjčili 
knihu na dlouhé večery.
Děti statečně odříkaly básničku, některé dokon-
ce zazpívaly. Čert nikoho v pytli neodnesl, anděl 
dětem slíbil, že je bude ochraňovat i nadále a Mi-
kuláš potěšil děti pozorností a snad mu na jaro-
měřickou knihovnu vyjde čas i příští rok.

Společenská 
rubrika SPOZ 

V měsíci lednu 2011 oslaví své jubileum

Markéta Nárožná
Olga Zacharová
Albína Hotařová
Růžena Petrželková
Augustin Olšan
Karel Vystavěl
Emil Červinek
Ludmila Podlezlová
Libuše Smékalová
Leontina Přidalová
Vladimír Langer

Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně zdraví a spokojenost v kruhu svých 

blízkých.



9Leden 2011Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Malé ohlédnutí za uplynulým fotbalovým podzimemVzpomínka 
František Ševčík

se narodil 30. září 1886 v Jaroměřicích u Jevíč-
ka jako jeden ze 6 chlapců. Ševčíkovi žili v Jaro-
měřicích u Jevíčka v čísle popisném 49.
Využil možnost studia na Vysoké škole zvěrolé-
kařské ve Vídni, kde byl v roce 1913 promován 
na doktora veterinární mediciny. 
První světovou válku prožil v rakousko-uherské 
armádě od roku 1911 do 1918 jako praktický vo-
jenský zvěrolékař. Působil v Mariboru v dnešním 
Slovinsku i na našem území v Hradci Králové.
V červenci 1919 byl přeložen na Vysokou školu 
zvěrolékařskou do Brna
V té době se intenzivně zabýval problematikou 
nákaz zvířat, hlavně pak těch, které se vyskyto-
valy přímo na bojištích 1. světové války – vozh-
řivkou, antraxem, morem skotu, vzteklinou a tu-
berkulózou.
Od 1. září 1921 byl dekretem presidenta republi-
ky jmenován mimořádným profesorem na Vysoké 
škole zvěrolékařské v Brně.
Profesor Ševčík organizoval vědecké sjezdy 
a konference v Československu a intenzivně spo-
lupůsobil na vědeckém poli veterinární mediciny 
v zahraničí, čímž posiloval mezinárodní prestiž 
brněnské Vysoké školy zvěrolékařské.
Organizoval odbornou zvěrolékařskou pomoc Pol-
sku a propracoval metody ochrany před pronik-
nutím nákazy skotu na československé území.
Profesor Ševčík se nedočkal jmenování řádným 
profesorem nejen pro nepřízeň na tehdejším Mi-
nisterstvu školství a národní osvěty, ale i pro jis-
té animozity uvnitř pedagogického sboru školy.
Po příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do 
Brna v září 1919 začal adjunkt doktor František 
Ševčík budovat Ústav pro bakteriologii, hygienu 
a nauku o nákazách zvířat. Rozhodnutím minis-
tra Habrmana byl jmenován jeho prvním před-
nostou. 

pokračování příště

Jaroměřičtí myslivci úspěšně zakončili sezonu
   Členové Mysliveckého sdružení Hék v Jaroměři-
cích společně se svými mysliveckými přáteli prak-
ticky z celé republiky zakončili letošní sezonu 
společnou naháňkou na černou zvěř, ktera se ko-
nala čtvrtého prosince v lokalitě lesního masívu 
Lavičná. Atmosféra této akce byla o to slavnost-
nější, že akce byla jakousi pomyslnou tečkou za 
rokem, v němž si sdružení připomnělo šedesát let 
od svého vzniku.
   Naháňku zahájil slavnostní nástup u Svatohu-
bertského pomníku, při kterém vystoupili trubači 
OMS Olomouc. Za jikřivého a silně mrazivého po-
časí se pak lovci i honci přesunuli autobusem do 
nejvyšších partií nad obcí, kde byl po zastoupe-

ní lečí zahájen samotný lov. V lese pokrytém vel-
kou sněhovou čepicí měl svou neopakovatelnou 
atmosféru, zvláště když se ozval vzrušený štěkot 
psů, halekání honců a zejména první výstřely. Po 

první leči byla přestávka na odpočinek u chaty 
Diana, s nezbytnou klobáskou upečenou na ohni 
a horkým čajem, který v desetistupňovém mrazu 
přišel každému vhod. Druhá leč pak naháňku za-
končila a lovci se v hloučcích vraceli do Jaroměřic 
k výřadu, který se opět konal u pomníku patrona 
myslivců sv. Huberta. Zde opět zazněly lovecké 
fanfáry, rozhořely se ohně a na smrkových větvích 
ležel úlovek - devět divočáků a jedna liška. Sluš-
né! Jaroměřičtí myslivci, kteří v posledních letech 
patří k nejúspěšnějším lovcům černé zvěře v okre-
se, když každoročně skolí kolem stovky kusů, tak 
prokázali, že jsou nejen dobrými střelci, ale pře-
devším že to myslí zcela vážně s úkolem výrazně 
snižovat stavy divočáků v situaci, kdy páchají ve-
liké škody na zemědělských kulturách. 
   Následovala poslední leč v restauraci U Troja-
nů, při níž nechyběla bohatá tombola, ale rovněž 
křest nástěnného mysliveckého kalendáře výtvar-
nice a myslivkyně Hanky Křenkové z Prostřední 
Bečvy a magazínu Myslivecký kalendář 2011, je-
hož editorem byl člen sdružení spisovatel Oldřich 
Koudelka. 
   Naposledy se v roce 2010 sešli jaroměřičtí mys-
livci „ke společnému stolu“ na tradiční Štěpánské 
myslivecké zábavě. Tentokráte samozřejmě vymě-
nili pobyt v přírodě za taneční parket a mnohým 
to s jejich partnerkami náramně slušelo. 

Text a foto: Oldřich Koudelka 

Jen pár týdnů po vydařených oslavách 100 let od za-
hájení organizované tělovýchovy a 75 let aktivní ko-
pané vstoupili  jaroměřičtí fotbalisté do podzimní 
části nové sezony. Snad největší změny zasáhly naše 
nejmenší hráče ve fotbalové přípravce. Okresní fotba-
lový svaz po dohodě s oddíly , které se účastní sou-
těže, provedl hned několik radikálních změn. Zmen-
šila se hrací plocha z původních 70x45m na rozměry 
45x25m a místo počtu hráčů 7+1 nastupují soutěžící 
na trávník s pěti hráči a brankářem. Velikost branek 
zůstala zachována 5x2m, takže 
jsme mohli sledovat v někte-
rých utkáních opravdové pře-
střelky nebo brankové hody, 
což muselo potěšit oko každého 
diváka, ale naopak pro trenéry 
nervy drásající podívanou. Po-
slední změna v novém hracím 
řádu přípravek spočívá v tom, 
že odehraná utkání se nesčítají 
do tabulky a tak vlastně nikdo 
neví, je-li v soutěži první nebo poslední. Názory tre-
nérů na tuto změnu jsou dosti odlišné. „Je dobré, že 
můžeme s dětmi sportovat jen tak pro radost, ale je 
také těžké hráče motivovat,“ říkají trenéři jaroměřické 
přípravky Petr Lorenc a David Valášek. Letošní sezo-
na je pro ně obzvláště náročná, protože s hráči absol-
vují hned dvě soutěže najednou. Okresní přebor smí-
šených přípravek, kde měří síly se soupeři z Jevíčka, 
Městečka Trnávky, Třebařova a Rychnova na Moravě. 
A okresní přebor mladších a starších přípravek, kde 
hrají oddíly  Borová, Cerekvice nad Loučnou, Sebra-
nice, Čistá, Horní Újezd  a Dolní Újezd. Příjemným 
zpestřením pro naše elévky bylo televizní utkání SK 
Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav, kde nastupovali 
s hráči na stadion při zahájení zápasu a v poločasové 
přestávce si mohli jen tak zařádit s míčem ve středo-
vém kruhu.
Mužstvo žáků již druhým rokem v okresním přeboru 
předvádí pohlednou kopanou. Tým se musel vyrov-
nat s odchodem dvou kvalitních hráčů Petra a Pavla 
Moozových, kteří dnes hájí barvy TJ Svitavy. Místo 
nich musel  sestavu doplnit trenér Josef Valenta  hrá-

