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Fotoaktuality

Slavnostní otevření firmy REHAU 

Jevíčko Srstka Open 2011 

Pozdrav od Otce Leopolda a Otce Jana

Předvánoční slovo
Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a již tu máme opět předvánoční období. Prvním takovým svátečním impulsem 
byla mikulášská jízda parního vlaku. Celá Malá Haná se rozzářila jiskřičkami v dětských očích, když 
jim Svatý Mikuláš s andělem nadělovali dárky. Ani čerti se nenechali zahanbit. Ale už z nich nejde 
takový strach jako za našich mladých let. Pomalu se na různých místech rozsvěcují vánoční stromy. 
I v našem městě budeme mít náš vánoční strom. Letos bude uprostřed zrekonstruovaného náměstí. 
Stříbrný smrk nám darovala obec Vranová Lhota, které touto cestou velice děkujeme. Slavnostní roz-
svěcení bude v neděli po mikulášském karnevalu kolem 19:00 hod. Připraven bude i vánoční punč 
a teplý čaj. Pevně věříme, že světlo z tohoto stromu bude nositelem pohody a klidu a dostane se do 
všech domácností v našem městě. Pak nás ještě čekají další dvě adventní neděle, na které najdete po-
zvánky uvnitř zpravodaje. Hodnocení uplynulého roku připravujeme do lednového zpravodaje.
Všem občanům Města Jevíčka bych chtěl touto cestou popřát klidné a pohodové Vánoce a hodně 
úspěchů v roce 2012.

Ing. Roman Müller, starosta 

Pozvánka k novoročnímu přípitku
Srdečně zveme občany města k novoročnímu přípitku, který se uskuteční 31. 12. 2011 od 18:00 ho-
din na Palackého náměstí před budovou městského úřadu. Šampaňské a teplé nápoje budou zajištěny.

Starosta, místostarosta a zastupitelé

Provoz Městského úřadu Jevíčko  
ve dnech 19. 12. 2011–30. 12. 2011

Pondělí  19. 12. 2011 6:30–11:30 12:00–17:00
Úterý 20. 12. 2011 6:30–11:30 12:00–14:30
Středa 21. 12. 2011 6:30–11:30 12:00–17:00
Čtvrtek 22. 12. 2011 6:30–11:30 12:00–14:30
Pátek 23. 12. 2011 zavřeno

Pondělí  26. 12. 2011 zavřeno svátek
Úterý 27. 12. 2011 6:30–11:30 12:00–14:30
Středa 28. 12. 2011 6:30–11:30 12:00–17:00
Čtvrtek 29. 12. 2011 6:30–11:30 12:00–14:30  
Pátek 30. 12. 2011 6:30–11:30
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Společenská rubrika 
listopad 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
listopadu oslavili životní jubileum:

František Hloušek
Lubomír Geriš
Jana Ledvinová
Alžběta Filová
Eva Kolářová
Josef Konečný
Miloslav Křivánek
Marta Němcová
Marta Hrazdirová
Marie Sedláčková
Eliška Širůčková

Sbor pro občanské záležitosti blahopře-
je rodičům narozených dětí:

 Petr Popelka

Informace pro žadatele 
ve 2. etapě grantového 
systému města Jevíčko 

pro rok 2011
Zastupitelstvo města na svém zasedá-
ní 23. 11. 2011 schválilo rozdělení pří-
spěvků ve 2. etapě grantového systému 
města Jevíčko. Informace k výši poskyt-
nutého grantu naleznou žadatelé na we-
bových stránkách města: www.jevicko.cz 
v odkazu Grantový systém města Jevíč-
ko. Ve věci podpisu smlouvy o příspěv-
ku kontaktujte paní Romanu Václavko-
vou, finanční odbor, telefon: 464 620 519, 
e-mail: vaclavkova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář

Dluhová poradna 
– sociálně právní poradenství
13. prosince 2011 (úterý) v čase 
8,00 – 15,00 opět proběhnou 
v zasedací místnosti MěÚ Jevíč-
ko konzultační hodiny pracov-
nice Krizového centra Svitavy. 
Doporučujeme objednat se u pra-
covnice Krizového centra předem 
na telefonu 461 321 200 nebo 
e-mailu kcsvi@pestalozzi.cz (paní 
Bartošová). Zájem o konzultaci 
možno nahlásit také na MěÚ Je-
víčko na telefonu 461 327 810 či 
přímo na podatelně.

Město Jevíčko ve spolupráci s komisí kulturní, 
cestovního ruchu a regionálního rozvoje

vyhlašuje 1. ročník soutěže 

Vánoční Jevíčko
o nejhezčí vánoční světelnou výzdobu bytů a rodinných 

domů v kategoriích:
1. vánoční světelná výzdoba oken a balkónů bytů

2. vánoční světelná výzdoba rodinných domů a předzahrádek

Pravidla soutěže:
Do soutěže se mohou přihlásit všichni oby-
vatelé města Jevíčko a místní části Zadní 
Arnoštov. Přihlášku do soutěže lze zaslat 
nejpozději do 23. 12. 2011 elektronickou 
formou na e-mail: mistostarosta@jevicko.cz 
nebo poštou či osobně na adresu: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíč-
ko. E-mail nebo obálku označte heslem: 
Soutěž „Vánoční Jevíčko“.
Součástí přihlášky bude:
jméno a příjmení soutěžícího s adresou tr-
valého nebo přechodného pobytu a kon-
taktem
fotografie vánoční výzdoby s uvedením ka-
tegorie, data pořízení snímku a adresou 
fotografované nemovitosti (bytu)
Vyhodnocení soutěže proběhne 6. 1. 
2012 a výherci v obou kategoriích se mo-
hou těšit na odměny ve výši:
1. místo  3 000 Kč
2. místo 2 000 Kč
3. místo 1 000 Kč

Hodnotící komise bude složena z členů 
rady města a komise kulturní, cestovní-
ho ruchu a regionálního rozvoje. Vánoční 
výzdoba bude 
ohodnocena ne-
jen na základě 
zaslaných foto-
grafií, ale také 
formou osobní 
prohlídky, která 
proběhne v ob-
dobí vánočních 
svátků – tj. ve 
středu 28. 12. 
2011 v podve-
černích hodi-
nách.
Výsledky soutě-
že budou zve-
řejněny na internetových stránkách měs-
ta a v Jevíčském zpravodaji. Děkujeme za 
Vaši účast.

Mgr. Miroslav Šafář

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ

od 20. 12. do 23. 12. 2011.
Nutné případy ošetří MUDr. Trčková 

ve svých ordinačních hodinách. 

Informace pro 
občany

Městský úřad Jevíčko oznamuje, že 
rozšířil svoje úřední desky, které jsou 
umístěny z boční strany budovy MěÚ, 
z ulice Kostelní.

Bc. Pavel Sedlák
tajemník Měú Jevíčko
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 27. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 24. října 2011
1/27 Rada doporučuje provést nejnut-
nější opravy hradeb (oprava spáry - pochůzná 
část hradeb vč. zaspárování a doplnění nejkri-
tičtějších míst v tělese) do částky 50.000 Kč vč. 
DPH, po dohodě se zhotovitelem a pověřuje IT 
koordinací opravy,
2/27 Rada pověřuje IT zajištěním pří-
jezdu zástupců firmy Fasádní systémy Doseděl 
- zateplování budov, Výšovice, kteří provedou 
místní šetření a stanoví CN k zajištění obložení 
bytu v domě na ul. K. H. Borovského 465,
3/27 Rada schvaluje finanční příspěvek 
pro ČSTV – Regionální sdružení sportů Svitavy 
na akci „Sportovec roku v regionu Svitavska“ 
ve výši 2.000 Kč,
4/27 Rada schvaluje poskytnutí reklam-
ních předmětů v hodnotě 2.000 Kč pro Taro-
kový klub Jevíčko na uspořádání 12. ročníku 
tradičního tarokového turnaje v Jevíčku, který 
se uskuteční ve školní jídelně dne 7. 1. 2012,
5/27 Rada schvaluje CN firmy VPO Pro-
tivanov k výrobě a montáži okna do bytu na 
ul. Růžová 83 v Jevíčku v částce 11.235 Kč vč. 
DPH,

6/27 Rada schvaluje odklad uhrazení ná-
jemného za užívání městského bytu na ul. K. 
Čapka 783 v částce 2.529 Kč za měsíc 10/2011 
vč. uhrazení nájemného za měsíc 11/2011 do 
konce měsíce listopad 2011 žadatelce dle zápi-
su,
7/27 Rada schvaluje prodloužení úplné 
uzavírky silnice III. tř. č. 36615 v obci Jaromě-
řice v termínu od 1. 11. 2011 do 15. 11. 2011 
z důvodu pokračujících prací při rekonstrukci 
mostu,
8/27 Rada schvaluje nabídku Lukáše 
Martinka, Kresby historické architektury, Ra-
douň k zakoupení 50 ks publikací kreseb s vy-
obrazením města Jevíčka za částku 7.500 Kč vč. 
DPH,
9/27 Rada schvaluje uhrazení výše jistiny 
20.000 Kč a zplnomocňuje místostarostu účastí 
na dražbě spoluvlastnického podílu 1/12 po-
zemků p. č. 4224/1 a p. č. 4225, oba orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, která se bude konat 
dne 14. 12. 2011 v 15:30 hodin v prostorách 
exekutorského úřadu Šumperk,
10/27 Rada schvaluje zadání odborného 
posouzení vlivů stavby bioplynové stanice na 
ŽP a posouzení podkladů pro ÚŘ s možností 
podání námitky společnostmi dle zápisu,
11/27 Rada schvaluje uzavření smlou-
vy mezi Městem Jevíčko a společností EKO-

LAMP, s. r. o., I. P. Pavlova 1789/5, Praha 
o zřízení a provozu sběrného místa kolektivní-
ho systému EKOLAMP,              
12/27 Rada schvaluje navýšení pracovních 
míst na MěÚ Jevíčko o dvě pracovní místa pro 
obsazení obsluhy veřejných WC a úklidových 
prací v přístavbě budovy MěÚ,
13/27 Rada schvaluje zakoupení multi-
funkčního zařízení pro potřeby podatelny MěÚ 
Jevíčko do částky 6.500 Kč vč. DPH,
14/27 Rada schvaluje plán inventur na 
rok 2011 se stanovením termínů a inventari-
začních komisí,
15/27 Rada schvaluje úpravu grantových 
podmínek pro žadatele o grant města Jevíč-
ka na základě doporučení kontrolního orgánu 
Krajského úřadu Pardubického kraje,
16/27 Rada schvaluje CN firmy Akvamont 
Svitavy na opravení živicových povrchů míst-
ních komunikací v Jevíčku za částku 49.160 Kč 
vč. DPH.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta 

Usnesení z 28. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 7. listopadu 2011
1/28 Rada schvaluje záměr prodeje po-
zemku p. č. 3060/5 – zahrada v k. ú. Jevíčko-
předměstí,
2/28 Rada schvaluje užití znaku města 
Jevíčka pro potřeby označení historických vo-
zidel SDH Jevíčko,
3/28 Rada schvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy na garáž v k. ú. Jevíčko-město, pro 
Gymnázium Jevíčko, do 31. 12. 2012,
4/28 Rada schvaluje poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 40.000 Kč na provoz fot-
balového oddílu,
5/28 Rada schvaluje přidělení finanční 
odměny ředitelce MŠ Jevíčko dle přílohy zápi-
su,
6/28 Rada schvaluje přidělení finanční 
odměny řediteli ZUŠ Jevíčko dle přílohy zá-
pisu,
7/28 Rada schvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžo-
vá 91 do 31. 12. 2011 žadateli dle zápisu,
8/28 Rada schvaluje úhradu finančních 
prostředků společnostem dle zápisu za odbor-
né posouzení vlivů stavby bioplynové stanice 
na ŽP s možností podání námitky v rámci ÚŘ 
na umístění stavby,

9/28 Rada schvaluje podání výpově-
di smlouvy s dodavatelem plynu VČE, a pře-
chod k novému dodavateli plynu CENTROPOL 
ENERGY, a. s.,
10/28 Rada schvaluje CN firmy Petr Do-
koupil, zahradnické práce k provedení ořezu 
a vazby 6 ks stromů na ul. Okružní IV a 2 ks 
stromů v parčíku U Zámečku ve výši 36.840 Kč 
(není plátce),
11/28 Rada schvaluje uzavření pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou členy za-
stupitelstva města Jevíčko s Českou pojišťov-
nou, a. s., za částku 2.900 Kč/rok,
12/28 Rada schvaluje CN firmy JakaCom, 
s. r. o., Velké Opatovice za částku 18.574 Kč vč. 
DPH k instalaci nástěnného rozvaděče s kom-
ponenty pro chod počítačové a telefonní sítě 
v přístavbě budovy MěÚ,
13/28 Rada schvaluje personální opatření 
ve Středisku pečovatelské služby v Jevíčku dle 
zápisu,
14/28 Rada schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor na ul. Třebovská 71,
15/28 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spo-
lupráci s JUDr. Jahodovou podáním žaloby 
na vyklizení bytu č. 3 na ul. M. Mikuláše 551 
u Okresního soudu ve Svitavách,
16/28 Rada schvaluje uhrazení dluženého 
nájemného za období 09/2011 a 10/2011 za 
byt č. 15 na ul. K. Čapka 783 ve výši 4.724 Kč 
do 20. 11. 2011 nájemkyni dle zápisu,

17/28 Rada schvaluje vícepráce provedené 
firmou Kamil Pitner, Horní Štěpánov při opra-
vě DPS 838 na ul. Svitavská v částce 45.758 Kč 
vč. DPH,
18/28 Rada schvaluje uhrazení částky 
18.703 Kč vč. DPH firmě Kamil Pitner, Horní 
Štěpánov za provedení stavebních prací při za-
pravení oken na domě č. p. 276 na ul. Okruž-
ní I,
19/28 Rada schvaluje vystavení faktury za 
práci na vyklizení bytu po zemřelém na ul. Pi-
vovarská 812 a její zaslání pozůstalému k uhra-
zení,
20/28 Rada schvaluje smlouvu o budou-
cí smlouvě č. 11010-041534 0548/11 REHAU-
Jevíčko-OPTIKA mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností Telefónica Czech Republic, a. s., Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 na zřízení 
věcného břemene na pozemky dle zápisu,
21/28 Rada schvaluje CN firmy ENROM 
na zakoupení 1 ks vitríny vč. magnetů (10 ks) 
pro potřeby ÚP ČR v přístavbě MěÚ za částku 
13.043 Kč vč. DPH,
22/28 Rada schvaluje poskytnutí propa-
gačních materiálů města Jevíčka pro ZUŠ Jevíč-
ko do částky 2.000 Kč v rámci pořádání akce 
8. ročníku Festivalu mládežnických dechových 
orchestrů v Jevíčku.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta 



4 Jevíčský zpravodajProsinec 2011 

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Policejní zprávy listopad 2011
2. 11. 2011 Platnost zbrojního průkazu. 
Pokud platnost končí, přijďte raději včas 
Policie ČR, Územní odbor Svitavy, oddělení pro 
zbraně a bezpečnostní materiál touto cestou 
by ráda upozornila  držitele zbrojních průka-
zů na včasné prodloužení doby platnosti zbroj-
ního průkazu. Ze zákona č. 119/2002 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu, ve zně-
ní pozdějších předpisů vyplývá, že 
se žádost o vydání nového zbroj-
ního průkazu předkládá přísluš-
nému útvaru policie nejdříve 6 
měsíců a nejpozději 2 měsíce 
před uplynutím doby platnosti 
dosavadního zbrojního průkazu. 
Pokud skončí platnost zbrojního 
průkazu, nelze ji prodloužit a drži-
tel by měl neplatný doklad odevzdat 
do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru 
policie. 

