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Fotoaktuality

Oprava na nové DPS

Mařínská studna pod střechou

Polní cesta u autostrády

Mikulášská jízda
Vážení přátelé!
Chornický železniční klub připravil tradiční 
„Mikulášskou jízdu“ zvláštního vlaku taženého 
parní lokomotivou 423.009. Z důvodu nemilé 
mimořádné události, při níž došlo k poškození 
stroje 310.092, se však tato akce neuskuteč-
ní v sobotu 26. listopadu 
2011, jak bylo původně plá-
nováno, ale až následující 
den, tedy v neděli 27. lis-
topadu 2011. Výchozí sta-
nicí soupravy, v níž bude 
Mikuláš se svojí družinou 
nadělovat dětem dárky, 
bude opět Česká Třebová. 
Z tohoto významného že-
lezničního uzlu vyjede mi-
mořádný vlak v 7.59 hodin 
směrem Skalice nad Svita-
vou. Vzhledem k hustému 
provozu na této části trasy 
budeme nuceni projíždět 
některé zastávky. Ve Skalici nad Svitavou je na-
plánován pobyt 31 minut pro kontrolu a mazá-
ní lokomotivy. Další jízda bude již probíhat po 
jednokolejné neelektrifikované trati s menším 
provozem, takže budou možné delší pobyty ve 
stanicích i na zastávkách. V Boskovicích odba-
ví zájemce o svezení zvláštním vlakem 
historická staniční pokladna, kte-
rá bude v provozu od 10.00 do 
11.10 hodin. Na šebetovském 
nádraží, kde je naplánován 
pobyt 74 minut, připraví 
místní spolky oblí-

benou občerstvovací stanici. Po nasycení všech 
hladových cestujících zamíří zvláštní vlak přes 
Velké Opatovice, Chornice a Moravskou Tře-
bovou zpět do České Třebové, kam dorazí po 
ujetí 127 kilometrů v 16.39 hodin. Vlak bude 
kromě Mikuláše a jeho družiny doprovázet 7 

průvodčích v historických 
železničních uniformách 
vzor 1934 a je docela mož-
né, že na kontrolu dorazí 
také dobový revizor. Ces-
tující, kterým nebude sta-
čit občerstvení v Šebetově, 
budou moci využít služeb 
bufetového vozu, který na-
bídne své služby po celou 
dobu jízdy. Samozřejmostí 
bude též možnost náku-
pu upomínkových před-
mětů s železniční témati-
kou nebo získání otisků 
pamětních razítek. Jelikož 

v současné době pokrývají tržby z jízdného ve 
zvláštních vlacích pouze asi 20 % nákladů na 
jejich provoz, nezbývá, než poděkovat městům, 
obcím a firmám za jejich sponzorské dary. Spo-
lečně s nimi si Vás dovolujeme pozvat na tuto 
nevšední akci.
 

Marek Říha
Chornický železniční klub
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Společenská rubrika 
říjen 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
říjnu oslavili životní jubileum:

Miloslav Parolek
Olga Knapová
Zdeněk Koukal
Kristýna Zacharová
Marie Weberová 

Z našich řad odešli:
Marie Maischeiderová
Jiřina Klusoňová

Vážená redakce,
s velkým zájmem jsem přečetla říjnové 
číslo Jevíčského zpravodaje, pochválila 
jeho obsahovou pestrost, bohatost nápa-
dů a pěkné fotografie.
Ráda bych Vaším prostřednictvím po-
děkovala primářce MUDr. Radmile Bi-
narové z OLÚ Jevíčko, kolektivu lékařů, 
sester a sanitárních pracovníků za vzor-
nou péči o pacienty, kteří se díky jejich 
starostlivosti cítili ve Vašem kraji jako 
doma.
Nádherné babí léto jistě přispělo k tomu, 
že tento kout naší vlasti získal další nad-
šené obdivovatele Drahanské vysočiny.
Hodně tvůrčích úspěchů v další práci 
přeje celé redakci

PhDr. Alena Šimková, CSc.
Srbská 49, 612 00 Brno 12

Informace pro občany 
– občanské průkazy

Od 1. 1. 2012 se budou vydávat nové typy občan-
ských průkazů: 
- se strojově čitelnými údaji (dále jen „OP“) a 
- se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elek-
tronickým čipem (dále jen „e-OP“). 

Dnem 30. 11. 2011 končí příjem žádostí o vydání 
nového občanského průkazu u matričního úřadu 
v Jevíčku. 

U Městského úřadu Jevíčko budou k vyzvednutí 
občanské průkazy, o které občané požádali do 
30. 11. 2011 do konce roku 2012.

Od 1. 12. 2011 do 14. 12. 2011 mohou požá-
dat občané o dosavadní typ občanského průkazu 
u Městského úřadu Moravská Třebová. 

Od 2. 1. 2012 se budou přijímat žádosti o nový ob-
čanský průkaz u úřadů s rozšířenou působností na 
celém území ČR – nejbližší MěÚ Mor. Třebová.

Od 2. 1. 2012 se budou pořizovat žádosti o OP 
s občanem na místě (bez vypisování) a současně 
se pořídí digitalizovaná podoba (fotografie) ob-
čana a podpis. Rodinný stav a titul budou nepo-
vinným údajem. Nově se začnou vydávat OP pro 
občany mladší 15 let. 
Tento doklad bude mít platnost 5 let, správní 
poplatek bude 50,- Kč. 

Vydání nového typu OP se strojově čitelnými 
údaji bez čipu občanu staršímu 15 let nepodléhá 
správnímu poplatku. Správní poplatek za vydání 
e-OP s čipem (nepovinný) bude 500,- Kč. 

Dluhová poradna – 
sociálně právní poradenství

8. listopadu 2011 (úterý) v čase 8,00 – 
15,00 opět proběhnou v zasedací místnos-
ti MěÚ Jevíčko konzultační hodiny pracovni-
ce Krizového centra Svitavy. Doporučujeme 
objednat se u pracovnice Krizového centra pře-
dem na telefonu 461 321 200 nebo e-mailu 
kcsvi@pestalozzi.cz (paní Bartošová).

Informace o přijetí nové obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady

Informace  
pro žadatele o příspěvek 

v rámci Grantového systému 
města Jevíčko v roce 2012

Vážení žadatelé,
v souvislosti s uvažovanou změnou četnos-
ti termínů pro podávání grantových žádostí 
v roce 2012 věnujte prosím pozornost násle-
dující informaci. Nově bude stanoven pou-
ze 1 termín pro podání grantových žádosti. 
Občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, církevní právnické osoby, školské 
právnické osoby nezřízené městem, zájmo-
vá sdružení a jiné neziskové organizace se 
sídlem na území města mohou o příspěvek 
na akce pořádané v roce 2012 požádat nej-
později do 31. 1. 2012. Na žádosti doruče-
né na podatelnu MěÚ Jevíčko v pozdějším 
termínu nebude brán zřetel. Nově se také 
mění pravidla pro příspěvkové organiza-
ce zřizované městem – základní školu, ma-
teřskou školu a základní uměleckou školu. 
Bližší informace budou po schválení zastu-
pitelstvem města uveřejněny na webových 
stránkách.

Mgr. Miroslav Šafář

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém za-
sedání dne 12. 10. 2011 usnesením č. 11/1 
písm. f) usneslo na základě platné legislativy 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 
o stanovení systému shromažďování, sbě-
ru, třídění a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Jevíčko.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší 
obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 
2/2007, která byla novelizována o nová ná-
zvosloví a pojmy. Nová vyhláška se však 
mimo jiné zaměřuje především na umísťo-

vání sběrných nádob (popelnic) na ploše 
Palackého náměstí - viz bod č. 5 uvedený 
v čl. 8 Shromažďování směsného odpadu: 

„5. Přistavení sběrných nádob na přechodné 
stanoviště na Palackého náměstí provádí její 
uživatel, vlastník nebo správce nemovitos-
ti předešlý den, před dnem vlastního svozu 
nejdříve však ve 20:00 hodin. Po vyprázd-
nění sběrné nádoby ji opět odstraní nejpoz-
ději do 18:00 hodin v den svozu. Toto usta-
novení se nevztahuje na občany žijící mimo 
Palackého náměstí.“

Tímto žádáme všechny občany s bydlištěm na 
Palackého náměstí, aby sběrné nádoby na od-
pad (popelnice) byly řádně přistavovány a od-
straňovány dle platné vyhlášky. Nedojde tak 
k narušování estetického vzhledu náměstí.

 Děkujeme.

MUDr. Ivana Křížová
od 10. 11. do 11. 11. 2011 

NEORDINUJE 
Z DŮVODU SEMINÁŘE. 

Kontakty pracovníků 
MěÚ Jevíčko

Každý pracovník MěÚ má od 1. 9. 2011 zříze-
nou svoji vlastní telefonní VoIP linku na kte-
rou můžete volat přímo konkrétní osobu. Ne-
musíte tak volat přes spojovatelku, ale přímo 
na osobu se kterou chcete hovořit. Původní 
telefonní čísla jsou stále platná a jsou převe-
dena do sítě VoIP.
Cena volání na VoIP číslo je pro volajícího stej-
ná jako volání na pevnou linku v ČR. Volající-
mu z pevné linky je hovorné účtováno jako místní 
nebo dálkový (meziměstský) hovor na jinou pev-
nou linku. Z mobilního telefonu cena odpovídá 
hovoru do pevné sítě (podle konkrétního tarifu 
mobilního operátora).
Cena volání z VoIP čísla volajícího na VoIP čís-
lo MěÚ je zdarma (všechna telefonní čísla v tele-
fonních sítích společností IPEX, 4Consult s.r.o., 
CESNET, z.s.p.o., Český bezdrát s.r.o., FAYN Tele-
communications s.r.o., ha-vel voice a.s., LAM Plus 
s.r.o., OpavaNet, a.s., RIO Media, a.s. (síť 802.
VOX), VOINET s.r.o. a dále sítě projektů e164 
a FreeVoice).
Kompletní telefonní seznam:
http://www.jevicko.cz
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 11. zasedání  
Zastupitelstva města  
Jevíčka
konaného dne 12. října 2011
11/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Jane-a) 
ček, Ing. František Bušina, Bc. Jan Finsterle,

program zasedání,b) 

rekapitulaci akcí obnovy připravovaných c) 
v rámci městského programu regenerace pamá-
tek v MPZ Jevíčko na rok 2012,

úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 č. 3,d) 

cenovou nabídku firmy ALKYON ELECT-e) 
RIC – Ing. Bedřich Huzlík, Víska u Jevíčka 3, 
na rekonstrukci a instalaci zabezpečovacího 
systému stávající budovy a přístavby budovy 
MěÚ za částku 70.244 Kč bez DPH, 

obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko f) 
č. 6/2011 o stanovení systému shromažďová-
ní, sběru, třídění a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Jevíčko,

navýšení rozpočtu ZŠ Jevíčko o částku g) 
110.180,08 Kč,

provedené opravy komunikací, realizovaných h) 
firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 
437, 566 01 Vysoké Mýto na Palackého náměs-
tí mimo akci „Revitalizace Palackého náměstí 
Jevíčko“, vzešlé z připomínek SÚS Pardubické-
ho kraje a požadavků města Jevíčko (napojení 
u restaurace Vesmír, ul. Brněnská, u lékárny) 
za částku 240.293 Kč vč. DPH,

11/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-a) 
vou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila 
a Dagmar Krhlovou,

11/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:

zápis z jednání pracovní skupiny pro regene-a) 
raci MPZ Jevíčko ze dne 26. 9. 2011,

zprávu o činnosti SPOZ za období 10/2010 b) 
– 10/2011,

zprávu ředitele ZŠ Jevíčko za školní rok c) 
2010/2011, 

zprávu ředitelky MŠ Jevíčko k zahájení škol-d) 
ního roku 2011/2012 a výroční zprávu o čin-
nosti za školní rok 2010/2011,

zprávu ředitele Základní školy v Jevíčku e) 
o průběhu projektu „EU peníze školám“,

výroční zprávu ředitele ZUŠ Jevíčko o čin-f) 
nosti za školní rok 2010/2011,

pozvání místostarosty k pietnímu vzpomínko-g) 
vému aktu u příležitosti výročí Dne vzniku samo-
statného československého státu, který proběhne 
dne 28. 10. 2011 od 16:00 hodin na Palackého 
náměstí v prostoru před sochou TGM.,

11/4  Zastupitelstvo   r u š í :
usnesení ZM 42/1 písm. f) ze dne 17. 2. a) 

2010 – ZM schvaluje záměr výstavby bioplynové 
stanice firmy S&M DEVELOP, s. r. o. v objektu 
firmy S & M CZ, s. r. o., (bývalý areál firmy Wo-
odex na ul. Olomoucká),

11/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
kontrolní výbor prověřením financování ví-a) 

ceprací a méněprací při prováděné akci: „Revi-
talizace Palackého náměstí v Jevíčku“,

11/6  Zastupitelstvo   n e s o u h l a s í :
s výstavbou bioplynové stanice (BPS) na a) 

území města a pověřuje radu města zajistit vy-
pracování a podání fundované námitky v rámci 
územního řízení č. j. OVUP 4144/2011-309/B.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta 

Usnesení z 24. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 26. září 2011
1/24 Rada schvaluje spoluúčast města na zho-
tovení veřejného chodníku na ul. K. Appla 702 
v rozsahu dle zápisu,
2/24 Rada schvaluje opravu zdi na pozemku 
p. č. 51/3 – zahrada v k. ú. Jevíčko-město z pro-
středků PBH Jevíčko za částku do 10.000 Kč vč. 
DPH,
3/24 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
CN na provedení izolace venkovní zdi bytového 
domu M. Mikuláše 449 v Jevíčku,
4/24 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a VHOS, a. s., Nádražní 6, Moravská 
Třebová o dodávce vody a odvádění odpadních 
vod v přístavbě nové budovy MěÚ,
5/24 Rada uděluje souhlas s uložením ornič-
ní vrstvy z pozemku p. č. 3058/1 – trvalý travní 
porost na pozemky p. č. 4541 a 4544 – oba orná 
půda vše v k. ú. Jevíčko-předměstí žadatelce dle 
zápisu,

6/24 Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-
2001955/VB/1, Jevíčko, ul. K. Čapka mezi Měs-
tem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
784/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břeme-
ne na pozemky dle zápisu,
7/24 Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-
2002044/VB/1, Jevíčko, Okružní-kvn, TS, knn 
mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 784/8, 405 02 Děčín na zřízení věcné-
ho břemene na pozemky dle zápisu,
8/24 Rada neschvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 46/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí,
9/24 Rada schvaluje přidělení bytu č. 3 na ul. 
Svitavská 474 žadateli dle zápisu na doporučení 
komise bytové a sociální,
10/24 Rada schvaluje podání výpovědi smlouvy 
s dodavatelem el. energie ČEZ Distribuce, a. s., 
a přechod k novému dodavateli el. energie CEN-
TROPOL ENERGY, a. s.,
11/24 Rada schvaluje bezplatný pronájem vyso-
kozdvižné plošiny k provedení zednických prací 
na fasádě budovy K. H. Borovského 464 žadateli 
dle zápisu,
12/24 Rada schvaluje CN firmy Vodní zdroje 
Chrudim, spol. s r. o., k provedení monitorovací 

zprávy na zrekultivované skládce v lokalitě Je-
víčko – Kopřivova zmola pro rok 2011 za částku 
26.023 Kč vč. DPH,
13/24 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulo-
vé na zpracování projektové dokumentace pro 
stavební řízení na akci: „Půdní vestavba archivu 
v budově MěÚ na Palackého nám. 1“ za částku 
14.000 Kč,
14/24 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, 
Horní Štěpánov na opravu společných prostor 
chodby bytového domu Soudní 57 za částku 
74.850 Kč bez DPH, 
15/24 Rada schvaluje CN firmy VPO Protiva-
nov na výměnu 2 ks oken v bytě č. 3 na ul. 
Soudní 56 za částku 24.484 Kč bez DPH,
16/24 Rada schvaluje směrnici č. 4/2011 o in-
ventarizaci majetku a závazků města Jevíčko,
17/24 Rada schvaluje předpokládaný záporný 
hospodářský výsledek na akce Malohanácký har-
monikář a Festival dechových orchestrů s podí-
lem města do výše 40.000 Kč.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta 

Usnesení z 25. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 10. října 2011
1/25 Rada schvaluje CN firmy Mrňka, a. s., 
Konice na výrobu a osazení vstupních dveří 
do kuchyně na ul. Soudní 51 za částku 26.818 
Kč bez DPH,

2/25 Rada pověřuje IT zajištěním návrhu na 
stavební úpravy budovy ZŠ (schodiště – vyzdění 
parapetu a následně osazení oken z dřevěných 
profilů),
3/25 Rada pověřuje IT zajištěním druhé CN 
k provedení oprav obložení bytu v domě na ul. 
K. H. Borovského 465,
4/25 Rada neschvaluje umístění dřevěného pro-
dejního stánku na Palackého nám. k celoročnímu 
prodeji zeleniny a ovoce žadateli dle zápisu,

5/25 Rada schvaluje bezplatné poskytování 
malé tělocvičny pro TJ Pinec Jevíčko v pro-
storách ZŠ Jevíčko k soutěžním utkáním ve 
stolním tenise dle zpracovaného harmonogra-
mu,
6/25 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na městský byt M. Mikuláše 551 do 31. 
10. 2011 nájemkyni dle zápisu,
7/25 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Kruhu přátel ZUŠ Letovice na pořádá-
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Policejní zprávy říjen 2011
13. 10. 2011 Místo činu čtyřikrát 
stejné – postrach místních čerpadlářů  
Dne 12.10.2011 v odpoledních hodinách 
sdělil policejní inspektor 36letému muži 
z Jevíčka podezření za přečin krádeže. 
V době od poloviny června do září letoš-
ního roku měl ve čtyřech případech na-
tankovat benzin u čerpací stani-
ce v Moravské Třebové a bez 
zaplacení ujet. Scénář akce 
byl údajně vždy stejný. Řidič 
odstranil registrační značku 
vozidla, u stojanu dotanko-
val plnou nádrž, nasedl do 
vozidla a ujel. Jen v jednom 
případě změnil typ vozu, s kte-
rým měl krádež provést. Za výše uvede-
ný přečin mu v případě prokázání viny 
u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 
dva roky. Případ je šetřen ve zkráceném 
přípravném řízení, proto se brzo ocitne 
před soudcem, který posoudí jeho proti-
právní jednání.