či z přípravky. I přesto jsou naši žáci na pěkném čtvr-
tém místě, kam je sesunula až dvě poslední prohraná 
utkání v Sebranicích a doma s Březovou nad Svitavou. 
Nevstřelili jsme jedinou branku i přesto, že jsme měli 
několik slibných příležitostí a soupeři toho dokáza-
li náležitě využít. Byla to kvalitní utkání pro nás se 
smutným koncem. Kluci se mají z čeho poučit a po 
zimní přípravě mohou v jarní části bojovat i o vyšší 
příčky v tabulce okresního přeboru Svitavy.
Dorostenci dvakrát po sobě vyhráli okresního pře-

borníka a tak naši fotbaloví 
funkcionáři museli dodržet své 
slovo a pustit tým do vyšší sou-
těže. Trenéři Dušan Hrouzek 
a Dušan Továrek neponechali 
nic náhodě a s hráči se pilně 
připravovali hned po postupu 
do 1. třídy Pardubického kra-
je. Velkou odměnou za vyna-
ložené úsilí jim byla první tři 
vyhraná utkání v řadě a čtvrté 

místo v tabulce  se ztrátou pouhé čtyři body na první 
Bystré, což je po polovině sezony  velikým a příjem-
ným překvapením. Nutno je také podotknout, že jádro 
mužstva tvoří také hráči z nedalekého okolí, takže nad 
výhledem našeho dorostu visí veliký otazník.
Muži po minulých sezonách jsou spíše zvyklí bojo-
vat o záchranu nejvyšší okresní soutěže, ale letos je 
všechno jiné. Druhé místo přináší nadějné vyhlídky 
do jarní části, která bude následovat po zimní pře-
stávce, kterou Vám fotbalový oddíl vyplní již devá-
tým ročníkem halových turnajů „Jaroměřická fot-
balová zima“. 
Všechny turnaje budou začínat v 8:30 a zájemci se 
mohou přihlásit do 20. 12. 2010 na 
email:	tjjaromericekopana@seznam.cz.	
Veškeré informace o turnajích naleznete na:  
http://www.tjjaromericekopana.wz.cz/
 8.1.2011 přípravka (nar. 2000 a mladší) 
 15.1.2011 žáci (nar. 1996 a mladší) 
 22.1.2011 dorost (nar. 1992 a mladší) 
 29.1.2011 muži
 5.2.2011 „stará garda“ (muži nar. 1976 a dříve)

Koledování 
Malohanácké muziky
V neděli 19. 12. 2010 již podesáté se za-
stavila velká skupina nadšených mladých 
muzikantů pod vedením dirigenta Jiřího 
Palána i v Jaroměřicích, aby živou hud-
bou vytvořila pravou předvánoční atmo-
sféru.
Letos po delší odmlce MgA. Zdeňka Sel-
lingerová připravila s dětmi živý Betlém, 
který byl dojemnou součástí hraných 
a zpívaných koled u sousoší Cyrila a Me-
toděje ve středu obce.
Mrazivé a slunečné počasí  v pravé poled-
ne mnoho jaroměřických nevytáhlo, ale 
i tak bylo koledování velmi působivé.
V podvečer potěšily modernější koledy 
v podání souboru jaroměřické Základní 
školy, vedeného ředitelem Mgr. Františ-
kem Václavkem a paní vychovatelkou So-
ňou Valentovou na Adventním koncertě 
v kostele Všech svatých. Svým vynikají-
cím hudebním programem překvapil sou-
bor Schóla  Mgr. Petra Pávka. Koncert 
zajisté obohatil ty, kteří se dokázali poza-
stavit v uspěchaném předvánočním čase.



10 Jevíčský zpravodajLeden 2011 

www.jevicko.cz

CO SE NÁM PODAŘILO V UPLYNULÉM ROCE

Sněhová nadílka zavalila město

Nová dlažba ve dvoře „Inceminačky“

Bourání římsy na sýpce

Pokračovalo sečení veřejné zeleně

Zimní kontrola lesa

Začaly demoliční práce ve dvoře úřadu

Stěhování střechy rumpálu

Instalovali jsme nové WC na „Pionýrské chatě“
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CO SE NÁM PODAŘILO V UPLYNULÉM ROCE A NÁVŠTĚVY HEJTMANA

Opravený propustek v Zadním Arnoštově

Nový chodník u Penny marketu

Hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek na inspekční cestě v Jevíčku

Na branném závodě ve Smolenském údolí

Přeložka elektrického vedení Pod Zahradami

Postavení vánočního stromu

Na hasičských závodech

Při kontrole revitalizace Palackého náměstí
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RŮZNÉ

Vypínání  
analogového vysílání ČT

Okno do školy
Jaroměřice

Každý, kdo navštívil dne 8. října 2010 jaromě-
řickou školu v rámci akce „Den otevřených dveří“, 
zcela určitě si připadal jak Alenka v říši divů. Ta 
nádhera se snad ani prostými slovy vyjádřit nedá, 
to se prostě musí vidět. 

Po téměř čtyřech desítkách let tu strávených 
nastala zde, z mého hlediska, tak obrovská změna 
ve prospěch žáků i pedagogů, že jim to může snad 
závidět i nejlépe vybavené školní zařízení i z hlav-
ního města. Vše tu dýchá na návštěvníka novotou 
a nádherou a nerad bych cokoliv vyzdvihoval, abych 
něco důležitého neopomenul, ale přesto alespoň je-
den příklad za všechny: to fantastické vybavení jed-
né z pracoven! Je až podivuhodné, co dovede např. 
magnetická tabule! 

Nechtěl bych a ani není mým úmyslem nějak 
obšírně vzpomínat, třebaže vzpomínky osvěžují 
a povznášejí mysl a jsou nám pramenem těch nej-
krásnějších prožitků. Kde jen jsou ony doby, kdy 
třídy byly naplněny čtyřiceti a často i více žáky, kte-
ří i přesto vycházeli s velmi dobrým prospěchem 
a mnozí z nich se dopracovali velmi dobrých – ně-
kdy až vynikajících výsledků např. jako lékaři, in-
ženýři, pedagogové, vysocí důstojníci, když se ne-
nápadný, skromný chlapec Mirek Mlčoch z Račan 
vypracoval až na generála! 

Jen namátkou ještě několik příkladů, tak pri-
mář MUDr. Jiří Pazdírek s chotí Maruškou jako 
emisaři českého zdravotnictví po léta působili ve 
vzdálené Libyi, Miluška Pospíšilová působí jako 
pedagožka na jedné vysoké pražské škole, inženýr 
Ludvík Šnajdr – ředitel Okresní zemědělské správy 
v Šumperku, úspěšná kulturní pracovnice Helenka 
Vykydalová – Zoubková vynikající studentka na br-
něnském ústavu, zesnulý pedagog – hudebník Jiří 
Vágner vedoucí oblíbené dechovky, František Melka 
– ředitel jedné z největších škol Ostravska, býva-
lý ředitel budovatel elektromontážního závodu EZ 
ve Velkých Opatovicích František Přidal, Věruška 
Grimmerová a Irča Štafová – Kvapilová jako gymna-
ziální pedagožky a ještě duše naší obce – dlouhole-
tý starosta Rosťa Grulich. Jsem si plně vědom, že 
výčet není kompletní, ale ať mi prominou ti, kteří 
nebyli tu uvedeni. 

Nesmírnou radostí jsem naplněn z onoho pros-
tého faktu, že ani jediný z našich žáků se nedostal 
do konfliktu se zákonem a jako řádný občan naší 
krásné vlasti vždy poctivě plnil uložené povinnosti. 
Pedagogům pak přeji doširoka otevřené srdce, eru-
dici a lásku k tak důležitému výchovnému ne povo-
lání, nýbrž poslání, a žákům pak, aby si vážili ško-
ličky, kde prožívají ta nejkrásnější léta svého života, 
a vědomostí zde získaných se snažili plně využít při 
vstupu do reálného života.

K. 

Vážený pane starosto, pane Grulichu,
 
jménem České televize si Vám dovoluji připomenout další postup při vypínání 
analogového zemského vysílání ČT. Kroky připravované na přelom prosince 2010 
a ledna 2011 se týkají také Vaší obce.
 
