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Fotoaktuality

Narozeniny oslavil správce kina pan 
Miroslav Černý

 Horolezci se spustili do mařínské studny

Na školce probíhá stavební ruch

Jevíčko a Cimrmani
Již podruhé v letošním roce navštíví naše měs-
to legendární Žižkovské divadlo Járy Cimrma-
na. Jsme jediným městem v České republice, 
kde divadlo vystoupí dvakrát v jednom roce. 
Podařilo se nám „uloupit“ jedno představení 
ze šňůry v  Divadle Bolka Polívky. Spoluprá-
ce a nakonec i přátelství s žižkovským diva-
dlem začala nezištně v roce 2003, kdy 
jsme se s Petrem Janíčkem mladším 
dohodli na oslovení agentury ECHO 
Václava Kotka s možností uspořá-
dat představení v Jevíčku. Dlouho 
se nic nedělo, až začátkem roku 
2004 volal právě Vašek, zda 
naše poptávka trvá. A my 
jsme řekli, že ano. Problé-
mem bylo ubytování Honzi 
Kašpara, který je na vozíčku. 
Nejbližší bezbariérový hotel je 
totiž v Boskovicích, a tak hro-
zilo, že herci ihned po předsta-
vení odjedou. Přislíbili jsme po-
moc při dopravě Honzu do prvního 
patra a tak celé divadlo zůstalo v Je-
víčku. Po představení jsme poseděli v Hotelu 
Morava a to byl ten rozhodující moment pro 
navázání kontaktu. První představení byla Af-
rika se Zdeňkem Svěrákem v hlavní roli. Tomu 
se Jevíčko tak zalíbilo, že s hudebním skla-
datelem Jaroslavem Uhlířem složili písničku 
Evička z Jevíčka. Ta pak běžela v České te-
levizi v pořadu Hodiny zpěvu, kde jako poza-
dí na obrazovce bylo naše náměstí vyfocené 
od Komerční banky směrem na jih. Spolu-

práce se rozvíjela dále a tak se Jevíčko stalo 
pravidelnou zastávkou ŽDJC v konceptu tzv. 
Cimrmanofikace republiky. Postupně zde her-
ci odehráli představení Němý Bobeš, Švestka, 
Cimrman v říši hudby, Hospoda na mýtince, 
České nebe, Záskok a v letošním roce v květ-
nu Blaník.  V pondělí 3. října nás čeká Vražda 
v salónním coupé. Je to detektivní hra, ve kte-

ré v rámci projektu „Synové pomáha-
jí svým otcům“ vystoupí i Vojta Ko-
tek, syn Vaška. 

Před několika lety jsme naváza-
li kontakt s trnavským řezbá-
řem Petrem Steffanem. Vyrobil 

nám krásnou plastiku svaté-
ho Leopolda, kterou jsme 
darovali otci Leopoldovi 
do rakouského Grünburgu 

k jeho osmdesátinám. V té 
době jsme se s panem Stef-
fanem bavili právě o Diva-

dle Járy Cimrmana a o jejich 
hrách. Sdílíme zřejmě společný 

humor. Minulý týden mi Petr volal, 
že má pro herce nějaké překvapení. Prý něco 
na památku. Moc jsem byl zvědavý, o co se 
jedná a tak jsem se do Městečka Trnávky hned 
vypravil. Vyřezal excelentní plastiku, na které 
jsou dva hlavní protagonisté a zakladatelé fe-
nomenálního divadla viz foto. V horní části je 
pohled na Jevíčko. Tento dar se chystáme pře-
dat po představení na společné večeři.  

Ing. Roman Müller, starosta
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Dluhová poradna – 
sociálně právní poradenství

4. října 2011 (úterý) v čase 8,00 – 15,00 
proběhnou v zasedací místnosti MěÚ Jevíč-
ko konzultační hodiny pracovnice Krizového 
centra J. J. Pestalozziho Svitavy. 
Bezplatné sociální poradenství je primárně 
zaměřeno na problematiku osobních dluhů, 
pomoci při oddlužení klientů a právní ser-
vis s tím spojený. Ostatní sociální problémy 
je po dohodě možno řešit také. 
Doporučujeme objednat se u pracovni-
ce Krizového centra předem na telefonu 
461 321 200 nebo e-mailu kcsvi@pesta-
lozzi.cz (paní Bartošová).

Další termíny konzultací:
Úterý 8. 11. 2011 v čase 8,00 – 15,00
Úterý 13. 12. 2011 v čase 8,00 – 15,00

Společenská rubrika 
září 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
září oslavili životní jubileum:

Jiří Marek
Miroslav Černý
Karel Portyš
Jiřina Fischerová
Alois Valenta
František Bušina
Rudolf Markus
Marie Zemánková
Hedvika Němcová 

Sbor pro občanské záležitosti blahopře-
je rodičům narozených dětí:

Kamila Ambrozová

Z našich řad odešli:
Marie Neubauerová
Jindřich Ritter

MUDr. Ivana Křížová

DOVOLENÁ
od 29. 9. do 12. 10. 2011

Nutné případy ošetří 
MUDr. Trčková a MUDr. Pávek
ve svých ordinačních hodinách. 

Město Jevíčko zve spoluobčany k účas-
ti na pietním vzpomínkovém aktu 

u příležitosti výročí 

Dne vzniku samostatného  
československého státu 

Slavnostní připomínka 93. výročí vzni-
ku ČSR proběhne v pátek 28. října 

2011 od 16 hodin na Palackého ná-
městí v pro-
storu před 

sochou T. G. 
Masaryka.

Jevíčský divadelní 
podzim

3. října 2011 Hotel Morava v Jevíčku od 
19:00 hod.

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ

7. října 2011 Sál Kina Astra od 19:00 hod.
Srandovní divadlo z Litomyšle

VESELÉ SKEČE

14. října 2011 Sál Kina Astra od 19:00 hod.
Litovelští ochotníci

SVĚTÁCI 

21. října 2011 Sál Kina Astra od 19:00 hod.
Divadelní soubor Městečko Trnávka

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ 

28. října 2011 Sál Kina Astra od 19:00 hod.
Ochotnické divadlo Boskovice

TORNÁDO

V KINĚ VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

ROK
ČERVENČERVEN ČERVENECČERVENECČERVENECČERVENECČERVENECČERVENECČERVENEC

ROK
oC mm oC mm M R LE TR Ž

norm. 16,0 71,0 17,8 88,0
1980 15,6 80,3 16,4 158,2 35,4 10 12 - -
1981 21,2 45,2 17,6 91,6 36,8 3 13 2 -
1982 17,6 77,7 19,9 44,2 12,5 4 19 3 18.
1983 16,2 76,4 19,8 23,9 8,6 6 21 6 21.
1984 13,9 50,4 15,0 47,7 18,8 3 7 2 24.
1985 13,2 60,7 17,3 87,5 23,8 6 12 1 23.
1986 15,1 77,1 15,8 71,7 27,0 4 13 2 18.
1987 14,8 153,5 17,1 32,0 12,0 3 12 1 18.
1988 15,3 56,6 19,2 57,1 21,0 8 12 3 10.
1989 15,3 89,7 18,5 37,2 12,9 3 12 3 11.
1990 16,4 56,1 17,8 29,7 16,4 1 11 2 13.
1991 15,0 104,6 19,6 68,5 38,7 4 13 4 23.
1992 17,9 48,5 20,2 13,7 5,2 2 15 5 13.
1993 17,1 70,3 17,8 57,8 28,8 3 10 6 18.
1994 17,4 9,0 22,0 40,8 15,5 5 11 15 13.
1995 16,3 101,0 21,0 70,7 48,8 6 20 7 19.
1996 17,4 70,6 16,9 83,4 24,7 1 9 - -
1997 17,6 50,7 17,5 276,6 60,5 5 6 - 28.
1998 17,8 55,7 18,8 80,6 21,7 5 8 4 13.
1999 16,2 119,6 19,8 67,9 27,7 5 13 1 17.
2000 18,6 72,6 16,5 151,1 46,0 3 4 - 19.
2001 15,6 67,0 19,1 127,9 35,8 3 10 2 29.
2002 19,0 63,2 20,4 52,2 15,4 3 16 - 20.
2003 21,0 41,6 20,1 52,9 12,5 4 6 8 20.
2004 17,3 75,5 19,3 23,1 7,9 4 10 5 -
2005 17,8 49,0 20,2 146,1 44,4 5 12 7 -
2006 18,9 59,8 23,6 19,5 12,2 2 6 22 29.
2007 20,1 60,2 20,5 85,5 36,7 4 10 10 14.
2008 19,7 105,0 19,6 145,6 78,0 6 10 8 23.
2009 16,2 93,4 19,7 178,8 55,5 5 12 5 15.
2010 17,4 120,3 20,9 88,7 24,0 3 9 10 31.
2011 17,2 69,1 16,9 140,2 40,1 4 7 2 -

Z údajů o počasí v červnu a červenci v Jevíčku-městě
Tabulka začíná hodnotami „úředních normálů“ pro Jevíčko, měsíčními průměrnými teplotami 
(°C), srážkovými úhrny (mm), maximální množství srážek za 24 hod. (M), počet bouřkových 
dnů (R), počet letních dnů 25-29,9°C (LE), počet tropických dnů 30°C a více (TR). Den počát-
ku žní v červenci (Ž). Podtržené hodnoty jsou nejvyšší.