26. 10. 2011 Nevybuchlá munice v lese 
– přítomnost pyrotechnika byla nezbytná 
Před pár dny dopoledne oznámil na linku 
158 muž, že v katastru obce Zadní Arnoš-
tov nalezl v lesním porostu munici. Ope-
rační důstojník okamžitě nechal nález po-
licejní hlídkou prověřit a bylo zjištěno, že 
se opravdu jedná o nález munice, zřejmě 
pocházející z druhé světové války. Místo 
nálezu policisté zajistili a byl přivolán py-

rotechnik z expozitury Brno. Dle sdělení 
specialistů - pyrotechniků, se mělo jednat 
o německý puškový granát pocházející 
z druhé světové války, který byl v němec-
ké armádě velice rozšířen. Vystřeloval se 
z puškového granátometu, který se nasa-
dil na ústí hlavně pušky Mauser. Naleze-

ný granát měl ráži 30 mm a údaj-
ně obsahoval až 30 g vojenské 

trhaviny. Podle pyrotechniků 
jsou nálezy tohoto granátu 
na území republiky poměr-
ně časté. Munice byla spe-

cialisty zajištěna a převezena 
ke zničení. V případě, že nalez-

nete předmět připomínající muni-
ci, nikdy se jej nedotýkejte a nález oka-
mžitě oznamte na linku 158. Přesně tak, 
jak to udělal nálezce. 

27. 10. 2011 Hledáme řidiče bílého for-
du, který měl být účastníkem nehody
Policie potřebuje vyslechnout řidiče osob-
ního motorového vozidla Ford Focus Com-
bi bílé barvy, který se dne 14. října měl 
mezi 07:35 až 08:00 hodinou pohybo-
vat po silnici II. třídy č. 366. Při výjez-
du z lesa, směrem k obci Křenov, měl do 
zadní části vozu narazit za ním jedoucí 
motocyklista. Řidič vozu ovšem pokračo-
val dál ve směru své jízdy na obec Křenov, 
aniž by zastavil. Žádáme řidiče uvedeného 
vozu, aby zavolal na linku 974 578 254 
a k události podal své vysvětlení.

ní II. Mezinárodního festivalu dechových orches-
trů ve výši 2.500 Kč,
8/25 Rada schvaluje smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy č. IV-12-2009334/VB/2 Zadní 
Arnoštov, Foret, p. č. 137-přípojka knn mezi 
Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
784/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břeme-
ne na pozemek dle zápisu,
9/25 Rada schvaluje podání žádosti o pokáce-
ní stromu na pozemku p. č. 53 – zahrada v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,
10/25 Rada pověřuje IT zajištěním CN na 
vstupní dveře a přístřešek pro kočárky a jízdní 
kola pro RC Palouček,
11/25 Rada schvaluje umístění informační ce-
dule na sloup VO, dle přílohy zápisu, za částku 
800 Kč bez DPH/rok/1 cedule,
12/25 Rada schvaluje financování Jevíčského 
divadelního podzimu do částky 15.000 Kč,
13/25 Rada schvaluje přefakturaci nákladů 
v částce 9.264 Kč vč. DPH na vystrojení čerpa-
dla ze studny v osadě Mařín žadateli dle zápi-
su,
14/25 Rada schvaluje CN Ing. Víta Komárka na 
zpracování položkového rozpočtu na akci: „Opra-
va fasády a schodiště“ včetně zaměření objektu 
– Sýpka Jevíčko,

15/25 Rada schvaluje poskytnutí finanční-
ho příspěvku Centru J. J. Pestalozziho, o. p. s. 
Chrudim, Krizové centrum Svitavy ve výši 2.000 
Kč a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Centrem 
J. J. Pestalozziho, o. p. s. Chrudim o spolupráci 
v rámci sociálně právního poradenství,

16/25 Rada schvaluje nominaci RC Palouček, 
o. s. na „Ocenění v rámci evropského roku dob-
rovolnictví 2011“ v kategorii nestátní nezisková 
organizace v Pardubickém kraji,

17/25 Rada schvaluje předložený návrh „Výzvy 
k podání nabídky“ vč. příloh k veřejné zakázce 
„Výběr zpracovatele územního plánu města Je-
víčko“,

18/25 Rada schvaluje hodnotící kritérium veřej-
né zakázky „Výběr zpracovatele územního plá-
nu města Jevíčko“, kterým je nejnižší nabídková 
cena,

19/25 Rada schvaluje seznam firem, kterým 
bude odeslaná „Výzva k podání nabídky“ dle zá-
pisu,

20/25 Rada jmenuje členy hodnotící komise, 
která bude současně plnit funkci komise pro po-
souzení nabídek a komise pro otevírání obálek 
s nabídkami dle zápisu,

Usnesení z mimořádné 
26. schůze Rady města 
Jevíčka
konané dne 14. října 2011
1/26 Rada schvaluje obeslání společností zabý-
vajících se odborným posuzováním vlivů na životní 
prostředí se žádostí o posouzení podkladů předlože-
ných společností S & M Develop, s. r. o., Třebovská 
809 Jevíčko k územnímu řízení č. j. OVUP4144/2011-
309/B a dále posouzením možnosti podání námitky 
v rámci ÚŘ ze strany Města Jevíčko.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta 

21/25 Rada schvaluje náklady na výrobu ná-
bytku do kanceláře MěÚ ve výši do 25.000 Kč 
vč. DPH,
22/25 Rada schvaluje výrobu dveří do kancelá-
ře MěÚ ve výši do 5.000 Kč vč. DPH,
23/25 Rada schvaluje výjimku z pozdního po-
dání žádosti o grant města Jevíčka Sboru dob-
rovolných hasičů Jevíčko ve 2. etapě pro rok 
2011,
24/25 Rada schvaluje pořádání akce MS „Nová 
Lípa“ v KD v termínu 3. 12. 2011 a pověřuje 
IT zajištěním nejnutnějších oprav v bývalém kul-
turním domě v Zadním Arnoštově 
25/25 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
odstraněním nedostatků po provedené veřejno-
právní kontrole PBH města Jevíčka do termínu 
příští kontroly,
26/25 Rada pověřuje IT, na základě provede-
ných kontrol, zajištěním oprav komínů dle zá-
pisu,
27/25 Rada schvaluje smlouvu k poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na činnost a provoz IC Zá-
meček, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko v částce 
64.348 Kč,

28/25 Rada pověřuje IT zajištěním CN na opra-
vu vodoměrné šachty a vodovodní přípojky 
v Domě hasičů,
29/25 Rada schvaluje zajištění opravy a prove-
dení STK na vozidle Peugeot Boxer SDH Jevíčko 
za částku max. 12.300 Kč vč. DPH,
30/25 Rada schvaluje poskytnutí propagačních 
předmětů města Jevíčka pro účastníky 3. setká-
ní harmonikářů v Jevíčku v částce 3.000 Kč,
31/25 Rada schvaluje CN firmy Martin Bed-
nár – Grafika Matys, Velké Opatovice k zakou-
pení 50 ks triček a zhotovení grafického potisku 
v rámci pořádání akce Malohanácký harmonikář 
za částku 8.520 Kč vč. DPH,
32/25 Rada pověřuje starostu zjištěním infor-
mací ke zvýšenému zatížení a odolnosti komuni-
kace ul. Okružní II v rámci provozu při výstavbě 
BPS u správce komunikace,
33/25 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s vedením HZS Jevíčko o možnosti využívání ob-
jízdných tras při přepravě sypkých nákladů, aby 
nedocházelo ke znečišťování komunikací.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta 
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•
Úterý 25. 10. byl v mateřské škole den plný 
překvapení.
Dopoledne k nám přijeli kouzelníci se svým 
zajímavým programem, který pobavil děti ze 
všech oddělení MŠ. Na odpoledne paní uči-
telky Veronika Martínková a Eva Mlatečko-
vá připravily HALLOWEENSKOU dílnu, kde 
si mohly děti za pomoci svých rodičů vyrobit 
různá strašidla či vydlabat dýně. Sešlo se nás 
nad očekávání hodně. Příjemné odpoledne za-
vršil lampiónový průvod sídlištěm.
Doufáme, že i další plánované výtvarné dílny 
budou tak hojně navštíveny.

•
Rádi bychom Vás pozvali na již tradiční roz-
svěcení vánočního stromu, které se uskuteč-
ní v pátek 25. 11. v 16.00 hod. na zahradě 
mateřské školy.

Za MŠ Mlčochová Dita

RŮZNÉ

Okénko mateřské školy
Mateřská škola se již koncem prázdnin přihlási-
la do kulturně vzdělávacího programu „Aktivně 
proti rýmě ve školkách“.
Děti ze 3. a 4. oddělení vyrobily leporelo obráz-
ků na téma „Desatero proti rýmě“, které jsme 
odeslali do výtvarné soutěže.
Odměnou pro nás byla krabice výtvarného ma-
teriálu, kterou jsme obdrželi od pořadatelů sou-
těže a divadelní představení pro děti a jejich 
rodiče „Jak rytíř s rýmou zatočil“.
To nám ve čtvrtek 20. 10. v 16.00 hod. přijelo 
zahrát zdarma divadlo Koráb z Brna. Divadélko 
bylo vtipné i poučné a rodiče po shlédnutí do-
stali malý dárek.
Všichni odcházeli s úsměvem.

•
V neděli 23. 10. vystoupily děti pod vedením 
paní učitelky Hany Staňkové a Evy Mlatečkové 
s krátkým programem na besedě pro důchodce.
Děkujeme rodičům, že si udělali čas a své děti 
na vystoupení doprovodili.

Každý má svůj sen… 
3. 10. 2011 nás na našem Gymnáziu Jevíčko na-
vštívila paní Ivona Březinová, současná česká 
spisovatelka literatury pro děti a mládež. Do-
zvěděli jsme se spoustu zajímavostí o knihách 
paní Březinové, o jejích názorech. Součástí bese-
dy byla i zmínka o studentech na literární aka-
demii, o literárních úspěších, výtvorech a dílech.  
Společně vydali různé sbírky povídek, například 
hororové příběhy „Zuby nehty“ a erotické povíd-
ky „Nahoře bez a dole taky“.
…někdo chce být boxerem, zpěvákem, jiný spiso-
vatelem. Avšak ne vždy se naše sny splní. Paní 
Březinové se její dětský sen splnil, povedlo se 
jí to.

Myslím, že spisovatel by měl mít velké srdce, fan-
tazii a odhodlání. Prosadit se ve spisovatelské 
branži opravdu není jednoduché. A paní Březinová 
opravdu velké odhodlání měla. Uznejte, málokdo 
by riskoval své zdraví a bezpečí při obcházení nar-
komanských „doupat a skladišť“, gamblerských 
klubů a různých léčebných středisek jen proto, 
abychom si mohli přečíst, jaké to vlastně je a jak 
to dopadá, když člověku v mládí 
„uteče rozum do světa“. 
A proč tu píšu zrovna o tomhle? 
Možná proto, že mě tato část nejvíce 
zasáhla, uchvátila, možná proto, že 
jsem zrovna knihy s touto tematikou 
četla, možná proto, že si uvědomuji, 
že to byla hlavní náplň besedy.

Každopádně si myslím, že paní Březinová je člo-
věk, který se nezastaví před překážkami, ale na-
opak je hravě překonává. Podle mého názoru 
nám dala velký příklad do života. Ale otázkou 
je, koho co zasáhlo, kdo si co pamatuje, kdo 
poslouchal … 

Nikola Pospíšilová, třída 4.S

Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
www.gymjev.cz 

 
 
  

Gymnázium Jevíčko 
srdečně zve  

 
rodiče a žáky devátých tříd 

na  
Den otevřených dveří č. 1 

 

 
 
 

 Kde:  Gymnázium Jevíčko 
 
 Kdy:  pátek 11. 11. 2011  
 
 V kolik: od 08:00 do 16:00 

 
 

 
 

Těšíme se na Vás!  
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Jakub Vrbický, hráč TJ Pinec Jevíčko, repre-
zentoval oddíl a město na Velké ceně Ha-
vířova - BTM České republiky. Turnaj pro-
běhl v termínu 9. 10. 2011 a náš nadějný 
junior na něm získal dvě bronzové medaile. 
Gratulujeme a přejeme další podobné spor-
tovní úspěchy!

Za oddíl Oldřich Zecha

Úspěch nadějného stolního tenisty z Jevíčka

Ve dnech 20. a 21. října 2011 se konaly meziná-
rodní workshopy na téma hudební vzdělávání, 
na kterých se pořadatelsky a přípravou podílela 
i ZUŠ Jevíčko. Workshopů bylo pět. První se 
konal v ZUŠ Konice a měl téma „Přípravná hu-
dební výchova“. Vedoucím tohoto workshopu 
byla Klara Gouël – ředitelka hudební školy Stu-
dio Kodaly v Ženevě. Druhý se konal na ZUŠ 
v Letovicích a řešil Cantabile (zpěvnost) hry 
na klavír pod vedením Moniky Mockovčákové 
profesorky Konzervatoře Ženeva. Obou work-
shopů se účast-
nili i pedagogo-
vé ZUŠ Jevíčko. 
Další workshopy 
byly organizová-
ny na konzervato-
řích v Brně a Kro-
měříži, a to na 
téma „Komorní 
hra a hra na lesní 
roh“ lektorem byl 
Christophe Sturze-
negger – profesor 
hudební akademie 
Ženeva, „Komorní 
hra a hra na pozoun“ – Peter Štuhec – profesor 
hudební akademie Ženeva a „Hra na violoncel-
lo“ – Martin Müller Weiffenbach – profesor že-
nevské konzervatoře. Workshopy pořádala ne-
zisková organizace KUK – Klub umění Konice 
ve spolupráci s těmito partnery: ZUŠ Konice, 
Jevíčko a Letovice, Konzervatoř Brno a Kromě-
říž. Celá tato aktivita je jednou z částí projektu 
s názvem „Ze Zámečku do světa“, který je svou 
realizací ojedinělý a jeho přínos ve vztahu mezi 
ČR a Švýcarskem je zejména tom, že umožňuje 
přenos “know how” mezi pedagogy škol v ČR 
a Švýcarsku, zabývajících se uměleckou výukou 
a smysluplným naplňováním volnočasových ak-
tivit mládeže. Nyní můžeme říci, že toto naše 
konání mělo určitě velký význam. Soudíme tak 
z návštěvnosti jednotlivých workshopů, která 
se všude pohybovala kolem čísla dvacet a také 
z ohlasů českých pedagogů, kteří se worksho-
pů účastnili. 
Workshopům také předcházela velmi důkladná 
příprava, do níž je třeba začlenit i studijní ces-
tu českých pedagogů do Švýcarska. Cesta byla 
realizována v termínu od 11. do 17. září 2011.  
Účastnili se jí čeští experti (umělečtí pedagogo-
vé působící na partnerských školách KUK Ko-

nice). Cílem cesty byla návštěva institucí, kte-
ré se zabývají výukou hry na hudební nástroje, 
výukou výtvarného umění a dalších volnočaso-
vých aktivit zabývajících se uměleckým vzdělá-
váním zejména mládeže. Čeští experti navštívi-
li tyto instituce: Hudební Konzervatoř Ženeva 
(Conservatoire de Musique de Genève - CMG) 
- www.cmusge.ch a Ženevská hudební universi-
ta (Haute école de musique de Genève - HEM) 
- www.hemge.ch. Na těchto školách byly čes-
kým expertům představeny nové a netradiční 

metody ve vzdě-
lávání hudebních 
talentů. Dále na-
vštívili Hudeb-
ní školu Studio 
Kodaly (Studio 
Kodaly école de 
musique - SK) - 
www.studio-ko-
daly.net - školu, 
která se specia-
lizuje na výuku 
hudby novou ne-
tradiční Koda-
lyho metodou. 