V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Jaroměři-
ce (48. kanál) – reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. Vysílání 
tohoto analogového vysílače malého výkonu z technických důvodů není před vy-
pnutím označené piktogramem ani textovou lištou. Diváci musí sami ověřit, zda-
li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného v televizním přijímači.
 
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiplexem veřejné služ-
by se všemi čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Brno, kam Vaše obec patří, 
zajišťují vysílače velkého výkonu Brno – Hády, Brno-město – Barvičova, Brno – 
Kojál a Mikulov – Děvín (všechny shodně na 29. kanálu).
 
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu 
zemského digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vy-
sílání – kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech 
čtyř programů České televize z družice Astra 3A a také distribuci ČT HD z dru-
žice Astra 3B (pozice 23,5° východně, platformy CS Link a SkyLink). Na družici 
Astra 3A jsou nově k dispozici i regionální mutace zpravodajských pořadů Čes-
ké televize pro severní a jižní Moravu. Od listopadu jsou ve zkušebním provozu 
vysílány tři varianty programu ČT1. Řádný provoz regionálního vysílání České 
televize na satelitu začne 3. ledna 2011, od kdy budou divákům v celé republice 
k dispozici ve vybraných časech tři verze programu ČT24. Na něj se přesunou 
prodloužené Události v regionech a přibudou také nové Události v regionech Plus. 
Více na stránkách internetového speciálu www.digict.cz v rubrice Příjem regio-
nálního vysílání a v tiskové zprávě Česká televize na satelitu: nově i regionální 
vysílání pro Moravu.
 
Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového zemského vysílání České te-
levize k 31. 12. 2010 najdete v tiskové zprávě ČT vypne na konci prosince přes 70 
analogových dokrývačů ČT2.
 
Další informace o digitalizaci České televize diváci získají ve zpravodajství ČT, 
v teletextu ČT1 od strany 650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká 
linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).
 
Předem děkuji za zprostředkování těchto informací obyvatelům Vaší obce.
 

S přáním příjemného dne
 

Štěpán Janda
Redaktor

 
ČESKÁ TELEVIZE

Tiskový útvar
 

Adresa: Kavčí hory, 140 70  Praha 4
Telefon: +420 261 133 210

E-mail:	stepan.janda@ceskatelevize.cz
Web: www.ceskatelevize.cz/press

RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy
 

Vše o digitalizaci České televize
Na internetu: www.digict.cz
V teletextu ČT1: strana 650

V Diváckém centru ČT: telefon 261 13 74 74 (07:30 – 20:00 hodin)
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RŮZNÉ

Národní institut pro integraci osob 
s omezenou schopností pohybu 

a orientace ČR,
krajská organizace Pardubického 

kraje, o. s.

Salvia
středisko sociálních služeb

Wolkerova alej 18/92,  
568 02 SVITAVY

461/535	324,	e-mail:	salvia@salvia.cz,	
www.salvia.cz

Detašované pracoviště – Městský 
úřad Jevíčko

Rozpis dnů, kdy budeme dojíždět na 
detašované pracoviště, kde budeme 

od 8:15 hodin do 10:00 hodin. 

27. ledna 2011
24. února 2011
24. března 2011
28. dubna 2011
26. května 2011
30. června 2011
25. srpna 2011
29. září 2011
27. října 2011

24. listopadu 2011

V měsíci červenci se nejezdí. 

Těšíme se na společnou spolupráci 
i v novém roce 2011.

Ludmila Benešová
vedoucí střediska soc. služeb Salvia

Ve Svitavách dne 1. 12. 2010

Ranni kafé

Zprávy z OCHMT

     Ho nás doma se ráno ke snidani tradičně 
ďálo  „kafé“. Bela to vlastně bilá káva, teda 
mliko smichany s kávovym vodvarem. Naši 
kopovale kávovinovó směs Melto. Do vode 
se nasepala  vrchovatá polivková žečka 
a nechalo se to povařet. Abe to mělo lepši 
šmak a pěkně to vonělo, tak tam mama 
předávala aji trocho zrnkovyho kafé. 
Mnohde se stalo, že pře troše nepo-
zornosti rechlo zpěněné nápoj rovnó 
z bodem varo hotekl  po plotně…

     Dež jsem chtěl někde čaj, 
tak mně naši řikale, že je to po 
ránu SLABY, abech si rači hodělal 
kafé. Že čaj je vlastně jenom vobarve-
ná voda, že to naše kafé je prostě seťéši  pro 
svojo hostoto. E gdež sme měle doma take 
kozi mliko, kafé se ďálo z kravskyho, protože 
z koziho jsme ho jako děcka nechtěle, a tak 
se převážně nalivalo našemo praseti na pře-
lepšenó. A protože sem bel hodně vebiravé, 
tak sem si meltovy kafé e mliko nalival do 
hrnko bedlevě přes ceditko, abech náhodó 
neměl aji blano z mlika nebo nějaky to hrobši 
zrnko z melte.

     Pamatoji si, že muj děda ož neměl žádny 
zobe, a tak si kafé dával do kastrólko, kam 

si  drobil soché chleba. Ho sósedu ďále ráno 
take kafé, ale na rozdil vod nás zase ze 
žetovke. Dřiv si meltovy kafé v litrovym 

kafáblo vozel do práce aji brácha, dež ďál 
ve sklárnách, abe aspoň trocho hohasel 
žizeň ho rozpálené pece.

     Dež sem jednó přejel dom 
a chtěl mamě ráno hodělat 
kafé, našel jsem v komoře 
v modrym litrovym hrnko na 

dně ož jen zbetek, kerymo 
se řikalo SOC čili hosazená 

hrobši zrnka z hovařené  ká-
vovinové směse Melta. A tak 

jsem nakonec kafé hovařel ze sáčko, 
ale to nebelo vono - po smicháni z mlikem 
belo moc světly. Bohožel, belo to jeji posled-
ni ranni kafé, kery měla doma e v ževotě zá-
roveň.

     Po čase sem v komoře našel voseřelé mod-
ré litrové hrnek aji s hosazeným socem na 
dně ještě vod tenkrát. Hrnek nakonec prodi-
ravěl, ale nemělo ož z něho co vetyct a hlav-
ně: NEBELO OŽ KOMO Z NĚHO NALIT TO 
NAŠE KAFÉ. 

-pak-

OCHMT vypisuje výběrové řízení na tyto po-
zice:

•  Vedoucí Sociálně terapeutických dílen 
ULITA  

•  Pracovník v sociálních službách v den-
ním stacionáři Domeček

Nabízíme zajímavou a tvořivou práci v soci-
ální oblasti, možnost dalšího profesního růs-
tu a práci v příjemném prostředí.  Písemné 
žádosti s motivačním dopisem, strukturova-
ný životopis a kopii o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, popř. akreditovaném kurzu zasílejte 

písemně do 17. 1. 2011 na adresu OCHMT: 
Svitavská 44, 571 01, Moravská Třebová
Více informací naleznete na našem webu: 
www.mtrebova.charita.cz, nebo na pracov-
ním úřadě v Moravské Třebové.

Srdečně Vás zveme na Benefiční Tříkrálový 
koncert! Motiv plakátu zpracoval pan Vla-
dimír Čadílek, na jehož tříkrálový obrázek, 
který Vám již tradičně koledníci roznesou, se 
můžete opět těšit. Za jeho nezištnou podporu 
upřímně děkujeme.

Šetrnost
Přihlížel kníže Friedrich Thurn-Taxis se synem Hu-

gem na nádraží v Chornicích na vagonování kulatiny 
z jeho lesa. Při svačinové přestávce všichni zašli do ná-
dražní hospody, kde nalévala paní Franková. Ptá se, vi-
douce „pány“ „Co si poroučejí?“. Kníže si poručil sodov-
ku. Obsluhující myslela, že alespoň mladý pán si poručí 

koňak, ale jak svoji myšlenku vyslovila, 
hned ji kníže zarazil slovy: „Mu také so-
dovku“. Hugo tedy pil sodovku, převalujíce 
ji v ústech. Kníže to zpozoroval, přestávka 
končila a on paní Frankové připomenul: „Tu 
sodovku mu schovejte na zítra, on ji dopije“. 

Ze vzpomínek železničního zřízence p. Aloi-
se Faltýnka z Biskupic – Flintóra č. 79.