František Plech
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 10. zasedání  
Zastupitelstva města  
Jevíčka
konaného dne 14. září 2011

10/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

návrhovou komisi ve složení: Dagmar Krhlo-a) 
vá, Stanislav Dokoupil, Marta Pocsaiová,

program zasedání,b) 

úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 c) 
č. 2,

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíč-d) 
ko a firmou Karel Smékal, E. Ušela 312, 679 63 
Velké Opatovice, na akci: „Oprava fasády Tře-
bovská 75“ za částku 299.660 Kč vč. DPH, 

kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a spo-e) 
lečností SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 696, 
679 63 Velké Opatovice na prodej pozemků p. 
č. 222/5 (575 m²) a p. č. 3073/3 (635 m²) – 
oba zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí,

vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele f) 
územního plánu města Jevíčko,

změnu návrhu Regulačního plánu MPZ Je-g) 
víčko na základě žádosti HRH Real, s. r. o., Je-
víčko v rozsahu dle doporučení zpracovatele US 
Brno, s. r. o., a stanoviska KrÚ Pardubického 
kraje, odboru školství, kultury a tělovýchovy,

koupi pozemku p. č. 4202/6 – orná půda h) 
(24 m²) v k. ú. Jevíčko-předměstí od Bc. Ondře-
je Jelínka a Mgr. Radky Jelínkové, M. Mikuláše 
757, 569 43 Jevíčko za sjednanou cenu 7.200 
Kč + úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Bc. Ondřejem Jelínkem 
a Mgr. Radkou Jelínkovou na koupi pozemku 
p. č. 4202/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

dodatek č. 4 mezi Městem Jevíčko a firmou i) 
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, 566 
01 Vysoké Mýto, který upravuje cenu díla o mé-
něpráce, které nebyly v průběhu akce „Revitali-
zace Palackého náměstí v Jevíčku“ realizovány 
a nebudou se fakturovat a činí částku 208.252 
Kč bez DPH,

10/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a) 
a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Mgr. Miloslava Parolka,

10/3  Zastupitelstvo   
b e r e  n a   v ě d o m í :

zprávu místostarosty o činnostech v Zadním a) 
Arnoštově za období duben – srpen 2011,

zprávu o činnosti výjezdové jednotky SDH b) 
města Jevíčko za rok 2011, 

zprávu komise kulturní, cestovního ruchu c) 
a regionálního rozvoje,

zprávu ze schůze SPOZu ze dne 5. 9. 2011,d) 

10/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :

a) radu města realizací výběrového řízení na 
zpracovatele územního plánu města Jevíčko,

b) kontrolní výbor provedením inventari-
zace značení městských ulic.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta 

Usnesení z 22. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 29. srpna 2011

1/22 Rada schvaluje CN firmy VPO Protiva-
nov na akci: „Výměna oken na bytě č. 2 č. p. 
364 na ul. Biskupická“ za částku 40.989 Kč vč. 
DPH,

2/22 Rada pověřuje IT zajištěním vyčiště-
ní pozemku p. č. 4712 – trvalý travní porost 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

3/22 Rada schvaluje pronájem části pozem-
ku p. č. 53 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
na ul. Okružní I žadateli dle zápisu za částku 2 
Kč/m2/rok na dobu neurčitou,

4/22 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1 na 
ul. Kobližná 125 žadatelce dle zápisu na návrh 
komise bytové a sociální,

5/22 Rada schvaluje přidělení bytu č. 3 na 
ul. Pivovarská 812 žadateli dle zápisu na návrh 
komise bytové a sociální,

6/22 Rada neschvaluje záměr pronájmu po-
zemků p. č. 4758 – trvalý travní porost, 4816 
– orná půda a 4817 – trvalý travní porost, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

7/22 Rada pověřuje místostarostu zajištěním 
podkladů k podání žádosti pro vybudování dět-
ského hřiště v lokalitě sídliště na ul. K. Čap-
ka,

8/22 Rada pověřuje IT ve spolupráci se sta-
rostou města zpracováním „Plánu oprav komu-
nikací a chodníků, které jsou v majetku města“ 
dle návrhu KV,

9/22 Rada schvaluje osazení mobiliáře dle 
CN společnosti MMcité, a. s., před Hotelem 
Morava v částce 46.577 Kč vč. DPH,

10/22 Rada schvaluje osazení mobiliáře dle 
CN společnosti MMcité, a. s., před prodejnou 
ENAPO v částce 23.513 Kč vč. DPH,

11/22 Rada pověřuje místostarostu vytvoře-
ním pracovní skupiny pro přípravu podkladů 
nového ÚP města Jevíčko,

12/22 Rada schvaluje CN firmy ENROM na za-
koupení 2 ks vitrín a 5 balení magnetů (50 ks) 
pro jízdní řády autobusů na novém autobuso-
vém nádraží za částku 45.426 Kč vč. DPH,

13/22 Rada pověřuje vedoucího organizačního 
odboru zajištěním odborného dendrologické-
ho posudku na přezkoumání zdravotního stavu 
stromů na ul. Okružní IV v Jevíčku.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta 

Usnesení z 23. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 12. září 2011

1/23 Rada schvaluje mandátní smlouvu na 
právní poradenství s JUDr. Rudolfem Skoupým, 
advokátní kancelář Svitavy,

2/23 Rada pověřuje IT provedením nacenění 
oprav obložení bytu v domě na ul. K. H. Borov-
ského 465,

3/23 Rada schvaluje úhradu za vypracování 
dokumentace k podání žádosti pro vybudování 

dětského hřiště v lokalitě sídliště ul. K. Čapka, 
Ing. Marií Zezulovou v částce 2.500 Kč,

4/23 Rada schvaluje pracovní skupinu pro 
přípravu podkladů nového ÚP města Jevíčko ve 
složení dle zápisu,

5/23 Rada neschvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 183/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-před-
městí,

6/23 Rada schvaluje zaslání propagačních 
materiálů do částky 200 Kč pro ZŠ a MŠ Ho-
vorny, pro použití v motivační hře s názvem 
„Vlakem po ČR“,

7/23 Rada pověřuje IT provedením místního 
šetření za účelem možnosti zhotovení veřejného 
chodníku na ul. K. Appla 702 v Jevíčku,

8/23 Rada pověřuje IT a vedoucí PBH prove-
dením místního šetření za účelem zjištění výši 
oprav zdi na pozemku p. č. 51/3 – zahrada v k. 
ú. Jevíčko-město,

9/23 Rada schvaluje záměr pronájmu části 
přízemních nebytových prostor v budově MěÚ 
na Palackého nám. 1,

10/23 Rada pověřuje IT zajištěním prořezání 
keřů kolem bytového domu č. p. 760-762 na ul. 
Brněnská,

11/23 Rada schvaluje přihlášení osoby k trva-
lému pobytu na adrese Třebovská 71 v Jevíč-
ku,

12/23 Rada neschvaluje prezentaci města Je-
víčko na portále www.ziveobce.cz,
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Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně 
olizující vám obličej.

Ben Williams

Vážení přátelé,

Vítáme Vás  již potřetí v královském městě 
Jevíčko, pod záštitou města a p. starosty 
ing. Romana Műllera na Speciální výstavě 
jezevčíků.
Jevíčko datuje svou doloženou existenci do 
12. století, od roku 1258 se pyšní titulem 
královského města. Toto nepříliš velké měs-
to má své nezaměnitelné kouzlo, jak svojí 
středověkou architekturou, svojí dynamic-
kou současností,  tak i  svojí polohou v cen-
tru oblasti zvaném „malá Haná“. 
Svoji dlouhou historicky doloženou existen-
ci mají  specielní lovečtí psy vyšlechtění pro 
práci pod zemí, jejich prvotní historie sahá 
až do dob starého Egypta, název jezevčík 
se v německé literatuře vyskytuje již 1582. 
Standard jezevčíka byl vypracován v 19 sto-
letí, v roce1888 byl založen v Německu prv-
ní chovatelský klub jezevčíků (Deutsche 
Teckelkub). Klub chovatelů jezevčíků České 
republiky píše svoji historii od roku 1937, 
chov jezevčíka se pak řídí standardem č. 
148 FCI.
Naši kamarádi jezevčíci jsou široké veřej-
nosti známí jako tvrdohlaví, paličatí, svéráz-
ní jedinci. Jezevčík – to je především lovec, 
jeho specifické určení utváří i jeho speci-
fickou povahu. Jezevčík je dnes klasickým 
příslušníkem loveckého plemene. Mnohým 
předchozím generacím myslivců byl platným 
pomocníkem na lovu a oddaným, moudrým 
rodinným přítelem. Přes různé módní vlny 
v kynologii zůstává jezevčík  pevnou jistotou 
myslivců právě svojí povahou, loveckou duší 
a svým šarmem být nezaměnitelným prů-
vodcem dětí i dospělých i mimo revír.  
Jezevčík má 9 plemen, rozdělených podle 
velikosti a typu srsti. Podle velikosti jsou 
jezevčíci děleni na standardní (obvod hrudi 

RŮZNÉ

Policejní zprávy srpen–září 2011
31. 8. 2011 Nadával a vyhro-
žoval – vybral si mladé oběti
Dne 30. 8. 2011 krátce po obědě policisté 
vyjeli do Jevíčka k případu, kdy měl muž 
středního věku vyhrožovat dvěma chlap-
cům (11 a 14 let) zabitím a podle svědků 
měl mít u sebe nůž. Hlídka již na místě 
údajného útočníka nenašla. Po krátkém 
pátrání byli policisté úspěšní a muže 
zadrželi i s jeho zbraní. Další cesta 
vedla na služebnu do Moravské 
Třebové. Provedenou dechovou 
zkouškou bylo zjištěno, že za-
držený je pod vlivem alkoho-
lu (0,88 promile). U výslechu 
pak vypověděl, že chlapci po 
něm měli házet kamení a on jim na 
oplátku měl nadávat. Na základě zjiště-
ných okolností sdělil komisař podezřelé-
mu obvinění z přečinů nebezpečného vy-

hrožování a výtržnictví. V minulosti byl již 
za podobné trestné činy pravomocně od-
souzen, a proto byl na základě rozhodnutí 
soudu převezen do výkonu trestu odnětí 
svobody. V případě prokázání viny u sou-
du údajnému pachateli hrozí trest odnětí 
svobody na tři roky.