Kontakt:
Oddělení pro zbraně a bezpečnostní ma-
teriál odboru služby pro zbraně a bezpeč-
nostní materiál Krajského ředitelství poli-
cie Pardubického kraje
adresa: Purkyňova 2, 568 02 Svitavy
úřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00–7:00 hodin
telefon: 974 578 300, fax: 974 578 108
e-mail: syzbrane@mvcr.cz

14. 11. 2011 Odnesl šrot za 62 korun, 
může skončit ve vězení   
Za odcizení starých nefunkčních věcí, za které 
utržil 62 korun, půjde muž před soud. V polovi-
ně září měl otec majitelky neobydleného domu 
vidět jednoho z místních obyvatel, jak ze dvora 

odnáší staré věci. Měl odcizit starou televizní 
anténu, rezavou dětskou tříkolku a nefunkční 
chladič. Nezvaný host vše prodal ve sběrných 
surovinách a peníze si ponechal pro vlastní po-
třebu. Přisvojení železného šrotu nebylo mužo-
vým prvním prohřeškem proti zákonu. V po-

sledních třech letech byl za obdobný skutek 
pravomocně odsouzen, proto byl jeho 

čin kvalifikován jako přečin krádež. 
Ve zkráceném přípravném řízení 
43letému muži dnes vrchní in-
spektor z obvodního oddělení 
sdělil podezření. Verdikt o pří-
padné vině a trestu vynese za-
nedlouho místně příslušný soud. 

Sběrač šrotu může odejít s délkou 
trestu od šesti měsíců do tří let. 

21. 11. 2011 Varování před podvodníky! 
Nabízí své služby - revizi komínu  
Policie obdržela oznámení o krádeži finanční 
hotovosti. Přestože po pachatelích se intenziv-
ně pátrá, chtěli bychom veřejnost varovat.
Pozor na podvodníky. Dvě ženy ve věku mezi 
20 – 30 lety, pravděpodobně snědé pleti, kdy 
jedna z žen měla mít údajně sluneční brýle, se 
pod záminkou provedení revize  - či vyčiště-
ní komínu měly vetřít do rodinného domu na 
Moravskotřebovsku. Majitel je vpustil dovnitř. 
Následně ovšem zjistil, že šlo jen o pouhou zá-
minku, jak se vetřít do domu. Po jejich odcho-
du zjistil, že byl okraden. Z domu mu zmizelo 
několik desítek tisíc korun. Podezřelé osoby se 
pohybují v osobním motorovém vozidle proza-
tím neustanoveného typu, registrační značky 
i barvy. Pokud u vašich dveří zazvoní podobné 
osoby a budou nabízet revizi, či čištění komínu, 
okamžitě volejte na linku 158. 

Žijí s námi… 
…..psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších 
druhů zvířat
Dnes se budeme věnovat výživě zvířat. Tedy téma-
tu velmi obsáhlému, které by vydalo na celou kníž-
ku. Nebudu proto zabíhat do podrobností a zku-
sím sestavit článek jako odpovědi na nejčastěji 
kladené dotazy v ordinaci.
Správná výživa je alfou a omegou zdraví organis-
mu od samého počátku. Složky potravy jsou jako 
stavební součásti při výstavbě domu a jen na nás 
záleží, jestli vybudujeme kvalitní dům na pevných 
základech, nebo chatrč na kuří nožce, která se slo-
ží při prvním zafoukání (například infekci).
Drobnými hlodavci, ptáčky, ještěry a plazy se ne-
budeme zabývat jednotlivě. Možná později v úže 
specializovaných článcích. Bývají zde velké rozdíly 
v potřebném složení potravy i v rámci jedné skupi-
ny. Proto je velmi nutné mít problematiku nastu-
dovanou ještě před pořízením zvířete. Není možné 
zjistit až po delší době, že základem krmné dávky 
králíka nebo osmáka je hlavně kvalitní seno! Že 
se zrním, chlebem a jablky se to nemá přehánět 
a osmák nesmí vysokosacharidové  a tučné krme-
ní vůbec. Podčelistní abscesy, odvápnění, špatné 
zuby, zažívání, cukrovka a jiné se pak nebudou 
vyskytovat a imunitní systém nebude stávkovat, 
anebo naopak přemrštěně reagovat. 
U psů a koček je nejčastějším dotazem, zda je lep-
ší krmit granulovanou, konzervovanou nebo doma 
vařenou stravou. Na to není jednoznačná odpověď. 
Pokud je krmení vysoce kvalitní, můžete zvolit, ja-
kou variantu chcete nebo jakou preferuje vaše zví-
ře. Granulovaná strava šetří čas a energii, vařená 
je pro většinu psů chutnější. Vždy je však nutno 
mít na paměti, že denní dávka se skládá z urči-
tého podílu bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů, 
minerálů a vlákniny. To každý ví. Hodně lidí už 
také ví, že jiný poměr těchto živin potřebuje štěně 
malého plemene, jiný velkého plemene a úplně od-
lišný pak senior středního vzrůstu. Pokud se roz-
hodnete vařit, musíte tento poměr znát a v denní 
krmné dávce pečlivě dodržovat. Znamená to tedy 
zkoumat obsah jednotlivých složek ve výživových 
tabulkách a odvažovat je tak, aby vám dohromady 
daly správně složenou denní dávku pro konkrétní-
ho jedince. Navíc do vařené stravy musíte denně 
přidávat vitamíno-minerální přípravek v dávce do-
poručené výrobcem. Uvařená trocha mrkve či jiné 
zeleniny je naprosto nedostačující. Ke kvalitním 
granulím zase naopak nesmíte přidávat nic bez 
porady s veterinárním lékařem. Hodně lidí krmí 
kombinovaně, ráno granule, večer vařené či kon-
zervu, nebo naopak. Tento způsob není vhodný, 
pokud přesně nevíte, jaký poměr živin byl v té va-
řené nebo konzervované stravě a kolik čeho vlast-
ně to zvíře za den sežralo. Nekrmíte něčeho víc, 
nebo naopak, neschází mu nějaká složka? Z dlou-
hodobého hlediska tu může vzniknout problém. 
Příkladem může být krmení kvalitními granule-
mi a denním nebo velmi častým přídavkem velké 
dávky masa. Ať nám ten psík hezky roste a má 
sílu. Jenže pes dostává do organismu mnoho fos-
foru, a aby tělo udrželo rovnováhu mezi vápníkem 
a fosforem, musí odněkud ten vápník vzít. Tak ho 
začne brát z vlastních kostí a je zle. Pokud tedy 
nejste odborníci přes výživu a nemáte čas se tím 
zabývat, vsaďte na kvalitní granule, najděte vyho-
vující dávku v doporučeném rozmezí určené výrob-
cem a máte jistotu, že každý den tělo dostalo, co 
potřebuje, a vy jste nic nepokazili. Pro tento styl 
krmení bych se přimlouvala zvlášť ve fázi růstu 
zvířete, kdy se můžou za krátký čas napáchat ne-

napravitelné škody. Kousíčky masa, piškoty a jiné 
mlsky si nechte jako motivaci při výcviku. Zvířa-
ta, která si již zvykla na vařené a odmítají kvalit-
ní granule nebo prostě jen vyžadují častou změnu 
chuti, můžete podpořit tím, že přimícháte trošku 
konzervy nebo dáte naspod misky jenom kousek 
něčeho jiného, třeba syrečku, sýru, masa, vajíčka 
a podobně. 
Jestli granule namáčet, či ne (zalévají se teplou ne 
vroucí vodou), záleží většinou na zvířeti. Pro maji-
tele může být namáčení ztrátové, protože namoče-
né granule se rychleji kazí a nemůžou se v misce 
nechat dlouho. Nesnědený zbytek se musí vyho-
dit. Psy s hlubokým hrudníkem se doporučuje 
krmit namočenými granulemi rozděleně ve dvou 
denních dávkách a s minimálně hodinovým kli-
dem po krmení z důvodu prevence dilatace a tor-
ze žaludku. Pokud pes namočené granule odmítá, 
prodlužte klid po jídle ještě o další hodinu.
U koček je problematika obdobná. U nich si navíc 
musíte dát dobrý pozor, čím je začnete krmit od 
úplného počátku. Kočka si často zvykne na jed-
no krmivo a na něm potom tvrdošíjně trvá třeba 
i celý život. Měli byste hned od začátku zvolit vy-
soce kvalitní krmivo a po dvou měsících ho ob-
měňovat. Snášenlivost mléka je potřeba vyzkou-
šet. Hodně koček nemá enzym potřebný k trávení 
mléčného cukru, a proto může mít trávicí potíže. 
Pokud je kočka pouze venkovní a nemáte možnost 
zkontrolovat její výkaly, mléko raději nedávejte.

Jídlo uvařené pro lidi zvířatům nepatří. Stačí, že 
my sami se přiotravujeme  solemi, konzervanty, 
sladidly, pojidly, glutamáty, aromatickými látkami, 
barvivy atd.  Zvířecí organismus je na tyto látky 
daleko citlivější než ten náš.
Kosti psům raději nedávejte. Doporučuji pouze 
chrupavčité části. Když už si nemůžete pomoci, 
zvolte v omezeném množství měkké kuřecí, které 
se netříští a které ukousnete sami. Větší množství 
i další okolnosti jako třeba nedostatek vody, pohy-
bu, starší organismus (tomu kosti už vůbec nepa-
tří), teplo, dehydratace může zapříčinit zácpu, což 
je stav velmi nepříjemný a bolestivý a může skon-
čit i na operačním stole. Věřte, že kdo strávil se 
psem nekonečný čas na veterině na infuzích, klys-
týrech a slyšel svého psa naříkat, už mu nedá ani 
kostičku. Ostré kosti, jako třeba králičí, kachní, 
slepičí a podobně jsou zapovězeny úplně!
Tolik obecně a ve zkratce o výživě. Určitě jste si 
všimli, že používám pouze slovní spojení KVALIT-
NÍ granule, ne jen granule. A které to tedy jsou? 
Nebo konzervy. Které jsou dobré? Velmi těžká 
otázka. V dnešní době, kdy je trh zaplaven gra-
nulovanou stravou pro zvířata, protože je to vel-
mi lukrativní byznys a vynalézavost výrobců nezná 
hranic, je velmi těžké se vyznat. Příště si probere-
me pár bodů, jak se ve výběru aspoň trochu ori-
entovat.

MVDr. Eva Kouřilová
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Dramaťák v ZŠ Jevíčko trochu jinak
Při Základní škole v Jevíčku funguje již pátým 
rokem Dramatický kroužek. Děti zde hrají různé 
hry, připravují program k různým akcím a pří-
ležitostem jako je Noc s Andersenem, Školní 
akademie či Vánoční koncert. Chtěli jsme děti 
něčím odměnit za jejich snahu, a proto jsme pro 
ně ve dnech 16. a 17. září 2011 připravili Zážit-
kový seminář na PadmaFarmě v Bělé u Jevíčka.
Děti pod vedením Zdeňky Selingerové putovaly 
po stopách Vlase a Brady, což jsou pohádkové 
postavy z knihy Velké putování Vlase a Brady 
(František Skála).
Děti si užily spoustu zábavy, vyzkoušely svoji 
odvahu při noční výpravě, vymýšlely neuvěřitel-
né příběhy a scénky. Nakonec jsme se společně 
s rodiči sešli u ohně, kde jsme si opékali párky 
a zazpívali si.
Všichni odjížděli unaveni, ale naplněni krásný-
mi zážitky.

Mgr. Blanka Mauerová

Gymnázium Jevíčko pro školní rok 2012 – 
2013 otevírá:

Studijní obor 7941K41 Gymnázium •	
(čtyřleté všeobecné studium pro žáky 
9. tříd ZŠ) - 30 žáků
Studijní obor 7941K41 Gymnázium •	
(čtyřleté studium s rozšířenou výukou 
jazyků pro žáky 9. tříd ZŠ) - 30 žáků
Studijní obor 7941K81 Gymnázium •	
(osmileté všeobecné studium pro žáky 
9. tříd ZŠ) - 6 žáků

V prvním kole přijímacího řízení do 
čtyřletých oborů vzdělání budou přijímací 
zkoušky probíhat ve dnech 23. 4., 24. 4. 
a 25. 4. 2012. V souladu s ustanovením 
§ 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví ředitel 
školy pro konání přijímacích zkoušek nejméně 
dva z uvedených termínů. 

V prvním kole přijímacího řízení do 
osmiletých gymnázií budou přijímací zkoušky 
probíhat ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2012. 

Náhradní termín pro konání přijímacích 
zkoušek v prvním kole přijímacího řízení je 
předběžně stanoven na 7. 5. 2012.