František Plech
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ŠKOLY

Vypouštění balonků s Českým Ježíškem

Projektový den – KRYSTALY
Dne 14. 12. 2010 proběhl na Gymnáziu v Jevíčku projektový den – 
Krystaly. Projektu se zúčastnili studenti třídy sexty. 
Studenti připravovali v průběhu projektového dne v chemické labo-
ratoři krystaly modré skalice, kamence draselno-hlinitého a hexa-
kyanoželezitanu draselného procesem volné krystalizace, vyráběli 
z papíru modely krystalů a zařazovali je do krystalových soustav, 
v učebně výtvarné výchovy ztvárňovali nejrůznější tvary krysta-
lů a ve fyzikální laboratoři si prakticky ověřili fyzikální vlastnosti 
krystalů na příkladu krystalů ledu. Z připravených krystalů, papíro-
vých modelů a výtvarných prací zhotovili výstavku na chodbě školy 
a v učebně sexty.
Projekt je využitelný ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda 
(využití různých solí k přípravě krystalů, prohlubování estetické-
ho cítění při vlastním ztvárnění krystalů, využití při výkladu učiva 
o krystalické stavbě látek, fyzikálních a chemických vlastnostech 
látek, využití krystalů v průmyslu, tvorba krystalů v přírodě, pod-
mínky vzniku krystalů) a Člověk a svět práce (práce se solemi, vy-
užití a práce s laboratorní technikou, využití výtvarných pomůcek 
a materiálů).
Projekt integruje předměty chemie, biologie, geologie, fyzika a vý-
tvarná výchova.
Tematicky zaměřený projekt nazvaný Krystaly si klade za cíl de-
monstrovat studentům široké použití znalostí z chemie, biologie 
a fyziky ve výtvarných technikách a v běžném životě. Vlastním 
zapojením studentů by mělo dojít k prohloubení zájmu o přírodní 
vědy, prohloubení estetického cítění, zdokonalení dovedností a ma-
nuální zručnosti. Klade důraz na uplatnění nápaditosti a tvořivosti 
studentů. Práce ve skupinách se podílí na posílení prevence ne-
žádoucího chování a vzniku sociálně-patologických jevů. Úspěšné 
provedení projektu by mělo přispět k rozvoji těchto klíčových kom-
petencí: řešení problému, spolupráce, učení, komunikace.

Tradiční vánoční hrátky na 
Gymnáziu v Jevíčku

Vůně punče, dav lidí, melodie koled, stoly plné výrobků a uvolněná atmosféra, 
úsměvy studentů a profesorů, kteří bok po boku bojují proti zákeřným ruko-
dělkám. Ano, to jsou Vánoční hrátky, akce pořádaná Gymnáziem v Jevíčku. 
Tato příležitost udělat někomu radost téměř na poslední chvíli se letos na-

skytla v úterý 21. 12. Vánoč-
ní odpoledne zahájil pěvecký 
sbor studentů v čele s p. profe-
sorem Pávkem. Zazpíval něko-
lik koled, vrcholem bylo Credo 
z Rybovy České mše vánoční. 
Po tomto libozvučném přiví-
tání jako by se ozval výstřel 
z pušky a natěšený dav vyběhl. 
Někteří doběhli ke stolku, kde 

na ně čekal boj s korálky, jiní zase k FIMO hmotě, svícínkům, ubrouskové 
technice. Zápasilo se i s výrobou broží a zvířátek z plsti nebo s výrobou taš-
tiček na dárečky. Samozřejmě, pokud byl nějaký zápasník unaven, šel si pro 
živou vodu v podobě nealkoholického punče a malého občerstvení.
Naštěstí pro nás tým studentů a profesorů zvítězil a škola je pořád na svém 
místě. Domů jsme odcházeli pozdě, ale plní vánoční atmosféry a s taštičkami 
dárků pro naše drahé. A to byl záměr.

Nikola Weiglová, 2.B
Foto Jakub Korbel, 2.B

Letos proběhl čtvrtý ročník celorepublikové 
akce tradiční vypouštění balonků s Českým 
Ježíškem. Město Jevíčko se zúčastnilo podru-
hé. A tak i když nám opět počasí nepřálo, 
sešli se 9. 12. odpoledne velcí i malí. Děti 
všech věkových kategorií se svými mamin-
kami, babičkami ale i tatínky. Letošní ročník 
probíhal ve spolupráci s místní mateřskou 
školou, která před samotnou akcí nachystala 
ještě krásnou předvánoční výtvarnou dílnu. 
A tak v 15:15 bylo rádiem Impuls odstartová-
no hromadné vypuštění. Jestli byl celorepub-
likový rekord z roku 2008 překonán, zatím 
ještě nevíme. Ale v Jevíčku ze zahrady mateř-
ské školy k nebi vyletělo 190 fialových balon-
ků s krásným přáním Ježíškovi.
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Mladíci v polovině druzí...

Florbal
DOROST/JUNIOŘI:
Naši nejstarší se v neděli 19. 12. 2010 zúčast-
nili tradičního Vánočního turnaje ve florbale 
ve Velkých Opatovicích. Letos se turnaje zú-
častnilo sedm družstev: Orel Boskovice, JTS 
Velké Opatovice, Sokol Jevíčko, Lysice, A JE 
TO Boskovice, Elita Velké Opatovice, VTS 
Velké Opatovice. Turnaj se hrál na dvě sku-
piny a potom sytemem play off, kde vítěz ze 
skupiny B postupoval přímo do semifinále, 
ostatní celky svedly bitvu ve čtvrtfinále. Náš 
tým ve složení Zbyněk Toman, Zdeněk Hraz-
děra, Jarda Vašíček, Martin Appel, Vít Musil, 
Petr Werner a v brance s Tomášem Hanákem 
po vyhrané skupině obsadil krásné a zaslou-
žené 3. místo. Kdy jen krůček, a to nepromě-
něný „nájezd“ a nevyužitá přesilovka v semi-
finále s týmem Orel Boskovice s výsledkem 
1:2, ho dělila od souboje o první místo. Pak 
hladce 6:4 porazil tým Lysic a umístění „bylo 
doma“ a jako třešničkou na dortu bylo vy-
hlášení nejlepšího brankáře, kterým se stal 
Tomáš Hanák ze sokola Jevíčko. Tímto bych 
rád poděkoval pořadatelům ze sokola Velké 
Opatovice a příznivce florbalu pozval v lednu 
do Jaroměřic na další turnaje Regio Florbal 
Cupu.

Za TJ Sokol Jevíčko  
všem hodně úspěchů v Novém roce

Se sokolským „Nazdar“  
MUC. Vít Musil

Žáci:
Tým mladších žáků se zúčastnil na konci lis-
topadu 2010  turnaje žáků v Brně. Nehledě na 
to, že kluci spolu trénují teprve od října pod 
vedením trenéra Martina Appla, vybojovalo 
družstvo TJ Sokola Jevíčko krásné 3. místo. 

Tímto bych jim chtěl pogratulovat a popřát 
do nového roku mnoho dalších úspěchů pře-
devším v župním turnaji (krajském) ve flor-
bale, který se bude konat v únoru, kde vítěz 
postupuje na oblastní přebor do Prahy.
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Bulldogs brno R 7:1 2:0 3:0 0:6 3/0/1 12:7 9b. 2.

DDM Strážnice 1:7 N 4:4 5:7 1:16 0/1/3 11:34 1b. 5.

Sokol Jevíčko 0:2 4:4 O 3:2 1:5 1/1/2 8:12 4b. 3.

Sokol Strážnice 0:3 7:5 2:3 29.11. 1:10 1/0/3 10:21 3b. 4.

Gulliver Brno 6:0 16:1 5:1 10:1 2010 4/0/0 37:3 12b. 1.