5. 9. 2011 Alkohol za volantem
Škoda 40 tisíc korun, zranění řidiče 

a obou spolujezdkyní, je výsledek 
kolize z neděle 4. 9. 2011. Muž 
s 2,1 promile usedl za volant 
a vyrazil z obce Březina smě-
rem na Jevíčko. Pirát silnic do-
konce i předjížděl, což se mu 

nevyplatilo. V zatáčce, obce Bělá 
u Jevíčka, zachytil o krajnici a re-

nault se dostal do smyku. Neovladatelný 
vůz vyjel mimo silnici, kde přerazil sloup 
místního rozhlasu.

je nad 35cm a hmotnost by neměla přesáh-
nout 9,00kg), trpasličí (s obvodem hrudní-
ku do 35cm) a králičí (OH do 30cm). Podle 
osrstění se pak dělí na hladkosrsté, dlouho-
srsté a drsnosrsté. Příznivci jezevčíků jsou 
sdruženi v jediném klubu - Klub chovatelů 
jezevčíků ČR, Jungmannova 25, 115 25  Pra-
ha 1, který každoročně vydává 3x časopis 
Jezevčík, aktualizovaný Seznam chovných 
psů s více než 350 fotografiemi - to vše pro 
členy klubu zdarma, a Chovatelskou ročen-
ku (kompletní seznam výsledků výstav, bo-
nitací a zkoušek včetně opisu výstavních 
posudků) za symbolickou cenu. Klub pořá-
dá také mnoho pracovní akcí, včetně mezi-
národních, kde může jezevčík dokázat svůj 
pracovní um.
Díky tomu, že pro chovnost je potřeba nejen 
výstavní ocenění, ale také složení zkoušek 

na povrchu i pod zemí, udržuje si jezevčík 
stále svoji povahu a lovecké vlastnosti, pro 
které byl vyšlechtěn.
 
Přejeme všem návštěvníkům této výstavy co 
nejlépe strávený den, vystavovatelům splně-
ní jejich předsevzetí a rozhodčím příjemné 
posuzování. A i když vítěz může být jen je-
den, vězte, že každý jezevčík je pro ty lidič-
ky ve „své smečce“ tím nej….nej.

Děkujeme všem, kteří věnovali ceny pro 
vítěze, pomáhali s korekturami katalogu 
a dalším zpracováním stohů papíru,  těm,  
kteří po celý dnešní den zabezpečují bez-
problémový chod výstavy, i těm,  kteří se 
podíleli  na její realizaci.

Výstavní výbor

Úvod katalogu – Speciální výstava jezevčíků 11. 9. 2011

13/23 Rada schvaluje zakoupení digitální-
ho fotoaparátu pro potřeby MěÚ do částky 
15.000 Kč vč. DPH,

14/23 Rada pověřuje místostarostu a tajem-
níka prověřením možnosti úpravy dopravního 
značení ve městě Jevíčko,

15/23 Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností SUPERSEKTOR, 
s. r. o., Lesní 696, 679 63 Velké Opatovice na 
pronájem pozemku p. č. 228/25 – ostatní plo-
cha o výměře 103 m² a části pozemku p. č. 
3073/4 – zahrada o výměře 249 m² oba v k. 
ú. Jevíčko-předměstí se stanovenou výší nájmu 
dle zápisu na dobu neurčitou,

16/23 Rada schvaluje systém zastupování ve-
doucí v rámci Střediska pečovatelské služby 
v Jevíčku dle zápisu,

17/23 Rada schvaluje zakoupení switche 
typu NETGAR 24x10/100 SmartSwitch+2xS-
FP+12xPoE port za částku 5.500 Kč bez DPH 
pro potřeby MěÚ,

18/23 Rada pověřuje IT provedením optimali-
zace zabezpečovacích čidel ve stávající a nové 
budově MěÚ,

19/23 Rada schvaluje CN firmy JAST, s. r. o., 
Doudleby nad Orlicí na obnovení 40 parkovacích 
míst na parkovišti před OD Coop Jednota na Pa-
lackého náměstí za částku 8.218 Kč bez DPH,

20/23 Rada schvaluje CN firmy ENROM na za-
koupení 3 ks vitrín (vč. 300 ks magnetů) pro 
potřeby MěÚ Jevíčko (úřední desky) za částku 
43.728 Kč vč. DPH,

21/23 Rada schvaluje CN firmy Dlažba Vysoké 
Mýto, s. r. o., na předláždění chodníku před 
budovou ZŠ Jevíčko za částku 49.983 Kč vč. 
DPH,

22/23 Rada pověřuje IT zajištěním osazení 
francouzského okna zábradlím na ul. Svitavská 
474.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta 
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„Spolu ruku v ruce“
I letošní školní rok zahájili šesťáci Základní 
školy Jevíčko třídenním pobytem v Šubířo-
vě, v krásném prostředí penzionu Pohoda. 
Kurz opět připravil školní metodik prevence 
ve spolupráci se speciálními pedagogy naší 
školy. 
Děti čekal třídenní pestrý program, který se 
mohl uskutečnit díky grantu města Jevíč-
ka. Na kurzu se finančně podíleli i rodiče 
zúčastněných dětí, akci finančně podporuje 
také SRPS. 
Děvčata i kluci se zúčastnili aktivit, kterými 

rozvíjeli sociálně psychologické dovednosti 
a schopnosti – komunikaci, spolupráci, tvo-
řivost a tvořivé řešení problémů. Program 
vedl k zaujímání a uvědomování si vlastních 
postojů a hodnot. Ke zdaru akce přispělo 
také pěkné počasí a zájem z řad učitelů, zj. 
třídních, kteří se programu aktivně zúčast-
nili. 

Foto na www.zsjevicko.cz. 

Mgr. Jiřina Finsterlová, metodik prevence

Žijí s námi…
… psi, kočky, králíčci, křečci, morčata, fretky 
a mnoho dalších.
V minulém článku jsme se zabývali různými 
aspekty při výběru psa. Vše jsme zvážili a ko-
nečně tedy přijde den, kdy si pojedeme pro 
štěňátko nebo koťátko, které dnes přibereme 
do povídání.
Doma už je vše nachystané, nenecháváme nic 
na poslední chvíli, máme pelíšek, misky, pro 
kočku záchod s gritem a podobně. Ideální je 
mít už jednu návštěvu u chovatele za sebou. 
Při ní se díváme a hodnotíme, jak jsou mlá-
ďata odchovávaná, jestli žijí v odpovídajících 
podmínkách a jsou zdravá. Možná si také již 
vyhlédneme favorita. 
Při koupi zvířete doporučuji sepsat správně 
kupní smlouvu. Především lhůta, do které je 
možné zvíře vrátit, pokud se zjistí, že trpí na-
příklad nějakou vrozenou vývojovou vadou, na 
kterou se přijde třeba až při první veterinární 
prohlídce, může být užitečná. 
Nepříjemnostem můžeme předejít, pokud se 
budeme dobře dívat, máme problematiku na-
studovanou, nebo s sebou vezmeme něko-
ho zkušeného, pokud jsme sami začáteční-
ci. Hodnotíme výživný stav zvířete, aktivitu, 
chuť k jídlu. Zdravotní stav posoudíme i pod-
le toho, jak vypadá trus, na kůži by neměly 
být známky zánětu, nejsou výtoky z očí nebo 
nosu, uši jsou čisté a zvíře se neškrabe. Z vro-
zených vývojových vad kontrolujeme, jest-
li jedinec nemá například vadu skusu, kýlu, 
nadbytečné prsty na pánevních končetinách, 
vady v postoji končetin a u psů a kocourů ne-
sestouplá varlátka.
Také byste měli automaticky dostat se zvířát-
kem a kupní smlouvou očkovací průkaz, ve 
kterém by měl být záznam o minimálně tro-
jím odčervení a jedné vakcinaci. Pokud nic 
takového neexistuje, pak  chovatel šetřil na 
nesprávném místě. Především pravidelné  od-
červování ve čtrnáctidenních intervalech již 