Rozsah testů
ČJ – český jazyk: 45 minut čistého času, 40 •	
úloh – max. počet bodů 40 (u osob, které 
nejsou státními občany České republiky 
a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, může být na jejich žádost prominuta 
přijímací zkouška z českého jazyka – test 
tak bude nahrazen rozhovorem, který bude 
ohodnocen max. 40 body)
M – matematika: 60 minut čistého času, 30 •	
úloh – max. počet bodů 30
OSP – obecné studijní předpoklady: 60 •	
minut čistého času, 60 úloh – max. počet 
bodů 60

Účast uchazečů v prvním kole přijímacího 
řízení

V prvním kole přijímacího řízení má právo 
uchazeč vykonat maximálně tolik testů, kolik 
podal přihlášek. Výsledky jednotlivých testů 
z prvního kola přijímacího řízení nebudou 
v rámci prvního kola přenosné.

Hodnocení uchazečů 
Obor vzdělání Gymnázium: čtyřleté 
studium

Kritéria pro hodnocení uchazečů 1. 
v jednotlivých kolech přijímacího řízení:

počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a) 
a OSP (max. 130 bodů); nelze provádět 
jakýkoli přepočet bodového hodnocení, 
vždy se bude jednat o počet bodů 
dosažených v testech s přesností na dvě 
desetinná místa
počet bodů získaných na základě b) 
prospěchu na konci osmého ročníku 
a v prvním pololetí devátého ročníku 
ZŠ (max. 50 bodů), a to z matematiky, 
českého jazyka, prvního cizího jazyka, 
fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu 
a dějepisu; počet přidělených bodů 
se bude řídit přiloženou tabulkou, viz 
příloha č. 1

za další aktivity, výsledky v soutěžích c) 
a zájem o studium může škola přidělit 
žákovi maximálně 5 bodů

Celkové hodnocení žáka v přijímacím 2. 
řízení bude dáno součtem všech bodů 
z jednotlivých částí uvedených v bodě 1. 
Maximální počet bodů je 185. 

Doplňková kritéria pro případ rovnosti bodů 3. 
stanoví ředitel školy.

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke 4. 
vzdělávání je dosažení následující minimální 
bodové hranice:

První kolo přijímacího řízení 104 bodů, 
všechna další kola přijímacího řízení 
95 bodů
Gymnázium Jevíčko připravuje pro zájemce 
o studium přijímací zkoušky nanečisto na 
pátek 9. března 2012. Přihlášky na přijímací 
zkoušky nanečisto zašlete nejpozději do 
pondělí 27. února 2012 na adresu janecek@
gymjev.cz. V e-mailu uveďte: jméno a příjmení 
uchazeče, adresu, ZŠ, mobil zákonného 
zástupce.

Informace o přijímacím řízení na Gymnázium Jevíčko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO a SRPS  při ZŠ
                                                                       si dovolují Vás pozvat na

p á t e k     6. l e d n a  2 0 1 2        20:00 hod. h o t e l    M o r a v a   J e v í č k o
           Hudba: EPICENTRUM                  MALOHANÁCKÁ MUZIKA

                                   Vstupné 90,- Kč (předprodej 70,- Kč)
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Komise estetické výchovy uspořádala 8. 11. 
2011 pro studenty našeho gymnázia vý-
chovný koncert na téma Rock a Jazz – 
Seznamte se prosím!!! V netradičním 
podání pardubických filharmoniků jsme 
proběhli hudbu od roku 1890 až po rytmy 
21. století. Klasické smyčcové kvarteto do-
plněné dalšími nástroji – trubkou a saxofo-
nem si pohrávali s jazzovými i rockovými 
skladbami. Slyšeli jsme např. písně Franka 
Sinatry – Let It Snow, Beatles – Eleanor 

Rigby, Deep Purple – Smoke on the Water, 
Queen – Bohemian Rapsody, Bobby McFer-
rina – Don´t Worry, Be Happy a další. Bylo 
fascinující, jak zněly tyto skladby v neuvě-
řitelně nápaditých úpravách Petra Vrány. 
Podle reakce našich studentů si myslím, že 
se koncert líbil a mnohé naše studenty in-
spiroval.

Mgr. Jana Sedláčková

Výchovný koncert pro studenty gymnázia Jevíčko

ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE SWINGU A JAZZU NA

KONCERT
„JEVÍČSKÉHO BIG BANDU“

 VE STŘEDU 28. PROSINCE 2011
V 18:00 HODIN V SÁLE KINA V JEVÍČKU

--- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ ---

Okénko mateřské školy
Taky to slyšíte? To je adventní čas, který nám klepe na dveře. A pro-
to jsme se v pátek 25.11. sešli na zahradě mateřské školy, kde jsme 
již po čtvrté rozsvítili vánoční strom. Sešlo se nás opravdu hodně. 

Byli zde všichni od těch nejmen-
ších, až po ty nejstarší. Pro všechny 
byl připraven krátký kulturní pro-
gram, ve kterém vystoupily naše 
děti, a paní kuchařky se postaraly 
o výborné občerstvení.
Přejeme všem klidné a příjemné 
prožití vánočních svátků.

Za mateřskou školu Mlčochová Dita
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Chtěl bych navázat na předcházející 
článek v Jevíčském zpravodaji z minulého 
měsíce o regionální železnici v Chornicích 
takto:

Bohužel už název ČD nevěstil nic dobrého, pokud vím, vždy 
naše železnice sloužily pod názvem ČSD. Pokud se naše vlády 
rychle zbavovaly st. majetku do rukou různých akc. společnos-
tí, nemohlo to dopadnout jinak. Ty mají především zájem na-
hrabat si ze všeho co nejvíce pro sebe, pro vlastní měsíční 100 
tisícové platy, různé odměny, zlaté padáky, o lidi přitom není 
vůbec žádný zájem. Pak se nemůžeme divit, že nezbývá těch 
pár korun na zbývající lokálky, které jistě na sebe v současné 
době nemohou vydělat. Ale ani za předcházejícího režimu tomu 
nebylo jinak. Vždyť týdenní jízdenka z Chornic do Moravské 
Třebové a zpět byla za 6 Kčs.

Vzpomínám si velice dobře na rok 1939, kdy v březnu toho 
roku v rámci vyrovnání tehdejších hranic mezi Sudety a Protek-
torátem bylo nádraží zahrnuto do Sudet. Předtím přišel někdo 
z nádraží, že vlaky ten den pojedou naposledy. Bylo to odpo-
ledne v 15:30 hod. Nádraží se zahrnulo kouřem, vlaky měly 
odjezd. Menší skupina lidí a nás dětí stála na silnici s pocitem, 
že něco odjíždí, co nám bude chybět. Strojvůdci to vzali ale po 
svém, při prvním pohybu kol zatáhli za píšťalu, jejíž zvuk drásal 
nervy a nesl se mezi poli, dál mezi lesy, až posléze zanikl někde 
v Nectavském údolí a u Jevíčka. Když jsem se rozkoukal z doje-
tí, všichni lidé slzeli nebo plakali. Tenkrát nás učitelé vedli více 
k vlastenectví, což mne provázelo celý život.

Zanedlouho tedy bude konec houkání motoráčku, který zna-
menal vjezd do nádraží Chornice. Jsem toho názoru, že konec 
provozu na této trati je zločin na lidech kolem této tratě a na 
lidech, kteří nám nechali tento odkaz, abychom ho nadále zlep-
šovali. Žádné úspory nevzniknou, ba naopak dojde k ničení 
a rozkrádání majetku. Možná, že to máme jako dárek k výročí 
sametové revoluce, ale těch dárků jsme už zažili dost.

18. listopadu 2011, Chornice
Machálek Alois

Informace o činnosti svazu postižených civilizačními 
chorobami ZO Jevíčko v roce 2011

ZO SPCCH Jevíčko v současnosti 
sdružuje 167 členů z 9 obcí z okolí 
Jevíčka. Naše organizace je nezisko-
vá a touto cestou chceme poděkovat 
obcím, podnikatelům a firmám za fi-
nanční sponzorské dary. V letošním 
roce jsme obdrželi finanční spon-
zorské dary od: Města Jevíčka, obcí 
Biskupice, Jaroměřice, Březina, Úso-
brno, Chornice, podnikatelů Seker-
ka – Antošovský, palírna Biskupice a 
firmy Czech Blades. Všem poskytova-
telům finančních darů patří srdečné 
díky všech našich členů.

Obdržené finanční dary jsou vý-
hradně použity na aktivity naší ZO, 
především na plavání v bazénu Bo-
skovice a rehabilitace. Každému po-
skytovateli finančních darů je ke kon-
ci roku doložen doklad, na jaké účely 
byl jejich finanční dar použit. Kromě 
toho má každý dárce možnost kont-
roly, jak jím poskytnutá částka byla 
použita během celého roku.

V letošním roce  jsme do dnešní-
ho dne uskutečnili 7 zájezdů do ba-
zénu Boskovice, kde máme k dispo-
zici plavecký a rehabilitační bazén a 
saunu. Tato činnost je nejvíce oblíbe-
ná a využívaná. V červnu jsme usku-
tečnili zájezd do Velkých Losin, kde 
jsme navštívili zámek a ruční papír-
nu, a do Lázní Jeseník. Uskutečnila 
se také vycházka v Jevíčku k Pomní-
ku napoleonských válek přes OLÚ do 
Bělé. V prosinci loňského roku jsme 
uskutečnili zájezd do divadla v Brně 
na muzikál Hello Dolly. Opět se usku-
tečnil 11denní pobyt v Jánských Láz-
ních, kterého se zúčastnilo celkem 49 
zájemců.

Do konce letošního roku ještě 
plánujeme 2 x zájezd na plavání do 

Boskovic. V prosinci opět zájezd do 
divadla. I v příštím roce chceme po-
kračovat mimo jiné v zájezdech na 
plavání a zajistit pobyt v Jánských 
Lázních, o který je značný zájem. 
Cena pobytu na 11 dní je 3500 Kč. 
Podrobnosti o pobytu podá paní Šeb-
ková na tel. č. 721 151 626.

Výbor naší ZO se schází 1 x měsíč-
ně. Na schůzích řešíme aktuální zále-
žitosti naší organizace. Členy výboru 
jsou zástupci z obcí, ze kterých jsou 
členové naší ZO.

Složení výboru ZO SPCCH Jevíčko:
Šebková Zdenka – předseda
Valentová Emilie – místopředseda, 
jednatel
Mazalová Blažena – hospodářka
Rovner Jiří – člen
Neuer Jan – člen
Ševčíková Marie – člen
Černá Helena – člen
Kvapilová Marie – člen
Crhová Anna – člen
Machálková Margita – člen

Revizní komise:
Parolková Marie – předseda
Zoubek Hynek – člen
Gallová Ludmila – člen

Touto informací chceme veřejnost se-
známit s činností naší ZO. Věříme, 
že i nadále nám naši sponzoři zacho-
vají přízeň a připojí se i ti, co byli 
námi osloveni a zatím se k dárcům 
nepřipojili. Děkujeme paní Kristině 
Müllerové a slečně Janě Pazdírkové 
za vstřícné jednání a administrativní 
pomoc.

Za výbor ZO SPCCH, Šebková Zdenka
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PROGRAMY

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 1. prosince  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŢENY 

Pátek 2. prosince 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

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

Úterý 6. prosince  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

19:00 ČAS PRO SEBE 
VYRÁBĚNÍ Z VIZOVICKÉHO 

TĚSTA 

Středa 7. prosince Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 

Čtvrtek 8. prosince 9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŢENY 

Pátek 9. prosince 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 

VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ 
S ČESKÝM JEŢÍŠKEM 

Úterý 13. prosince 
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 14. prosince Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 15. prosince 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŢENY 

Pátek 16. prosince 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

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

 
Úterý 20. prosince 

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 21. prosince Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 22. prosince 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŢENY 

Pátek 23. prosince Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 

 

 

 

Úterý 6. prosince 2011  
Mikulášská nadílka 
začátek v 17 hod. 

(přesun ze středy na úterý) 

Středa 14. prosince 2011 předvánoční posezení 

Středa 21. prosince 2011 
ukázka vánočního vystoupení dětí 

paní Haasová 
začátek v 16 hod 

Středa 28. prosince 2011 Z A V Ř E N O 

 

 

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

04.12. 17:00 Mikulášský karneval, sál Hotelu Morava
07.12. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
10.12. 09:00 Stolní tenis, Jevíčko – Korouhev, tělocvična ZŠ
10.12. 12:00 Stolní tenis, Jevíčko – Borová, tělocvična ZŠ 
10.12. 13:00 Fotbalový turnaj mužů Havana club 43 open, hala TJ Jevíčko
11.12. 09:15  Přinesení Betlémského světla do jevíčské farnosti, Skauti Jevíčko
11.12. 15:00  Adventní koncert učitelů a hostů ZUŠ Jevíčko, KNPM Jevíčko
13.12. 16:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámeček
13.12. 17:30 Vánoční koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámeček
14.12. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
17.12. 10:00  10.ročník Vánočního turnaje v pingpongu – žáci, hala TJ Jevíčko
17.12. 13:00  10.ročník Vánočního turnaje v pingpongu – dospělí, hala TJ
18.12. 14:00 Vánoční mls, 4. Adventní neděle, Zámeček
20.12. 17:00 Vánoční koncert ZŠ Jevíčko, sál kina Astra
21.12. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
22.12. 17:00 Vánoční akademie školičky stolního tenisu, ZŠ Jevíčko
23.12. 11:00 Vánoční koledy s dechovkou „Malohanačka“, Palackého nám.
23.12. 16:00  Předání Betlémského světla občanům Jevíčka na náměstí 

u kašny, Skauti Jevíčko
26.12. 09:00 Štěpánský fotbalový  turnaj žáků, XVI. ročník, Žlíbka, TJ SK 
28.12. 18:00 Vánoční koncert Jevíčského Big Bandu, sál Kina Astra
31.12. 18:00 Novoroční přípitek, Palackého nám.- před budovou MěÚ

3. 12., sobota v 17:30 hod., 
Americký širokoúhlý film v čes-
kém znění:
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Dobrodružství, které by chtěl pro-
žít každý kluk. Komiksový western 
o nejdrsnějších pistolnících Divokého 
západu, kteří se střetnou s ještě drs-
nějšími mimozemšťany, kteří na nás 
už zase útočí. Tentokrát si ale vybra-
li špatný čas i místo. Děj filmu se 
odehrává v roce 1875 a vznikl podle 
stejnojmenného komiksu, přičemž 
scénáristé vymysleli příběh od zákla-
du jinak. Takže doba, kdy všem, kdo 
tu chtěl přežít, visely kolty proklatě 
nízko přichází… Hrají: Daniel Craig, 
Harrison Ford, Olivia Wildeová, Sam 
Rockwell, Clancy Brown, Adam Be-
ach a další.
Vstupné: 69 Kč, 119 minut, mládeži 
přístupný