Na sklonku roku, závěrečné turnaje ukon-
čily první polovinu, stolně tenisové sezony 
2010-2011.  Na dění se aktivně podíleli hrá-
či i činovníci z TJ Pinec Jevíčko, pořádáním 
přeboru regionu Svitavy, všech žákovských ka-
tegorii. Výsledky vynikající – kategorie: N.M.Ž. 
– 2. místo Jakub Mauer, kat. M.Ž. – 1. místo 

Jakub Vrbický – okresní přeborník, kat. S.Ž. – 
1. místo Jakub Vrbický – okresní přeborník, 
2. místo Filip Hanousek, 3. místo Michal Va-
šíček, kat. DOR. – 1. místo Filip Hanousek 
– okresní přeborník, 3. místo Michal Vašíček 
– všichni Jevíčko. Ceny pro umístěné hráče 
sponzorovalo Město Jevíčko a fa. JAKACom.
Závěrečné dvojutkání odehrálo i mužstvo kate-
gorie muži Jevíčko, na půdě soupeřů. K utkání 
hráči odjeli bez stálé opory Petra Havlíčka, ale 
s jedničkou týmu Patrikem Vrbickým a stále 
se lepšícími mladíky Patrikem Šafářem, Ale-
šem Vaculou, Lubošem Vykydalem. Kluci za-
bojovali, porazili Korouhev 10:7, Poličku 10:4, 
což jim zajistilo druhé místo celkově.
Pořadí: 1. Mor. Třebová D-30 b., 2. Jevíčko 
A-25 b., 3. Litomyšl C-22 b., 4. Vidlatá Seč 
C-20 b., 5. Morašice B-17 b., 6. Polička D-17 b., 
7. Mor. Třebová E-16 b., 8. Linhartice B-13 b., 
9. Němčice B-13 b., 10. Korouhev B-11 b. 

P.S. Zdraví, štěstí, vzájemnou úctu všem li-
dem dobré vůle v nadcházejícím roce 2011, 
přeje za TJ Pinec Jevíčko, Oldřich Zecha.
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Program kina Astra Jevíčko – leden 2011
1. 1., sobota v 17:30 hod., Americký film:
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA
Někdy láska doopravdy bolí. Scott potká američanku Ramonu, do které se zamiluje. 
Cesta k jejímu srdci ovšem není zrovna jednoduchá a stojí na ni sedm bývalých Ra-
moniných kluků. Hrají: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin a jiní.
Vstupné: 69 Kč, 112 minut, mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
8. 1., sobota v 17:30 hod., Americký film:
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Dobrodružný romantický film. Liz Gilberová je moderní žena, která se po rozvodu 
vydává poznávat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své já. 
V Itálii se naučí vychutnávat jídlo a nicnedělání, v Indii meditovat a v Indonési 
najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Hrají: Julia Ro-
bertsová, James Franco, Richard Jenkins, Viola Davisová a další.
Vstupné: 69 Kč, 140 minut, mládeži přístupný
15. 1., sobota v 17:30 hod., Americký širokoúhlý film:
ĎÁBEL
Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž… Když nejede výtah v mra-
kodrapu, je to nepříjemné. A když je s vámi v té plechové krabici někdo, kdo vám 
usiluje o život, je to horor a taky se asi začnete bát jezdit ve výtahu. Hrají: Chris 
Messina, Matt Craven, Bojana Novakovicová a další.
Vstupné: 69 Kč, 80 minut, mládeži nepřístupný
22. 1., sobota v 17:30 hod., Český film:
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie popisující nedávnou minulost. Mozaiku osudů čtyř adolescentů, 
jejich rodičů a učitelů sjednocuje osoba vypravěče Petra, jenž v pražské předměst-
ské čtvrti prožívá nelehkou pubertu v normalizační éře. Hrají: Libor Kolář, Anna 
Geislerová, Jan Hrušínský, Jana Šulcová a další.
Vstupné: 69 Kč, 137 minut, mládeži přístupný
29. 1., sobota v 17:30 hod., Americký širokoúhlý film:
BENGA V ZÁLOZE
Akční komedie, ve které jsou detektivové Danson a Highsmith nedrsnějšími a nej-
oblíbenějšími poldy široko daleko. Nepotřebují tetování – to druzí si nechávají na 
tělo vytetovat jejich portréty. Hrají: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendesová, 
Michael Keaton, Steve Coogan a další.
Vstupné: 69 Kč, 107 minut, mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie. Změna programu vyhrazena.

Přehled akcí ve městě Jevíčko 
na měsíc leden 2011
01.01. 09:30 Mše svatá, slavnost Panny Marie, KNPM Jevíčko
01.01. 17:30 Scott Pilgrim proti zbytku světa, Kino Astra
02.01. 15:00 Koncert Jevíčského Big bandu, sál Kina Astra
04.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
05.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
05.01. 14:30 Důchodem s humorem,Senior klub RC Palouček
06.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
06.01. 15:30 Výtvarné odpoledne  s Renatou, RC Palouček
07.01. 17:00 Žehnání tříkrálových koledníků, KNPM Jevíčko
08.01. 17:00 Tříkrálový koncert v kostele, KNPM Jevíčko
08.01. 17:00 Výroční valná hromada SDH, Dům hasičů 
08.01. 17:30 Jíst, meditovat, milovat, Kino Astra
10.01. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Palouček
10.01. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
11.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
12.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
12.01. 14:30 Jak cvičit po ránu, Senior klub RC Palouček
12.01. 17:00 Koncert žáků Ivany Svojanovské,sál Zámečku
13.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
13.01. 15:30 Tvořivá dílna, RC Palouček
13.01. 17:00 Koncert žáků Jitky Nedomanské,sál Zámečku
15.01. 17:30 Ďábel, Kino Astra
16.01. 12:00 Mistrovské utkání ve stolním tenise-muži,prostory ZŠ
16.01. 15:00 Koncert Etien Bandu, sál kina Astra
17.01. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Palouček
17.01. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
18.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček 
19.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
19.01. 14:30 Automasáž, Senior klub RC Palouček
20.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
20.01. 15:30 Výtvarné odpoledne s Renatou, RC Palouček
20.01. 18:00 Románská a gotická kultura,sál Zámečku, MěK Jevíčko
22.01. 09:00 Novoroční turnaj žáků ve florbale, tělocvična ZŠ
22.01. 17:30 Občanský průkaz, Kino Astra
24.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
24.01. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
25.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
26.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
26.01. 14:30 Výtvarná dílna, Senior klub RC Palouček
26.01. 17:00 Koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámečku
27.01. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
27.01. 15:30 Setkání s pohádkou,literární odpoledne,RC Palouček
29.01. 17:30 Benga v záloze, Kino Astra
31.01. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Palouček
31.01. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček

 

P R O G R A M  

NA   L E D E N 
POZOR! ZMĚNA! Byl sjednocen čas všech dopoledních aktivit. 
Jednotný začátek bude v 9:30 hod. Děkujeme!!! 

Pondělí 3. ledna 2011 ZAVŘENO ZAVŘENO  

Úterý 4. ledna 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE 

S DĚTMI 2 - 3 roky 
ZAVŘENO  

Čtvrtek 6. ledna 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM  

PRO RODIČE S DĚTMI  
10 měsíců - 2,5 roku  

15:30 VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE Renata 

Pondělí 10. ledna 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 11. ledna 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 13. ledna 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

10:45 PŘEDNÁŠKA 
S NÁSLEDNOU 

OCHUTNÁVKOU NA 
TÉMA  

BEZLEPKOVÁ DIETA 

15:30 TVOŘIVÁ 
DÍLNA Jana 

Pondělí 17. ledna 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

 

Program seniorského klubu na leden: 

Středa 5. ledna 2011 
důchodem s humorem - 
vyprávění vtipů 

Středa 12. ledna 2011 jak cvičit po ránu 
Středa 19. ledna 2011 automasáž 

Středa 26. ledna 2011 výtvarná dílna s Janou Junkovou 
 

Úterý 18. ledna 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 20. ledna 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

15:30 VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE Renata 

Pondělí 24. ledna 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 25. ledna 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 27. ledna 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

10:45 BESEDA 
S NÁSLEDNOU 

UKÁZKOU NA TÉMA 
PŘEKVAPENÍ ZA ODMĚNU 

15:30 SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU 

LITERÁRNÍ ODPOLEDNE 
Bára 

Pondělí 31. ledna 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 
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RŮZNÉ