Dále se účastnili jednání s organizátory mezi-
národní přehlídky mladých talentů Ženevský 
žesťový festival (Geneva Brass Festival - Fes-
tival de cuivres Genève) www.genevabrassfesti-
val.ch, a v neposlední řadě čeští experti navští-
vili Městské muzeum v Liestalu (Dichter und 
Stadtmuseum Liestal) www.dichtermuseum.ch 
- přenos know how práce Švýcarů s kulturním 
hudebním dědictvím. V tomto bodu bychom 
chtěli poukázat na dílo Bohuslava Martinů, 
který v Liestalu dlouhou dobu pobýval, tvořil 
a také zde zemřel. Předchozí režim v Českoslo-
vensku nebyl jeho osobě a tvorbě příznivě na-
kloněn.
Hlavním cílem projektu je výměna “know how” 
v oblasti vzdělávání mládeže na úrovni základ-
ního a středního uměleckého školství, zvyšo-
vání kvalifikace českých pedagogů na základě 
znalostí a zkušeností švýcarských lektorů a pe-
dagogů. Další informace k projektu najdete na 
www.kukkonice.cz. 
Projekt “Ze Zámečku do světa” vznikl díky fi-
nanční podpoře Švýcarské konfederace a Pro-
gramu švýcarsko – české spolupráce  Fondu 
Partnerství. 

Jiří Palán – ZUŠ Jevíčko

Fotografie:
Obě jsou z Workshopu konaného v Kroměříži na 
téma „Komorní hra a hra na pozoun“ pod vede-
ním Petera Štuhece.
Na druhé fotografii Dušan Pávek, Peter Štuhec 
a Rudolf Beran (profesor hra na pozoun Konzer-
vatoře Kroměříž)

Mezinárodní workshop

Zájmová činnost 
v AVZO

Podobně jako u jiných zájmových organi-
zacích, tak i v AVZO jsou zapojeni dospě-
lí i mládež. Činnost je převážně věnována 
kromě údržby svěřeného majetku, převáž-
ně na práci s mládeží a to v jednotlivých 
kroužcích na vyplnění volného času mlá-
deže.
AMK – (minibajky) – ved. František Lan-
ger a Lubomír Gériš. V létě trénujeme jíz-
du na minibajcích každé úterý od 14:30 
hod., v zimním období cvičíme v posilovně 
v budově AVZO na posilovacích stolicích, 
hrajeme stolní tenis, stolní fotbal a šipky.
Posilovna slouží i ostatním kroužkům.
Střelecký kroužek – ved. Vladimír Sta-
něk. Vychovává mladé střelce ve sportovní 
střelbě ze vzduchových zbraní. V zimním 
období provádí střelbu v budově AVZO, 
v létě zavítá i do přírody a to každý čtvr-
tek od 16:00 hod.
V modelářském kroužku – ved. Lukáš Wal-
lert – mladí i starší staví různé modely leta-
del a lodí, se kterými se zúčastňují soutěží 
klubových i meziměstských. Tento kroužek 
probíhá každý pátek od 16:00 hod.
Radistický kroužek – ved. Zdeněk Ambroz 
– se může spojit se svou radiostanicí té-
měř s celým světem. Dále ozvučuje některé 
akce při spolupráci AVZO s jinými zájmo-
vými organizacemi.
Roční členský příspěvek – dospělí 50 Kč, 
mládež 30 Kč. Rádi uvítáme nové zájemce 
do řad AVZO. Přihlásit se mohou u vedou-
cích kroužků.

Za AVZO Jevíčko
Langer František
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RŮZNÉ

Stěhování
Informace o přemístění kanceláří 

Úřadu práce České republiky  
a Podniku bytového hospodářství

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s dokončením nové přístavby 
Městského úřadu Jevíčko na ulici Kostelní 
dojde k přemístění kanceláří Úřadu práce 
České republiky a Podniku bytového hos-
podářství města Jevíčka.
Kontaktní místa ÚP České republiky (tj. 
státní sociální podpora a podpora v neza-
městnanosti) budou v nové budově MěÚ 
otevřena pro občany od 7. 11. 2011. Kan-
celář PBH města Jevíčko bude nově otevře-
na od 14. 11. 2011. Kancelář pracovníků 
kontaktního místa státní sociální podpory 
bude v přízemí, kontaktní místo podpo-
ry v nezaměstnanosti bude umístěno v 1. 
poschodí, PBH bude sídlit ve 2. poschodí. 
Vstup ke kancelářím bude z ulice Kostelní.

Ing. Roman Müller, starosta

Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci 
MPZ Jevíčko ze dne 26. 9. 2011

Přítomni viz. Presenční listina.

Program:
Anketní dotazník na rok 2012 – návrh akcí 
obnovy v programu Regenerace MPZ
Různé

K bodu 1:
Schůzku zahájil předseda pracovní skupiny •	
Mgr. Miroslav Šafář, který informoval členy 
skupiny o nutnosti zpracovat návrh na rege-
neraci kulturních památek – anketní dotazník 
pro rok 2012 a odeslat jej do 15.11.2011 na 
MK ČR. Pracovní skupina navrhuje, aby v an-
ketním dotazníku byly ponechané všechny 
akce uvedené v anketním dotazníku pro rok 
2011, které nebyly v roce 2011 realizovány. 
Dále členové navrhují doplnit anketní dotaz-
ník o nové akce, a to:
oprava fasády a schodiště sýpky (nechat vy-•	
pracovat položkový rozpočet na předpoklá-
dané práce s jejich finančním vyčíslením od 
Ing. Komárka)  
restaurování sloupu se sousoším sochy Nej-•	
světější Trojice (na ul. Třebovská, posoudit 
stav  a následně předběžnou kalkulaci nákla-
dů nechat zpracovat restaurátorem panem 
Pokorným)
Tento návrh akcí anketního dotazníku pro •	
rok 2012 bude předložen ke schválení Zastu-
pitelstvu města Jevíčka.

K bodu 2:
Mgr. Šafář – návrh na využití lapidária klášte-•	
ra pod muzeem pro výstavní účely 
paní Krhlová  - navrhuje instalovat v synagoze •	
repliku původního lustru (pokusit se získat 
finanční prostředky z Pardubického kraje)
Ing. Staněk – než budou finanční prostředky •	
na realizaci úprav atria dle zpracované PD, 
provést doplnění zeminy a následné osetí 
travou
investiční technik - snížení počtu členů pra-•	
covní skupiny o pracovníka Krajského úřadu 
Pardubického kraje, který tam již nepracuje
informace investičního technika o průběhu •	
realizace akcí z programu regenerace 2011 
–  je dokončena kašna (vyvložkování dna olo-
vem), fasáda klášter zbývá dokončit terénní 
úpravy, okna synagoga bude provedeno v mě-
síci říjnu;  - informace o příslibu obdržení do-
tace z ORP Moravská Třebová ve výši 100 tis.
Kč na dokončení akce Přemístění a obnova 
rumpálové studny v Zadním Arnoštově-Maří-
ně (akce probíhá, náklady dle SOD 330 tis.
Kč vč. DPH).

Mgr. Miroslav Šafář v.r.
předseda pracovní skupiny pro regeneraci MPZ

V Jevíčku 26. 9. 2011
Zapsal: D. Šebek – inv.technik města

Příloha – presenční listina

Žijí s námi…
...psi, kočky, králíčci, fretky, morčata a spousta 
dalších.
V minulém článku jsme si povídali o výběru ště-
něte nebo kotěte a o převozu do nového domo-
va. V dnešním se budeme zabývat prvními týd-
ny života mláděte, které jsou nesmírně důležité 
pro naše další společné soužití. 
V prvních týdnech života probíhá takzvaná soci-
alizace. Socializací psa (nebo kočky) se rozumí 
osvojení a postupné rozvíjení základních forem 
chování, které umožní bezproblémové začlenění 
zvířete do psí (kočičí) i lidské společnosti. 
Ve 4. - 7. týdnu jde o první socializační fázi, 
takzvané vtiskávání, které se odehrává u chova-
tele. Tento proces je pro budoucí život štěněte 
velmi důležitý. Po 4. týdnu prochází štěně rych-
lým rozvojem. Zjišťuje, k jakému druhu patří, 
jaké místo zaujímá mezi štěňaty. Učí se, pomocí 
jakého chování se prosadit a jakým chováním 
docílí, že ho ostatní nechají na pokoji. Kdyby 
to byli psi divocí, žijící volně v přírodě, tak je 
matka dále naučí, jak si opatřit samostatně po-
travu, čeho se bát, například aut, a komu se vy-
hýbat, to znamená i člověku. A my potřebujeme 
pro společné bezproblémové soužití pravý opak. 
Potravu budeme psovi předkládat my, budeme 
potřebovat, aby uměl cestovat v autě a aby si 
přiřadil člověka mezi důvěrně známé živočichy 
a členy smečky a respektoval ho jako výše po-
staveného jedince.  Proto musí správná sociali-
zace začít probíhat již velmi brzo, a to u chova-
tele. Je třeba si vybrat takového, který poskytl 
štěňatům intenzivní kontakty s lidmi a co nej-
širší škálu podnětů, se kterými měl pes mož-
nost se v klidu seznámit. Pokud kupujete pejska 
k dětem, velmi vám usnadní situaci, když cho-

vatel v rodině má děti, na které si štěně mohlo 
přivyknout a s nimiž nezískalo žádnou negativ-
ní zkušenost. Pokud by pes žil izolovaně od lidí, 
zavřen v boudě, nebo dokonce izolovaně i od 
ostatních psů, rozvine se u něj syndrom boudy, 
bude krajně bázlivý a plachý. Někdy se takoví 
psi uchylují i do defenzivní agresivity. Narušená 
povaha se ukazuje až později po koupi, kolem 
10. - 12. týdne života. Je tedy nutné, aby tato 
první fáze socializace probíhala správně a také 
dostatečně dlouho. Není dobré odebírat štěně 
před ukončeným 7., nejlépe však až 8. týdnem 
věku. 
Další fáze velmi intenzivní socializace probíhá 
u nového majitele. Trvá přibližně do 12. týd-
ne věku. Je to tedy velice krátké období, a tím 
více se musíme snažit ho nepromarnit. Zážitky, 
které pes zpracovává, se hluboce zapíší a pod-
statně ovlivní celý jeho život. Samozřejmě soci-
alizace probíhá i později a je možné korigovat 
a upravovat chybějící nebo špatné zkušenosti 
z tohoto období, ovšem pak je třeba počítat 
s náročnějším a pomalým přeučováním, které 
nemá tak výrazné a rychlé výsledky. Ne vše se 
nám podaří napravit a přeučování klade veliké 
nároky na naši trpělivost. 
Štěně se tedy seznamuje s členy své nové smeč-
ky, což nečiní problémy, protože se instinktivně 
přimkne k někomu, kdo mu po ztrátě matky 
zajistí ochranu. Dále je nutné seznámit mládě 
s dopravními prostředky, přivyknout na jízdu 
v autě, vlaku, autobuse. Začněte trénovat chůzi 
na vodítku a nošení náhubku. Důležité je sezná-
mit zvíře s dětmi. Pokud je nemáte, choďte na 
návštěvu k někomu, kdo je má, a naopak, zvěte 
je na návštěvy k vám. Dbejte, aby štěně nezís-
kalo negativní zkušenost. Podobné je to se psy. 
Vyhledávejte jejich společnost, ale vybírejte jen 

známá, dobře vychovaná a socializovaná zvířata, 
u kterých jste si jisti, že se nezachovají nevyzpy-
tatelně. A také byste měli mít jistotu, že jsou 
zdravá, řádně očkovaná a odčervovaná, protože 
vaše štěně, vzhledem k věku, ještě nemá dosta-
tečnou imunitu.
Při seznamování psa s věcmi a situacemi, které 
v něm budí obavu, postupujte pozvolna. Pokud 
se pes zarazí nebo projeví strach, neutěšujte ho 
a neberte ho do náruče, z místa kvapně neod-
cházejte, ale naopak lhostejně projděte kolem. 
Vaše chování musí vysílat směrem ke zvířeti su-
verenitu, která ho ujišťuje, že se jedná o zcela 
běžnou věc. Pochvalte ho, až situaci překoná 
a uklidní se. V případě, že byste sami znejistěli, 
začali psa chlácholit, křičet či projevovali jiné 
přehnané reakce, psa to v jeho strachu z ono-
ho podnětu ještě víc posílí a utvrdí v tom, že 
je opravdu důvod se bát. Pokud má zájem se 
s danou věcí seznámit, umožněte mu to, po-
kud je to bezpečné. S problematickými podněty 
psa seznamujte stylem postupného zbavování 
strachu. Kritickému podnětu ho vystavte až do 
chvíle těsně před tím, než se začne bát. Jakmile 
jeví známky lehké nervozity, zarazte další zin-
tenzivňování podnětu a naopak se snažte přivo-
dit uvolnění psa. Zabavte ho, použijte pamlsky 
nebo hru. Příští den situaci opakujte a pozvol-
na přicházejte blíže a blíže.
Výborné jsou v tomto období takzvané štěněcí 
školičky. V nich se scházejí pod vedením zkuše-
ného kynologa mladá zvířata podobného věku. 
Hrají si zde spolu, cvičí a jsou vystavována růz-
ným modelovým situacím. Pozorováním chová-
ní i jiných jedinců ve skupině více poznáte po-
vahu a citlivost nervové soustavy vašeho zvířete 
a můžete s ním pak lépe a cíleněji pracovat.
U koťat je také správná socializace důležitá. Též 
by měla zůstat minimálně do7. týdne se souro-
zenci u matky a mít velmi úzký kontakt s člo-
věkem, který je i v následující fázi tím nejdůle-
žitějším prvkem. Takováto zvířata potom nejsou 
plachá a nedůvěřivá.
V dnešním článku jsme se zabývali duševním 
vývojem. V dalším se budeme věnovat tělesné-
mu, který úzce souvisí s výživou. Příště tedy 
něco o krmení.