10. 12., sobota v 17:30 hod., 
Americký širokoúhlý film v čes-
kém znění:
CAPTAIN AMERICA: 
PRVNÍ AVENGER
Zrodil se stylově, když na obálce jed-
noho z prvních komiksů společnos-
ti Marvel pěstí knokautoval Adolfa 
Hitlera. Bylo to v roce 1941, krátce 
před vstupem Spojených států do 
války. Hrdina s typickým štítem se 
postupně stal fenoménem. A byl vy-
brán jako vhodný kandidát, který má 
v Americe produkovat Supervojáky. 
Dostane štít, který je jeho pozná-

vacím znamením, a vyrazí do mise, 
která mu může zajistit nesmrtel-
nost nebo přinést smrt. Hrají: Chris 
Evans, Hayley Atwellová, Sebastian 
Stan, Tommy Lee Jones, Hugo Wea-
ving a další.
Vstupné: 69 Kč, 125 minut, mládeži 
přístupný

17. 12., sobota v 17:30 hod., 
Americký širokoúhlý film v čes-
kém znění:
TINTINOVA DOBRO-
DRUŽSTVÍ: TAJEMSTVÍ 
JEDNOROŽCE
Příběh filmu, inspirovaného po ce-
lém světě oblíbenými příhodami 
komiksového hrdiny Tintina, sleduje 
osudy tohoto zvídavého reportéra 
a jeho věrného psího společníka Fi-
luty. Ti společně narazí na vrak lodi, 
který v sobě ukrývá nebezpečné ta-
jemství, ale také obrovské bohatství 
a prastarou kletbu. Jejich protivníky 
jsou ďábelský padouch Sacharin spo-
jovaný se zákeřným pirátem zvaným 
Rudý Rackham. A tak se vydejme na 
cestu křížem krážem po celém světě 
s našimi hrdiny i jejich přáteli. Režie: 
Steven Spielberg. Hrají: Jamie Bell, 
Daniel Craig, Andy Serkis, Simon 
Pegg, Nick Frost a další.
Vstupné: 69 Kč, 107 minut, mládeži 
přístupný

24. 12. a 31. 12. 
KINO NEHRAJE

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.
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KULTURA

 

V programu vystoupí: 
- učitelé, žáci a hosté ZUŠ Jevíčko  jako sólisté  
- žesťový soubor „Cantor brass“ 
- pěvecký sbor „Cantilo“ pod vedením Mgr.Luďka Klimeše 
- pěvecký sbor schola  Jevíčko pod vedením Mgr.Petra Pávka 

 
 

-- vstupné dobrovolné -- 
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KULTURA

REDAKCE SVITAVSKÉHO DENÍKU A MĚSTO JEVÍČKO
Vás srdečně zvou na předvánoční setkání

KDY: ČTVRTEK 15. PROSINCE2011V 16.30HODIN

KDE: PALACKÉHONÁMĚSTÍV JEVÍČKU

PROGRAM:VÁNOČNÍKOLEDYVPODÁNÍ JEVÍČSKÉDECHOVKYAORIGINÁLNÍVÁNOČNÍPÍSNĚSKUPINYSTARÝŽELEZO

Zpíváme s Deníkem

REDAKCE SVITAVSKÉHO DENÍKU A MĚSTO JEVÍČKO
Vás srdečně zvou na předvánoční setkání

KDY: ČTVRTEK 15. PROSINCE2011V 16.30HODIN

KDE: PALACKÉHONÁMĚSTÍV JEVÍČKU

PROGRAM:VÁNOČNÍKOLEDYVPODÁNÍ JEVÍČSKÉDECHOVKYAORIGINÁLNÍVÁNOČNÍPÍSNĚSKUPINYSTARÝŽELEZO

Zpíváme s Deníkem

REDAKCE SVITAVSKÉHO DENÍKU A MĚSTO JEVÍČKO
Vás srdečně zvou na předvánoční setkání

KDY: ČTVRTEK 15. PROSINCE2011V 16.30HODIN

KDE: PALACKÉHONÁMĚSTÍV JEVÍČKU

PROGRAM:VÁNOČNÍKOLEDYVPODÁNÍ JEVÍČSKÉDECHOVKYAORIGINÁLNÍVÁNOČNÍPÍSNĚSKUPINYSTARÝŽELEZO

Zpíváme s Deníkem
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Památné stromy v okolí Jevíčka
V publikacích edice Chráněná území ČR jsou uve-
deny památné stromy, které se nacházejí v jed-
notlivých okresech. Pro tento článek jsem vybral 
stromy rostoucí do 20 km od Jevíčka. Údaje jsou 
citovány z níže uvedených publikací, jsou však 
vynechána čísla parcel.

O k r e s   S V I T A V Y   (s. 181 a 182):
Borovice lesní, k. ú. Biskupice, u silnice Biskupice 
– Nectava. O: 390 cm, Vs: 13 m, S: 150 let.
Lípa velkolistá, k. ú. Horákova Lhota, před sto-
dolou u domu č. p. 6. O: 720 cm, Vs: 27 m, S: 
400 let.
Lípa malolistá, k. ú. Moravská Třebová, na okraji 
města u silnice na Svitavy. O: 555 cm, Vs: 23 m, 
S: 300 let.
Buk lesní, k. ú. Rozhraní, na okraji lesa u chalupy 
č. p. 50. O: 550 cm, Vs. 30 m, S: 300 let.

Tis červený, k. ú. Sklené, intravilán obce u domu 
U Havlů č. p. 25. O: 319 cm, Vs: 14 m, S: 400 
let.
Dub letní, k. ú. Vranová, ve svahu nad cestou 
500 m jihovýchodně od obce. O: 530 cm, Vs: 10 
m, S: 300 let.

O k r e s   B L A N S K O   (s. 208):
Jinan dvoulaločný, převislý, zvaný jinan u skle-
níku, k. ú. Boskovice, roste před oranžerií po-
blíž vstupu do parku z ulice Hradní. O: 260 cm 
(měřeno v 65 cm pod rozvětvením), Vs: 11,5 m, 
S: 100 let.
Lípa malolistá, zvaná Žižkova, k. ú. Boskovice, 
před zámkem v Boskovicích. O: 476 cm, Vs: 15 
m, S: 200 let.
Buk lesní, k. ú. Letovice, v zámeckém parku v Le-
tovicích. O: 433 cm, Vs: 26 m, S: přes 200 let.
Jilm horský, k. ú. Skočova Lhota, torzo na okraji 
osady Skočova Lhota v břehu pod domem č. p. 9. 
O: 477 cm, Vs: 36 m, S: 300 let.
Lípa velkolistá, k. ú. Velké Opatovice, v zámec-
kém parku. O: 953 cm, Vs: 26 m, S: 500 let.

O k r e s   P R O S T Ě J O V  (s. 227 a 228):
Lípa malolistá, k. ú. Horní Štěpánov, mez nad 
polní cestou k č. p. 33, místní trať Pohora, sku-
pina 3 stromů. O: 470, 290 a 330 cm, Vs: 30, 30 
a 28 m, S: 250 let.
Lípa malolistá, alej Pohorských lip, k. ú. Horní 
Štěpánov, alej 40 lip s 8 břízami bělokorými, 1 
jasanem ztepilým a 1 jírovcem maďalem při silni-

Vážení hasiči, vážené hasičky, 
milí hosté
Organizovaná požární ochrana na území Morav-
skotřebovské župy č. 12 se datuje již v r. 1889. Dle 
zákona č. 35 z r. 1873 vydaného císařem Františkem 
Josefem I., kdy byly dány směrnice pro činnost ha-
sičských spolků, se na území střední Moravy (dnes 
od Vendolí přes Svitavy, Hřebeč, po hranice s okre-
sy Šumperk, Prostějov, Blansko) zakládaly hasičské 
župy, které spojovaly nově vznikající Sbory, již usta-
novené Sbory, do celků, kde vydanými stanovami se 
řídila jejich činnost, zejména kulturní, sportovní – to 
jest cvičení hasičů na veřejnosti vedle spolků Sokola 
a Orlů i jiných.
Hasičská cvičení ať již prostná – se sekyrkami, či cvi-
čení s hasičským nářadím byla tehdejší veřejností vře-
le vítána a vzešlo i mnoho mecenášů a jejich darů pro 
zakoupení hadic, stříkaček a stejnokrojů.
Moravskotřebovská župa v r. 1889 se ustanovila v Je-
víčku, a to 7. července. Tehdy čítala jen 11 Sborů, ale 
o dva roky později již přibyly další Sbory až na ko-
nečný počet 15 Sborů. Nebyly zde Sbory s německým 
velením jako Moravskotřebovský, Útěchovský, Dlouhé 
Loučky, Linhartic, Gruny, Chornic. Tyto Sbory byly 
do župy přijaty později. Základem župy byly tyto Sbo-
ry: Jevíčko, Pěčíkov, Vel. Opatovice, Jaroměřice, Uh-
řice, Kladky, Lhota Vranová, Biskupice, Horní Štěpá-
nov, Šubířov, Světlá a Přívěstí u Boskovic, Úsobrno, 
Borotín a Bělá u Jevíčka. Z toho je zřejmé, že se jed-
nalo převážně o území Malé Hané a pahorkatiny Dra-
hanské vrchoviny. Později se přidaly Sbory z Velké 
Roudky, Malé Roudky, Křenova, Horní i Dolní Rudné 
a Arnoštova. Dá se říci, že Moravskotřebovská župa 
č. 12 bez velkých obměn trvala do 40. let minulého 
století. Poté došlo dle výnosu č. 288 ze dne 7. břez-
na 1940 od MZHJ ke vzniku nového obvodu č. III. 

Vznikaly nově okresní hasičské jed-
noty, okrsky, došlo k rozdělení ně-
kterých Sborů do jiných OHJ a ha-
siči byli vyzváni ke klidu a řádnému 
chodu Sborů v nastalé situaci let 
1939–1945.
Nová činnost začíná 10. 11. 1945 
opět v Jevíčku, kdy byly dány nové 
stanovy Moravskotřebovské hasič-
ské jednoty. Hasičský život se roz-
bíhá do všech sfér života v obcích, 
což dokladují velká cvičení ve Vel-
kých Opatovicích, Jevíčku, Mor. 
Třebové. Do 60. let byly hasičské 
Sbory a okrsky beze změn. Poté při 
rozdělení nových krajů a okresů došlo k razantním 
změnám, které vesměs trvají dodnes. 
Došlo i ke změnám v názvu, v r. 1951 z OHJ na OV 
Svazu čs. hasičstva, v r. 1952 vyšel nový zákon o pož. 
ochraně č. 68/51 Sb., kdy čs. hasičstvo bylo prohlá-
šeno dobrovolnou celostátní organizací. Tato zpráva 
byla podána v Mor. Třebové na zasedání OV ČS Ha-
sičstva a byl podán také návrh od p. Mackerleho Vác-
lava, aby čs. rozhlas vysílal týdně 1 x pravidelné re-
lace ze života čs. hasičstva, jak tomu bylo dříve. Tím 
vším žil i Sbor v Chornicích, neboť obec byla histo-
ricky spjata s Moravskotřebovským panstvím, zůstala 
v M. T. okrese a i nyní v regionu Malé Hané je sou-
částí našeho okresu. Z historie Sboru v Chornicích 
vyjímáme: v r. 1839 pan Mathias Ruth přivezl z Pra-
hy tzv. „stříkač“, v r. 1843 postavila obec mezi kos-
telem a pekařem Wondalem sklad pro hasičské nářa-
dí a stříkačku. A teprve v r. 1879 byl založen Sbor 
dobrovolných hasičů v Chornicích. V r. 1930 byla ve 
dvoře vedle nové tělocvičny postavena prostorná ha-
sičská zbrojnice a zakoupena motorová stříkačka. To 
vše bylo mohutně oslavováno. Při oslavě hasič Wer-

ner Schneider, který se staral 
o udírnu a prodej vyuzených 
dobrot sám vypil sud o 25 li-
trech piva a potom vylezl do 
kostelní věže až k okénku 
v jehlanu, odkud visela hadice 
hasičská již rozmotaná. Hadici 
vtáhl do věže, snesl dolů, před 
věží ji smotal, položil na hřbi-
tovní zeď a šel se opět věno-
vat udírně. 
Za dobu od r. 1693–1947 včet-
ně vyhořelo v obci celkem 95 
domů. Ponejvíce od blesků, 
zapálení z nenávisti, od hrají-

cích si dětí se zápalkami, přenášení a svícení svíčka-
mi, od otevřeného ohně. Za zmínku stojí i požár ze 
dne 9.–10. května 1945, kdy do základů vyhořel obec-
ní dům č. p. 84, ve kterém byly: obecní úřad, spo-
řitelna, úřad evidence obyvatel, úřad ředitele AMT-
sleitera, MŠ, byty tří občanů. Současně hořela vila 
továrníka Sponera, která byla obnovena. 
Jak jsme se dozvěděli – činnost hasičů v Chornicích 
byla velmi čilá a bohatá. Je stejná jako v jiných ob-
cích s tím rozdílem, že zde byli u vedení ve Sboru 
němečtí občané a tudíž nejsou žádné písemné zprávy 
o tomto Sboru v župních materiálech. Přesto Chor-
nický Sbor byl v okrsku jako vedoucí Sbor, mnoho let 
byl v okrscích okolních (Jevíčko, Kladky) a nyní opět 
je pro Sbory ve Vrážném, Nectavě, Březinkách, Vyso-
ké a Hartinkově tím vévodícím.
Tolik stručně o Moravskotřebovské župě, o hasičích 
v regionu Malá Haná, o sídle Sboru, který pro Vás 
uspořádal dnešní sezení představitelů SDH okresu 
Svitavy.

Michal Počka, Dlouhá Loučka
(podklady p. Plech)

Kmotra liška
Inu stalo se, v neděli 19. června Léta Páně 2011. 
Zatímco nedaleké městské věžní zvony odbily 
sváteční poledne, pár minut poté nasedám na 
jevíčském nádraží do červeného motoráku směr 
Chornice, Česká Třebová. Kousek za chornic-
kým nádražím koho že to nevidím. Na posečené 
louce hnedle u trati stojí kmotra liška. Nedalo 
mi to, a tak se ptám sympatické mladé průvod-
čí s melírem, zda pobyt lišek kousek od kolejí 
je zde obvyklý. Chvíli se zamyslela a pak mně 
doslova lišácky odpověděla: že jich bývá hodně 
kolem Kunčiny. A zatímco motorák vesele frčel 
dál, rezavá kmotra stála pořád klidně a nehyb-
ně, jakoby nám chtěla dát najevo, že to bude 
právě ona, kdo v těchto místech bude od druhé 
půle prosince dávat dobrou noc a nikoliv posled-
ní večerní osobní spoj do Chornic.