od druhého týdne věku štěněte či kotěte je 
velmi důležité! Štěňata se nakazí od matky 
již v děloze a pak následně při pití mateř-
ského mléka. Koťata až při sání. Pokud  si 
takto mláďata postupně nasbírají velké množ-
ství parazitů, a nejsou průběžně odčervována,  
může se stát, že při pozdějším odčervení se 
z velkého množství parazitů, které usmrtíme 
odčervovacím preparátem, uvolní mnoho to-
xinu, který může mladý organismus mláděte 
i usmrtit! Mnoho chovatelů může nyní namít-
nout, že fenu pravidelně odčervuje. To je sice 
správné, ale koloběh škrkavek je velmi složi-
tý a nebezpečný. V těle dospělců bývají i ve 
formě cyst, schovaných například ve svalovi-
ně, kam se odčervovací přípravek nedostane,  
a zrovna u březích fen někdy kolem 40. dne 
březosti dochází k jejich reaktivaci, průniku 
do krevního oběhu  a tím i k nakažení  štěňat 
již v děloze, a dále pak jsou i v mateřském 
mléce. Doporučuje se tedy odčervovat mat-
ku zároveň s mláďaty, aby se co nejvíce sníži-
lo množství parazitů přijímaných mateřským 
mlékem. Pravidelné odčervování také zabrá-
ní možnému poškození jater a plic, protože 
v mladém organismu dochází i k tzv. hepato-
pulmonální migraci, kdy se vývojová stadia 
škrkavek provrtávají skrz stěnu střevní, putu-
jí přes játra do plic, ze kterých jsou vykašlá-
ny, polknuty, ve střevě prodělají další vývoj 
a s trusem jsou vyloučeny ven. Po takové ces-
tě organismem za sebou zanechávají spoušť 
přímo úměrnou počtu parazitů.
Pravidelným odčervováním také chráníme 
sami sebe. Této problematice se více budeme 
věnovat v článku o zoonózách, tj. chorobách 
přenosných i na člověka.
Také by vám chovatel neměl štěně nebo kotě 
vnucovat příliš brzy. Nikdy ne před ukonče-
ným sedmým týdnem věku. Nejlepší je, po-
kud stráví mládě se sourozenci a matkou 
celých 8 týdnů. Je to důležité kvůli správné 

socializaci, o které si budeme povídat v příš-
tím článku.
Tak  tedy máme vybráno, kupní smlouvu se-
psanou a jedeme domů. Na cestu autem je 
nutné se vybavit bezpečným přepravním bo-
xem. Pro kočky se vám bude hodit i do bu-
doucna, pro štěně se může na první jízdy půj-
čit a potom pořídit odpovídající zabezpečení 
dle velikosti. Dnes už nesmíte jet v autě s ne-
zabezpečeným zvířetem. Při dopravní kontro-
le můžete být potom klidně i o několik tisíc 
chudší. Ale o peníze by mělo jít až v poslední 
řadě. Běhá mi mráz po zádech při pomyšlení, 
kolik lidí přijede do ordinace s kočkou autem, 
a nemá ji v přepravce, ale jen na klíně. Ni-
kdy neudržíte kočku, když se vyleká. Vždy si 
vzpomenu, jak jedna moje známá vezla kotě 
volně v autě, to se něčeho leklo a schovalo 
se na nejhorší možné místo, pod brzdový pe-
dál. Odnesly to plechy a strom, ale mohlo být 
i hůř. Nejsem si jistá, jestli těch pár stokorun 
ušetřených za přepravku za to stojí! 
Po příjezdu domů se zvířátkem nemusíte 
ihned spěchat na veterinu, pokud nemá žád-
né příznaky onemocnění. Stačí se co nejdříve 
stavit za veterinářem jen s očkovacím průka-
zem (nebo bez, pokud ho nemáte) a domluvit 
termín vstupní prohlídky, dalšího odčervení 
a vakcinace. Mezitím budete doma zvířátko 
pozorovat, jestli se například v důsledku stre-
su z přesunu u něj neprojeví nějaké přízna-
ky onemocnění, jako je třeba průjem, zvracení 
apod. V takovém případě musíte lékaře na-
vštívit ihned a nečekat na domluvený termín.
Nový člen rodiny je doma. Příště se blíže podí-
váme na otázku rané socializace. Toto krátké 
období je nesmírně důležité pro celý násle-
dující život zvířete. Musí být prožito správně, 
aby společné soužití bylo hlavně pro radost, 
a ne pro starost.

MVDr. Eva Kouřilová

Okénko 
mateřské školy

Hrátky začínají
Od středy 5. 10. začínají v mateřské ško-
le opět Hrátky pro rodiče s dětmi, které 
ještě MŠ nenavštěvují. Budou se konat 
každou středu od 14.30 do 16.00 hod. 
v 1.odd. MŠ (třída vpravo nahoře). Při-
neste si prosím přezůvky.
Těšíme se na vás!

Za MŠ Mlčochová Dita
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Na základě událostí poslední doby, které zcela po-
pírají přijatou dopravní politiku státu i trend vývoje 
dopravy v rámci Evropské unie, otevřeně žádají níže 
podepsané osoby, občanská sdružení a železniční do-
pravci politickou reprezentaci státu a územních sa-
mosprávných celků o: 

• nastavení rovných podmínek mezi autobusovou 
a železniční dopravou, 
• skutečnou liberalizaci trhu v osobní železniční 
dopravě, 
• prošetření hospodaření a plnění zákonem sta-
novených povinností státní organizace Správa že-
lezniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.), která 
provádí údržbu železniční infrastruktury za nad-
hodnocené ceny a na řadě tratí údržbu zanedbává, 
to v důsledku vede k úpadku těchto tratí, 
• vyčlenění nemovitého majetku spravovaného 
Českými drahami, a. s. (ČD) pod SŽDC nebo ji-
nou organizaci, protože významná část tohoto ma-
jetku je nevyužívaným a nedostatečně udržovaným 
břemenem, které znevýhodňuje ČD na dopravním 
trhu a zároveň zvyšuje provozní náklady tohoto do-
pravce, které se promítají i ve vysoké ceně za pro-
voz vlaků, 
• zákonnou definici nové kategorie dráhy typu 
„malodráha“, umožňující udržovat vedlejší tratě 
méně náročným způsobem oproti hlavním tratím 
a umožňující budovat kombinované systémy tzv. 
“vlakotramvají“. 

SITUACE JE KRITICKÁ! V posledních letech a ze-
jména měsících jsme svědky stále zřetelnějšího úpad-
ku železnice v ČR coby páteřního prostředku pro za-
jištění dopravní obslužnosti regionů. Příčinu tohoto 
stavu spatřujeme v nezájmu politiků o železniční do-
pravu, protože drtivá většina jich vlakem už dávno 
nejezdí. Nemohou si ani uvědomovat, co vytvořili po-
stupnými změnami zákonů týkajících se dopravy. 
Situace zašla tak daleko, že železnice čelí přímým 
snahám o svoji likvidaci, a to hned ze dvou stran: Na 
straně jedné stojí některé kraje, které zcela rezigno-
valy na možnost využití moderní regionální železnice 

jako účinného nástroje pro rozvoj území a které ve 
vlacích spatřují pouze velmi snadnou možnost ušet-
řit množství finančních prostředků pro jiné potře-
by a zájmy. Ukázkovým příkladem je aktuální dění 
v Pardubickém kraji. Místo vlaků kraje objednávají 
pro zajištění nezbytné dopravní obslužnosti tzv. lev-
nější autobusy, u kterých ale chybí jakákoliv garance 
návazností při cestách na delší vzdálenosti i jistota 
dostatečné kapacity např. pro větší skupiny cestují-
cích nebo pro přepravu zavazadel. To pak v koneč-
ném důsledku vede k celkovému odklonu veřejnosti 
od hromadné dopravy jako takové – ať už jakékoliv. 

Na straně druhé má zájem likvidovat železnici sa-
motný stát jakožto vlastník drtivé většiny drah tratí, 
který se shlédl v možnosti ušetřit na údržbě tratí je-
jich zrušením. Poněkud neprozíravě si však vybral za 
oběť regionální dráhy, ze kterých nejen že budou ký-
žené úspory zcela zanedbatelné, ale vážně tím hrozí 
i omezení financování páteřních tratí, na které jsou 
převáděny peníze určené pro tratě regionální tratě, 
které jsou v reálu jen minimálně udržované! To, že 
jsou kraji objednávané autobusy pro zajištění doprav-
ní obslužnosti regionů mnohem levnější než vlaky, je 
obecně známá věc. 
Zamýšlel se ale někdo nad tím proč tomu tak je? Jak 
je možné, že jeden motoráček na lokálce stojí kraj na 
stejné lince zhruba 3 x více než autobus, když oba 
mají obdobnou pohonnou jednotku, spotřebu paliva 
i hmotnost? Díky nižšímu valivému odporu mezi ko-
lem vlaku a kolejnicí navíc může motorový vůz pře-
pravit 3 až 4 x více cestujících, protože utáhne kromě 
sebe i dva další vozy. Provozní náklady vlaku zvyšují 
nároky na bezpečnost a údržbu. Část ceny tvoří též 
náklady na nezbytné zázemí železnice (řízení provo-
zu, zabezpečovací zařízení apod.) na jeho financování 
se ale přinejmenším z poloviny podílí také nákladní 
doprava! 
Často zmiňovaným zdůvodněním rozdílu cen mezi 
vlaky a autobusy jsou vysoké náklady většinového 
osobního dopravce Českých drah, ovšem ani menší 
dopravce nestojí provozování jejich vlaků o mnoho 