MVDr. Eva Kouřilová 
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Úterý 1. listopadu  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 2. listopadu  Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 3. listopadu  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŽENY 

Pátek 4. listopadu 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 8. listopadu  

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 

10:30 DOPOLEDNE 
PRO MAMINKY  

Přednáška HERO  

Z A V Ř E N O 

Středa 9. listopadu Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 10. listopadu 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA i 

 

Pátek 11. listopadu 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 15. listopadu 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 16. listopadu Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 17. listopadu STÁTNÍ SVÁTEK 
Z A V Ř E N O 

STÁTNÍ SVÁTEK 
Z A V Ř E N O 

Pátek 18. listopadu 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Pondělí 21. listopadu Z A V Ř E N O  
Tvořivá dílna pro maminky 

Úterý 22. listopadu 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 23. listopadu Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 24. listopadu 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŽENY 

Pátek 25. listopadu 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 29. listopadu 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 30. listopadu Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

 

 

Středa 2. listopadu 2011  
předcházení infarktu a mozkové 

mrtvici přesun z října 

Středa 9. listopadu 2011 cvičíme v sedě 

Středa 16. listopadu 2011 výtvarná dílna 

Středa 23. listopadu 2011 zpívání pro radost 

Středa 30. listopadu 2011 automasáž 

 

 

 

Program kina Astra Jevíčko – listopad 2011

Přehled akcí ve městě Jevíčko – listopad 2011

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

02.11. 14:30 Hrátky pro rodiče s děmi, MŠ Jevíčko
02.11. 19:00 Cvičení s míčem s pí Popelkovou, tělocvična ZŠ
06.11. 11:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Pomezí, SK Jevíčko
06.11. 14:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Opatov, SK Jevíčko
09.11. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
09.11. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku, ZUŠ Jevíčko
09.11. 19:00 Cvičení s míčem s pí Popelkovou, tělocvična ZŠ
10.11. 18:00  Život ve středověku, Talk show Vlastimila Vondrušky, sál Zá-

mečku
13.11. 14:00 Festival mládežnických dechových orchestrů, sál Hotelu Morava
16.11. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
16.11. 18:00  Krasem od Berounky po Dunajec, RNDr. Hynek Skořepa, sál 

Zámečku
16.11. 19:00 Cvičení s míčem s pí Popelkovou, tělocvična ZŠ
23.11. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
23.11. 16:00 Zastupitelstvo  města, Dům hasičů
23.11. 19:00 Cvičení s míčem s pí Popelkovou, tělocvična ZŠ
24.11. 14:00 Vánoční dílna, ZŠ Jevíčko
25.11. 16:00 Rozsvícení vánočního stromu, MŠ Jevíčko
27.11. 15:00 Dárečková neděle – 1. Adventní neděle, Zámeček
30.11. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
30.11. 19:00 Cvičení s míčem s pí Popelkovou, tělocvična ZŠ

5. 11., sobota v 17:30 hod.,  
Americký širokoúhlý film v čes-
kém znění
TRANSFORMERS 3
Naše poslední útočiště. Vyprávění o fi-
nální fázi odvěké války, kterou spolu 
na Zemi vedou dvě znepřátelené frakce 
vesmírné civilizace mechanických bytos-
tí Transformerů, hodní Autoboti a zlí 
Deceptikoni, tentokrát začíná už v 60. 
letech. Problém ovšem nepředstavuje jen 
rafinovaný plán Deceptikonů, využíva-
jící lidských přisluhovačů, ale i vládní 
byrokrati bránící zasahovat do svých 
záležitostí. Najde se ovšem hrdina, který 
díky svým zkušenostem a odvaze dokáže 
zabránit apokalypse. Hrají: Shia LaBeouf, 
Josh Duhamel, John Malkovich, John 
Turturro, Tyrese Gibson, Julie Whiteová, 
Buzz Aldrin a další.
Vstupné: 69 Kč, 154 minut, mládeži pří-
stupný

12. 11., sobota v 17:30 hod., 
Americký širokoúhlý film v čes-
kém znění:
OŠETŘOVATEL
Když chceš sbalit holku, nenech si radit od 
zvířat! Zvířata ve Franklin Park Zoo zbož-
ňují svého ošetřovatele Griffina, kterému je 
příjemněji ve společnosti lva než ve společ-
nosti ženy. Ten nakonec usoudí, že jedinou 
možností, jak najít dívku svých snů, je 
odejít ze zoo. Ale zvířata se s tím nesmíří. 
Aby Griffina přiměla zůstat, rozhodnou se 
mu udělit lekce seznamování a dvoření ve 
zvířecím stylu. A jak to dopadne, uvidíte 
sami. Hrají: Kevin James, Rosario Dawso-
nová, Leslie Bibbová, Ken Jeong a další.
Vstupné: 69 Kč, 102 minut, mládeži pří-
stupný

19. 11., sobota v 17:30 hod., Čes-
ký film
MUŽI V NADĚJI
Scénárista, režisér a producent Jiří 
Vejdělek přichází po úspěšné komedii 
Ženy v pokušení s novým snímkem vě-
novaným tentokráte mužům. Ústřední 
otázka této skvěle obsazené komedie zní, 
zda může být nevěra základem šťastného 
manželství. Šarmantní bonviván Rudolf 
říká: ,,Ženská má mít pocit, že o chlapa 
musí bojovat, aby si ho udržela. A hlavně, 
ženská se nesmí nudit…! A s úspěchem 
uplatňuje svou teorii. Hrají: Jiří Machá-
ček, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, 
Bolek Polívka, Vica Kerekesová a další.
Vstupné: 69 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

26. 11., sobota v 17:30 hod., 
Americký širokoúhlý film
ZROZENÍ PLANETY 
OPIC
Místo evoluce… revoluce. Chtěli jsme 
zdokonalit lidskou rasu, místo toho 
jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Zro-
zení planety opic barvitě a napínavě líčí 
revoluci, která vedla k tomu, že nás na 
piedestalu civilizace vystřídali nižší pri-
máti. Pořekadlo, že cesta do pekla bývá 
dlážděna dobrými úmysly, platí v tomto 
příběhu přímo ukázkově, jak si lidstvo 
způsobilo svou zkázu a jak si lidoopi 
vybojovali svobodu. Hrají: James Fran-
co, Freida Pinto, John Lithgow, Brian 
Cox, Tom Felton, Jamie Harris a další.
Vstupné: 69 Kč, 105 minut, mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie. Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna Jevíčko

Stacionární kontejner na sběr drobných elektrozařízení 
na sídlišti – zpětný odběr

Ve čtvrtek 10. listopadu v 18.00 hodin sál 
zámečku.
Život ve středověku: zábava, láska, spra-
vedlnost
Vlastimil Vondruška vás ve své talk show 
přesvědčí o tom, že «temný» středověk mohl 
být i veselý. «Občas si představuji, jaké by to 
bylo, kdybych žil ve středověku. Ovšem jen 
za předpokladu, že bych byl šlechtic, samo-
zřejmě. Ale po pravdě řečeno, není podstatné, 
v jaké době člověk žije, protože každý člověk 
si své štěstí buduje sám. Existují malé rado-
sti a ty lze prožívat kdykoli a kdekoli.» říká 
oblíbený autor historických knih. Talk show 
Vlastimila Vondrušky doporučujeme všem 
milovníkům napínavých historických romá-
nů a literatury faktu. Autorovy knihy najdete 
v naší knihovně, kde patří k těm čtenáři nej-
oblíbenějšími. 

Středa 16. listopadu v 18.00 hodin na sále 
zámečku 
Krasem od Berounky po Dunajec. 
Přednáška RNDr. Hynka Skořepy

... Krasové oblasti jsou území s výskytem 
rozpustných hornin (především vápenců), ve 
kterých vznikají krasové jevy. Nejsou to je-
nom jevy podzemní, jako třeba obdivované 
krápníkové jeskyně, ale také řada neméně za-
jímavých jevů povrchových. Kras se vyznaču-
je i specifickou živou přírodou. Povídání nad 
diapozitivy bude zaměřeno právě na povr-
chové krasové formy a krajinu, jejíž současná 
podoba velmi závisí také na tom, jak ji lidé 
využívali a využívají. Pro fungování každého 
krasu a život v něm má nesmírný význam 
voda, přestože nebývá na první pohled vidi-
telná. Pojďte se tedy společně podívat také 

k několika krasovým vodním tokům. Od Be-
rounky v nádherném kaňonovitém údolí, 
kterým procházely české dějiny. Přes taju-
plnou ponornou Punkvu až po průlomová 
údolí Dunajce či Hornádu v nejkrásnějších 
koutech vápencových Karpat. Opomenuty 
nezůstanou ani některé menší krasové ob-
lasti, které jsou sice rozlohou nevelké, roz-
hodně však nejsou nezajímavé. Že již kromě 
Českého či Moravského krasu žádný jiný ne-
znáte? Přijďte se na ně podívat! 

27. listopadu – První Adventní neděle – 
Dárečková v 15.00 hodin začíná na zámeč-
ku v Jevíčku.
Adventní neděli zahájíme zapálením první 
svíce na adventním věnci a děti ze Základní 
školy v Jevíčku nám pro radost zazpívají pís-
ničky s vánoční tématikou.
V celé budově zámečku, od půdy až po sklep  
v patře zámečku, na sále v knihovně …. všu-
de najdete stánky s drobnými dárečky a po-
choutkami  pro své milované. Budou pro vás 
připraveny zabíjačkové dobrůtky pana Hav-
líčka, perníčky, dárečky z patchworku , mod-
rotisk z Olejnice, keramika, výrobky Paprsku 
Velké Opatovice, vánoční hvězdy  a spousta 
dalších překvapení. 
Těšíme se na vás.

Město Jevíčko je smluvně zapojeno do systé-
mu zpětného odběru použitých elektrozaříze-
ní, který je v České republice zajišťován spo-
lečnostmi:

• ASEKOL s. r. o. - televizory, monitory, 
spotřební elektronika, zařízení informačních 
a telekomunikačních technologií
• ELEKTROWIN a. s. - ledničky, chladnič-
ky, pračky, malé domácí spotřebiče, nářadí 
a nástroje
• EKOLAMP s. r. o. – světelné zdroje a sví-
tidla určená k použití v komerční sféře

Místem zpětného odběru elektrozařízení je 
Sběrný dvůr města Jevíčko – Na Salajce 
449 (areál bývalé sodovkárny). Zde mohou 
občané města zdarma odevzdat uvedené typy 
použitých elektrozařízení, která jsou násled-
ně předána odborným firmám specializujícím 
se na jejich ekologické zpracování. Podmín-
kou bezplatného odběru je kompletnost těch-
to elektrozařízení (tozn. odevzdání ledničky 

včetně kompresoru, pračky včetně elektromo-
toru apod.). 
Odevzdáním každého elektrospotřebiče vy-
lepší občan bilanci odpadového hospodářství 
města v oblasti příjmů. Město obdrží kromě 
paušální odměny za zapojení do systému (cca. 
10 000 Kč) také finanční plnění za každou 
odevzdanou televizi (3 Kč/ks), ledničku nebo 
pračku (1,30 Kč/kg) a drobné elektrospotře-
biče (3 Kč/kg). Například za třetí čtvrtle-
tí roku 2011 bylo ze sběrného dvora měs-
ta odvezeno 95 ks monitorů a televizorů, 276 
kg drobných elektrospotřebičů, 30 ledniček 
a praček. Abychom zvýšili možnost odkládání 
vyřazených elektrozařízení, umístilo město ve 
spolupráci se společností ELEKTROWIN na 
sběrném místě na sídlišti (ul. P. Bezruče) sta-
cionární kontejner na sběr malých domácích 
elektrospotřebičů a elektrického nářadí. Dě-
kujeme všem uvědomělým občanům za to, že 
třídí elektroodpad.

Mgr. Miroslav Šafář
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Městská knihovna v Jevíčku  
a  Město Jevíčko 

Vás srdečně zvou na 

 

 

Dárečkovou 

 
27. listopadu 2011 

od 15.00 –  do 17.00  na zámečku 
 

Adventní čas zahájíme v 15 .00 hodin slavnostním zapálením  první 
adventní svíčky a vystoupením sboru dětí Základní školy v Jevíčku. 

Ve všech prostorách zámečku pro vás budou připraveny dárečky, 
pochoutky a nebude chybět tradiční vánoční punč. 

 
          Čeká  na vás :  

• Ježíškova pošta pro děti 
• dárečky pro vaše milé 
• bižuterie 
• Paprsek Velké Opatovice  a jeho krásné výrobky 
• kachle s jevíčskými motivy i jiné keramické drobnůstky 

Keramiky od kocoura 
• něco na parádu… 
• dobrůtky od pana Havlíčka, vyhlášené jitrničky, 

   tlačenka a jiné zabíjačkové pochoutky 
• koláčky a tradiční vánoční punč vysoké kvality a síly 

• modrotisk z Olešnice  
• vánoční hvězdy a dekorace 
• adventní věnce 

 
         

 

 
 

První adventní neděli 
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M. Vítek, J. Sládek, J. Křička a J. Mackerle – Berlín 1936
Roku 1937 maturoval ve svých 28 letech na jevíč-
ském gymnáziu  M i r o s l a v V í t e k  (1909 
Ivančice–1976 Znojmo). Studoval při zaměstnání. 
Bydlel na privátě v Okružní IV (dnes č. 299). Teh-
dy byl ve stejném domě ubytován začínající pro-
fesor Václav Stratil. Po odchodu M. Vítka bydlel 
v uvedeném bytě další začínající jevíčský profesor 
a pozdější slavný malíř Bohdan Lacina. Mir. Vítek 
vystudoval v letech 1937 až 1945 (s přerušením 
studia z důvodu uzavření vysokých škol Němci) 
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně chemii a tělesnou výchovu a stal se středo-
školským profesorem. Učil především na středních 
školách ve Znojmě. V letech 1964 až 1971 byl ve-
doucím kabinetu tělesné a branné výchovy Kraj-
ského pedagogického ústavu v Brně. Byl trenérem, 
rozhodčím a organizátorem sportovních akcí. Na-
psal řadu skript a metodických příruček vztahují-
cích se zejména k tělesné výchově.
V mládí se intenzivně věnoval atletice, především 
vrhu koulí (5 kg, nejlepší výkon 15,01 m) a hodu 
diskem (2 kg, nejlepší výkon 45,32 m). Nejhod-
notnějších sportovních úspěchů dosáhl ještě před 
příchodem do Jevíčka. V roce 1931 se probojoval 
do státní reprezentace. Do roku 1936 reprezento-
val Československo v osmi mezistátních utkáních. 
V letech 1932 a 1935 byl mistrem ČSR v hodu dis-
kem. V roce 1936 reprezentoval ČSR na olympiádě 
v Berlíně ve vrhu koulí i v hodu diskem.

Olympiády v Berlíně se zúčastnil i rodák z Vra-
nové Lhoty   J a n   S l á d e k   (1907–1984). 
Cvičit začal v Sokole ve svém rodišti, později po-
kračoval v Sokole v Praze. V době svých největ-
ších sportovních úspěchů žil v Bratislavě (1930–
1939) a pracoval tam jako strojvedoucí. Úspěšně 
reprezentoval Československo v gymnastice. Na 
mistrovství světa v Budapešti v roce 1934 získal 
bronzovou medaili za cvičení na koni našíř a stří-
brnou medaili v soutěži družstev. Na olympijských 
hrách v Berlíně v roce 1936 obsadilo osmičlenné 
družstvo gymnastů 4. místo. Na světovém šam-
pionátu v Praze v roce 1938 vybojoval v soutěži 
jednotlivců stříbrnou medaili a v soutěži družstev 
medaili zlatou.

Úspěchu na berlínské olympiádě dosáhl i hudební 
skladatel   J a r o s l a v K ř i č k a (1882–1969). 
Získal bronzovou medaili za orchestrální skladbu 
Horácká svita. V letech 1912 až 1948 byly totiž 
součástí olympijských her umělecké soutěže. Ty 
byly v roce 1950 nahrazeny uměleckými výstavami 
a kulturními programy.
Po hudebních studiích žil 3 roky v Rusku (Dněpro-
petrovsk). Po návratu se r. 1909 stal sbormistrem 
pražského Hlaholu, od roku 1918 byl profesorem 
skladby na pražské konzervatoři a za okupace je-
jím rektorem. Po roce 1945 se věnoval výhradně 
kompozici.

P e t r   K ř i č k a (1884–1946), Jaroslavův bratr, 
vystudoval chemii na pražské technice. Poté praco-
val v Pasteurově institutu v Paříži a nato jako uči-
tel jazyků v Moskvě. Když se vrátil do vlasti, půso-
bil v českém školství, po návratu z fronty v letech 
1919–1937 na ministerstvu školství.
Byl významný básník a překladatel poezie z rušti-
ny a francouzštiny.
Napsal text ke skladbě Josefa Suka V nový život. 
Tato skladba získala v uměleckých soutěžích na 
olympiádě v Los Angeles r. 1932 stříbrnou me-
daili.
Otcem Jaroslava i Petra byl František  K ř i č k a.  
Narodil se roku 1848 v Uhřicích na č. 50. Stal 
se učitelem. Působil v Protivanově, v Horním Ště-
pánově, 4 roky na hlavní škole v Jevíčku, nato 
v Novém Městě na Moravě a své putování zakon-
čil v Kelči. Tam se narodily i jeho děti. V Jevíčku 
byl spoluzakladatelem čtenářsko-pěveckého spolku 
Ctibor a stal se jeho prvním sbormistrem.
V lednu 1941 byl v sále Záložny v Jevíčku uspo-
řádán hudební a literární pořad z děl sourozenců 
Křičkových – Jaroslava, Petra i Pavly K ř i č k o v é. 
Rodný kraj jejich otce se odráží i v jejich díle (básně 
a drobné hudební skladby).
V osmdesátých letech 20. století proběhlo v Jevíč-
ku několik ročníků festivalu sborového zpěvu Křič-
kovo Jevíčko.

dokončení na protější straně dole

Biskopické bor
Pomalu utichá bujaré veselí návštěvníků  „Bisku-
pického kaléšku“,už tradičně s bohatým progra-
mem a ochutnávkou zdejších vyhlášených pro-
duktů. Příjemné podzimní sluníčko se pomalu 
schovává za Hušák.Čilý ruch na děravých silnič-
kách kolem Biskupic pomalu slábne a také 
po silnici z Biskupic do Nectavy nejede už 
téměř nikdo.
Mohu tak v klidu postát a zamyslet se 
u suchého torza známého malohanácké-
ho „Boru“. Dnes, celý zubožený, oloupaný 
z kůry, tiše žaluje děrami po 
dřevokazných červech a mar-
ně vzpíná pahýly svých větví 
k obzoru.
V mysli se mi vybavuje, sice 
věkem, povětřím, ba i lidmi 
utrápený, ale stále majestát-
ný „Bor“, tak jak ho ve své 
kresbě na první straně sbor-
níku „Malá Haná“, ročník 
1967, nakreslil pan František 
Prosser.
Vše jednou začíná a vše jednou končí.Je tomu tak 
u lidí, je tomu tak i s tímto němým svědkem dě-
jin.
Kdy spadlo semínko do úrodného dolíku a začala  
růst tato borovička, už se nikdo nedopátrá.
Jisté je, že biskupický zámek získává dne 3.4.1816 
hrabě Josef von Schaaffgotsche ( mimo jiné bratr 
brněnského biskupa, komorník a rytíř řádu císaře 
Leopolda). Nový majitel velkostatku je neobyčejně 
podnikavý. Stává se v roce 1856 předsedou jevíč-
ské hospodářské jednoty. Podporuje zemědělství, 
průmysl a zakládá záložny na Moravě.V zámku 
samotném zřizuje teplovzdušné topení a v okolí 
zakládá zámecký park s cizokrajnými dřevinami 
(např. Jinan doulaločný, Platanus orientalis ). Pro 
své lesní dělníky dává postavit část obce, zvanou 
„Flintor“.