-pak-

Vánoční pozdravy
Moje jevíčská tetička už má pravda nějaký ten křížek za sebou, ale naštěstí je pořád čipera. Téměř kaž-

dý den „vytáhne paty“ z domovského severního předměstí, pomalu obejde náměstí a zvědavě si nyní pro-
hlédne osvětlený adventní stromeček. Když se vrací zpátky domů, nezapomene u kostela udělat křížek. 

I když je dneska doba e-mailů, esemesek…ona stále setrvává na svém a vánoční pozdravy  svým blíz-
kým tradičně píše na papírové pohlednice. Milanovi do Brna, vnučce Kačce…

Nedávno mi ukazovala zažloutlý vánoční lístek, který psala její babička Ludmila dědovi Františkovi 
na italskou frontu. Tenkráte se totiž psal rok 1916. Na rubové straně stojí úhledným školáckým písmem 
psáno: Vánoce tuze slaviti nebudeme. Hlavně, aby ses ve zdraví domů navrátil.

A tak možná, že v dnešní překotné i konzumní době, mají tato prostá a obyčejná slova něco do sebe… 
Tož šťastné a veselé, milá tetičko.

-pak-
dokončení na protější straně dole
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

společnost starších pánů v Panském domě. Ale 
my se té společnosti raději straníme. Nenapadlo 
nám ani, že by si nás měli nějak zvlášť nadchá-
zeti, ale stalo se nám již nepříjemným poslou-
chati stále to jízlivé špičkování a dobírání někte-
rých reprezentantů města i samého měšťanosty, 
že jsme se přišli jako vetřelci, abychom zabrali 
zdejším usedlíkům pole a připravili je o forman-
ku. Je sice pravda, že se najdou vždy nějací zaos-
talí jednotlivce, kteří buď z předpojatosti nebo 
egoismu brojí protidráze, ale aby sami zástupci 

města dávali najevo svou zaujatost tak 
jako zde, to jest snad ojedinělé, 

aspoň jsme s podobnými ne-
porozuměním dosud nikde 

nepotkali. Připadá nám, ja-
koby každý pokrok chtě-
li zažehnati jako zlého 
ducha. Pro nádraží bylo 
by nejvhodnější mís-
to. „Na drahách“, jed-
nak z ohledů komuni-
kačních pro příznivou 
polohu, a pak že jedi-
ně v tu stranu je mož-

né rozšiřování města. My 
inženýři nemáme v té věci 

ovšem posledního slova, ale 
dojde-li k tomu, že trať se vy-

hne jevíčskému katastrálnímu 
území a nádraží bude postaveno 

mezi Jevíčkem a Jaroměřicemi. , pak 
mají značný podíl na vině pokroku nepřející zá-
stupci města.“
 Předpověď inženýrů se splnila, ale stalo se 
prý to z rozhodnutí úřadů a z ohledů strategic-
kých. 
 Se stavbou dráhy, kterou financova-
la firma Erlanger, bylo započato v roku 1887  
a sotva nastalé přípravné práce vyvolaly již čilej-
ší ruch a peníze se počínaly rozbíhati mezi lid. 
Přišlo sem sice dosti pracovních sil, sehnaných 
partafirami z celého kraje , dojeli sem také zed-
níci z Itálie, kteří stavěli mosty, ale přesto našli 
práci a snadnější výdělek i místní řemeslníci, ná-
deníci i rolníci se svými potahy. Naši řemeslní-
ci zaměstnaní v cizině se vraceli, živnosti jejich 
oživly a všude byl znatelný rušnější život. 
 Na nové dráze byla zahájena doprava 3. čer-
vence 1889 a teprve po 21 letech dočkali jsme se 
výhodnějšího spojení s hlavní tratí vybudováním 
dráhy Velké Opatovice – Skalice, Stavbu financo-
vala firma Czechwitschka.

Obecní volby
 Není divu, že za dlouholetého panování tak 
zpátečnického režimu město hospodářsky upa-
dalo. Aby konečně nastal obrat k lepšímu a do 
obecního zastupitelstva se dostali lidé probu-
dilí, rozšafní, mající zájem o obrození města, 
rozhodla se česká strana zúčastniti se účinně 
voleb obecních vypsaných v. r. 1885. Sotva-
že bylo započato s přípravnými pracemi, roz-
vinula radniční strana zuřivou agitaci, jen aby 
se udržela u vesla. V třetím sboru bylo všech 
osm kandidátů české strany zvoleno značnou 
většinou. V druhém sboru podlehli někteří ne-
spolehliví voliči nezřízenému nátlaku agitáto-
rů radniční strany, tak že zůstala česká stra-
na jedním hlasem v menšině. V prvním sboru 
došlo k losování, česká strana získala pouze  
2 hlasy. Celkový výsledek pak byl, že česká stra-
na měla ve všech třech sborech 10 a takzvaná 
německá strana 14 členů výboru. Ještě před 
ustavující schůzí představenstva získala česká 
strana 2 výborníky, takže nastala rovnost hla-
su (12:12).
 Den před ustavující schůzí představen-
stva onemocněl vážně vedoucí české strany 
MUDr. Jan Klimeš a nebylo mu možno schů-
ze se zúčastniti. Ježto by česká strana byla zů-
stala v menšině, usnesla se, že do schůze ne-
půjde a znemožnila tak volbu měšťanosty  
a radních. Této taktiky použila později i stra-
na německá a do několika ustavujících schůzí 
se nedostavila, takže schůze nebyly k usnášení 
schopné. Došlo ke stížnostem a nařízením vyš-
ších úřadu, ale všechny pokusy k zjednání po-
řádku zůstaly marny. 
 Ukázala se mezera ve volebním řádu. Nový 
výběr neměl totiž možnosti donutiti nově zvo-
lené výborníky pokutami, aby plnili své povin-
nosti, a starý dosud úřadující výbor nechtěl své 
straníky trestati. Nebylo jiného východiska nežli 
doplnění volebního řádu, které bylo též na ná-
vrh zemského poslance JUDr. Jana Žáčka zem-
ským sněmem schváleno. 
 Teprve v roku 1889 provedla se volba před-
stavenstva kompromisem. Starostou byl zvolen 
Ferdinand Navrátil (smířlivý Němec), jeho ná-
městkem MUDr. Jan Klimeš a radními Rudolf 
Pařízek, mydlář (Čech) a Jan Drlík (rolník) za 
stranu německou. 
 Těmito volbami byla konečně učiněna přítrž 
dlouholeté dosavadní strnulosti ve správě města 
a česká strana počala se samostatně uplatňovali. 

Stavba dráhy
 Právě tu dobu byla pociťována jistá všeobec-
ná hospodářská ochablost a nezaměstnanost, 
tkalcovské stavy umlčovala pozvolna strojní vý-
roba; také někteří jiní řemeslnici jako sto-
laři, zámečníci byli bez zaměstnání 
a byli nuceni hledati si práci ve 
větších městech. Proto každý 
jen poněkud pokročilejší ro-
dák si přál uskutečnění toho-
to plánu, aby dráha přines-
la konečně našemu, jak se 
říkalo zastrčenému, městu 
i celému kraji spojení se 
světem a tím i oživení hos-
podářského života.
 Tehdy bylo jediné spo-
jení se železniční stanicí 
v Letovicích, kam dvakrát 
denně dojížděl poštovní vůz. 
Nákladní dopravu obstarával 
povozník (mnoho let rolník Jo-
sef Machorek), který tam takřka 
denně dojížděl.
 Za nějakou dobu na to se počalo s tra-
sováním tratě a tu se stupňovalo brojení proti 
dráze, zejména pak když trať z Chornic do Vel-
kých Opatovic byla vytýčena také druhým smě-
rem poblíže takzvané „Finsterlovy hlubiny“, pak 
dále jevíčským katastrálním územím na chornic-
kou silnici a „Na draha“, kde byla projektována 
stanice. 
 Proti dráze byli jako stinné stránky uváděny 
mezi jinými znehodnocení polí a luk, zdražení 
pracovní síly, častá návštěva vojska, ztráta for-
manek atd. 
 V té době scházívala se společnost nás „mla-
dých“ v hostinci u Pflanzrů, kam nás vábil nový 
moderní kulečník s gumovými mantinely. Pře-
kvapilo nás, že tam počali docházeti dva inže-
nýři, kteří trasovali trať z Chornic – Velké Opa-
tovice. Byli to starší již páni z Vídně, příjemní 
společníci. Hned napoprvé, jak se s námi sezná-
mili, rozpovídali se o jejich poslání asi takto: 
„Nezazlívejte nám, panové, že přicházíme mezi 
vás, mladé, ač bychom vlastně měli vyhledávat 

Borovice 
u Biskupic

ci Pohora – Šebetov. O: do 200 cm, Vs: kolem 20 
m, S: 60-80 let.
Buk lesní, k. ú. Konice, skupina 2 stromů na 
severozápadním okraji lesního porostu jižně od 
Horní Zavadilky. O: 377 a 348 cm, Vs: 20-22 m, 
S: 180 let.
Lípa malolistá, k. ú. Konice, skupina 4 stromů 
v aleji 21 lip. O: 435, 350, 350, 470 cm, Vs: 25, 
20, 20, 25 m, S: 150-300 let.
Lípa malolistá, zv. Skřípovská lípa, k. ú. Skřípov, 
u č. p. 85. O: 560 cm, Vs: 25 m, S: 300-400 let.
Alej lip malolistých, k. ú. Skřípov, alej 29 lip a 2 
javorů při silnici Skřípov – Brodek u Konice. O: 
do 250 cm, Vs: 20-25 m, S: 100 let.

Pozn.: Z borovice lesní v k. ú. Biskupice je v sou-
časné době uschlé torzo (viz foto).
Památný strom požívá vyššího stupně ochrany 
než strom chráněný státem.

Literatura:
FALTYSOVÁ, Helena – BÁRTA, František a kol.: 
Chráněná území ČR: Pardubicko, Praha 2001
MACKOVČIN, Petr – JATIOVÁ, Matilda – DE-
MEK, Jaromír – SLAVÍK, Petr a kol.: Chráněná 
území ČR: Brněnsko, Praha 2007
ŠAFÁŘ, Jiří a kol.: Chráněná území ČR: Olo-
moucko, Praha 2003

Štěpán Blažek
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Důležité upozornění – Změna jízdních řádů od 11. 12. 2011
Vážení spoluobčané,
upozorňujeme Vás na změnu ve veřejné dopra-
vě, ke které dojde od 11. 12. 2011 na území 
Pardubického kraje z důvodu zavedení nové 
integrované dopravy realizované Pardubickým 
krajem, který zajišťuje dopravní obslužnost.
Těmto změnám předcházelo několik jednání 
mezi obcemi, Pardubickým krajem a společ-
ností OREDO s.r.o., která pro kraj zpracová-
vá optimalizaci dopravy a připravuje návrhy 
jízdních řádů, protože prvotní návrhy jízd-
ních řádů byly přímo katastrofické a bylo vi-
dět, že byly zřejmě dělány od zeleného stolu 
bez místních znalostí a bez ohledu na potřeby 
obcí. Naštěstí se díky předloženým připomín-
kám obcí a díky panu hejtmanovi Martínkovi, 
který se do jednání nakonec vložil, podařilo 
prozatím najít alespoň částečně přijatelná ře-
šení, která ale ještě nemusí být konečná a dle 
sdělení kraje, je možno v prvním pololetí roku 
2012 co nejdříve jízdní řády připomínkovat. 
Je tedy nutné od Vás, jako občanů využíva-
jících hromadnou dopravu, sdělit na obec 
v průběhu nadcházejících měsíců případné 
další připomínky a požadavky na případné 

změny jízdních řádů, aby je obec mohla po-
stoupit k řešení na kraj a společnost OREDO. 
Děkuji tímto také panu Sedláčkovi za pomoc 
při přípravě připomínek za Obec Biskupice 
k jízdním řádům.

A jak to tedy bude:
dochází ke zrušení vlakových spojů na trati 
Skalice nad Svitavou – Česká Třebová a to 
v úseku Jevíčko – Moravská Třebová a dále na 
trati Chornice – Konice. Vlakové spoje budou 
od tohoto dne nahrazeny autobusovými spoji 
a to zavedením nových jízdních řádů a nových 
autobusových linek. 
Naší obec bude v rámci dopravní obslužnosti 
integrované dopravy Pardubického kraje zajiš-
ťovat:

linka č. 873 (Svitavy-Moravská Třebová- •	
Městečko Trnávka-Jevíčko) 
linka č. 862 (Jevíčko-Jaroměřice-Konice). •	
dále bude do naší obce zajíždět linka č. •	
290 (Jevíčko-Jaroměřice-Úsobrno-Uhřice-
Cetkovice) integrované dopravy Jihomo-
ravského kraje.

Pro naše školáky – školní autobus bude od-
jíždět ze Zálesí v 7:31, z Flintóra 7:33 a z Bis-
kupic v 7:35 s příjezdem do Jaroměřic v 7:40. 
Začátek vyučování v základní škole je posunut 
na 7:45.

S novými návrhy jízdních řádů je možno se 
seznámit na úřední desce obce Biskupice a na 
www. biskupice.cz .
Dále pak je možno najít kompletní jízdní řády 
integrované dopravy Pardubického kraje na 
stránkách společnosti OREDO www.oredo.cz.
http://www.oredo.cz/download.aspx?fi-
le=524daf74-10fa-4208-964e-b4520db4dfe1

Dalibor Šebek,  starosta obce

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika
listopad 2011

Naši jubilanti

Ingeborg Peková
Hedvika Trávníčková
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešel
Zdeněk Šenkýř

Pozvání na silvestrovský miniohňostroj
Srdečně zveme všechny občany dne 31. 12. 
2011 od 18:00 hod. k obecnímu úřadu na sil-
vestrovský miniohňostroj.
Jménem celého obecního zastupitelstva pře-
ji Všem spokojené prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2012  hodně zdraví, štěstí 
a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obce
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BISKUPICE
Těšíme se na zimu
Všichni z naší mateřské školky se těší na 
první sníh a pořádný mrazík. Radovánky ve 
sněhu patří k našim nejveselejším zábavám. 
Nemůžeme se dočkat až sjedeme zasněžený 
kopec, sklouzneme se na zamrzlé kalužině 
nebo postavíme sněhuláka. Všichni věříme 
a doufáme, že se do čisté a bílé krajiny brzy 
probudíme.