méně. Pokud by u nás byly nastaveny opravdu rov-
noprávné podmínky pro vstup nových dopravců na 
železnici, dávno mohl dopravu na řadě tratí zajiš-
ťovat někdo jiný než ČD. Desetileté smlouvy krajů 
s Českými drahami na zajišťování dopravní obsluž-
nosti sice umožnily zahájit masivní obnovu vozidel 
ČD, ale zafixovaly náklady na jízdu vlaku (bez ohle-
du na typ vozidla!) na 90 Kč na kilometr. To je část-
ka zejména pro vedlejší tratě značně nadhodnocená. 
Zcela byly vyřazeni ze hry menší dopravci schopní 
zajistit dopravu na vedlejších tratích levněji. Zásad-
ním prvkem, který znevýhodňuje železniční dopravu 
proti autobusové, jsou poplatky za použití dopravní 
cesty. Tyto poplatky (obdoba mýtného na silnicích) 
platí bez rozdílu všechny vlaky na všech tratích, za-
tímco za použití silnice platí pouze dálkové autobusy, 
a to jen na silnicích nejvyšších tříd. Linkové autobu-
sy zpravidla žádné poplatky neplatí a jsou navíc jsou 
osvobozeny i od silniční daně. Tyto skutečnosti roz-
díl v ceně autobusů oproti vlakům ještě více prohlu-
bují! Provoz vlaků na vedlejších tratích v takových 
podmínkách tak nemůže být jiný než drahý. 
Železnice v principu není parazitem, který chce odsá-
vat peníze z veřejných rozpočtů, jak se občanům sna-
ží politická reprezentace namluvit. Ale pokud nerov-
noměrné zpoplatnění infrastruktury křiví dopravní 
trh a ekonomicky zvýhodňuje silniční dopravu před 
železniční, je dráha do této pozice tlačena. Otevřeně 
tedy vyzýváme odpovědné politiky, aby tuto situaci 
napravili dříve, než většina (nejen) regionálních tra-
tí v důsledku chybné dopravní politiky státu jednou 
provždy zanikne, i když mají přepravní potenciál! 

Rostislav Kolmačka, DiS – Kroměřížská dráha, o.s. 
Marek Tomek, DiS – Klub přátel lokálek, o.s. Miro-
slav Vyka – Svaz cestujících ve veřejné dopravě Ing. 
Michal Skala – Konzultační dopravní společnost 

Petici je možno podepsat na webu: 
http://www.zmenpolitiku.cz/petice/112/protiop-
timalizacizeleznicnidopravy/

Otevřený dopis politické reprezentaci České republiky 

Nelze akceptovat likvidaci toho, co nám předchozí 
generace vytvořily. Pokud se níže popsaný negativ-
ní scénář naplní, bude velmi obtížné napravovat 
důsledky tohoto rozhodnutí, neboť většina avízo-
vaných kroků je prakticky nevratná. Neatraktivní 
autobusové dopravní spojení, zhoršení kvality pře-
tížených silnic, zvýšení nezaměstnanosti a zhorše-
ní životních podmínek ve venkovských regionech 
i pokles turistického ruchu – to jsou důsledky, kte-
ré dopadnou na občana.

Výchozí stav:
Fungující regionální železnice, dobrá dopravní ob-
služnost
Postup: 
• omezení počtu vlakových spojů; 
• úmyslné zavedení vlakových spojů, které buď na 
nic nenavazují nebo jezdí ve
zcela nevhodných časových polohách (mimo začá-
tek a konec pracovní doby,
školního vyučování apod.); 
• zavedení souběžných autobusů cíleně ve vhod-
nějších časových polohách, které
mají přípoje (před začátkem směn, vyučování); 
• účelové sčítání frekvence cestujících, které po-
chopitelně zjistí, že autobusem jezdí
víc cestujících než vlakem; 
• návrh „optimalizace“, tj. zastavení „nevyužíva-
né“ železniční dopravy, cílené a dočasné zavedení 

nesmyslně hustého intervalu autobusů, většinou 
nových, vytvoření dojmu, že „teď se dopravní ob-
služnost výrazně zlepší“; 
• v duchu bodu 5 mediální kampaň a „odborné“ 
přesvědčování zástupců na všech
úrovních samosprávy o „výhodách“ nového řešení 
dopravní obsluhy; 
• po zastavení železniční dopravy s určitým odstu-
pem nevratné zrušení nevyužité
železniční tratě; 
• následné další sčítání frekvence cestujících (ten-
tokrát v autobusech), které zjistí „nevyužitost auto-
busů“, následuje redukce počtu (tentokrát autobu-
sových) spojů, nasazení starších vozidel v horším 
stavu (se zdůvodněním, že nové autobusy nebyly 
dostatečně vytížené);

Cílový stav:
Nevratně zrušená železnice, špatná dopravní ob-
služnost, zhoršení životních podmínek v dotče-
ných obcích i celém přilehlém regionu.
Přínosy tohoto řešení: 
• žádné (pouze fiktivní úspory v nákladové kapi-
tole dopravní obslužnosti kraje);
Nevýhody tohoto řešení: 
• zhoršení dopravní obslužnosti v kraji se všemi 
z toho plynoucími důsledky, které významně po-
škodí život a rozvoj kraje zejména: 
• snížení konkurenceschopné veřejné mobility ob-

čanů, snížení dostupnosti pracovních příležitostí, 
lékaře, vzdělání, kultury, služeb z venkova do spá-
dových center; 
• snížení atraktivnosti obcí a venkovského regio-
nu pro trvalé bydlení především ekonomicky čin-
ných občanů - mladé generace;
• vylidňování obcí a změna struktury obyvatel ve 
venkovském regionu - růst podílu především starší 
generace méně náročné na mobilitu;
• pokles hodnoty a poptávky po nemovitostech 
v regionu obecně, k trvalému bydlení především. 
Pokles hodnoty a bohatství kraje a postupně cel-
ková degradace území;
• pokles kupní síly v regionu daný změnou struk-
tury obyvatel - zánik služeb v obcích;
• z venkovských regionů se stává socioekonomic-
ká a demografická „periferie - chalupářský skan-
zen“.

Skutečně si myslíte, že tento scénář musí nastat? 
Je toto nezbytně nutné? Osud drah závisí přede-
vším na vašem občanském postoji. Síla občanské 
společnosti spočívá v tom, že je schopna, pokud 
je ochotna, vložit se do věcí s tlakem ve správném 
směru. Nabádáme vás všechny, angažujte se.

Marek Tomek, předseda výkonného výboru  
Klubu přátel lokálek

Scénář popisující postupný úpadek regionální železnice
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RŮZNÉ

Jevíčko a stolní tenis...
Sezóna 2011–2012 je již pátou v novodobé 
stolně-tenisové historii Jevíčka, oddílem 
prošlo za uvedené období mnoho zajíma-
vých mladých lidí. Rozvoj sportovní čin-
nosti byl s každým jedincem jiný, škoda 
některých talentů, kteří nevydrželi, jsou 
ale tací, jimž se vytrvalost zúročila. 
Se znakem Jevíčka na dresu, absolvoval Ja-
kub Vrbický, výběrové testy v projektu na-
zvaném „HLEDÁME BUDOUCÍ OLYM-
PIONIKY“ a uspěl! Takže talentovaný, 
mladý stolní tenista z Jevíčka má nyní 
možnost rozvíjet své dovednosti v prostře-
dí vrcholového stolního tenisu, vedle tré-
ninku v mateřském oddíle. Jak se s tím 
popere, ukáže čas.
Dalším talentem, jemuž nechybí odhodlá-
ní, je Patrik Vrbický. Tento se pro sezónu 
2011-2012 představí na soupiskách divizní 
Moravské Třebové.

Dále se nám krásně rozjela „ŠKOLIČKA 
STOLNÍHO TENISU“ - 15 adeptů stolní-
ho tenisu, ve věku 6-10 let, zahájilo trénin-
kové období, snad jejich vůle a vytrvalost 
bude přinášet sportovní a osobní radost.
V neposlední řadě i soupiska mužské re-
prezentace Jevíčka ve stolním tenise se 
jeví jako vyvážená. Nadcházející sezonu 
mohou zase naši hráči výrazně promluvit 
do pořadí v okresní soutěži, kterou bude-
me opět obsazovat.

Za TJ Pinec, Oldřich Zecha

Jak se bavili naši předkové

Jubilejní duby
V roce 1898 slavil kníže Jan II. z Lichtenštej-
nu (Liechtensteinu) 40 let své vlády (vládl lich-
tenštejnskému knížecímu rodu v letech 1858 až 
1929). Lichtenštejnové byli v té době vlastníky 
úctyhodného pozemkového majetku, rozkláda-
jícího se kromě vlastního Lichtenštejnska v Ra-
kousku, v Čechách (např. Rumburk, Kostelec nad 
Černými lesy či Lanškroun), ve Slezsku (Krno-
v-Opava) a především na Moravě (např. Valtice-
Lednice, Moravská Třebová, Zábřeh atd.).
U příležitosti 40 let knížecí vlády byl v každém 
lesním revíru na všech tehdejších lichtenštejn-
ských panstvích (správně v té době už ovšem 
označovaných jako velkostatky) zřízen pomní-
ček, okolo kterého byla vysazena skupina dubů, 
z nichž alespoň některé byly duby červené (Quer-
cus rubra).
Dub červený po-
chází ze Severní 
Ameriky, v našich 
lesích je ovšem 
místy také vysazo-
ván. Výročí kníže-
cí vlády bylo proto 
lichtenštejsnkými 
lesníky využito také 
ke sledování růs-
tu dubu červeného 
v různých podmín-
kách. V některých 
místech přečkaly 

duby červené v okolí pomníčku až dodnes, jin-
de (např. v horských revírech s chladným podne-
bím) uhynuly. Ve starých archivních záznamech 
bývaly označovány jako „Jubilejní duby“.