A zde se možná obloukem vracíme k naší borovici. 
Boreček, rostoucí dosud ve společenství souvislého 
borového lesa, který zde tehdy rostl, vyspěl ve stat-
ného jinocha. Ve třicátých letech 19. století dal pan 
hrabě zdejší borové lesy vykácet a nahradit smrko-
vou monokulturou.
Kdoví, možná se některému z lesních dělníků zže-

lelo tak krásného stromu a náš milý bor zů-
stal na hranici katastru Biskupic stát.
Pan hrabě ani do této chvíle nezahá-
lel. Dokladem toho je, že prosadil ze 
zdravotních důvodů přemístění stá-
vajícího hřbitova. Z pole hospodá-
ře Jiřího Vykydala, čís. popisné 9, 
dal odměřit 229 sáhů, z pole sou-
seda Jana Navrátila, čís. popisné 
30, dal odměřit 198 sáhů (1 sáh 
staročes. = 1793 m) a dal zří-
dit nový hřbitov u cesty do Ja-
roměřic i s dřevěnou ohradou. 
18.10. 1822 bylo povoleno nový 
krchov vysvětit. Nedá se říct, 
že by pan hrabě byl nějaký vy-

dřiduch. Ze svého pole u Chor-
nic náhradou poskytl Vykydalovi 

354 ½ sáhu a Navrátilovi 305 sáhu, jako náhradu 
za odňaté pozemky.
Bor se mezitím zelenal a šířil vůni své pryskyřice 
do širého okolí až do roku 1929, kdy bylo rozhod-
nuto postavit silnici z Biskupic do Nectavy. Při te-
rénních úpravách byl kmen od kořenů až do výše 
7 a ½ m zasypán navážkou! Silná větev, klenoucí 
se nad novou silnicí, jako by hrozila těm barbarům, 
kteří to provedli, byla v roce 1931 uražena bleskem 
při silné bouři….
Nechci být sentimentální, ale tomu boru jsem se 
alespoň v duch uklonil, tak, jak to děláme nad hro-
bem svých blízkých a odcházejíc k autu, přemýš-
lel jsem: „Je ta cedulička (Památný strom), kterou 
tam pomocí hřebíků namlátili ‚taky ochránci příro-
dy‘, poctou nebo výsměchem?“

Ladislav Zbořil

SRDCE POD LAVIČNOU
Z hlediska leteckých katastrof jsou v jevíčském re-
gionu povědomé zejména dvě havárie vojenských 
letadel, které se odehrály v roce 1949 nedaleko 
Jevíčka a Jaroměřic. Historicky mladší letecké 
neštěstí se stalo před rovnými padesáti lety, a to 
v blízkosti Nového Dvora pod vrcholem místního 
kopce Lavičná.  Stalo se tak v neděli dne 16. dub-
na 1961. Sportovní letadlo Svazarmu Kroměříž se 
zřítilo do lesní seče na jižním úbočí uvedeného 
kopce.  V jeho útrobách zahynuli oba členové po-
sádky – Oldřich Klapil a Stanislav Dudík. U místa 
tragédie tenkráte blízcí pozůstalí zavěsili na kmen 
stromu červené dřevěné srdce…
Zatímco tragédii poblíž Jevíčka a Jaroměřic, kde 
zahynulo všech 14 členů osádek obou vojenských 
letadel, dodnes připomínají kamenné památníky, 
pod Lavičnou zůstaly jen vzpomínky pamětníků.

-pak-
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

lý věk své funkce vzdal, ujal se řízení zpěvu 
a hudby ředitel hudební školy Rudolf Hruš-
ka a ředitel měšťanské školy Antonín Moc-
lík, za jejichž obětavého vedení byly pořádá-
ny pěvecké a hudební podniky s bohatějšími  
a hodnotnějšími programy a činnost spolková 
vykazovala stále rostoucí rozkvět. Ostatní činov-
níci se častěji vystřídali, jedině funkce jednatele 
a pokladníka zůstávaly po mnoho let v jedněch 
rukou. Obstarávají je ochotně a vytrvale Anto-
nín Janíček a Karel Hauser. 

 Také v Sokole byli starší osvědčení 
pracovníci jako MUDr. Josef Bareš, 

mg. Fran. Till, prof. Josef Ryš, 
Antonín Moclík, Karel Hau-

ser, Rost. Krejcar a jiní, 
posíleni mladšími členy 
Frant. Člaňkem, Anto-
nínem Dostálem, Jaro-
slavem Boreckým, ing. 
Janem Vrbkou, Antoní-
nem Šteffanem a jiný-
mi. Jejich přičiněním 
a vytrvalou prací, ze-
jména dlouholetého či-
novníka Ant. Dostála se 

podařilo, že činnost so-
kolská slibně se rozvíjela 

ve všech oborech  a jedno-
ta může s uspokojením po-

hlížeti na svou dosavadní prá-
ci, slibnou i do budoucna.

 V době nejplodnější činnos-
ti Sokola a Ctibora byl u nás založen ně-

mecký zpěvácký spolek Frohsinn, jehož činnými 
členy byli mladší úředníci berního úřadu, někte-
rý učitel a několik mladých Židů. 
 Pořádal občas nějakou pěveckou zábavu 
v místnostech u Machorků, ale nedařilo se mu 
tak, jak jeho zakladatelé předpokládali, živořil 
a po několika letech byl pro nečinnost rozpuš-
těn. 

Správa města
 Do let osmdesátých min. století mělo naše 
město německé, mělo by se vlastně říci tak-
zvané německé, zastupitelstvo, neboť obecních 
starších německého původu bylo pramálo. Vel-
kou většinou to byli lidé českého původu, ale 
i národně neuvědomělí, neteční, kteří prostě 
pluli s tehdejším proudem času a trpně přislu-
hovali tehdejšímu Čechům nepříznivému smě-
ru. Mnohý z nich ani německy neznal. 
 Ve svých pamětech cituje učitel Víták svůj 
jmenovací dekret, vystavený obecnou radou 
a datovaný 15.května 1861, na němž jsou po-
depsáni: „Utikal, Bűrgermeister, Zezula, Rath, 

Weinerek, Rath, Ant. Heger, Rath, M. Kaplan, 
výbor, Ant. Weiner, Pařízek, Miklis, Adalbert 
Liebel, Anton Jenisch, Johan Svoboda, als er-
saz“. Soudím, že ani jeden z nich nebyl rodilý 
Němec. Takřka na všechny se ještě pamatuji. 
Měšťanosta Utíkal byl rodem z Hané, ale při-
způsobil  se také poměrům tehdy vládnoucím. 
Byl lékařem, zemřel koncem let sedmdesátých, 
zanechal vdovu, zdejší rodačku, dvě dcery z prv-
ního, dvě dcery a jednoho hocha z druhého 
manželství a všichni byli česky vychováni. 
 Není bez zajímavosti, ze tři z uvedených 
obecních starších, totiž Ant. Weiner, Jan Svobo-
da a M. Kaplan byli v zařizujícím výboru čtenář-
ského spolku, který hodlal založiti učitel Víták.
 Rozhodující slovo ve správě města měl vlast-
ně dočasný měšťanosta s radními, kteří byli po-
slušnými vykonavateli vůle okresního hejtmana; 
ostatní členové zastupitelstva byli až na malé vý-
jimky jejich poslušní kývalové. Mnoho starostí si 
s vedením obecních záležitostí nepřipouštěli, ne-
boť vše se dělo po sousedsku, šablonovitě, podle 
vyšlapaných cestiček. Veškerá agenda spočívala 
vlastně na bedrech pilného poctivého důchodní-
ho Leopolda Hegera, na jehož svědomitou práci 
se mohli úplně spolehnouti. Dobrý člověk, dů-
chodní Heger zasluhuje, abych mu později věno-
val zvláštní zaslouženou vzpomínku. 
 Někdy dostala se také do veřejnosti tak mno-
há historka z rokování v obecní sněmovně, o níž 
se pak dlouho vyprávělo, a která dobře kvali-
fikovala duševní úroveň tak mnohého zaostal-
ce ve věcech kulturních. Když se totiž jednalo 
o povolení příspěvku na školní knihovnu, ohra-
dil se proti tomuto výdaji jistý výborník slovy: 
„Já jsem jakživ nepřečetl ani jednu knihu a su 
taky živ.“ Druhý pak při jednání o zakoupení 
nástěnné mapy užil o škole takových vulgárních 
výrazů, že ani papír nesnese jejich opakování. 
O volby do obecního zastupitelstva bylo tehdy 
málo zájmu, řídili je lidé, kteří byli u vesla. Vý-
bor byl tak doplňován lidmi ctižádostivými, tla-
čícími se do popředí, namnoze indolentními, ale 
hlavně „spolehlivými“.
 V zastupitelstvu města s dlouholetým měš-
ťanostou Ferd. Ottem v čele byli povětšině lidé 
egoističtí, konzervativní, možno říci zpáteční, 
bez širšího rozhledu pro veřejné zájmy a zauja-
tí proti každému pokroku. Libovali si v životě, 
kterému navykli, bojíce se takřka každé změny 
a novoty. Ukázalo se to při tak mnohé příleži-
tosti, stejně tak, když počátkem let osmdesá-
tých minulého století se roznesla zpráva, že se 
projektuje stavba dráhy Prostějov – Třebovice 
s odbočkou ve Velkých Opatovic. Útěchou jejich 
bylo, že ku stavbě nedojde, protože není peněz.

Sport
 Když v letech devadesátých minulého století 
se probouzel zájem o sport a jízdu na kole, opat-
řil si syn zdejšího mlynáře Ant. Steindl první 
vysoké kolo. Byl to vysoký, pěkně urostlý 
mladík, jenž svými bravurními výkony 
budil závist tak mnohého fanouška. 
Jízda na vysokém kole nenalezla 
však mnoho následovníků, ale 
za to stala se oblíbenou jíz-
da na nízkém kole (říkalo se 
tehdy na roverech). Sotvaže 
nás bylo osm, co jsme ten-
to sport pěstovali, založili 
jsme roku 1898 Sportov-
ní klub cyklistů a členů 
pak stále přibývalo. Duší 
spolku byl tehdejší magis-
tr lékárny František Špič-
ka. S oblibou projížděl se 
v každé volné chvíli s dým-
kou na dlouhé troubeli před 
lékárnou a v zimě jezdil tak na 
zamrzlém rybníce. Byl nejvášni-
vějším sportovcem, výborným brusli-
čem, prováděl na ledě různé akrobatické 
výkony a liboval si též v jiných výstřednostech. 
Tak se jednou vykoupal v rybníce, když se tam 
sekal led, nechal se vyfotografovat a poslal sní-
mek tehdy vycházejícímu časopisu Pražský ilu-
strovaný kurýr, kde byl též otisknut. Ve spo-
lečnosti se rád ukázal jako nezranitelný fakír. 
Obyčejnou jehlici, která byla tehdy nezbytnou 
ozdobou dámských klobouků, zápalkou nahřál 
a propíchl si jí boltec ucha nebo kůži na krku, 
rána se brzy zacelila, aniž krvácela. Byl též v ji-
ných spolcích činných členem. 
 První automobil pořídil si u nás MUDr. Jo-
sef Bareš, dával přednosti domácím výrobků, 
ale vyměnil jich několik, nežli byl uspokojen. 
Automobilismus získával si pak stále více popu-
larity. 
 Nepatří to sice ke sportu, ale přece bych se 
rád zmínil, že první psací stroj pořídil si 
u nás asi roku 1905 advokát dr. Lad. Ledvinka.

Mladší pracovníci
 Vedení spolku Ctibora předcházelo bě-
hem let na mladší generaci. Když se zasloužilý 
sbormistr Jan Šimon pro churavost a pokroči-

V roce 1936 měl v Berlíně úspěch i  Jaroslav  
M a c k e r l e  (1913–1964). Do řady zájmů, v nichž 
J. Mackerle vynikal, patří i film. Natáčel snímky 
přírodní, sportovní, regionální dokumenty aj. Nejví-
ce se však proslavil (máme-li na mysli pouze film) 
v oblasti filmu kresleného. Filmový historik M. Či-
hák napsal (2000, s. 466): „Brněnský autor Macker-
le natáčí v roce 1934 první amatérský kreslený film 
Pejsek Čokl reagující na tehdejší politické události 
v Habeši.“ (J. Mackerle studoval v Brně na techni-
ce, studia dokončil r. 1938, proto o něm M. Čihák 
píše jako o brněnském autorovi.) Vlastimil Sedlák 
o něm uvádí (1983, 21-22): „Pejsek Čokl, to byly ho-
diny a hodiny práce. Vždyť pro obrazovou animaci 
musel nakreslit přes 5000 obrázků. Pejsek Čokl se 

stal úspěšným v několika soutěžích a přehlídkách. 
Zvítězil bez konkurence i v celostátní soutěži ama-
térských filmů za rok 1935. Konečně roku 1936 do-
sahuje mety nejvyšší - účast na mezinárodní filmové 
soutěži v Berlíně, kde u mírových a pokrokových sil 
sklízí mimořádný úspěch, v opačném táboře pak 
nelibost a osočování. Není pochybností, že u ně-
meckých a italských fašistů nemohl film nalézt toho 
nejmenšího kladného ohlasu.
Výsledky filmových soutěží podněcují mladého au-
tora k dalším tvůrčím výbojům. V letech 1936–37 
kreslí a natáčí filmová dílka Kiki hrdina a Žížala 
Žíža, jakož i další filmové snímky různých žánrů. 
Nezapomíná ani na dokumentaristiku, která je pro 
něj stejně důležitou složkou jako film kreslený. Je 

to ponejvíce jeho rodný kraj Malá Haná, z něhož 
čerpal zdroje pro své nevšední filmové náměty.“

Literatura:
Čihák, Martin: Amatérský film, in: Ptáček, Luboš: 
Panorama českého filmu, Olomouc 2000
Sedlák, Vlastimil: Průkopník kresleného filmu, in: 
Pod jevíčskou věží, červenec 1983
Stratil, Václav: Můj jevíčský introit pedagogický, ru-
kopis
Vznik a vývoj športovej gymnastiky na Slovensku, 
www.sportency.sk, 
www.knihovnazn.cz, cs.wikipedia.org