Ale i kdyby náhodou sníh 
nenapadl, my v Biskupi-
cích máme sjíždění z kop-
ce zajištěno celoročně!! Na 
zahradě u Nečasů je totiž 
sestavena dlouhá, dřevěná, 
prudká, ale přitom bezpeč-
ná dráha. Pan Nečas využí-
vá volných chvilek ke kutil-
ství a k obveselování všech 
dětí. Po loňském zimním 
Panu Iglů, jarním Vodním 
mlýně a letním koupání 
nás tentokrát – na podzim 
pozval na Dráhu. Obyčejně 
sestavná prkna a všemož-
ná dětská autíčka postačila 
k perfektní zábavě. A tak se 
velice rádi necháme překva-
pit co pro svoje vnoučata, 
ale i pro děti ze školky vy-
tvoří příště. Panu Nečasovi 
tímto děkujeme a rádi zase 
přijdeme.

Žaneta Nesedlová, 
ředitelka MŠ Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Zimní údržba v obci
V souvislosti se zabezpečením zimní údrž-
by veřejných prostranstvích v obci v průbě-
hu zimy 2011 – 2012, žádáme občany, aby 
věnovali zvýšenou pozornost způsobu par-
kování vozidel na veřejných prostranstvích. 
Jedná se zejména o neomezování průjez-
du mechanizací s radlicí, která zajišťu-
jí odstranění sněhu plužením z veřejných 
prostranstvích (především komunikací). 
Stejně tak se jedná i o svoz komunálního 
odpadu. Případné dotazy nebo připomínky 

pro zimní údržbu komunikací zanechávejte 
v kanceláři OÚ.
SOUČASNĚ CHCI TOUTO CESTO PO-
DĚKOVAT VŠEM MAJITELŮM NEMO-
VITOSTÍ, KTEŘÍ VLASTNÍMI SILAMI 
A PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJÍ ÚKLID 
CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PRO-
STRANSTVÍ.

Dalibor Šebek,  starosta obce

Všem malým i velkým 
čtenářům

přeji krásné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a pohody do ce-
lého nového roku 2012.
Pohoda vánoc nemusí být jen v tra-
dičním prožitku vánočních svátků, 
ale i díky přečtení kvalitních knih.

Neuerová Helena, knihovnice

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice
Obec Biskupice nabízí k prodeji zain-
vestované stavební místo v nové lokalitě 
pro 15 RD  - parcelu č. 199/26 o výměře 
857 m2, CENA 50,-Kč/m²

Další informace na tel. 461 326 521, 
www.biskupice.cz
Doručení žádostí:
•		písemně:	Obec	Biskupice,	 

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

ČČK Biskupice 
přeje všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánoc. Do nového roku 2012 
jen to dobré a hlavně hodně, hodně zdravíčka. Budeme se i v příštím roce těšit 
na setkání s Vámi při našich akcích, které pro Vás pořádáme. A pokud Vás zajímá 
kdo pro Vás veškeré dění od „Masopustu až po Mikuláše“ připravoval, tak jsou 
to tito  „nadšenci“:
Honzírková Romana st., Honzírková Romana ml., Macková Jana, Parolková Rad-
ka, Pospíšilová Alena, Sečová Maruška, Sečová Kamila, Seidlová Dana, Slouka 
Daniel, Živný Jiří a Neuerová Helena.
 Věříme, že se v příštím roce zase opět setkáme.

Neuerová Helena, ČČK

Mikuláš 
v Biskupicích

Pozor, pozor do Biskupic přijede 5. pro-
since ve večerních hodinách pan Mikuláš 
s andělem a čerty. Zdrží se v naší obci jen 
chviličku. Proto rodičové, pokud chcete, 
aby navštívil i Vaše děti (hodné i ty trošku 
zlobivé), tak nahlaste jména dětí v míst-
ní prodejně. Pan Mikuláš si seznam dětí 
vyzvedne a určitě Vás navštíví i se svým 
doprovodem.

Neuerová Helena, ČČK
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci prosinci

Eva Zouharová
Petr Vidmuch
Zdeněk Štefl
Karel Popelka
Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Natálie Němcová
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vám touto cestou popřál pohodové 
a radostné prožití svátků vánočních, hodně zdraví 
a rodinných i pracovních úspěchů v roce 2012.

Jiří Smékal, starosta obce

Chornické bál
Obec Chornice připravuje druhý ples pod 
názvem CHORNICKÉ BÁL. Máme slíbe-
no, že celou akci odzpívají Laďa a Te-
rezka Kerndlovi se svojí kapelou. Hrát 
se v moderním i klasickém rytmu, pro 
všechny generace. Termín plesu je před-
běžně stanoven na 4. února 2012, bližší 
informace budou zveřejněny v příštím čísle 
zpravodaje.

Tradiční silvestrovský ohňostroj
Sbor dobrovolných hasičů Chornice pořádá silvestrovský ohňostroj 
za přispění většiny občanů a sponzorů z Chornic.
Srdečně zveme děti i dříve narozené 31. 12. 2011 v 19:00 hodin 
k naší hasičárně.
Pro naše nejmenší je zdarma připraveno menší pohoštění.

 MS JEZEVEC si Vás dovoluje pozvat na

MYSLIVECKÝ
       VECÍREK
v kulturním dome v Chornicích

v pondelí 26. 12. 2011 od 20 hodin
 
hudba - MERKUR Konice
zverinová tombola
bohaté obcerstvení - zverinové speciality
vstupné 130 Kc s vecerí + místenka
              60 Kc bez vecere a místenky

Předprodej vstupenek od 5.12. : Roman Vodák, U Hřiště 282, tel.: 777 331 070

       VECÍREK       VECÍREK

Pozvánka
Základní škola a mateřská škola Chornice
pořádá dne 14. 12. 2011 v 17 hod. v sále 
kulturního domu v Chornicích vánoční 

besídku 
Zimní a vánoční hraní, zpívání 

a recitování
Vás jistě příjemně naladí a drobné dárkové 

výrobky dětí mile potěší!

Kulturní dům Chornice
Sešel se nám rok s rokem a tak využívám této 
příležitosti k bilancování aktivit v nově zrekon-
struovaném kulturním domě.  
V posledním čtvrtletí, nám byla po delším če-
kání doplacena poslední platba ze schválené do-
tace. Po sečtení příjmů i výdajů nám vyšla tato 
čísla. Celkové investiční i neinvestiční výdaje na 
tuto akci činily 15.968.741,- Kč. Z toho nám bylo 
proplaceno 13.775.217,- Kč. Vlastní prostředky 
obce byly ve výši 2.193.524,- Kč. V poslední uve-
dené částce jsou zahrnuty i náklady na dodatečně 
zbudovanou přístavbu skladu na sportovní náči-
ní, která byla doprojektována po přidělení dota-
ce a tedy musela být uhrazena pouze z vlastních 
zdrojů. I přesto je vidět, že poměr použité dotace 
a našich prostředků  mluví výrazně ve prospěch 
obce. 
Jedna postarší slečna, se před nedávnem nechala 
slyšet, že kolem kulturáku skáčeme jako „okolo 
zlaté kozy“. Svým způsobem je to nakonec prav-
da, i když by se to dalo říct jinak. Níže uvedený 
výčet uspořádaných akcí za uplynulý rok dokládá, 
že tomuto zařízení je třeba se věnovat. To také 

činíme a hodláme v tom pokračovat i do budouc-
na. Závěrem se dá konstatovat, že investice do 
rekonstrukce kulturního domu splnila svůj účel. 
Nezbývá než si přát, aby  i nadále toto zařízení 
sloužilo všem občanům podle jejich potřeb. 

Výčet akcí za uplynulý rok:
Leden – výroční schůze TJ Sokol,  Chornické bál, 
prodej oděvů, schůze a beseda MS ČČK
Únor – vítání občánků, divadlo  Měst. Trnávka,  
ples rybářů, setkání farníků
Březen – Josefská zábava,  turnaj ve stolním teni-
se, dětský maškarní karneval
Duben – divadlo Měst. Trnávka, prodej oděvů, 
velikonoční trhy ZŠ, koncert skupiny Fleret s Jar-
milou Šulákovou,  taneční zábava,  divadlo Velké 
Opatovice
Květen – hasičská zábava, prodej oděvů, sraz spo-
lužáků, vítání občánků
Červen – divadlo ZUŠ Jevíčko 2x, Letní večer- ry-
báři,  prodej oděvů 
Červenec – Pytlácká noc – myslivci
Srpen – prodej oděvů, svatba,  týdenní počítačový 
kurz pro seniory
Září – prodej oděvů, taneční zábava

Říjen –  divadlo pro děti – KORÁB Brno, vítání 
občánků,  zakončení lampionového průvodu
Listopad – okresní shromáždění dobrovolných 
hasičů, výstava betlémů, prodej adventní výzdo-
by, Kateřinská zábava – hasiči
Prosinec – posezení po adventním koncertě,  slav-
nostní shromáždění Mikroregionu MTJ a MAS 
Jevíčsko,  předvánoční besídka ZŠ, vystoupení 
seniorů z Mor. Třebové, firemní večírek MARS, 
Myslivecký večírek

Kromě výše uvedeného, jsou prostory KD hoj-
ně využívány k pořádání soukromých oslav, pra-
covních i veřejných schůzí obecního zastupitel-
stva, pravidelnému cvičení žen, cvičení maminek 
s dětmi a trénování malých fotbalistů.

Jiří Smékal, starosta obce.
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Kulturní dům - fotoohlédnutí za uplynulým rokem

Slavnostní otevření KD

Dětský karneval

Divadelní představení pro děti

Turnaj ve stolním tenise

Fleret a Jarmila Šuláková

Ples rybářů

Vítání občánků

Okresní sněm dobrovolných hasičů
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Obec Jaroměřice
Rekonstrukce silnice III/36615 a mostu v Jaroměřicích

Beseda s důchodci 2011
Je dobře, že si uděláme čas, abychom se alespoň na 
chvíli pozastavili, pozdravili se s přáteli, se známými 
spoluvrstevníky.
Jednou za rok je k tomuto účelu uskutečněna spo-
lečná beseda v osvědčeném Pohostinství U Trojanů 
- letos v neděli 13.11.
Po milém přivítání předsedkyní SPOZ Mgr. Janou 
Moozovou následoval projev pana starosty Rostislava 
Grulicha. Se zájmem sledovalo na 70 přítomných in-
formace z obecního dění. Minutou ticha uctili památ-
ku 10ti zemřelých spoluobčanů, potěšila je informace 
o narození 9ti dětí. Zvlášť se zajímali o investice v Ja-
roměřicích, dokončující stavbu mostu, o problémy 
s „Žákovou vilou“ (č 118), o plánovaném sídlišti „Za 
Tvrzí“ a všechny ostatní provozní záležitosti obce.

Příznivé i méně potěšující informace přerušil svým 
veselým vystoupením už i v širokém okolí známý 
VJECHÉTEK. Publikum se srdečně pobavilo, zvlášť 
ta část, která nebyla v lednu na Babském bále. Vy-
stupující jsou rovněž důchodkyně a mohly se poho-
dlně posadit mezi ostatní, ale mají v sobě zvláštní 
vitalitu a chuť rozdávat veselí ostatním, za což jim 
náleží obdiv a dík. 
Po dobrém občerstvení a družné besedě se všichni 
rozešli do svých domovů.

   V letošním roce došlo k celkové rekonstrukci úse-
ku silnice III/36615 a mostu v Jaroměřicích.
  Stávající most ev. č. 36615-1 tvořil dopravní zá-
vadu na této silnici. Ocelová oblouková příhrado-
vá konstrukce stávajícího 
mostu byla v nevyhovujícím 
technickém stavu s malou 
únosností 9 tun, s nevyhovu-
jícím směrovým a šířkovým 
uspořádáním mostu i přileh-
lých úseků silnice III/36615. 
Hlavními důvody rekonstruk-
ce mostu a přilehlých úseků 
silnice je zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy 
současně se snížením negativních vlivů z dopravy na 
životní prostředí.Celková délka opravené silnice je 
330m o min. šířce 6,5m a živičné ploše 2155 m2.
   Nový mostní objekt je monolitická železobetonová 
rámová nosná konstrukce o jednom poli s proměn-
nou šířkou a šikmostí opěr. Mostní objekt je navr-
žen na Q100 (stoletou vodu), s bezpečnostní rezerva 
min. 0,50 m nad touto hladinou. Délka nosné kon-
strukce je 10,6m (šikmá 15,35), šířka 9,15m. Po jed-
né straně mostu probíhá chodník. Normální zatížení 
mostu je 32 t, výhradní zatížení 80 t.
  Stavba zahrnovala celkovou rekonstrukci dalších 
objektů a to zejména:
   Úprava místních komunikací – napojení na místní 
komunikace o ploše 466 m2

   Přeložku chodníků – z nové zámkové dlažby o plo-
še 674 m2
   Opěrná zeď  – 88 m nové opěrné zdi průměrné 
výšky

   Přeložku kanalizace v km 0,186 – 0,325 v délce 
139m byla hrazena z prostředků stavby.
   Obec Jaroměřice financovala rekonstrukci kanali-
zace podél školy a prodloužení za mostem.

   Přeložku veřejného osvětle-
ní s nasvícením nového pře-
chodu u školy
V jarních měsících 2012 bude 
provedena náhradní výsadba 
70 ks keřů a  25 ks lípa.
Celková cena díla včetně 
DPH byla 16,138.454,-Kč
Hlavním dodavatelem sta-

vebních prací byl STRABAG a.s. provozní jednotka 
Šumperk.
Investorem stavby byl Pardubický kraj.   

Zprávu a fotografie zhotovil pan Jaroslav Seidl, STRA-
BAG a.s. o.z. Ostrava, oblast Jih

Vážení občané, věnujte 
pozornost těmto řádkům
Jako starosta obce vás prosím, abyste svá 
motorová vozidla před zimou a v době 
zimního období dávali pouze na svoje po-
zemky a ne na veřejné komunikace, kde 
překáží při prohrnování sněhu. Aby se 
zase neopakovalo:
„Ho našich to néni prohrnoty“

Moc děkuji. Rostislav Grulich, starosta obce

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci prosinci se významného jubilea dožívají:
Julie Rovnerová
Milada Vymětalová
Jitka Koutná
Jitka Vystavělová
Vladimír Crha
Bohumila Krejčířová
Drahomíra Hrbatová
Všem jmenovaným  
přejeme hodně zdraví  
a radosti z příjemně  
prožitých dnů.