Milan Nechuta: Vánoce
Stréčko, to je moc dobře, že ste dnes na Vánočni 
besedo vzal sebó he tetičko, protože to, co sem 
vám zatím vekládal, to bel jenom čajíček, proti 
tomo, co hoslešite dnes.
Dnes vám povim vo svým tchánovi, keryho sem 
ževiho nihdá neviděl.
Muj tchán bel tak jako me, eště v r.1920 úplně 
chodobné, kluk.A v tem roce se vedal do Prahe na 
véstavo a tam viděl první americkó michačko na 
betón.Rodinná legenda říká, že se na to michačko 
dival dvacet minoť a viděl, že to je jeho uspěšná 
oblast.Von každé člověk má uspěšnó oblast, je-
nom jo najit.Podle méch zkušenosti bévá hrozně 
blizko a ledi dělaji to chebo, že jo hledaji daleko 
a tém pádem jo nikde nenandó.
Tchán nezačal dělat michačke na betón, ale začal 
dělat betónovy chodnike, betónovy selnice, beto-
novy plote, taške na střecho, kominovy dviřka, 
prostě všecko z  betono, ale nevic mo venášele 
te chodnike, dělal to jednoduše do štvercu metr 
krát metr.Decky zajel do dalšího města, tam sta-

rostovi vokázal fotografie, jak to vepadá, domlovil 
ceno, dělal to vo polovičko laceněj a vo polovičko 
rychlej než klasičti dlaždiči a tém drtil konku-
renci.Decky to nahočel jednoho dělnika a ten to 
dělal na mistě s místníma nádenikama a néšikov-
něšiho zasé vzal jako parťáka dál, takže nakonec 
dělal chodnike ve 146 městech a dědinách v Če-
chách, na Moravě, na Slovensko he v Maďarsko.
Bel bohaté, měl na každé deň jiny auto a ne le-
dajaky.To belo Bugati, Hup mobil, Ferari, Porsche 
a takovy.
Jenomže se jednó ráno podival dyl do zrcadla a  
povidá si:“Te vole, te máš milióne, ale nemáš ženo 
a děcka.“
Tak se v nedělo pěkně voholel a šil do Lucerne na 
odpoledni čaje hledat nevěsto.A tam našil sexbom-
bo, švadlenko, cero chodyho šefce z Karlina, ale 
to mo nevadilo.Začal ji blbnót hlavo, vozel jo do 
Špindlo, do Karlovéch Varu do tech nedražších ho-
telu a že si jo veme.Staři bele proti, ji belo třiadva-
cet let a mo još třiapadesát, ale vepadal dobře.
Švadlenka plakala, že to je ten jeji princ a deš 
nedovolijó, habe si ho vzala, že hópne do Vltave. 

Tak plakale staři, a bela svarba. Sedm let bele 
bezdětni, ale pak se jim narodilo děvče a pak 
kluk. A pak to přešlo.
Velké Únor, znárodněni. Mo oš belo přes šedesát, 
šófér ho jěště ráno vezl k Poděbradum, kde stavěl 
betónovó selnico a deš přejel po poledňo dom, 
tak oš Lidovy milice pichale do štrozoku, hleda-
le zlato, zabrale orginále vobrazu z pozustalosti 
Eme Destinové, persky koberce, ale he přibore 
a taliře.
Prostě všecko.
Tchána zavřele. Šestnást měsicu po kolena ve 
vodě doloval v Jáchymově uran, nemocnyho ho 
dovezle dom a homřel.
Vdova mosela hneť naś topnót do práce do 
TIBE.
Ledi bele tak zblbli, že mlíkařka Kodytkova jim 
nechtěla prodat mliko a rohlike, že só to děcka 
vykořisťovatele a nemaji nárok.
V Jáchomě ho bile a poselovale se řečma: „Dělá-
me to pro dobró věc“.“Ničime vykořisťovatele pro 
dobro lidstva.“
A he na toto já meslim vo Vánocich.

Městská knihovna Jevíčko – leden 2011

Životní cesta autora z Malé Hané

Vážení a milí čtenáři do Nového roku,
Vám přejeme hodně zdraví, lásky a pohody 
v rodině a spoustu společných setkání na ak-
cích knihovny.

17. ledna, pondělí, zámeček v 9.00 hodin
Trénink paměti
Kurz je určen pro všechny, kteří už absolvo-
vali kurz v roce 2010 a mají zájem pokračovat 
v trénování paměti a nechtějí nechat zahálet 
mozkové buňky.
Přihlásit se můžete v knihovně do 
13.1.2011.

20. ledna, čtvrtek, zámeček 18.00 hodin
Románská a gotická kultura
Přednáška Jana Valíčka o krásách dob dáv-
no minulých s bohatým obrazovým doprovo-
dem.

Těšíme se na Vás v roce 2011.

Pojďte s námi 
poskládat umění, které 

prochází žaludkem
V dnešní uspěchané době je dobré mít něco, 
co nám na chvíli pomůže se zastavit, chvíli re-
laxovat. A skoro každý má nějaké místo, které 
je pro něj oblíbené, které má rád. A zvláště 
v dnešní globalizované době je moc dobře tato 
místa si uchovávat ve svém srdci. Prostě ně-
kam patřit. A naše Malá Haná je jedno z těch 
míst, která si umějí uchovávat svoje tradice. 
Ať už je to nějaký rituál, nějaká zvyklost, ně-
jaká specifičnost stále nejvíce se asi předávají 
věci týkající se jídla. O jídle by se daly psát 
celé knihy. A proto pojďte s námi sbírat re-
cepty. Roky osvědčené i moderní skvosty naší 
kuchyně především ty krajové, co nikde jinde 
nevaří nebo mají už v upravené podobě. Pro-
stě ty, které neodmyslitelně patří k našemu 
kraji.  A pokud budou napsané ještě v našem 
krásném v nářečí, bude to ojedinělý počin. 
Staňte se spoluautory a spoluautorkami naší 
kuchařky. Pojďte nám věnovat své osvědče-
né recepty nebo třeba i vyprávění, podělte se 
s námi, abychom se potom my mohli podělit 
s vámi, kteří máte rádi dobré jídlo a ctíte staré 
i nové tradice.
Kdo bude chtít, může jeho jméno být přímo 
u toho receptu uveřejněno. Pokud se k němu 
váže i nějaká zajímavá historka, tak nám na-
pište i tu k tomu. 
Až do konce měsíce června můžete na níže 
uvedené adresy posílat své recepty. Nejpilnější 
přispěvatel/ka bude odměněn. Na konci roku 
vás pak pozveme na ochutnávku.
Pojďme i příštím generacím uchovat naše tra-
dice.

www.jevicko.org/paloucek
paloucek@jevicko.org

tel.č.: 776 74 46 15
osobně: Bára Haasová

Milan Nechuta se narodil dne  8. září 1945 v po-
četné rodině sedláka v Knínicích u Boskovic, na 
Malé Hané.
Stále je přesvědčen, že jeho životním posláním 
je psaní.
Prošel „hrabalovskou“ cestu životem. Pracoval 
v nejrůznějších prostředích a svoje poznatky po-
psal v knize „Generační výpověď“.
V příběhu človíčka, autsajdra, je popsána doba 
od r.1945 do současnosti.
Dokumentární román „Generační výpověď“ po-
pisuje vše, co ovlivnilo autora:
Násilná kolektivizace, to, že v socializmu neplatí 
to, co je hlásáno, totiž že lidé druhé kategorie 
jsou autory a herci svého dramatu, studentský 
život v Brně, nejrůznější zaměstnání, problémy 
v manželském soužití, až po nechtěný hapy end, 
nalezení životní partnerky a uspokojivého za-
městnání.
Snaha o vydání knihy „Generační výpověď“ za 
finanční pomoci České pošty je jednou z posled-
ních šancí, aby tako kniha, oceněná „Velkou ce-

nou Literární Vysočiny 2008“, se dostala ke čte-
nářům nejen Jihomoravského kraje.
S malou dávkou nadsázky se dá říci, že autor 
svou knihou chce lidstvu sdělit, že i málo nada-
ný člověk může účinně bojovat proti zlu.
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HISTORIE

Jevíčské muzeum
Sbírky jevíčského muzea, které mělo původ-
ní název „Vlastivědné muzeum města Jevíč-
ka pro Malou Hanou“, se stále rozšiřují, a to 
převážně dary, poněvadž muzeum nemá na 
nákupy finanční prostředky. 