Štěpán Blažek
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XIII. ročník Biskupického kaléšku 2011 
Dne 1. října 2011 úspěšně proběhl za přispění 
pěkného počasí již XIII. ročník Biskupického 
kaléšku. A co bylo k vidění a ochutnání?
Návštěvníci mohli zhlédnout v sále domu pana 
Valoucha (čp. 4) největší unikátní výstavu histo-
rických tříkolek ze sbírky 
pana Jiřího Fialy a výsta-
vu z historie obce, největ-
ší proutěné velikonoční 
vajíčko (upletl František 
Václavek a Ladislav  Šum-
bera s pomocníky) – výš-
ka vajíčka 283 cm, obvod 
432 cm a průměr 138 cm. 
Tento rekord byl uznán 
agenturou Dobrý den Pelhřimov a zapsán do 
České knihy rekordů. Dále si mohli zakoupit 
na stáncích na návsi dobrůtky k jídlu i pití, 
ruční výrobky, jak k domácí práci, tak ke zdo-
bení, a mnoho dalšího. Nechyběla možnost jíz-
dy koňským spřežením, navštívit pálenici a de-
gustovat slivovici. Na návsi mohli návštěvníci 
shlédnout již 10. ročník závodu historických 
velocipedů, dále pak nejpomalejší jízdu a jízdu 
elegance, vystoupení mistra lasa a biče Boba 
Montany, vystoupení šermířského spolku ze 
Šumperka, vystoupení mažoretek z Moravské 
Třebové, bublinovou show, pro děti byl připra-
ven skákací hrad, šlapací auta, střelba z luku 
se získáním diplomu lukostřelce, ukázka jízdy 
RC modelu od juniorské mistra ČR, nahlédnout 
kovářům a řezbářům pod ruce, prostě bohatý 
kulturní a společenský zážitek. 
Vrchním kaléšníkem byl letos velvyslancem Va-
lašského království pasován pan PhDr. Oldřich 
Koudelka. 
Děkujeme všem organizátorům a pomocníkům 
za obětavou práci při organizaci a příští rok, 
první říjnovou sobotu, opět nashledanou v Bis-
kupicích !
Informace a foto z akce jsou umístěny na www.
biskupice.cz

Jak probíhala degustace vzorků na 13. roč-
níku Biskupického kaléšku
V letošním roce se na 13. ročníku Biskupické-
ho kaléšku konaného 1.10. 2011 sešlo celkem 
35 vzorků slivovice. 
K degustaci zasedla porota v tomto složení: 
předseda ing. Vladimír Langer, místopředseda  
Antonín Káňa,  Zdeněk Háder, Jiří Šnobl, Mi-

roslav Pudík, Pavel Továrek, Miloš Vašíček,  Jan 
Ošlejšek. 
Hodnocení bylo prováděno bodováním v roz-
mezí 0 - 7 bodů v rozmezí  po půl bodu. Po 
skončení každého hodnocení byly výsledky na-

hlášeny zapisovatelce, kte-
rá následně vyškrtla nej-
vyšší a nejnižší udělenou 
známku. Tím je eliminová-
na případná nepřesnost ze 
strany některého porotce.
Porota se  sešla celkem 
4x, z toho 3 vyřazovací 
předkola, kdy se  při jed-
né degustaci hodnotila 12, 

12, 11 vzorků, ze kterých porota vybrala nejlep-
ších 10 vzorků, které se hodnotily v posledním 
kole, a z nich následně vzešli vítězové 13. roč-
níku letošního kaléšku.
 
Pořadí vítězů 13. ročníku Biskupického ka-
léšku bylo tedy následující:

místo Ludmila Nárožná, Bělá, švestka,  rok 1. 
1989, palírna Biskupice, obdržela finanční 
obnos ve výši 3 000,- Kč , dárkový koš, di-
plom, pohár s kaléšky, hodinky
místo Zdeněk Medek, Velké Opatovice, švest-2. 
ka, rok 2009, pálenice Borotín, obdržel fi-
nanční obnos ve výši 2 000,- Kč , dárkový 
koš, diplom, pohár s kaléšky
místo Petr Motl, Křenov 165, jablko, rok 3. 
2009, pálenice Cetkovice, obdržel finanční 
obnos ve výši  1000,- Kč, dárkový koš, di-
plom, pohár s kaléšky

4–5. místo Horna Stanislav, Šak-
vice, švestka, rok 2010, páleni-
ce Biskupice, diplom a dárkové 
předměty z kaléšku,

 Josef Císař, Brno, meruňka 
2011, Biskupice, diplom a dár-
kové předměty z kaléšku

Ještě jednou všem vítězům blaho-
přejeme a těm účastníkům, kteří 
se neumístili děkujeme za účast 
v soutěži, a doufáme, že je neú-
spěch neodradí a i v příštím roce 
se soutěže zúčastní.

Vítězné vzorky byly vyhlášeny před 
porotou na pódiu na návsi Janem 
Rosákem. Tak jako každý ročník, 
i v letošním ročníku se tři nejlepší 
vzorky dražily a výtěžek z dražby 
ve výši 5 500,- Kč byl darován ve 
prospěch Oblastní charity Morav-
ská Třebová – zařízení Domeček.
Pro návštěvníky letošního roční-
ku jsme připravili velkou novinku. 
Každý návštěvník mohl degusto-
vat vzorky, které nepostoupily do 
finále, a sám je ohodnotit znám-

kou, stejným způsobem, jako porota Biskupic-
kého kaléšku. Nejlepší vzorek, podle dosaže-
ných bodů, byl pak ohodnocen cenou Publika. 
Vzorky mohli zájemci degustovat u stánku na 
návsi za malý finanční příspěvek, který byl po-
užit také jako dar pro OCHMT. Úkolu nalévá-
ní vzorků se ujala Veronika Musilová a Ilona 
Letovská. 

Pro OCH Moravská Třebová zařízení Domeček 
se degustací vybralo 3 552,- Kč. 
Nejlepší vzorek a cenu Publika získal pan Ing. 
Vladimír Baar, Suchdol nad Odrou, švestka, 
51 % a rok vypálení 2011, pálenice Suchdol 
nad Odrou. 
Děkujeme všem, kteří zaslali vzorek a tím se 
nejenom zúčastnili soutěže o nejlepší slivo-
vici, ale i  podpořili akci a zároveň přispěli 
na OCHMT – zařízení Domeček.

Libuše Pazdírková, zapisovatelka

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika 
říjen 2011

Z našich řad odešel
Adolf Berka

Čest jeho památce
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Jak probíhala „Stezka odvahy“
V sobotu 15. října 2011 se uskutečnil již 6.-
tý ročník „Stezky odvahy“. V 18.30 hod se 
všichni nebojácní (děti i dospělí) shromáždi-
li v hojném počtu na konci vesnice. A moh-
lo se vyrazit. Že jsou děti z Biskupic a blízké-
ho okolí šikovní a nebojácní, již víme. A slovo 
„STRACH“ – to téměř neznají.
Děti se vydaly po jednom (nejvíce po dvou) do 
prudkého kopce Člupek. 
Cestu jim ukazovaly roz-
žatá světýlka umístněná 
podél celé trasy. Po zdo-
lání kopce pokračovala 
cesta hlubokým, tmavým 
a hustým lesem. 
Každý les má svá stra-
šidýlka, skřítky, duchy 
a hejkaly, kteří si svůj les 
bedlivě a ostražitě hlída-
jí. Proto děti občas cestou 
zakoply o kořeny, kame-
ny či větve, které tu přičinliví skřítci nastražili. 
Bludičky tančily u rozsvícených lampiónků 
a sem tam se některá i ukázala. Jedna smutná, 
osamělá bludička seděla pod vysokým stromem 
a loudila po kolemjdoucích podpis. Z podpisů 
měla velkou radost. O kousek dál postávala 
bledá, prokřehlá a zimou se chvějící lesní víla, 

která lákala všechny odvážlivce k sobě na mý-
tinku. Ten, kdo našel odvahu vstoupit na mý-
tinu, obdržel od víly sladkou odměnu.
A cesta vedla dál hlubokým lesem, občas se 
ozvalo zaskřehotání hejkalů, někteří skřítci ve 
snaze odvážné vylekat i přes cestu přebíhali. 
Ve větvích poletovali v bílém duchové. Ale to 
pranic nevadilo a všichni zdárně došli až k cíli. 

Na konci strašidelné 
cesty na všechny čekala 
hostina téměř pohádko-
vá. Stoly byly plné na-
pečených koláčů, řezů, 
párků, rohlíků. Nechy-
běl ani teplý, voňavý čaj. 
Všichni účastníci straši-
delné výpravy se s chutí 
posilnili. Děti si sdělova-
ly různé zážitky z cesty.
No a my dospělí jsme si 
oddechli, že nikdo neza-

bloudil a nikoho neodnesla dravá lesní zvěř. 
Celkem se zúčastnilo 51 dětí a asi 25 dospě-
lých. V lese bylo ukryto 19 hlídkujících dobro-
volníků. Rozmístněno bylo 200 světýlek (sví-
ček) a 10 lampiónků.

Neuerová Helena, ČČK Biskupice

+ foto stezka č. 1 a č. 2

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Výtvarný kroužek 
pozvánka

Tato pozvánka je určena pro kluka a holky škol-
ního věku, kteří by také chtěli docházet do vý-
tvarného kroužku.
Přijďte s námi strávit příjemné podvečery 
a něco pěkného si vyrobit. Pracujeme s nejrůz-
nějšími materiály a plody. Teď se začneme po-
malu připravovat na Mikuláše a Vánoce.
Scházíme se každý pátek o půl šest v zaseda-
cí místnosti Obecního úřadu. Pokud by došlo 
k nějaké změně, nebo by bylo potřeba si se-
bou něco přinést, najdete zprávičku na obecní 
vývěsce. 
Budeme se na vás moc těšit!

Irena Havlíčková

U S N E S E N Í 
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce BISKUPICE ze dne 18. října 2011

9/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komi-
se
c) úpravu rozpočtu dle zápisu
d) smlouvu o poskytnutí příspěvku  Oblast-
ní Charitě Moravská Třebová, Kostelní nám. 3, 
571 01 Moravská Třebová, IČ: 65189418 ve výši 
9052,-Kč z prostředků získaných ze slivovice na 
XIII. ročníku „Biskupického kaléšku“
e) darovací smlouvy s vítězi XIII. ročníku „Bis-
kupického kaléšku“: za 1. místo Ludmila Nárož-
ná, Bělá u Jevíčka 3 000,- Kč, 2. místo Zdeněk 
Medek, Velké Opatovice 2 000,- Kč a 3. místo 
Petr Motl, Křenov 1 000,- Kč
f) kupní smlouvu na prodej pozemku par. č. 
199/27 o výměře 879 m2 v obci Biskupice a ka-
tastrální území Biskupice u Jevíčka panu Alexis  
Regueyra Bolaňos, bytem Zámek 14,  PSČ 679 
63 Velké Opatovice a paní Miroslavě Štarkové, 
bytem Plechtinec 3, PSČ 569 41 Městečko Tr-
návka, za účelem výstavby RD
g) smlouvu o dílo s Ing. Jaroslavem Flé-
glem, Kosmonautů 248, 530 09 Pardubice, IČ: 
45546525 na zhotovení pasportu místních ko-
munikací obce Biskupice v částce 12 900,- Kč 
h) smlouvu o dílo č. 4/10/2011 s Agenturou 
Bezpečná práce,  Jaroslav Hubička – poskytová-
ní služeb v oblasti BOZP, Gogolova 13, 779 00 
Olomouc, IČ: 60022582 na vypracování předpi-
sů BOZP obce v částce 4 000,- Kč

ch) žádost o koupi pozemku a smlouvu o bu-
doucí kupní smlouvě na prodej pozemku par. č. 
199/33 o výměře 733 m2 v obci Biskupice a ka-
tastrálním území Biskupice u Jevíčka panu Janu 
Bidmonovi, Záhřebská 2500/3, 616 00 Brno, za 
účelem výstavby RD.
i) žádost o koupi pozemku a smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě na prodej pozemku par.č. 199/26 
o výměře 857 m2 v obci Biskupice a katastrál-
ním území Biskupice u Jevíčka panu Ing. Liboru 
Kocumovi, Ztracená 3a, 571 01 Moravská Třebo-
vá, za účelem výstavby RD
j) cenovou nabídku a fakturu za zhotovení 
zpevněné plochy sběrného místa u ČOV s fir-
mou Akvamont, společnost s ručením omeze-
ným, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy – Lačnov, IČ: 
15035221, v částce 156 934,- Kč vč. DPH a ce-
novou nabídku a fakturu za zhotovení brány ke 
zpevněné ploše sběrného místa u ČOV s firmou 
ERGO společnost s ručením omezeným, Trnav-
ská 50, 569 42 Chornice, IČ: 150 36 952, v část-
ce 32 400,- Kč s DPH
k) směrnici k provádění inventarizace majetku 
a závazků obce Biskupice,   plán inventur obce 
na rok 2011
l) udělení licencí dopravci ČSAD Ústí nad Orli-
cí, a.s. Třebovská 330, 562 03 Ústí na Orlicí IČ: 
60108851 na linku č. 680 862  Jevíčko-Jaromě-
řice-Konice, na linku č. 680 873 Svitavy-Morav-
ská Třebová-Městečko Trnávka-Jevíčko, na linku 
č. 680 872 Jevíčko-Jaroměřice-Chornice-Kladky, 
linku č. 680 884 Křenov-Jevíčko-Jaroměřice-
Chornice-Městečko Trnávka

9/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 
z Úřadu práce České republiky - krajská pobočka 
v Pardubicích, kontaktní pracoviště Bezručova 
2055/13 568 02 Svitavy, konané dne 23.8.2011, 
na veřejně prospěšné práce v obci Biskupice 
b) protokol č. 543/11/668 o kontrole pojistného 
a plnění úkolů v nemocenském pojištění a dů-
chodovém pojištění provedené dne 1.9.2011
c) informaci starosty o nabídce na vzdělávací 
seminář pro zastupitele v rámci projektu Svazu 
měst a obcí ČR  Vzdělaný zastupitel
d) kontrolu ze Státního zemědělského intervenč-
ního fondu RO SZIF Hradec Králové, Ulrichovo 
nám. 810, Hradec Králové 500 02, konanou dne 
26.9.2011 na Obecním úřadě v Biskupicích na 
akci „Biskupice - oprava místních komunikací I. 
etapa od km 0,200 – 0,340“ 
e) návrh ceny stočného na rok 2012

9/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) pověřuje starostu k podpisu smluv uvedených 
v bodě 9/1 tohoto usnesení

Dalibor  Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci listopadu

Božena Pechová
Josef Felner
Marie Peřinová
Marie Danešová
Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Šárka Písková
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Slavnostní přivítání nových občánků

Den stromů na druhém stupni ZŠ
Den stromů je svátek, který se po celém světě 
slaví od poloviny 19. století. Datum oslav Dne 
stromů se liší podle klimatických podmínek 
jednotlivých zemí. V České republice připadá 
tento svátek na 20. října. 
Protože prvotní myšlenka svátku souvisela 

s tím, poukázat celosvětově na nízký stav vý-
sadby stromů, keřů a bylin, rozhodli se žáci za-
sadit na školním pozemku tři ovocné stromky, 
konkrétně jabloně, které si i následně pojme-
novali. V druhé části oslav využili žáci 8. a 9. 
třídy okolí školy, kde si předem vyhledali na 
18 druhů stromů a keřů a připravili si o nich 
krátké referáty, které přednesli svým spolužá-
kům. Celá akce byla doplněna obrázky žáků 
6. a 7. třídy, kteří uvedené stromy a keře na-
malovali v hodinách výtvarné výchovy, a které 
budou nyní zdobit prostory naší školy. 

Ing. Ivo Vymětal

Chornický železniční klub  
zve všechny malé i velké na tradiční

Mikulášskou jízdu
která se uskuteční v neděli 27. 11. 2011. 
Pro účastníky bude vypraven zvláštní 
vlak tažený parní lokomotivou. Příjezd 
vlaku do chornické železniční stanice 
je naplánován ve 13,30 hodin a odjezd 
z Chornic směrem na Českou Třebo-
vou bude ve 13,45 hodin. Dětem bude 
cestou rozdávána nadílka, pro všechny 
bude k vlaku připojen bufetový vůz, ve 
kterém bude cestujícím podáváno chut-
né občerstvení.

Exkurze do Boskovic
Seznámit se s historií židovského města v Bo-
skovicích, to byl cíl exkurze žáků osmé a de-
váté třídy. Zdejší synagoga, lázně a hřbitov pa-
tří totiž k nejucelenějším a nejzachovalejším 
památkách židovské kultury nejen na Moravě, 
ale v celé České republice. Žáci si po příjez-
du do Boskovic nejprve s odborným výkladem 
prohlédli synagogu maior, kde shlédli nejen 
stálou expozici Muzea Boskovicka, ale i verni-
sáž fotografií k tématice holocaustu. Každého 
jistě zaujala i mikve – židovská rituální po-
norná lázeň s přírodní pramenitou vodou, na-
cházející se naproti synagoze ve sklepě domu 
U Templu. Poslední zastávkou se stal neda-
leký židovský hřbitov, na kterém se nachází 
téměř 2 500 náhrobků. Nabyté vědomosti si 
žáci ověřili v připravených pracovních listech.