Pomníček k jubileu knížecí vlády se dodnes za-
choval např. v revíru Boršov (Porstendorf) na ně-
kdejším panství (velkostatku) Moravská Třebová. 
V lesním hospodářském plánu pro tento revír 
z roku 1904 se píše (původně v němčině):
„V r. 1898 bylo u příležitosti 40. výročí vlády Jeho 
výsosti knížete Johana (= Jana) II. z Liechten-
steinu v každém úseku po 58 dubech vysazeno 
odpovídajícím jeho věku (58), uprostřed každé 
skupiny stojí opracovaný pískovcový blok, který 
nese nápis:

Kníže Johan druhý
XXXX. vlády jubilejní

XII Nov. (listopadu) MDCCCXCVIII (1898)“

Na jednom z pomníčků u Boršova je nápis 
„Duby knížete Jana“:

Fürst Johannes
Eichen

XXXX. jähr. Jubil.
12. Nov. MDCCCXCVIII

L. Jähr. Reg. Jubil. MCMVIII.

Na některých jiných pomníčcích vybudovaných 
ze stejného důvodu (např. i na tom poblíž Jevíč-
ka za kostelíčkem – viz foto) je ovšem napsáno 
„Fürst Johannes Quercetum“. Slovo Quercetum 
znamená latinsky doubrava a používá se v odbor-
né lesnické či botanické terminologii.

Pomníček za kostelíčkem u Jevíčka se nachází 
na samém okraji někdejšího panství Moravská 
Třebová cca 1 km západně od centra obce Víska 
u Jevíčka (cca 200 m východně od kóty 486 m 
směrem k okraji lesa). Nedaleko se zachovaly hra-
niční kameny s nápisy HT (Herrschaft Thrübau) 
a SG (Stadt Gewitsch), oddělující městský a pan-
ský les.

Literatura:
Anonymus: Demonstrační objekt Boršov (Hospo-
dářská úprava lesa v podmínkách souběhu pro-
dukčních a veřejných funkcí lesa). Lesy České re-
publiky, Hradec Králové 2001.

Foto: Štěpán Blažek, text: Hynek Skořepa

Jevíčané, naši předkové, se dovedli vždy dobře 
bavit. Hlavně o Silvestru, četných plesech, při 
různých příležitostech ve Žlíbkách a na SK, ne-
chyběla dobrá zábava a historky plné smíchu 
a vtipů. V Jevíčku byl vždy aspoň jeden obec-
ní strážník. Jako kluci jsme zažili pana Zeitlera, 
obecního strážníka, který měl po boku krásnou 
šavli (je dodnes v muzeu), dále pendrek (obu-
šek). Při oznamování městských zpráv bubnoval 
na malý bubínek, potom četl městská oznámení 
(např. na náměstí u kašny). Jako kluci jsme měli 
před ním respekt, hlavně před jeho pendrekem, 
který neváhal použít. Když jsme sáňkovali na 
chornické bráně, což bylo zakázáno, jakmile se 
Zeitler objevil, vyklidili jsme 
pole a utekli. Avšak  i tato 
úřední osoba se dočkala při 
jednom Silvestru, když se dá-
valy hádanky, posměchu: 

Kdo jest městským nadstráž-
níkem a má šavli kovovou, 
kdo nás ve dne v noci chrání 
a jest stále na nohou, 
a kdo jednou když bubnoval 
a vyhlášku hlásit měl, 
s hrůzou sběhlým lidem sdě-
lil, že ji doma zapomněl???
Kdo, kdo, kdo???
Refrain: Je to on, je to on, 
kdopak by to mohl být???

Mimořádně se vítal každý Nový 
rok. Např. nové millenium – 
20. století se vítalo na Záložně  
(v nově opravené dvoraně) 
takto:

Vždyť tam na rozloučenou s už už dokonávajícím 
rokem jakož i na veselou uvítanou blížícího se 
nového století pořádá čten. pěv. spolek  CTIBOR 
velkolepého SILVESTRA, při kterém 
Šprýmů, zpěvů, kotrmelců, 
špásů celá fontána 
bude stříkat před očima
od večera do rána. 
Hudba bude hráti kousky, 
každý, jaký kdo má rád,
a o dobrý truňk a jídlo
Kraus prý bude pečovat. (nájemce restaurace)
Proto přijďte všichni známí,
nelitujte žádný krok, 

domů v nejlepší náladě
vrátíte se – na přes rok!
Abyste pak i věděli
co vše asi čeká vás, 
něco aspoň prozradíme, 
ostatním však – překvapíme 
zas!
Následuje program např. „Roz-
pustilé holky ve škole“, „Tutti-
fruti“. Na konec Půlnoční scéna, 
kterou uvedeme se v rok nový. 
A až vale dáme starému roku, 
pak oddáme se (tanci) a dobré-
mu moku. 
Toť tedy bude všeho dost 
a dost! – 
Nuž tedy přijďte! – Vítán bude
každý člen i host. 
Začátek na fous o hodině sed-
mé. 
Konec až se rozejdeme. 

Ing. Jan Suchomel

Tělocvičná jednota Sokol Jevíčko zve 
zájemce o cvičení – ženy i muže, juniory 

i seniory na nácvik skladby 

XV. Všesokolského sletu Praha 2012 

JEN PRO TEN 
DNEŠNÍ DEN

Kam: tělocvična Gymnázia Jevíčko
Kdy: každé úterý 18–19 hodin – zahájení 

11. 10. 2011
Vede: MVDr. Jindřich Kleibl

Bližší informace na mobilním čísle 
607 264 978. 
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Úterý 4. října 2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi lezoucími 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 5.října 2011  
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 6. října2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 
běhajícími 

10:30 VOLNÁ HERNA 

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŽENY 

v tělocvičně gymnázia 

Sobota 8. října 2011 Z A V Ř E N O  
informace na samostatných 

plakátech 

Úterý 11. října 2011  

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi lezoucími 

10:30 DOPOLEDNE 
PRO MAMINKY  

Přednáška HERO 

19:00 ČAS PRO SEBE 
Tvořivá dílna pro maminky 

Středa 12. října 2011  
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 13. října 2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 
běhajícími 

10:30 VOLNÁ HERNA 

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŽENY 

v tělocvičně gymnázia 

Úterý 18. října 2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi lezoucími 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 19. října 2011  
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 20. října 2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 
běhajícími 

10:30 VOLNÁ HERNA 

15:30 SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU 

Literárně - výtvarné odpoledne 
CVIČENÍ PILATES  

PRO ŽENY 
v tělocvičně gymnázia 

Úterý 25. října 2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi lezoucími 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 26. října 2011  
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 27. října 2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 
běhajícími 

10:30 VOLNÁ HERNA 

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŽENY 

v tělocvičně gymnázia 
 

 

Středa 5.října 2011  vycházka k rybníku 

Středa 12. října 2011 jak mít ráda sama sebe 

Středa 19. října 2011 runové cviky pro získání energie 

Středa 26. října 2011 předcházení infarktu  
a mozkové mrtvice 

 

 

Program kina Astra Jevíčko – září 2011

Přehled akcí ve městě Jevíčko – říjen 2011

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

01.10. 14:00 Výstava obrazů Radovana Selingera, sál Zámečku, MěK
02.10. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Jaroměřice, SK
03.10. 10:00 Pásmo pro mládež, spisovatelka I. Březinová, sál Zámečku, MěK
03.10. 19:00  Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – „Vražda v salónním coupé“ sál 

Hotelu Morava
05.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
06.10. 18:00 Kodaň – cestopisná přednáška p. Černohouse, sál Zámečku, MěK
07.10. 19:00 Srandovní divadlo Jožina Janouška, Kino Astra
08.10. 14:00 Hrátky s pamětí, sál Zámečku, MěK
08.10. 16:00 Fotbal – muži B, Jevíčko – Trstěnice, SK
09.10. 13:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Jehnědí, SK
09.10. 16:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Staré Město, SK
12.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
12.10. 16:00 Zastupitelstvo města, sál Zámečku
14.10. 09:00 Pasování dětí II. tříd na čtenáře, MěK
14.10. 19:00 Divadelní představení Světáci, Kino ASTRA 
15.10. 14:00 „Malohanácký harmonikář“, sál Hotelu Morava
16.10. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Bystré, SK
17.10. 13:00 Výstava koláží M. Huptycha, sál Zámečku, MěK
19.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
21.10. 19:00 Divadelní představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Kino Astra
22.10. 15:30 Fotbal- muži B, Jevíčko – Boršov, SK
23.10. 13:15 Fotbal – dorost, Jevíčko – Králíky/Č.V./, SK
23.10. 15:30 Fotbal – muži A, Jevíčko – Kamenná Horka, SK
26.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
28.10. 19:00 Divadelní představení Tornádo, Kino Astra

1. 10., sobota v 17:30 hod., Americ-
ký film v českém znění:

MEDVÍDEK PÚ
S medvídkem Pú se malí diváci vrací do Sto-
korcového lesa, kde znovu ožívá nadčasové 
kouzlo, vtip a žertovná atmosféra. Přichází 
zábava ve společnosti ,,přihlouplého Medvě-
da“ a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, 
Sovy, Klokanice, Klokánka a pochopitelně 
také Ijáčka, který ztratil ocásek. A tak se do 
kina přijďte podívat, jak to všechno s našimi 
hrdiny dopadne.
Vstupné: 69 Kč, 70 minut, mládeži pří-
stupný

8. 10., sobota v 17:30 hod., Americ-
ký širokoúhlý film v českém znění:

PIRÁTI Z KARIBIKU:  
NA VLNÁCH PODIVNA
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli 
kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém 
akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty 
připlete tajemná Angelica, není si jistý, zda 
se zamiloval, nebo se jedná o nemilosrd-
nou podvodnici, která ho využívá k tomu, 
aby nalezla legendární Pramen mládí, který 
může zajistit věčný život. Ale o něj má zájem 
celá řada dalších postav a tak hra může za-
čít… Dále hrají: Penélope Cruzová, Geoffrey 
Rush, Ian McShane, Kevin McNally, Judi 
Denchová a další.
Vstupné: 69 Kč, 138 minut, ml. přístupný

15. 10., sobota v 17:30 hod., Ame-
rický širokoúhlý film v českém znění:

AUTA 2
Animovaný dobrodružný rodinný film. Cele-
britní závoďák Blesk McQueen se společně 
se svým nejlepším přítelem, jedinečným 
odtahovým vozem Burákem, vydává na zce-

la nové dobrodružství do exotických zemí 
celého světa. Ve filmu plném svižné akce 
a humoru se objevuje pestrá paleta nových 
aut, lodí, vlaků a letadel – ale také hrozivých 
padouchů a mezinárodních závodníků. A tak 
se vydejme na skvělou jízdu kolem světa.
Vstupné: 69 Kč, 110 minut, ml. přístupný

22. 10., sobota v 17:30 hod., Ame-
rický film:

ZKAŽENÁ ÚČA
Elizabeth Halseyová je učitelka, která by 
z chování dostala přinejmenším dvojku. Je 
sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. 
Pije a bere drogy. Když se s ní rozejde její 
snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho 
bohatého a pohledného náhradníka, o jehož 
přízeň soupeří se svou kolegyní Amy. Eliza-
bethiny bizarní plány a jejich bláznivé ná-
sledky šokují její studenty, spolupracovníky 
a dokonce i ji samotnou. V hlavní roli této 
komedie uvidíte Cameron Diazovou. Dále 
hrají: Justin Timberlake, Lucy Punchová, Ja-
son Segel, John Michael Higgins a další.
Vstupné: 69 Kč, 92 minut, ml. přístupný, do 
12 let nevhodný

29. 10., sobota v 17:30 hod., Ame-
rický film v českém znění:

ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí animova-
ný i hraný film, uvádí na plátna kin všem 
dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý 
čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich ves-
ničky a během pronásledování projdou kou-
zelným portálem, který je zavede do našeho 
světa. Malí modří Šmoulové musejí dát hla-
vy dohromady a najít způsob, jak se dostat 
zpátky do vesničky dříve, než je Gargamel 
znovu vystopuje. A tak jim přijďte do kina 
držet palce, aby se jim to podařilo.
Vstupné: 69 Kč, 102 minut, ml. přístupný

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

Pomníček v lese u Kladek

Výstava obrazů
Ve pátek 30.9. 2011 v 18.00 hodin 
vás srdečně zveme, spolu s auto-
rem, na vernisáž výstavy obrazů 
jevíčského rodáka a jen částečné-
ho odrodilce  Radovana Rady-
se Selingera. 
Výstava bude otevřena na sále zá-
mečku v Jevíčku od soboty 1. říj-
na a ukončena v neděli 9. října. 
Prohlédnout obrazy si můžete v těchto hodi-
nách:

sobota 14.00 – 16.30
neděle 14.00 – 16.30
pondělí 9.00 – 11.00 12.30 - 17.00
úterý 9.00 – 11.00 12.30 - 16.00
středa 9.00 – 11.00 12.30 - 16.00
čtvrtek 9.00 – 11.00 12.30 - 17.00
pátek 9.00 – 11.00 12.30 – 16.00

3.10. v 10.00 hodin sál zámečku – spiso-
vatelka  Ivona Březinová – pásmo pro mlá-
dež
Beseda s oblíbenou spisovatelkou pro mlá-
dež. 

4.10. je Městská knihovna  uzavřena. 

4.10. sál zámečku – zahájení kurzů něm-
činy

6.10. v 18.30 hodin sál zámečku – ces-
topisná přednáška „Kodaň“ pana Tomá-
še Černohouse. Multimediální procházka po 
Kodani.

8.10. od 14.00 
do 17.00 hodin sál zámečku. 
Hrátky s pamětí – 
odpoledne pro maminky dětí růz-
ného věku, zaměřeno na paměť 
a její trénink s ukázkami cvičení.
Mozek je sval a potřebuje pravi-
delně cvičit, léto je období odpo-
činku a proto je nutné opět roz-
hýbat mozkové závity. Městská 

knihovna Vám opět nabízí kurzy tréninku pa-
měti. - kurz pro ty, kteří ještě nezačali a neví, 
co je čeká - kurz pro ty, kteří začali už dáv-
no a chtějí pokračovat - jednodenní kurz pro 
maminky, které chtějí udělat něco pro sebe 
a své děti. Tento kurz bude zaměřen na vše-
obecné cvičení paměti a rady, jak naučit své 
děti si lépe pamatovat. Bude se konat v sobo-
tu 8.10.2011 od 14 do 17hodin. Zájemci hlaste 
se v knihovně osobně, telefonicky 461325229, 
731655437 nebo e.mailem knihovna@jevicko.
net 
• Kurz pro začátečníky, kteří ještě nevyzkou-
šeli jak cíleně prohnat šedé buňky mozkové 
• Kurz pro absolventy z  minulých let, které 
těší neustávat v „týrání“ mozku. 
Přesné datum zahájení těchto dvou kurzů 
všem přihlášeným včas oznámíme.
• Kurz pro maminky s dětmi - pouze u to-
hoto kurzu je známo přesné datum  -  sobota 
8.10.2011 v 17.00 hodin

14.10. 9.00 hodin a 10.00 hodin sál zá-
mečku – Pasování dětí II. tříd na čtenáře.

17.10 do 26.10. sál zámečku – výstava ko-
láží Miroslav Huptycha

Půjdeme-li po  modré turistické značce lesem 
z Nectavy do Kladek Kladeckou dolinou, na-
razíme cestou na zajímavý pomník umístěný 
v její bezprostřední blízkosti (doufejme, že 
správněji znovuumístěný) Lesní správou Svi-
tavy. U pomníku je tento vysvětlující text:
„Vedle staré silnice z Nectavy do Kladek, 
v lese zvaném Hora, stál ještě před druhou 
světovou válkou kamenný pomníček asi 130 
cm vysoký, o jehož původu se zachovalo toto 
vyprávění:
Obec Kladky a veškeré okolní lesy i ostatní 
pozemky náležely odpradávna arcibiskupům 
olomouckým. Koncem 19. století dal arcibis-
kup Theodor Kohn postavit pod Kladkami 
svou lesní cestu od Běleckého mlýna až po 
Kladeckou silnici. Když byla cesta s velký-
mi obtížemi dostavěna, přijel se arcibiskup 
na dokončené dílo schválně podívat a ce-
lou dlouhou cestu se svou četnou družinou 
a s místními lesními zaměstnanci prohlédl 
a pěšky prošel. 
V místech, kde nová lesní cesta ústila do sil-
nice, byl již dlouhým putováním velmi una-
ven, a tak nařídil odpočinek. Nikde v okolí 
však nenašli pařez nebo příhodný balvan, na 
který by si mohl arcibiskup usednout. Proto 
si prý tento vysoký církevní hodnostář sedl 
na zem a na hebkém lesním mechu osvěžil 
své údy.
Poněvadž nikdo z přítomných neviděl nikdy 
svého arcibiskupa sedět jinak než na vypol-
štářovaných křeslech a pohovkách, považo-
vali tuto příhodu za cosi mimořádného a na 
místě, kde arcibiskup Kohn seděl, postavili 
pomník. Později pomník zašel a roku 1976 již 
z něho zbyla jen hromada kamenných kvá-
drů.
Podle vypravování Františka Faltýnka, ředi-
tele školy – důchodce v Kladkách.
Pomník byl částečně obnoven roku 2000 
opět lesníky - personálem Lesní správy Svita-
vy. Nejsme si jisti, zda se jedná právě o zmí-
něný pomník, starý pan řídící uváděl poně-
kud jiný výškový údaj. Jisté však je, že na 
zmíněné lesní cestě stojíte, pan arcibiskup 
Kohn opravdu žil a ona zvláštní příhoda se 
s velkou pravděpodobností stala.“
Tolik text u pomníku.
Theodor Kohn (nar. 1845) měl židovské 
předky, ale již jeho dědeček přestoupil na 
katolickou víru. Olomouckým arcibiskupem 
byl v letech 1892 až 1904. Je považován za 
dobrého hospodáře a významného mecenáše 
umění. Nechal opravit a upravit kroměřížský 
zámek. Zvelebil Květnou zahradu. Finančně 
se podílel na založení muzea J. A. Komen-
ského v Uherském Brodě. Spolu s Augusti-
nem Křivánkem (narozeným v Jevíčku 1847, 
ředitelem chemické továrny v Mochbernu 
u Vratislavi) a Občanskou záložnou v Jevíč-

ku přispěl finančně na stavbu jevíčské reálky. 
Obnovil chudinské fondy farností a podporo-
val řadu sociálních projektů. 
Bylo mu vyčítáno jeho češství, židovští před-
kové, bylo upozorňováno na jeho přílišnou 
pýchu a nadřazené chování, sporné se jevily 
některé jeho zákroky proti kněžím.
Roku 1903 mu zvláštní komise kardinálů na-
řídila rezignovat a byl jmenován titulárním 
arcibiskupem pelusijským. Svůj život dožil ve 
štýrském Ehrenhausenu, kde si zakoupil zá-
mek. Zemřel roku 1915.