V posledních dnech daroval našemu muzeu 
p. řed. Dušan Zlobický ze Zlína, příbuzný 
prof. Františka Makovičky sochu truchlící 

dívky s nápisem „Odcházíme za cílem Božím 
v závratné končiny vesmírné“ (foto Zdeněk 
Šustr z Brněnské ulice). 

Autor sochy p. František Makovička se naro-
dil dne 23. března 1889 v Moravských Budě-
jovicích. Do Jevíčka přišel již jako důchodce 
v roce 1944, oženil se zde s dcerou profesora 
Edmunda Kolkopa, bydlel v Pivovarské ulici 
č. 107. Vystudoval tříletou keramickou školu 
ve Znojmě, později navštěvoval krátkou dobu 
Akademii výtvarných umění v Praze a absol-
voval čtyřletou umělecko-průmyslovou ško-
lu ve Vídni. Mezi jeho vzory patřil vídeňský 
Oskar Kokoschka, Francouzi Paul Gauguin, 
Auguste Renoir, Claude Monet a další. V době 
„Protektorátu Čechy a Morava“ měl ve výloze 
hodinářství p. Alois Gottwald v Kostelní uli-
ci sošku s proslavenou řečnickou otázkou Ci-
cerona „Quo usque tandem Catilina abutere 
patientia nostra“ (jak ještě dlouho, Katilino, 
budeš zkoušet naši trpělivost). Líbilo se mi 
to a bylo to v německém Protektorátě odváž-
né. Prof. Makovička byl také správce muzea 
od roku 1953 do roku 1970, kdy umírá.

Jevíčské muzeum je malé, regionální muze-
um, které se ale může pochlubit mimořádný-
mi exponáty. Přečtěte si v knize návštěv zápi-
sy odborníků z celé republiky. Naše muzeum 
je označováno za úžasné, hodnoty některých 
exponátů za nevyčíslitelné, jedinečné, připo-
mínající staré, zašlé časy. Mimořádné podě-
kování za obětavou práci v muzeu patří Jar-
mile Havlíčkové, Miloslavě Mlatečkové, Marii 
Suchomelové a Zdeňku Šustrovi z Jevíčka. 
Tato skupina nadšenců pečuje o muzeum 
s obrovskou péčí, bez platu a s obdivuhod-
ným zájmem. 

Ing. Jan Suchomel

Jevíčský rodák 
Josef Továrek

Josef Továrek se narodil  
28(29?). 12. 1924 v Jevíčku  
v domě č. 235, dnes č. 389.

Po absolvování živnostenské školy 
v Jevíčku nastoupil do drogerie své-
ho otce. Pro tuto drogerii začal sám 
vyrábět některé produkty. Za němec-
ké okupace byl nasazen na práci do 
letecké továrny. Když se u něho plně 
rozvinula tuberkulóza, byl propuštěn 
domů. Z této nebezpečné choroby se 
naštěstí vyléčil a od roku 1947 praco-
val v nemocnici U Svaté Anny v Brně. 
Nejprve jako nemocniční zřízenec, 
ale brzy s podobnými nadšenci, jako 
byl on sám, začal budovat na inter-
ní klinice laboratoř. Postupně svou 
pílí a pracovitostí dosáhl toho, že je 
dnes považován za jednoho z našich  
zakladatelů klinické biochemie (pře-
devším v oblasti enzymologie) a la-
boratorní medicíny. Nespokojil se se 
znalostmi, ke kterým dospěl samo-
studiem. Na brněnské univerzitě zís-
kal titul RNDr. 

Vědom si významu vzdělání věnoval 
velké úsilí vzdělávání jiných, přede-
vším zdravotních laborantů v brněn-
ském Institutu pro další vzdělávání 
pracovníků ve zdravotnictví. Nejenže 
je vyučoval, ale psal pro ně, a neje-
nom pro ně, učební texty a knihy (ně-
které se spolupracovníky). Ty o enzy-
mologii jaterních nemocí a srdečního 
infarktu překročily i hranice našeho 
státu. 
 
Josef Továrek patřil k těm nemnoha 
lidem, kteří vychovali první genera-
ci našich laborantů, analytiků a léka-
řů v oboru klinická biochemie. Roku 
1994 byl oceněn čestným členstvím 
v České společnosti klinické bioche-
mie.

Zemřel 1. 6. 2006. 

Zdroje informací:
Kazda, Antonín: Zakladatelé a budo-
vatelé oboru, www.cskb.cz
ČSKB→RNDr. Josef Továrek,  
www.cskb.cz

Štěpán Blažek

Krutý osud ředitele jevíčského gymnázia
V letošním roce uplynulo 120 let od narození 
bývalého ředitele jevíčského gymnázia Karla 
Littlocha. 
Karel Littloch se narodil 29. ledna 1890 v Ná-
chodě. Vystudoval matematiku a fyziku na 
Karlově univerzitě a potom postupně působil 
na mnoho školách. Od roku 1929 do roku 1934 
byl ředitelem jevíčské reálky. Byl ženatý a měl 
dvě dcery. Mimo svou pedagogickou činnost 
na gymnáziu se věnoval osvětové práci v Soko-
le. V roce 1934 byl přeložen do Brna. 
V období nacistické okupace byl jako so-
kolský pracovník 8. listopadu 1941 zatčen  
a uvězněn v Kounicových kolejích v Brně 
a v koncentračním táboře Mauthausen. O svém 

vězení a utrpení za druhé světové války vydal 
v roce 1945 knihu „Mauthausen – koncentrač-
ní lágr smrti“. Z této knihy uvádím některé 
jeho vzpomínky. 
Odpoledne 12. ledna 1942 se v brněnských 
Kounicových kolejích (největší nacistické věz-
nici na Moravě) připravoval nový transport 
vězňů do koncentračního tábora. Následující 
den ve tři hodiny ráno jsme se řadili ve vesti-
bulu v přízemí za hulákání a sprostých nadá-
vek gestapáků k odchodu. Seřazení byl příto-
men vyšší důstojník SS, který chrlil nadávky 
o bandě českých zrádců, ničemných psů a po-
dobně. 

Adolf Řehoř – pokračování příště
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

S T R A Š I D L O   N A    P Ů D Ě
- z Bezděčí -

Bylo to na podzim, kdy se začíná brzy 
stmívat a potom nastávají dlouhé večery. 
Tehdy se scházívali příbuzní a známí na 
přátelské hovory, aby jim ušla dlouhá chví-
le.

V kuchyni u jednoho domkáře v Bezdě-
čí bylo útulno. V kamnech praskal oheň a 
malá lampička mírně osvětlovala místnost. 
Ticho bylo rušeno jen hovorem. Pojednou se 
ve stropě nad kuchyní ozval prudký zvuk. 
Sílil stále víc a víc, až se ozývalo nepřetržité 
dunění a hučení.

Všichni přítomní se hrozně polekali. Ra-
chot se stupňoval tak, že se celá chalupa 
otřásala v základech. Nádobí v polici řinče-
lo, dveře se chvěly a vrzaly. Všichni přítom-
ní se už třásli hrůzou. Hluk na chvíli ustal, 
ale pak začal znovu. Vypadalo to, jako když 
se po tvrdé dlažbě valí bečka. To již nemohl 
v kuchyni nikdo vydržet. Dveřmi se však báli 
vyjít, proto otevřeli okno a vyskákali na ces-
tu. Utíkali k sousedům, aby jim pověděli, co 
se u nich doma děje. Prosili, aby je nechali 
u nich přenocovat, neboť nikdo se neodvažo-
val vrátit domů.

Jak dlouho ten hluk na půdě trval a kdy 
ustal, nikdo nevěděl. Teprve druhého dne 
ráno šli obyvatelé chaloupky domů, a to zase 
oknem, poněvadž dveře byly zajištěny zástrč-
kou. Večer s hrůzou čekali, zdali se nezvyk-
lé zvuky  budou opakovat, ale po setmění 
byl všude klid; nic nerušilo noční ticho. Co 
to bylo za zvláštní zvuky, nikdo nevěděl. 
Již nikdy více se neopakovaly, ale obyvate-
lé domku vzpomínali dlouho na to, jak kdy-
si vyskakovali oknem, aby se zachránili před 
neznámým nebezpečím.