Mgr. Alena Továrková
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
Chornice konaného dne  
24. 10. 2011, č. 6/2011
Obecní zastupitelstvo po projednání:

schvaluje:a) 
program veřejné schůze1. 
návrhovou komisi ve složení J. Vyhlídal, H. 2. 
Němcová
rozpočtové opatření č. 4/2011 a úpravu rozpočtu 3. 
k 24.10.2011
nabídku České pojišťovny na pojištění možné škody 4. 
způsobené činností zastupitelstva a zastupitele dle 
nabídky
uzavření smlouvy s Ing. Sitou na zpracování žádosti 5. 
o dotaci 
ocenění pozemků po digitalizaci KÚ – orná půda, 6. 
zahrady, sady, trvalý travní porost... 8,- Kč/ 1m2,  
lesní pozemky 3,80 Kč/ 1m2, stavební pozemky 
35,- Kč/ 1m2 – viz příloha
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 7. 
břemene na pozemek. č. par. 3208, mezi Obcí 
Chornice a Chornickou zemědělskou obchodní a.s.
smlouvu o prodeji dřeva mezi Obcí Chornice 8. 
a firmou Ulrich – Šplíchal
smlouvu o umístění retranslační stanice s firmou 9. 
COMA Polička
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, 10. 
o místním poplatku za vstupného
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 11. 
provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 
1/2011
záměr prodeje pozemku č. par. 1409/912. 
prodej pozemku č. par. 3508/2 p. Zdeňkovi 13. 
Schreiberovi a č. par. 3503/2 p. Vladimírovi 
Černohousovi
příspěvek na fasády: manželé Karel a Bohumila 14. 
Kopkovi  a manželé Josef a Věra Kopkovi, ve výši 
10.000,-Kč
bezplatné zapůjčení kulturního domu SDH 15. 
Chornice za účelem pořádání okresního 
shromáždění SDH
záměr prodeje pozemků 273/2, 274/2, 3227, 16. 
3226/2, 3223/2
doplnění územního plánu na pozemky užívané 17. 
firmou ALT ENERGIE DEVELOP s.r.o., pro 
možnost využití umístění bioplynového zařízení
strategický plán rozvoje obce v souvislosti 18. 
s připravovanou žádostí o dotaci na kanalizaci

krátkodobé zhodnocení volných finančních 19. 
prostředků - 50% hypoteční zástavní listy, 50% 
sporoinvest
bezplatné zapůjčení kulturního domu mikroregionu 20. 
MTJ a MAS pro pořádání schůze obou složek

bere na vědomí:b) 
informaci Ing. Smítala o plnění usnesení z minulé 1. 
schůze
informaci Mgr. Vyhlídala k rozpočtovému opatření 2. 
č. 4/2011
informaci  o nabídce České pojišťovny3. 
informaci ke smlouvě o zpracování žádosti 4. 
o dotace
informaci k ocenění pozemků po digitalizaci KÚ5. 
informaci ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 6. 
věcného břemene
informaci o prodeji dřeva firmě Ulrich – Šplíchal7. 
informaci o smlouvě na umístění retranslační 8. 
stanice
informaci o zrušení OZV č. 1/20089. 
informaci k OZV č. 1/2011 – o místním poplatku 10. 
za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů
informaci o žádosti o dotaci prostřednictvím MAS-11. 
MTJ  na okna pro I. st. ZŠ
informaci o žádosti p. Spíchala12. 
informaci o žádosti SDH Chornice o zapůjčení KD13. 
informaci k žádostem o příspěvek14. 
informaci k prodeji pozemků  č.par. 3508/2 15. 
a 3503/2
informaci o žádosti mikroregionu MTJ16. 
informaci k žádosti firmy ERGO s.r.o. Chornice17. 
informaci k žádosti firmy ALT DEVELOP Chornice18. 
informaci o žádosti kraje o převod pozemků19. 
informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce20. 
informaci k tzv. strategickému pláni rozvoje obce21. 
informaci o možnostech úvěru a o možnostech 22. 
krátkodobého zhodnocení volných finančních 
prostředků 
informaci o kinematografu a použití výdělku 23. 
z prodeje občerstvení
informaci o zrušení veřejné telefonní stanice O224. 
informaci o projednání dopisu Kamily Peřinové25. 
informaci k nabídce tanečního kurzu26. 
písemnou rezignaci p. Pilaře na mandát 27. 
zastupitele

odkládá:c) 
projednání žádosti Pardubického kraje o převod 28. 
pozemků

Návrhová komise: Mgr. Jaroslav Vyhlídal, Hana Němcová

Divadelní představení pro děti
Pohádka se divákům jistě líbila. A my věříme, 
že se s divadlem KORÁB zase někdy setká-
me – a třeba již v zimě na dětském maškarním 
karnevale.

V sobotu 22. října se konalo v kulturním domě 
v Chornicích divadelní představení pro děti. 
Herci brněnského divadla KORÁB dětem za-
hráli pohádku „Princezna s dlouhým nosem“. 
Do veselého vyprávění o nezdvořilé a roz-
mazlené princezně a líném Honzovi dokázali 
vtipně zapojit děti i některé rodiče z řad obe-
censtva a vyvolat tak bouři smíchu v zaplně-
ném sále.

 
Obec Chornice ve spolupráci s paní 

Jakubcovou pořáda  
ve dnech 25. - 27. listopadu 2011  
v prostorách kulturního domu  

v Chornicích 
 

ADVENTNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ 

A PRODEJNÍ VÝSTAVU 

ADVENTNÍCH VĚNCŮ A VÝZDOBY 
Výstavu si můžete prohlédnout v čase: 
 
pátek  9 – 17 hodin 
sobota 9 – 15 hodin 
neděle 9 – 15 hodin 
 
V sobotu dopoledne paní 
Jakubcová rovněž předvede 
způsob výroby adventních 
věnců. Zájemci z řad občanů si 
pod jejím vedením mohou 
zkusit vyrobit vlastní věnec. Základní materiál (chvojí, 
kroužky, přírodní dekorace) bude zajištěn, ostatní 
dekorace si můžete přinést vlastní. 
 

Sbor dobrovolných hasičů Chornice  
si Vás dovoluje pozvat na  

 
K A T E Ř I N S K O U 

Z Á B A V U  
která se koná 26.listopadu 2011  
v kulturním domě v Chornicích. 

 
Začátek ve 20 hod. 

 
Hraje kapela 2,5 promile 

 
KATEŘINÁM VSTUP 

ZDARMA!!! 
 
Srdečně  zvou hasiči 
 
 
 
 

Závod v požárnické 
všestrannosti

V sobotu 15.října se konaly závody v požárnické 
všestrannosti v obci Jarošov u Litomyšle. 
Jedná se o závody v běhu na 3. - 4. km  v ne-
rovném  zalesněném terénu, kde soutěžící hlídky 
plní úkoly typu střelba ze vzduchovky, přesun 
podle azimutu, zdravověda, šplh po laně, pře-
skok přes vodní příkop, určování hasicích pří-
strojů, vyobrazení optických signálů.
Soutěží se v kategoriích starší žáci, mladší žáci, 
dorostenky, dorostenci, smíšená družstva a jed-
notlivci.
Závody jsou velmi fyzicky náročné.
V letošním roce jsme připravili dvě družstva. Za 
družstvo dorostenek nás reprezentovaly Kateři-
na Jarkovská, Pavlína Jarkovská, Simona Še-
včíková, Světlana Ševčíková a  Denisa Hor-
níčková. Toto družstvo si vybojovalo vynikající 
druhé místo.
Smíšené družstvo ve složení Adam Popelka, 
Michal Dobeš, Pavel Jachan, David Sladký, 
Lucie Tlustošová dosáhlo rovněž výborného vý-
sledku a umístilo se na třetím místě. 
Chtěla bych tímto blahopřát ke krásnému výsled-
ku a poděkovat našim mladým hasičům za jejich 
celoroční činnost.

Za SDH Chornice Pohanková Andrea



18 Jevíčský zpravodajListopad 2011 

www.jevicko.cz

ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Obec Jaroměřice

Výstava Ovoce, zeleniny a jiných produktů
Členové výboru Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu v Jaroměřicích uspořádali po roční od-
mlce Výstavu ovoce a zeleniny tentokrát ve výstavní síni 
Centra života a podnikání. Ukázka výpěstků a produktů 
byla zpřístupněna ve dnech 22. a 23. října 2011.
Prostory byly vhodně a vkusně doplněny rozmanitými 
výtvarnými pracemi dětí ze Základní a Mateřské školy 
a ukázkou výtvarné tvořivosti dospělých.  Zajímavým 
přínosem výstavy byl včelařský koutek, nainstalovaný 
manželi Vymětalovými. V pondělí, kdy výstavu zhléd-
li téměř všichni žáci ZŠ i děti ze školky, připravili si 
paní Marcela a pan Josef Vymětalovi názornou ukázku 
s odborným výkladem o včelařství, s cílem podpořit zá-
jem o tuto ušlechtilou činnost v nastupující generaci. 
Ochutnávka medu děti zaujala nejvíce, snad se alespoň 

někteří budou věnovat v budoucnu i jeho výrobě nebo 
zahrádkářství.
Poděkování vystavovatelům, vystavujícím i všem hostům.

Diakonie Broumov a Sbor pro 
občanské záležitosti Jaroměřice
děkují všem, kteří přispěli do humanitární sbír-
ky materiální pomocí, a tím podpořili sociálně 
potřebné. Obecní knihovna současně děkuje za 
věnování knih do Burzy. Knihy, které nebudou 
zařazeny do knihovny, se staly rovněž součástí hu-
manitární sbírky a jistě si ještě najdou čtenáře.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

Významné jubileum v měsíci listopadu oslaví:
Zdenka Oslizlá
Jan Soural
František Přidal
Štěpánka Knollová
Všem jmenovaným  
přejeme hodně zdraví  
a radosti z příjemně  
prožitých dnů.

Narození: 
Milan Tiller
Novorozenému občánkovi a jeho rodičům pře-
jeme společný radostný a spokojený život.

Vzpomínka
20.listopadu uplynuly tři roky, kdy zemřel 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a vedou-
cí jaroměřické restaurace 
pan Ladislav Trojan.

S láskou a vděčností vzpomínají
manželka, děti s rodinami a děvčata z práce.

Ještě několik volných míst !!!
Nabídka pro všechny seniory, kteří by se chtěli naučit 
práci na počítači.
Po zkušenostech v Chornicích i v Jevíčku se nabízí
uskutečnění bezplatného intenzivního týdenního 
kurzu i v Jaroměřicích
Podmínkou školení je  zájem minimálně 10 lidí v se-
niorském věku. 
Školení by prováděli odborní lektoři. Počítače a vše 
potřebné by bylo zajištěno.
Prosím, potvrďte Váš zájem v knihovně, aby se mohlo 
školení objednat a uskutečnit ještě letos, popřípadě 
začátkem roku příštího.

Prodloužená v knihovně
No a na závěr Týdne knihoven a zajímavé přednášky 
pana Mgr. Kocůrka ještě Prodloužená!
Ocenění Knihovna roku se přece musela se čtenáři 
oslavit, aby se knihovně dařilo i nadále. Tak jí i kni-
hovnici popřála i paní místostarostka Iveta Glocová
Sice fotbal v televizi vyloučil mužskou populaci, ale 
věrná kapela Staré železo dala přednost knihovně. 
Mgr. Fr. Václavek, Martin Kryštof a Robin Hádr spolu 
se zpěvačkou paní Lenkou Hruškovou společnost hu-
debně naladili. I pan Kocůrek, vystudovaný muzikant, 
rád zůstal v Jaroměřicích a poslechl si se zájmem sku-
pinu nadšených muzikantů, kteří hrají pro radost sobě 
i posluchačům. V pauze ještě předvedl hudební nástro-
je, které si dovezl z dalekého Nepálu.
Posezení bylo nadmíru příjemné pro všechny.

Světelný průvod s dýněmi 
a lampióny 2011

Letos této akci předcházela neobvyklá událost.
Paní redaktorka a kameraman z České televize z Hrad-
ce Králové přijeli natáčet malou reportáž do knihov-
ny, a chtěli vidět co děti ze školy mohou v knihovně 
tvořit. Příprava na dýňový průvod byla nejaktuálnější 
činností, která děti nesmírně bavila. Poněkud s před-
stihem byly zhotoveny strašidelné dýně již 20. října. 
Pořad je odvysílán na www.pardubickykraj.cz „Z kra-
je týdne“ v úterý 1.11. v 18.00 hodin.
V den plánovaného dýňového průvodu bylo od rána 
velmi nepříznivé počasí. Organizátoři odvolali pláno-
vané vystoupení paní Černohousové z prostějovské 
hvězdárny i zajištění občerstvení.
Navečer se ale počasí umoudřilo a světelného průvo-
du se zúčastnilo mnoho dětí i dospělých.
Bohužel, průvodu chyběl zrušený program. Všem, kte-
ří čekali na hvězdářskou pohádku a punč, se omlou-
váme. Dětem děkujeme za krásně osvětlený dvůr 
Dvoustovky a odměnou jim bude 2.prosince v 18.00 
h Pohádková nadílka souboru z Vel. Opatovic. 

Z výtvarných dílen a kurzů
Od poloviny září byla opět zahájena keramická díl-
na, tentokrát s výtvarnicí paní Janou Trantírkovou. 
Dospělí i děti vytváří společně mnoho zajímavých vý-
robků. Pokud máte o práci s keramickou hlínou zá-
jem, přidejte se. Data konání dílny jsou vždy uvedena 
v měsíčním rozpisu.

Paní Táňa Koudelková zahájila výuku v Základním 
kurzu šití, kde se dívky seznámí s ovládáním šicí-
ho stroje, základy šití, posléze tvorbou jednoduchých 
střihů a zhotovení výsledného oděvu. Do kurzu se 
ještě mohou přihlásit noví zájemci.

Úspěšně byly v tomto školním roce zahájeny kurzy zá-
kladní a pokročilé angličtiny s lektorkou ing. Ludmi-
lou Charvátovou, od poloviny října byl zahájen i kurz 
němčiny s Mgr. Barborou Bohatcovou. Věřme, že do-
spělí žáci i obětavé lektorky najdou „společnou řeč“ 
a výuka se jim bude dařit.

Dvě celostátní ocenění
V letošním roce byla naše obec poctěna hned dvěma 
celostátními oceněními
27. 09. 2011 – Vyhlášení vítěze Oranžové a Zele-
né stuhy soutěže Vesnice roku 2011.
V Hlavním sále Senátu se konal slavnostní akt vyhlá-
šení a předání ocenění Zelená stuha ČR 2011 a Oran-
žová stuha ČR 2011, celostátních soutěží návazujících 
na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venko-
va. Akci pořádala Společnost pro zahradní a krajinář-
skou tvorbu a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova. Ceremo-
niálu se dále zúčastnili zástupci všech vyhlašovatelů 
a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku.
Jaroměřice, oceněny Zelenou stuhou v Pardubickém 
kraji, reprezentovali a celostátní ocenění převzali sta-
rosta obce pan Rostislav Grulich a předseda finanční 
komise pan ing.Vítězslav Antošovský .
Poděkování patří všem, kteří mají zásluhu na líbivém 
vzhledu naší obce.

Knihovna roku 2011 
Dne 4. října 2011 byla udělena cena Ministerstva kul-
tury ČR „Knihovna roku 2011“. 
Knihovnou roku 2011 v kategorii „základní knihov-
na“ se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Vese-
lice. Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základ-
ní knihovna“ získala dále Místní knihovna v Miletíně 
z Královéhradeckého kraje a Obecní knihovna Jaromě-
řice z Pardubického kraje. 
V Zrcadlové kapli Klementina Národní knihovny 
v Praze převzali ocenění starosta obce pan Rostislav 
Grulich  a knihovnice Helena Vykydalová.
Knihovnice děkuje všem čtenářům knihovny za prvo-
řadý podíl na ocenění. Velké poděkování vyslovuje ve-
dení obce a Základní školy, jejím pedagogům a žákům, 
za výbornou spolupráci během uplynulého období.
Všem hostům, lektorům a účastníkům organizova-
ných akcí, kurzů a výtvarných dílen za projevený zá-
jem. Městské knihovně Jevíčko za metodickou pomoc 
a ostatním oslovovaným knihovnám za vstřícnost při 
mezivýpůjčních službách. 
Věřím, že oceněním naše vzájemná spolupráce nekon-
čí, naopak – stane se výzvou k pokračování kulturně-
společenského života v naší vesnici.