Noví narození občánci: 
Blažek Dominik
Bocra Damián
Malým chlapcům přejeme hodně zdraví a štěstí 
do života.

Řady jaroměřických občanů opustila
paní Drahomíra Damborská,  
dlouholetá školnice Základní školy.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

Předvánoční období
Blížící se vánoční svátky přijely ve středu 16.11. 
2011 připomenout učitelky Zahradnické školy v Li-
tomyšli – ing. Klabanová a ing. Cenková.
Tentokrát se ukázka soustředila na návrat k tradi-
cím. „Vkroč, zahrádka, svět, adventní věnec, polaz…“ 
takovéto staročeské názvy jsou uváděny v literatuře 
s návody, jak se z dostupných přírodních materiálů 
zhotovovaly ve skromných vesnických chalupách.
Oblíbené floristky jmenovaná aranžmá před očima 
přítomných zhotovily a rázem vykouzlily atmosféru 
Vánoc.
Samozřejmě seznámily i módními trendy letošního 
roku. Víme tedy, že fialová barva je top a v moderní 
předvedené vazbě právě tato byla dominantní.
Obojí předvedené trendy se líbily; teď jen zbývá se 
rozhodnout v jakém duchu domácnosti vyzdobíme, 
pokud to tedy stihneme…

V tomto období vládne na „Dvoustovce vůbec tvoři-
vé předvánoční úsilí. V keramické dílně s paní Tran-
tírkovou se vyrábějí andílci, kapři i sovy, v kurzu 
šití s paní Koudelkovou zhotovovují děvčata zástěr-
ky a tašky. V pátek 18.11. přijela do Jaroměřic sl. 
Navrátilová, aby ukázala, jak se dají vyrobit krásné 
přívěsky a ozdoby z  tvárné barevné hmoty FIMO. 
Není nad vlastnoručně vyrobené dárečky!

Ale dárky také můžete nadělit formou dárkových po-
ukazů z kosmetického salónu Lenky Hrbatové, z ka-
deřnictví Lenky Navrátilové či poukaz na masáž Dis. 
Petry Hanouskové.

Adventní jarmark 2011 v Jaroměřicích po sedmé
Tradice se v Centru života a podnikání ctí, nemo-
hl být opomenut ani letos nákup vánočních dárků 
ze široké nabídky řemeslného i spotřebního zboží.
Sobotní dopoledne 26. 11. 2011 zaplnilo dvůr i při-

lehlé prostory CŽP na třicet prodejců a velké množ-
ství nakupujících hostů. 
Doufejme, že spokojeni odcházeli všichni s nakou-
penými dárky či s taškou potravin.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc prosinec 2011, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
1.12. čtvrtek, 13.30 hodin, VS
Den pro dětskou knihu, prodejní výstavka knih nakladatelství 
THOVT, pranostiky, prezentace oblíbených knih, literární hádan-
ky, soutěž o nejlepší vánoční hvězdu
2.12. pátek, 
10.30 hodin, VS - Mikuláš s nejmenšími, pro předškolkové děti 
a doprovod
16.00 -18.00 hodin, OK – Půjčování knih pro děti i dospělé 
s Mikulášem, andělem a čertem
18.00 hodin, VS – Pohádková divadelní nadílka souboru z Vel-
kých Opatovic 
2.12. pátek, 13.30 – 17.30 h a po Pohádkové nadílce
Velký vánoční knižní trh z Levných knih pro děti i dospělé 
4.12. neděle, 9.00-18.00, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
10.12. sobota, odjezd autobusu: Biskupice 5.50 h, Jaroměři-
ce 6.00 h, Jevíčko 6.10 hodin
Zájezd do adventní BRATISLAVY s průvodcem J. Valíčkem, 
cena 350,- Kč + 10-15 Euro
11.12. neděle, 15.00 hodin, VS
Slavnostní zahájení výstavy Betlémů, propůjčených z třebecho-
vického depozitáře a od spřízněných okolních výtvarníků.
Adventní program s dětmi Základní školy Jaroměřice,  vstupné 
dobrovolné
11.- 21.12. zpřístupněno v půjčovní době knihovny a po Advent-
ním koncertě v neděli 18.12.
VÝSTAVA  BETLÉMŮ, vstupné dobrovolné
13.12. úterý, od 16.00 hodin, sraz v 15.30 h před CŽP
Lucie, všetečné a pořádkumilovné, děti z dramatického krouž-
ku MgA.Zdeny Selingerové ,

možná navštíví i Vaši domácnost se smetáčky a košťátky 
14.12. středa, 16.00 hodin, zadní místnost ve dvoře 
Keramická dílna s p. Janou Trantírkovou
18.12. neděle, 12.00 hodin, před Centrem života a podnikání
KOLEDOVÁNÍ s Malohanáckou muzikou
18.12. neděle, 16.00 hodin, Dolní kostel v Jaroměřicích, Děkov-
ný ADVENTNÍ KONCERT Nadace poutního místa Kalvárie, 
vystoupí Holubova muzika z Protivanova, vstupné dobrovolné
30.12. pátek, 15.00 hodin, Volnočasový areál (při nové hasičské 
zbrojnici naproti hřbitovu)
ROZLOUČENÍ S ROKEM s vystoupením rodiny moravských 
niněristů -
lidové písničky Moravy a Čech
Občerstvení zajištěno, víno, punč, zabíjačkové dobroty, tombola, 
vstupné 30,-Kč

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klubovně CŽP
Pondělky  začátečníci 15.00 h,  pokročilí 16.30 h
Kurz němčiny s Mgr.Barborou Bohatcovou v klubovně 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 Hanouskovou, v or-
dinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci nebo 
tel.: 724 288 524 

Pilates s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP – pondělky od 16.30 
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
Čtvrtky       od 19.15 h
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  - středy  od 17.00 hodin

Obecní knihovna i všechny aktivity ve stálém rozpisu končí 
provoz v tomto roce 
ve středu 21.12.2011.

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

Přejeme Vám klidné adventní období, radostné a spokojené prožití 
Vánočních svátků
a šťastný vstup do Nového roku 2012.
Děkujeme Vám za přízeň po celý již končící náročný, ale i úspěš-
ný  rok 2011. 
Věříme, že jste si našli alespoň něco z celoroční programové na-
bídky a budete připravované kulturní akce i knihovnu navštěvovat 
i v roce následujícím.
K tomu Vám přejeme především hodně zdraví a optimismu.

Obecní knihovna a Sbor pro občanské záležitosti 
v Jaroměřicích

Pasování na čtenáře
Jedním z největších svátků knihovny je Pasování 
na čtenáře z řad dětí, které se již naučily číst.
Tradičně se v Jaroměřicích tato událost koná 
17. listopadu, ač v celostátním projektu “Už jsem 
čtenář“ se titul Čtenář uděluje prvňáčkům. V Ja-
roměřicích pasujeme tedy až druháky, kdy si ješ-
tě všechna písmenka po prázdninách zopakují 
a ve čtení se zdokonalí.
Organizující knihovnu a SRPŠS těší radost dětí 
a velký zájem rodičů. Pak je opravdu slavnostní 
odpoledne svátkem, na který se snad v rodině 
nezapomene. Celý projekt podporuje Minister-
stvo školství darovanými knihami, letos veselým 
příběhem Daniely Krolupperové Zmizelá škola. 
Za  zhotovení dalšího dárku – knihy z perníku 
pro každého čtenáře – náleží poděkování paní 
Ludmile Hrbatové. 
Královna pohádek i pošťák Kolbaba i tentokrát 
byli ozdobou a průvodci celého odpoledne. Děti 
zdaleka pro vytíženost plněním úkolů nestači-
ly sníst tolik maminkami připravených dobrot. 
Pochutnávaly si na nich ještě následující dny ve 
škole.
Biskupická i jaroměřická knihovnice se těší, že 
opět přibude čtenářů a v knihovnách bude často 
slyšet dětské štěbetání.
Tentokrát pasování zhodnotili písemnou i bás-
nickou formou sami noví čtenáři Josef Soural 
a Vojtěch Koukal.

Jednou z nejvýznamnějších osobností  jaroměřické 
historie a té novodobé zvlášť, je štábní kapitán le-
tectva Jan Parolek, příslušník 311. československé 
bombardovací peruti Royal Air Force ve Velké Bri-
tánii, který padl hrdinskou smrtí v boji proti fa-
šismu 16. listopadu 1941. Sedmdesáté výročí jeho 
úmrtí si žáci a pedagogové základní školy, jaromě-
řičtí občané a hosté, mezi nimiž nechyběli poslanci 
Parlamentu České republiky Zuzka Rujbrová - Beba-
rová a Václav Neubauer, připomněli pietním aktem 
v areálu školy 16. 11. 2011. 
Dvaadvacetiletý Jan Parolek odešel již počátkem 
dubna 1939 do Polska, odkud byl vojenským trans-
portem poslán do Francie. V říjnu  podepsal pěti-
letý závazek do Cizinecké legie, odkud byl v květnu  
následujícího roku uvolněn pro letectvo. Byl přidě-
len k čs. letecké skupině a po pádu Francie odjel 
do Velké Británie. Prodělal výcvik na telegrafistu 
a v září 1940 byl přidělen k 311. čs. bombardovací 
peruti Royal Air Force. Zde od počátku patřil k nej-
lepším, ale také nejpopulárnějším příslušníkům. 
Byl vstřícný, kamarádský, nikdy nikomu neodmítl 
pomoc. Jan Parolek však také patřil k nejstatečněj-
ším příslušníkům peruti, když až do osudného letu 
vykonal celkem jednadvacet operačních letů nad fa-
šistické Německo.
Na svůj poslední let se osádka bombardéru Wel-
lington KX-E Z 8866 vydala z letiště ve Wrethamu 
v půl desáté věčer patnáctého listopadu 1941. Jejím 
cílem byl německý přístav Kiel. Již cestou k cíli byl 
letoun zasažen německým stíhačem. Osádce poško-
zeného bombardéru se však Němce podařilo sestře-
lit. S nasazením vlastních životů se pak rozhodli 
ne pro návrat na základnu, ale pro splnění bojo-
vého úkolu. Po odhození bomb byl letoun opět za-
sažen, tentokráte německou protileteckou obranou. 
Letounu docházelo palivo, nefungovala hydraulika 
a navigační přístroje. V mlze a neproniknutelné tmě 
stateční letci mířili k britským ostrovům. Aniž to 
tušili, Anglii přeletěli a dostali se nad Irské moře. 
V tu chvíli, ve skorém ránu 16. listopadu 1941, jim 
vysadily motory. Ve studených vlnách oceánu jim 
náruč otevřela smrt...
Jména statečných vojáků, příslušníků 311. čs. bom-
bardovací peruti, kteří našli svůj hrob v moři, jsou 

natrvalo vyryta do mramorových desek v památní-
ku Runnymede poblíž Londýna. Jméno Jana Parol-
ka je uvedeno na panelu č. 30.  
Jan Parolek patřil a patří k velkým postavám na-
šeho odboje. Svým hrdinstvím v temných mracích 
nad Německem poskytl věčně živý příklad nezišt-
né vlastenecké obětavosti, která je hodna nejvyšší 
úcty.

PhDr. Oldřich Koudelka

Více se o jeho životních osudech  můžete dočíst 
v knize spisovatele Oldřicha Koudelky Žil pod Kal-
várií Jan, který svůj autorský honorář věnoval na 
výrobu a umístění pamětní desky Janu Parolkovi na 
budovu jaroměřické školy. Knihu je možné zapůjčit 
v místní knihovně, případně zakoupit tamtéž, ale 
i na obecním úřadě.    
Spisovatel se společně s pedagogy školy zasloužil 
o organizaci vzpomínkového aktu.  
Šárka Vávrová 

Vzpomínka na Jana Parolka
----------------------------------
Chvíli tichou věnujme dnes
Janovi, vojákovi, co létával do nebes.
V naší vesnici on kdysi žil,
svobodu a pravdu ctil.

Pomník na návsi nám připomněl,
že před sedmdesáti lety do oblak odletěl,
aby zasáhl Kiel,
a pak zpáteční ztratil cíl.

Pták, co ocelovou perutí mávnul,
snad neměl vinu na tom,
že v té válce padnul.

Bojoval za mír, ne pro slávu,
do nebe mu píšem zprávu:
Díky, Jane, za svobodu,
teď srdce naše nechť se ztiší -
vždyť ty oběť dal jsi nejvyšší!

Tak v knize života to bylo psáno,
tak osud jeho byl mu dán.
Dnes slova básníka si připomínáme -
Žil pod Kalvárií Jan...

Připomínka neobyčejného hrdinství
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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. 

Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

NOVĚ OTEVŘENO
Bazar nejen nábytku Jaroměřice (budova bývalé ZŠ, vedle hřiště)

Otevírací doba: St-Čt-Pá 12:00-18:00, So 9:00-12:00
Nebo kdykoliv po tel. domluvě.

Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel. 608 863 074 

Koupím RD v Jevíčku nebo okolí do 20 km. Tel.: 606 321 101. 

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

 20%
sleva na tonery do tiskáren

k u p o n

 VÁNOČNÍ KAPR I. tř. a výběr,  AMUR,  PSTRUH ,  ŠTIKA,  SUMEC 
Nově využijte i možnost objednání na tel.: 602 831 784 či osobně v rybárně. 

Všechny ryby Vám na požádání usmrtíme, vykucháme a naporcujeme. 
  Těšíme se na Vás ve dnech:     12. – 17. 12. 2011   8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 

     19. – 23. 12. 2011   8:00 – 16:30 
Prodej vánočních stromků BOROVICE a SMRK zahájen od 12. 12. 2011. 