S T R A Š I D E L N Ý    Č E R N Ý   P E S
- z Biskupic -

V biskupickém zámku a jeho nejbližším 
okolí pobíhal v noci ohromný černý pes. Byl 
spatřen za nocí tmavých i světlých, ale vždy 
před půlnocí. Naháněl hrůzu všem, kdož jej 
viděl, ale báli se ho i ti, kteří o něm jen sly-
šeli.

Nejvíc se ho obávali zámečtí úředníci; ne-
odvažovali se ani vyjít ven. Ačkoliv černý pes 
nikoho neohrožoval a nikomu neublížil, budil 
strach. Nikdo nevěděl, jak se ho zbavit.

Konečně se dočetli v jedné knize, že čer-
ný pes se v biskupickém zámku přestane ob-
jevovat tehdy, až bude vykácen jeden kaš-
tan  z aleje, vysazené u zámku před dávnými 
lety.

Kdo zápis o černém psu do knihy učinil a 
jak se o něm na zámku dověděli, není známo. 
Byla to však jistá osoba, která tajemného psa 
také někdy viděla a znala tajemství jeho za-
kletí. Z kaštanového dřeva se měla zhotovit 
kolébka, v níž se mělo kolébat dítě. Až se to 
stane, pes se poleká a zmizí, aniž by se někdy 
později v zámku zjevil.

Aby se tedy v biskupickém zámku zbavi-
li strašidelného černého psa, porazili v aleji 
kaštan a z jeho dřeva dali udělat kolébku. 
Když byla hotova, položili do ní malé dítě. 
A jen přestali kolébat, dalo se do křiku. To 
uslyšel černý pes a zmizel, jak to bylo tou ta-
jemnou knihou předpovězeno.

Od té doby měli v zámku pokoj – straši-
delný černý pes se více neobjevil.

V y p r a v ě č:    Štěpán  Š I L H A N, nar. 
1893, Unerázka

D I V Á   Ž E N K A   N A    H U Š Á K U
- z  Unerázky -

V lese - na Hušáku u Chornic – pracovalo 
několik drvařů. Káceli tam stromy. Byli za-
městnáni od rána do večera a poněvadž se jim 
ve tmě nechtělo jít domů, rozhodli se, že v lese 
přenocují. Někteří byli ze vzdálených vesnic a 
cesta večer jim byla obtížná. Aby jim v noci 
nebyla zima, snesli vždy suché větve a chvojí 
na hromadu, zapálili ji a pak se u ohně vy-
hřívali. Ulehli vedle sebe tak, že utvořili klu-
bíčko. Leželi v kruhu hlavami u sebe, aby si 
mohli povídat. Nohy měli natažené dopředu 
na všechny strany a schované pod chvojím.

Jednou v noci se u nich objevila divá žen-
ka a s podivem je pozorovala. Obcházela je 
dokola a pravila: „ Pamatuji doby, kdy Hušák 
byl rovinou a pak začínal být kopcem, ale ta-
kové divné zvíře jsem tu dosud neviděla. Má 
to plno hlav a žádné nohy.“

Kroutila nad touto záhadou udiveně hla-
vou, chodila ustavičně dokola, ale neodvážila 
se nikoho dotknout. Někteří drvoštěpi dosud 
nespali a proto ji dobře viděli i slyšeli. Le-
želi bez pohnutí a neodvážili se ani hlasitě 
dýchat.

Divná ženka se stále divila, pokyvova-
la hlavou, chvílemi přešlapovala na jednom 
místě, až konečně se vzdálila a zmizela mezi 
stromy. Drvaři se s hrůzou očekávali, neob-
jeví-li se znovu a do rána ani oka nezamhou-
řili.

Příštího večera se však rozešli do svých 
domovů. Nikdo z nich se neodvážil v lese pře-
nocovat, neboť se obávali, že lesní ženka při-
vede lesní muže, aby jim ukázala podivné zví-
ře s několika hlavami a žádnýma nohama.

Josef Vrbka 
Pověsti z Malé Hané

Historické čtení na pokračování

V y p r a v ě č:   Josef   P O K O R N Ý,  
nar. 1895, Bezděčí

S O U S E D   Č A R O D Ě J
- z Bezděčí -

Jednomu chalupníkovi ve Vrážném doji-
ly krávy tak, že měl vždy dost dobrého mlé-
ka. Ale pojednou se v mléce počala objevo-
vat krev. Chalupník si nevěděl rady, neboť 
poznal, že mu krávy někdo očaroval. Postě-
žoval si jednomu známému a ten mu pora-
dil, co má dělat: ze všech dveří, vrat i oken 
v domě uříznout po třísce a pak je všechny 
na ohnisku spálit. Přitom, aby prý nikomu 
neotevíral, ať se na něho jak chce dobývá.

Chalupník uposlechl rady zkušené-
ho souseda. Když ale začal třísky pálit,. 
ozvalo se prudké bušení na dveře. Chalup-
ník na ně nedbal a hleděl si svého. Teprve 
když na ohnisku zbyla jen hrstka popela, 
šel otevřít. Do síně se vpotácel jeden sou-
sed, celý červený a zděšený; zoufale pro-
sil, aby přestal s tím trápením, že bolest-
mi nemůže vydržet. Vrávoral po místnosti 
a škemral za odpuštění: „Byl jsem to já, 
kdo vám krávy očaroval. Udělal jsem to ze 
msty. A teď by mně to srdce propálilo.“

„Co vás to napadlo? Proč jste mu ško-
dil“, divil se chalupník.

„Víš, bylo to proto, že jsi mi upřel ty pe-
níze za tabák. Půjčil jsem ti čtyři krejcary 
na paklík tabáku a ty jsi mi řekl, žes je 
vrátil. Ale nebylo tomu tak a já jsem měl 
zlost. Ta čtyřka nestála za bolest, kterou 
jsem dnes vytrpěl.“

„Proč jste mi nepřipomněl, abych vám 
dluh vrátil?“ Chalupník sáhl do kapsy a 
podal sousedovi čtyři krejcary. „Zapomněl 
jsem na ně, odpusťte, ale proto jste mi ne-
musel uhranout krávy. Potrestal jsem vás 
jaksepatří, podruhé jistě nic takového ne-
uděláte.“

„Neudělám, jenom mne již více netrap! 
Byla to hrozná bolest.“

Soused naříkaje odešel a chalupník 
smetl zbytky popela z ohniště. Když pak 
přišel do chléva, krávy stály pokojně a 
sotva chalupnice začala dojit, pěnilo se 
v hrotku bílé mléko; po krvi v něm nebylo 
ani stopy.

Od té doby byly krávy zase v pořádku, 
ale chalupník se sousedovi – čaroději vždy 
zdaleka vyhýbal.
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slevy pro 
rodiny

s dětmi
� slevy až 50 %

pro rodiny s dětmi do 18 let

� registrace rodin ZDARMA

� slevy na území ČR, Slovenska 
a Dolního Rakouska na volný čas, 
kulturu, sport i nákupy

� soutěže, akce � internetový portál

www.rodinnepasy.cz

Tento projekt 

je financován 

Pardubickým 

krajem.
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Říká se, že uvařit dobrý oběd, večeři, připravit 
hostinu, dobré nápoje či upéci výborné zákusky, 
dorty nebo cukroví, to je vlastně umění. 
 

 
 

Staňte se spoluautory a spoluautorkami naší kuchařky. Pojďte nám 
věnovat své osvědčené recepty nebo třeba i vyprávění, podělte se 
s námi, abychom se potom my mohli podělit s vámi, kteří máte 
rádi dobré jídlo a ctíte staré i nové tradice. 
Sbíráme recepty především krajové. Čím specifičtější recept 
z oblasti Malé Hané, tím lépe. A pokud se k němu váže i nějaké 
zajímavé povídání, nějaká historka, nenechávejte si ji pro sebe. 
 

Proto Rodinné centrum Palouček ve spolupráci s Městem Jevíčkem 
vyhlašuje soutěž. 
Až do konce měsíce června můžete na níže uvedené adresy posílat 
své recepty. Nejpilnější přispěvatel/ka bude odměněn. Na konci 
roku vás pak pozveme na ochutnávku. 
Pojďme i příštím generacím uchovat naše tradice. 

 
www.jevicko.org/paloucek 
paloucek@jevicko.org 
tel.č.: 776 74 46 15 
osobně: Bára Haasová 