Sám v Himaláji
V Týdnu knihoven by neměla chybět ani cestopisná 
přednáška pro všechny věkové kategorie.
Proto byla zařazena na pátek 7.10.2011 na nabídnuté 
téma Mgr. Karlem Kocůrkem „Sám v Himaláji“.
Po úspěšných vystoupeních pro žáky ZŠ se představil 
i dospělým. Tak vysoké hory, jako jsou Himaláje jsme 
ještě nenavštívili, proto byla zvídavost na místě.
Samostatné putování po Nepálu, prožítí „kulturního 
šoku“, aklimatizace ve vysokohorkém prostředí, vyrov-
nanost,  pokora před horskými velikány, obdiv k dětské 
soustředěnosti a píli, ke skromnosti tamních obyvatel, 
uspokojení nad splněním dávného snu – vidět Mont 
Everest zblízka... to vše jsme slyšeli a viděli na promí-
taných snímcích...
Vyprávění Mgr. Kocůrka bylo velmi poutavé. Spolu 
s ním se posluchači dostali do zvláštní atmosféry, která 
pod vysokými horami panuje.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc listopad 2011, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
Do 3.11. knihovna uzavřena
2.11. středa, 16.00 hodin, zadní místnost dvora CŽP, 
další hodina 16.a 30.11. ( 1x za 14 dní)
Výtvarná keramická dílna s paní Janou Trantírko-
vou
9.11. úterý, 10.30 hodin, knihovna
„Hrajeme si s leporely“, setkání maminek a dětí 
v knihovně 
10.11.úterý, 13.30 hodin, knihovna
Čtení s dětmi, čteme ukázky ze zajímavých nových 
knih,
Vyhlášení soutěže o nejlepší vánoční hvězdu nebo ji-
nou vánoční ozdobu
13.11. neděle, 14.00 hodin, pohostinství U Trojanů
BESEDA S DŮCHODCI, setkání se zástupci obce, kul-
turní program s zábavným souborem Vjechétek, občerst-
vení, volná zábava
16.11. středa, 17.00 hodin, výstavní síň (VS) CŽP ( příp. 
změna bude uvedena na plakátech)
Adventní výzdoba, tvorba adventních věnců a jiných de-
korací s pomocí učitelek Zahradnické školy z Litomyšle, 
ing. Klabanovou a ing.Cenkovou, potřebné základní ná-
řadí s sebou, vstupné 30,-Kč
17.11. čtvrtek, 14.00 hodin, Obřadní síň jaroměřického 
zámku, knihovna, VS
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE žáků 2.třídy ZŠ, soutěže, zá-
bava, občerstvení
18.11. pátek, 16.00 hodin, VS
Tvoříme dárečky z FIMA, výtvarná dílna se sl. Lenkou 

Greplovou, 
Vstupné 20,- Kč + hodnota spotřebovaného materiálu
26.11. sobota, 9.00 – 13.00 hodin, prostory CŽP
ADVENTNÍ JARMARK, nabídka řemeslného a spotřeb-
ního zboží a potravinářských výrobků, ochutnávka dob-
rot ze zabíjačky 

Připravujeme:
1.12. čtvrtek, 13.30 hodin, VS
Den pro dětskou knihu, prodejní výstavka knih na-
kladatelství THOVT, pranostiky, prezentace oblíbených 
knih, literární hádanky, soutěž o nejlepší vánoční hvěz-
du
2.12. pátek, 
10.30 hodin, VS - Mikuláš s nejmenšími, malá na-
dílka
15.30 -18.00 hodin, knihovna – Mikulášské půjčová-
ní 
18.00 hodin, VS – Pohádková nadílka souboru z Vel-
kých Opatovic 
4.12. neděle, 9.00-18.00, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
10.12. sobota, odjezd autobusu v 6.00 h od zastávky 
ČSAD, závazné přihlášky v knihovně
Zájezd do adventní Bratislavy s průvodcem Janem Va-
líčkem, předpokládaná cena 350,- Kč

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP

Pondělky  začátečníci 15.00 h,  pokročilí 16.30 h
Kurz němčiny s Mgr.Barborou Bohatcovou v klubov-
ně CŽP
Úterky      od 17.00 hodin
Kurz šití s paní Táňou Koudelkovou v klubovně CŽP
Středy       od 16.15 hodin
Dramatický kroužek s MgA. Zdenou Selingerovou 
v ZŠ
Pondělky   od 16:15 do 17:15 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Aerobic s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP – ponděl-
ky od 16.30 h
Pilates   s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP – ponděl-
ky od 17.40 h
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP -Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
Orientální tance s Mgr. Alenou Kriklovou ve výst. 
síni CŽP
Středy        od 19.15 h
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale - pátky od 17.00 h.

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

Seminář u příležitosti 125. výročí narození prof. MVDr. Františka Ševčíka, 
významného jaroměřického rodáka

Dne 30. září tohoto roku uplynulo již 125 let od na-
rození jednoho z mnoha významných rodáků Jaro-
měřic u Jevíčka, Františka Ševčíka. Význam tohoto 
mikrobiologa a bakteriologa již v loňském roce připo-
mněl MVDr. Richard Harnach svou nadmíru zajíma-
vou přednáškou, která se uskutečnila v jaroměřické 
knihovně dne 30.10.2010, kdy uplynulo od jeho smr-
ti 80 let. Dr. Harnach, syn Ševčíkova spolupracovní-
ka z brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity, 
totiž nedlouho předtím oslovil knihovnici a vedoucí 
Informačního centra Helenu Vykydalovou s tím, že 
připravuje vzpomínkovou publikaci o prof. Ševčíkovi 
a hledá o něm informace a dokumenty vztahující se 
k jeho životu. Tak byla navázána spolupráce, k níž 
se připojil i historik Michal Schuster a z níž vzešla 
právě zmíněná přednáška. Dr. Harnach kromě toho 
navštívil se svojí manželkou Ševčíkův rodný dům čp. 
49, kde získal cenné informace o jeho rodině ve 20. 
a 30. letech 20. století od současných majitelů man-
želů Glocových. 
Postupem času se podařilo vytvořit plastický obraz 
sice krátkého ale velice plodného života člověka, je-
hož krédem se stala věta „Činí mně rozkoš a pocit 
štěstí, mohu-li někomu pomoci.“ František Ševčík se 
narodil 30. září 1886 do rodiny jaroměřického skle-
náře a podruha. Zde také vychodil základní školu, po 
níž pokračoval sedmiletým studiem Zemské vyšší reál-
ky v Jevíčku. Následovala Vysoká škola zvěrolékařská 
ve Vídni, kde po složení tří zvěrolékařských rigoróz-
ních zkoušek získal v únoru 1911 diplom zvěrolékaře 
a o dva roky později také doktorát. V letech 1911 až 
1918 absolvoval František Ševčík činnou službu v bý-
valé rakousko-uherské armádě jako praktický vojenský 
zvěrolékař. V tom období řídil jednu z polních bakte-
riologických laboratoří. Po návratu do vlasti pracoval 
doktor Ševčík na několika veterinárních pracovištích 
až do září 1919, kdy byl povolán na nově budovanou 
Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně. Dostal za úkol 
zařídit Ústav pro bakteriologii, hygienu a nauku o zví-
řecích nákazách jako jeho přednosta a zajistit výuku 
uvedených disciplín. V první polovině 20. let organi-
zoval plány na další výstavbu školy a navrhoval refor-
mu studia zvěrolékařství. Vědecká činnost profesora 
Ševčíka byla zaměřena na problematiku akutních ná-
kaz zvířat, ale zabýval se i virovými chorobami. Stál 
dokonce na začátku cesty k objevu penicilinu. Vý-
znamným přínosem profesora Ševčíka byla jeho čin-
nost pedagoga, ale také jeho činnost veřejná, spolková 

a organizátorská. Organizoval několik sjezdů zvěrolé-
kařů a zastupoval Československo na mezinárodním 
fóru. Stal se členem a aktivním činitelem v řadě od-
borných a sociálních spolků a institucí. František Še-
včík se oženil v roce 1924 s Štěpánkou (Věnceslavou) 
Dohnalovou původem z Křetína u Letovic. Manželství 
zůstalo bezdětné. V druhé polovině 20. let se častěji 
projevovalo zhoršení jeho zdravotního stavu. Franti-
šek Ševčík zemřel náhle 30. října 1930 na zápal plic.

Snahy dr. Harnacha a jeho spolupracovníků z brněn-
ské Veterinární a farmaceutické univerzity zmapovat 
život a dílo Františka Ševčíka vyvrcholily v úterý 27. 
září tohoto roku, kdy se v Kabinetu dějin veterinární 
medicíny a farmacie v areálu Veterinární a farmaceu-
tické univerzity v Brně-Králově Poli uskutečnil Semi-
nář u příležitosti 125. výročí narození prof. MVDr. 
Františka Ševčíka. Klub dějin veterinární medicíny 
a farmacie tak touto odbornou akcí završil několika-
leté studium života a díla tohoto prvního přednosty 
Ústavu pro bakteriologii, hygienu a nauku o nákazách 
zvířat na zdejší univerzitě. Získané poznatky byly shr-
nuty v brožurce, jež byla na semináři poprvé předsta-
vena veřejnosti. Kromě toho bylo na programu úvodní 
slovo MVDr. Pavla Braunera, PhD., přednosty Ústa-
vu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství, který 
přivítal asi 30 zúčastněných a v krátkosti shrnul vý-
znam Ševčíkovy osobnosti. Následoval příspěvek prof. 
MVDr. Františka Tremla, CSc., přednosty Ústavu in-
fekčních chorob a mikrobiologie, jenž hovořil o tomto 
ústavu jako pokračovateli díla započatého F. Ševčí-
kem. O jeho životě a díle pak přednášel MVDr. Ri-
chard Harnach, CSc. následovaný MVDr. Ladislavem 
Dedkem, CSc., jenž představil význam rukopisných 
odborných poznámek Fr. Ševčíka. Vzpomínkového se-
mináře se zúčastnili i zástupci Ševčíkovy rodné obce 
Jaroměřice knihovnice Helena Vykydalová a historik 
Michal Schuster, kteří jménem jaroměřických občanů 
vyjádřili poděkování všem, kteří se podíleli na přípra-
vě akce i vydání životopisné brožury.
Celému semináři předcházelo také slavnostní od-
halení nového náhrobního kamene nad hrobem Fr. 
Ševčíka na Ústředním hřbitově města Brna, jež po 
mnoha desetiletích konečně důstojně připomene tuto 
významnou osobnost, na kterou mohou být Jaromě-
řice patřičně hrdé.

Mgr. Michal Schuster

Adolf Dudek pro nejmenší
Ve čtvrtek 6.10.2011 pokračoval Týden knihoven 
s dárkem pro nejmenší. 
Do knihovny se sjely děti z mateřských škol z Úsobr-
na, z Biskupic a z Jaroměřic se svými učitelkami.
Ilustrátor dětských knih Adolf Dudek hned ráno na-
ladil děti k výborné výtvarné spolupráci. Při jeho vy-
stoupeních dovoluje dětem volnost projevu, která je 
pro něho prvořadá.
Přitom si ale udrží maximální pozornost a soustředě-
nost. Výstavní síň burácela smíchem a vzápětí by bylo 
slyšet padající špendlík.
Děti spolu s panem Dudkem poznávaly zvířátka a na-
učily se, jak se dají snadno namalovat.
Ani tyto nejmenší nezklamal. Možná školáci závidě-
li, že musí být ve vyučování a nemohou si „koncert“ 
s malířm Dudkem zopakovat.

Beseda  
s PhDr. Ivonou Březinovou
Paní spisovatelka Ivona Březinová již nemusela cestu 
do Jaroměřic dlouho hledat.
Oslovila své čtenáře již před necelými třemi roky. Le-
tošní návštěva 3.10.2011 byl jeden z dárků pro dětské 
čtenáře v Týdnu knihoven.
Knihy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, od 
nejmenších bezstarostných dětí až po ty dospívající, 
s mnohdy neuvěřitelnými problémy.
Tituly Ivony Březinové jsou trvale oblíbenými a vy-
hledávanými i v jaroměřické knihovně. O její novin-
ky bude knižní fond opět doplněn.
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Pronájem 
reklamní 

plochy
Město Jevíčko 

pronajme 
reklamní 
plochu na 
hodinách 

umístěných 
na Palackého 
náměstí. Cena 

je 750 Kč 
včetně DPH/

měsíc. 

Koupím starou motorku, auto (např. Tatra 603) a země-
dělskou techniku (traktor apod.) i nepojízdné a nekom-

pletní. I bez technického průkazu. Josef Hájek, Rozhraní 93, 
tel.: 732 698 186 nebo e-mail: klara.krizikova@seznam.cz.

Pronajmu byt 2 + 1. Tel.: 728 423 896.

kontakt: KONICE Chmelnice 653    
tel.: 582 332  829, 606 469 783, 602 549 603  
rikonice@mail.ri-okna.cz

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ, 
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
PROSKLENÉ FASÁDY
GARÁŽOVÁ VRATA
VČETNĚ POJEZDO-
VÝCH BRAN
STÍNÍCÍ TECHNIKA
- žaluzie vnitřní, venkovní, 
horizontální, vertikální, látkové
MARKÝZY, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ Z MASIVU
I DŘEVOTŘÍSKY
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ 
PARAPETY

K-EUROMONTs.r.o.KONICE

BLUE  EVOLUTION 
se stavební hloubkou 92mm 

a třemi těsněními

R E G I O N Á L N Í  P A R T N E R

InexDesign

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE - ZATEPLENÍ 
RODINNÝCH DOMKŮ, BYTOVEK

nabízíme: 
demontáž, montáž, zednické zapravení, 
likvidaci starých oken

centrum...vše pro váš tisk

centrum
...vše pro váš tisk

Malé náměstí 121
Jevíčko

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá

8:30–16:00 hod.

tel.: 776 520 777
www.s-cart.cz

tisk fotografií 9x13 cm

laminování, kroužk. vazba

výroba razítek

barevné i černobílé kopírování
do velikosti A3

renovace inkoustových
a laserových náplní

servis mobilních telefonů
a tiskáren

prodej PC - komponentů,
tiskáren, náplní do tiskáren

Obchodně inženýrská firma se zahraniční účastí hledá

účetní

pro vedení kompletního účetnictví a mzdové agendy.

Písemné nabídky včetně životopisu zašlete do 14 dnů od zveřejnění 
tohoto inzerátu na adresu:

KTR CR, spol. s r.o., Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko  
nebo h.dostalova@ktr.com.
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Rodinné centrum Palouček 
v letošním školním roce 
otevřelo novou aktivitu 

 

 

 
si přijďte vyrobit již druhou dekoraci do bytu. 

 

Tentokrát budeme vyrábět 
 

 

pro navození příjemné atmosféry v pochmurných 
podzimních dnech. 
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• Přijďte k nám a ušetřete tisíce na pojistkách - Neplaťte více, než je  
 nutné!    

•  Připravíme Vám analýzu krytí rizik na míru, dle vaší aktuální situace.

•  Na základě této důkladné analýzy provedeme změnu smlouvy nebo vám  
 sjednáme novou.   

•  Spolupracujeme s většinou pojišťoven na našem trhu. 

• Máme možnost Vám propočítat životní, úrazové, nemocenské poj.,  
 pojištění invalidity a další, také je důležité čas od času aktualizovat  
 poj. nemovitosti a domácnosti, povinné ručení - (málo kdo ví, že např.  
 na tříleté smlouvě můžete ušetřit i 2000 Kč ročně).

•  Dále Vám připravíme nabídku úspory elektřiny a plynu změnou dodava- 
 tele.    

• Pokud plánujete financovat vaše bydlení nebo refinancovat stávající  
 úvěr, připravíme Vám nabídku hypotečního úvěru, úvěru se stavebního  
 spoření nebo spotřebitelský úvěr.   

• Disponujeme širokou škálou spořících a investičních produktů pro  
 efektivní uložení vašich peněz, včetně otevření zlatého a stříbrného  
 depozitu (investiční zlato a stříbro). 

• Jsme zástupci firmy Evropské centrum odškodného - pomoc při vymá- 
 hání odškodného po dopravních nehodách, pracovních úrazech nebo  
 úrazech na neudržovaných chodnících. 

Lubomír Kaderka            Miloš Krejcar 
tel. 777 872 356   tel. 773 154 567
kaderka@lmlfinance.cz  krejcar@lmlfinance.cz

Dne 4.11.2011 otevíráme kancelář
na Palackého náměstí 19 v Jevíčku

FINANCE

přijďte k nám a přesvědčte se… 

www.lmlfinance.cz

snažíme se Vám naslouchat

 Biskupické kaléšek Divadlo Járy Cimrmana Setkání harmonikářů Setkání s důchodci