Přejeme všem našim zákazníkům krásné a veselé Vánoce   

Masáže Nabízím: 
•	Masáž	klasickou,	masáž	medovou	

•	Manuální	liftink	obličeje	
•	Masáž	horkými	kameny	(Hot	Stones)

•	Bankování	(gua	sha),	kineziotaping
•	Masáž	proti	celulitidě	a	formování	postavy

(možnost zakoupení dárkových poukazů)
K. Čapka 619, Jevíčko, tel.: 734 478 768, http://www.kotikovamasaze.webnode.cz

Kotíková Lucie

TRADIČNÍ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH KAPRŮ 

 

20.12.2011 – 8:00 – 16:00 
21.12.2011 – 8:00 – 16:00 
22.12.2011 – 8:00 – 16:00 
23.12.2011 – 8:00 – 15:00 (PŘEDNOSTNĚ OBJEDNANÉ) 

 

TRADIČNÍ MÍSTO NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ PŘED BUFETEM 
PF: KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012 

Hrozí Vám exekuce? Narůstají Vám dluhy o úroky, penále, pokuty? 
Nedokážete vydělat na splátky? Řešte své závazky podle Insolvenčního 
zákona - až 70 % z celkového dluhu Vám promine soud!!! Jste nedůvě-
řiví a máte strach? Schůzka je nezávazná a bezplatná!!!
www.abivia.cz, abivia.svitavy@centrum.cz
Obchodní zástupce pro Jevíčsko - tel.: 775 613 712
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Pozvánka
Ocitnete – li se na křenovské návsi, kde se sbí-
hají silnice z pěti směrů,uvítá vás zrestaurovaná 
budova fary se sochou Panny Marie Immaculaty 
z roku 1727. Barokní objekt fary z roku 1732 ve 
velmi špatném stavu získal od katolické církve 
starožitník z nedaleké Moravské Chrastové, pan 
Petr Koudelka.
Na opravu fary využil pan Koudelka grantu Par-
dubického kraje ve výši 100 000.- Kč. Ve velmi 
citlivě opravené budově se zdařilo majiteli zřídit 
restauraci s příjemným interiérem. V letních mě-
sících přímo láká posezení venku na dvoře, nevtí-
ravě doplněném kamennými fragmenty staveb-
ních prvků. Prostory dvora dovolují vzít si např. 
své kolo až téměř ke stolu. Další příspěvek kra-
je pomohl panu Koudelkovi realizovat v budově 
fary restaurátorskou dílnu a firemní e-shop. Pro-
tože pan Koudelka vlastní bohatou sbírku sakrál-
ních  a jiných předmětů s podobnou tématikou, 
zřídil na faře muzeum.Zde má návštěvník mož-
nost představit si, jak se žilo na malém městečku 
a k čemu fara sloužila od křtu až po pohřeb.

Ladislav Zbořil

PRÁZDNINOVÉ AKCE JEVÍČSKÝCH SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ 2011

Jevíčko a říjnové pranostiky
Z říjnových pranostik jsem vybral tři, vztahují se 
k teplotním poměrům: 
15. 10. „O sv. Tereze, mráz leze po střeše.“
 „Tereza zasazuje zimní okna.“
21. 10. “Voršila, zimu posílá.“

29. 10.  “Na Šimona a Judy, zima leze z půdy.“
  „Na Šimona a Judy, zima bude všudy.“
  „Na sv. Šimoniče, přikrádá se zima tiše.“
Minimální teploty v 7 hodin ráno za 31 let ve 
dnech:

Rok 15.10. 21.10. 29.10. Rok 15.10. 21.10. 29.10.

1980 2,0 -3,0 5,0 1996 9,0 4,0 1,0

1981 -1,0 10,0 2,0 1997 0,0 2,0 -7,2

1982 5,0 2,6 -1,0 1998 5,0 -2,0 4,7

1983 0,0 1,0 -1,0 1999 0,0 -0,5 3,0

1984 9,2 0,3 -1,1 2000 9,0 4,5 3,0

1985 6,4 6,6 -1,1 2001 6,0 8,5 3,5

1986 -2,5 4,0 1,3 2002 2,0 -4,0 5,0

1987 2,0 9,0 1,5 2003 -0,5 2,8 -5,5

1988 10,0 3,0 -3,0 2004 4,0 5,0 3,0

1989 4,0 4,0 7,0 2005 0,0 -1,0 2,5

1990 4,5 2,0 3,0 2006 4,6 1,0 10,0

1991 6,0 -4,0 -8,0 2007 -4,0 1,8 5,0

1992 0,0 2,7 2,0 2008 9,0 1,0 6,0

1993 9,0 3,5 0,0 2009 0,0 1,0 5,0

1994 3,0 1,0 2,2 2010 2,0 1,0 -5,0

1995 1,5 4,5 1,8 2011 -4,0 0,5 7,0

Pranostika 15.10. 21.10. 29.10.
se splnila 11 x 6 x 10 x
t. j. % 35,4 19,3 32,3

Tabulky informují, že pranostiky, vztahující se 

k 15. 10. a 29. 10. se téměř z jedné třetiny splnily. 
Pranostika 21. 10. jen slabou pětinou. 
Sledováním ještě delší řady údajů, bylo by hodno-
cení pranostik kvalitnější.

František Plech

Léto 2011 bylo pro jevíčské skautky a skauty 
programově bohaté – cyklo-putovní tábor z Jevíčka 
k Neziderskému jezeru v Rakousku + 2 běhy letních 
stanových táborů, jichž se zúčastnilo celkem 51 dětí 
z Jevíčka a Moravské Třebové. 

Vše začalo počátkem letních 
prázdnin VLČÁCKÝM TÁBOREM – 
Rytířů. Tématiku rytířství jsme zvolili 
pro její oblíbenost u malých kluků. 
Naši malí vlčáci byli rozděleni do 
středověkých rodů a trénovali různé 
rytířské dovednosti (stavba opevnění, 
výroba mečů, výuka šermu, běh 
v železné košili, turnaj s dřevci, turnaje 
na lodích, stopování, rybolov, lanové 
překážky a mnoho dalšího), aby se 
mohli pod korouhví krále Václava II. 
na konci tábora zúčastnit válečného 
tažení a velké bitvy s loupeživými rytíři 
sídlícími na hradě Štarkově. Závěrem 
nutno podotknout, že loupeživí rytíři 
byli poraženi a celý tábor jsme zakončili 
velkolepou královskou hostinou.

Pro starší věkovou kategorii se uskutečnil 
CHLAPECKÝ CYKLO-TÁBOR DO RAKOUSKA 
k Neziderskému jezeru po trase Moravská Třebová/
Jevíčko - Bílovice nad Svitavou - Dolní Věstonice - 
Angern - Weiden - Podersdorf am See - Bratislava - 
Kúty - Břeclav - Brno - Svitavy - Trhonice/Moravská 
Třebová/Jevíčko (= cca 430 km v sedlech kol). Této 

akci budou věnovány ještě 2 články v následujících 
vydáních Jevíčského zpravodaje. 

V druhé polovině července proběhl DÍVČÍ 
TÁBOR věnovaný tématu „Z pohádky do pohádky“. 
V pohádkové říši se na prameni pitné vody usadil 

zlý žabák a aby byla pohádková říše zachráněna, 
tak bylo třeba získat 7 kouzelných předmětů ze 7 
různých pohádek. Světlušky a skautky se tak ocitly 
uprostřed pohádek Sněhurka a 7 trpaslíků, Kocour 
v botách, Alenka v říši divů, Asterix a Obelix, 
Sněhová královna a S čerty nejsou žerty. Při plnění 
úkolů se podařilo získat všechny potřebné kouzelné 
předměty, s nimiž mohl být zlý žabák vypuzen 

od pramene a pohádkové říši mohl být navrácen 
životně důležitý zdroj pitné vody. U studánky se 
zjevila kouzelná víla, která zachránkyně pohádkové 
říše obdarovala. Dovedla je ke kouzelnému stromu, 
aby si vybraly svoji zaslouženou odměnu.

Po táborech jsme se s činovníky vypravili 
ještě do ITÁLIE na návštěvu partnerských 
oddílů z Benátek a Ponderone, s nimiž 
intenzivně připravujeme společný 
mezinárodní tábor OWLISH, který se v létě 
2012 uskuteční na ostrově Lido poblíž 
romantických Benátek. 

Na příští léto již také chystáme naše 
klasické stanové tábory pro mladší členy - 
vlčata a světlušky.  

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se dětem 3 x týdně dobrovolně a bezplatně 
věnují na pravidelných skautských 
schůzkách během školního roku, na 
skautských výpravách a konečně na 
skautských táborech během léta. Rovněž 
děkuji všem, kteří podporují skautskou 

výchovnou činnost, neboť i díky nim se může 
rozvíjet pestrá nabídka aktivit, které připravují naše 
děti na aktivní vstup do života.

S činností skautských oddílů v Jevíčku se 
můžete rovněž seznámit prostřednictvím webových 
stránek www.skaut-jevicko.sweb.cz.

Mgr. Petr Votroubek, votroubekp@olujevicko.cz
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Zkameněliny v muzeu
Zkameněliny nebo fosilie jsou zachovalé zbytky 
rostlin nebo živočichů, které nalézáme v sedi-
mentárních horninách minulých geologických 
dob.
Jestli předpokládáme, že naše planeta je stará 
asi 4,8 miliardy let, vzniká většina organizmů, 
které začaly vytvářet pevné schránky, v období 
před 540 miliony let.
Jedny z nejznámějších fosilií jsou amoniti, je-
jichž krásné ukázky máme v jevíčském muzeu. 
Jméno jim dal římský dějepisec Plinius starší 
(23–79 n. l., zahynul při výbuchu Vesuvu) podle 
egyptského boha slunce Amona, zobrazované-
ho s beraními rohy.
V druhohorách, ve svrchní křídě – cenomanu, 
byl náš kraj zaplaven mělkým, teplým mořem. 
Během této záplavy vznikají křídové usazeni-
ny žárovzdorných jílovců, mimo jiné těžených 
v povrchovém dole Prokop v Březině nedaleko 
Jevíčka. V této době se vyvíjí také živočišstvo, 
které je charakterizováno výrazným rozvojem 
zejména amonitů, mlžů, belemnitů a plazů. 
Hlavně u amonitů – hlavonožců došlo vůči pr-
vohorám, kdy vznikli, k velkému rozvoji. Ob-
jevuje se množství různých rodů, bizarních 
tvarů schránek, v muzeu mají amoniti vnější 
schránky velikosti 35 cm, 30 cm, ale také jen 
5 cm. Pochází z dolu Prokop a náleží spodní-
mu turonu. K svrchnokřídovým horninám patří 
i jemnozrnný růžově zbarvený kvádrový písko-
vec, známý také jako malotínský pískovec, kte-
rý byl a je oblíbeným sochařským a stavebním 
kamenem. Postaveny byly z něho mosty na ne-
dokončené dálnici Vídeň – Vratislav u Jevíčka 
(Malotín u Mor. Třebové). Je znám také bo-

hatými paleontologickými nálezy výborně za-
chovalé svrchnokřídové flory. Mezi pozůstatky 
křídových rostlin patří i nálezy fosilních prys-
kyřic z druhohorních borovic, nazývané pod-
le svého výskytu valchovit (u Valchova blízko 
Boskovic) a neudorfit (podle Neudorfu – Nové 
vsi u Mladějova). V muzeu jsou jejich krásné 
ukázky – běložluté až oranžověhnědé. Dále jsou 
z té doby v muzeu zkamenělé zuby tehdejších 
žraloků a ježovky. Koncem křídy moře ustoupi-
lo a náš kraj se stává pouští. Vzniká velká krize 
ve vývoji živočišstva a to jak v mořích (vymírají 
amoniti, některé druhy vodních plazů, tlustozu-
bí mlži), tak i na souši vymírají ještěři, mnoho 
druhů plazů. Příčiny této krize nejsou dosud 
zcela objasněny, předpokládá se dopad kosmic-
kých těles, změny intenzity slunečního a kos-
mického záření, migrace zemských pólů, inten-
zivní vulkanizace atd.

Některé amonity darovali muzeu p. Zdeněk 
Šustr, geolog a p. Karel Péř, elektromontér, oba 
z Jevíčka. Příbuzné zkamenělých ježovek jsou 
rovněž darem, tentokrát z Kalifornie, USA.

Pro lepší přehled uvádím upravenou tabulku 
druhohor podle G. S. Odina (1994). Mezozoi-
kum – druhohory (z řeckých slov meso – střed-
ní a zoon – živočich) je éra, která začala před 
250 miliony let a skončila před 65 miliony let. 
Dělí se na tři útvary: trias, juru a křídu.

Návštěvníci jevíčského muzea z celé republiky 
i zahraničí obdivují muzejní sbírky, i když roz-
sahem malé, těsnící se na nepatrném prostoru, 
vynikají rozmanitostí a vzácností.

Ing. Jan Suchomel

Nebojí se vody
Našich občanů, kteří se vody nebojí, je 
víc. Znám jednoho, pan Jiří Schich, dů-
chodce, již řadu let si chodí denně za-
plavat do Žlíbek. Letos plavání zahájil 
23. května a skončil je 6. října při teplo-
tě vody 16 °C. V tomto roce uplaval na 
114 km. První, co udělá, než vstoupí do 
vody, změří si její teplotu.
Pro zajímavost mi oznámil roky s maxi-
málními teplotami vody. To mě nesta-
čilo a porovnával jsem je s maximální-
mi teplotami vzduchu uvedených dnů 
a několika dny před teplotními maximy 
vody. 
R. 2011 byla maximální teplota vody ve 
dnech 26. a 27. srpna 26 °C. V uvedené 
dny maxima teploty vzduchu ve stínu 
byla 30 a 33 °C . Voda se mohla ohřát, 
protože maxima teploty vzduchu od 18. 
8. byla od 25,5 do 31,5 °C.
R. 2007 byla voda nejteplejší ve dnech 
18.–21. července 27 °C. Maximální tep-
loty vzduchu byly 37, 33, 32 a 36 °C. 
Rovněž toho roku jim předcházely čtyři 
dny s maximy 25–34 °C.
R. 2002 byla voda nejteplejší od roku 
1990 ve dnech 21.–23. června 28 °C. Ma-
ximální teploty vzduchu ve sledovaných 
dnech byly 30, 26 a 31 °C a předcházelo 
jim devět dnů s teplotami 26–31 °C.
Ostatní roky dosahovaly maximální tep-
loty vody hodnot do 26 °C. I když jsem 
ve Žlíbkách šedesát roků neplaval, tep-
loty vody a vzduchu mme zaujaly.

František Plech

Vzácná zkamenělina hlavonožce anomitu,  
stáří 90 milionů let, lom Prokop,  
dar od Zdeňka Šustra, foto: Zdeněk Šustr

Tabulka druhohor