Zdroje informací:
Informační tabule u pomníčku zřízená Lesní 
správou Svitavy
Wikipedie (internet)

Štěpán Blažek
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   aneb zábavné odpoledne pro celou rodinu. 

V sobotu dne 8. října 2011 

                           od 15:00 hod. 
 

                 V prostorách tělocvičen ZŠ. 
                             (Vchod zezadu od hřiště s umělým povrchem.) 

                         Prosíme, vezměte si přezůvky s bílou podrážkou 
(lépe nějaké sportovní). 

 

Program: 
divadelní představení RC Motýlek 
malíř Jan Honza Lušovský  
představení se jednotlivých aktivit pro letošní školní rok 
netradiční soutěže pro celé rodiny 
diskotéka 
malá výtvarná dílna   - výrobky z FIMA 
     - zdobení svícnů 
Vezměte si sebou prosím kávovou lžičku! 
 

                  Přijďte pobejt! 

 
Akce je spolufinancována z grantového systému Města Jevíčka na podporu sportovních, kulturních, 
vzdělávacích a jiných volnočasových aktivit. 
Dále potom také z dotací MPSV na podporu rodiny a Pardubického kraje z programu podpory mateřských center. 
Akci ozvučuje AVZO. 
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Fary a „desátky“, ostatní poplatky a daně „kontribuce“
V Jevíčském zpravodaji r. 2004 v únorovém čísle 
jsem informoval čtenáře o „desátcích“ sypaného 
obilí (1 sypaná měřice = 61 l), které poddaní od-
váděli farářům, včetně menší částky v penězích. 
Někteří faráři neměli zájem o „sypané obilí“, ale 
měli zájem o obilné snopy, protože potřebovali 
i slámu. Sedláci při sklizni obilí obilné snopy 
na poli skládali do mandelů (15 snopů). Fará-
ře chtěli ošidit tím, že mu dodali snopy men-
ší, nebo se slámou pohnilou, hodně pomoklou. 
Proto sedláci nemohli snopy z pole odvézt domů 
do té doby, než si farář na poli 
vybral mandele, které mu bu-
dou na faru odvezeny. Někdy je 
vybíral z vůle farářovy učitel. 
„Kontribuce“ byly placeny za 
Marie Terezie (r. 1775) podle 
rozdělení robotníků do 11 tříd: 
1. třída – nejnižší, do které 
byli zařazení ti, kdo neměli po-
zemek (podruzi), kontribuce 
vůbec neplatili a ročně roboto-
vali pouhých 13 dnů.
2. třída – patřila majitelům 
domků, kteří platili 57 krejcarů 
roční kontribuce a jednou oso-
bou ročně robotovali 26 dnů.
3. třída – byla pro poddané, 
kteří ročně platili do 2 zl. 51 
kr., robotovali jednou osobou 
po jednom dni týdně.
4.–7. třída – poddaní s „kon-
tribucí“ stupňovitě rostoucí, též 
s většími povinnostmi robotní-
mi  tak, že v 7. třídě byli ti, co 
platili ročně 9 zl. 30 kr. a byli 
povinni robotovat jednou oso-
bou 3 dny v týdnu.
8.–11. třída – byla obsazena 
sedláky, platící ročně více jak 

9 zl. 30 kr., v 11. třídě ti, co platili více jak 42 
zl. 43 kr. ročně. Robotou „potažní“ byli povinni: 
v 8. třídě 3 dny týdně s párem tažných zvířat, 
v 10. třídě rovněž 3 dny týdně, ale s třemi kusy 
tažných  zvířat, v 11. třídě 3 dny týdně s dvoj-
spřežením (4 tažná zvířata).
V 9.–11. třídě mimo již uvedené ještě od sv. Jana 
Křtitele do sv. Václava byli povinni každý týden 
k jednomu, dvěma, třem dnům pěší roboty jed-
nou osobou, v tyto dny musel dostat robotník 
od vrchnosti ještě chleba. 

Více robotních dnů týdně v té době již nebylo. 
Denní délka od října do března byla 8 hodin, 
od dubna do září 12 hodin. Do té doby byl za-
počítán v zimní době čas 1 hodiny, v letní době 
2 hodiny odpočinku a také cesta na pracoviště 
tam i zpět. 

Tento „robotní pořádek“ v diecézi olomoucké 
vešel v platnost 1. prosince 1775. 

František Plech

Střemeníčko
Jedete-li od Kladek směrem na Litovel, jsou 
na šňůrce cesty navléknuty jako korálky obce 
s velmi přívětivými názvy: Veselíčko, Střeme-
níčko, Javoříčko. Přiznám se bez mučení, 
že jsem původně zamýšlel napsat pár řádků 
o všech třech obcích naráz, jsa okouzlen jednak 
krásou a zvukomalebností českého jazyka, jed-
nak neopakovatelnou a nezaměnitelnou krásou 
krajiny.“Bóže, tři dědinky, nebudu mít ani co 
napsat“, myslel jsem si původně. Avšak hlubo-
ce jsem se mýlil! Popisovat hrůzný osud osady 
Javoříčka za 2. světové války, či nádheru zdej-
ších jeskyní jsou témata notoricky známá. Vy-
bral jsem si proto osadu Střemeníčko. Ves leží 
asi 11 km jihozápadně od Litovle v horském 
terénu Zábřežské vrchoviny v nadmořské výšce 
450m.Východně od vlastní vsi leží o samotě ješ-
tě dvůr Střemeníčko.  Do jižní části katastru za-
sahuje přírodní rezervace Špraněk, jejž součástí 
jsou známé Javoříčské jeskyně. Střemeníčko je 
v písemných pramenech poprvé zmiňováno r 
1384 pod názvem Strzemyn. Založeno bylo pa-
trně mnohem dříve královským lovčím Střeme-
nou z Chudobína, který žil v letech 1202–1215. 

V druhé polovině 14. století byla ves v držení 
vladyky z Bílé Lhoty, dále Jitky ze Ptení a Še-
bora z Dubčan. Znovu ves patřila majiteli Bílé 
Lhoty až do roku 1848, kdy bylo zrušeno pod-
danství. Vývoj počtu obyvatel ukazují výsledky 
jednotlivých sčítání:

Rok Počet domů Počet obyvatel

1790 21 121

1834 31 245

1869 57 445

1900 70 456

1930 78 403

Po druhé světové válce došlo k prudkému po-
pulačnímu poklesu (i v důsledku vypálení Ja-
voříčka). V roce 1961 zde žije 160 obyvatel v 45 
domech. V minulosti se obyvatelstvo 
živilo nevýnosným horským zemědělstvím, pá-
lením vápna a prací v lesích, které patřily Řádu 
německých rytířů – bouzovskému velkostatku. 
Většina obyvatel bouzovské farnosti byla řím-
skokatolického vyznání až do roku 1918. Po 
vzniku Československé republiky přestoupilo 
mnoho katolíků k nové Církvi československé, 
případně pravoslavné. Když jsem pátral, odkud 
se ozývá zádumčivý hlas zvonu, přiznám se, 
překvapily mě baňaté věžičky, v tomto prostře-
dí jaksi nepatřičné. Hlasem zvonu se prozradil 
pravoslavný kostelík Sv. Václava z roku 1936. 
Byl postaven známým stavitelem archimand-
ritou*) Andrijem. (Vsevolod Kolemacký, 8. 2. 
1896 – 13. 2. 1980.) Jeho zajímavý životopis by 
vydal na další kapitolu. 

*) Archimandrita – označení pro představeného klášte-
ra v křesťanských církvích východního (byzantského) 
ritu. Má vyšší postavení, než řádný opat kegumen, kte-
rému je nadřazen.

Laďa

Hlubinný důl u Smolné
Z dřívějších let si pamatuji, že za Smolnou po 
pravé straně silnice do Velkých Opatovic byly 
haldy hlíny, pozůstatky po hlubinném dolu na 
kamnařskou hlínu a lupek Ing. Antonína Sed-
láka z Blanska. 
Před několika lety se mi dostala do rukou 
„Sjízdná kniha“ (Fahrbuch) z roku 1914, do 
které majitel dolu denně psal příkazy k důl-
ní činnosti, kterými se musel závodní „stei-
gr“, p. František Kolář ze Smolné, řídit. Steigr 
zpětně do knihy psal, kde a jak havíři těžili 
materiál na mapou určených „předcích“, jak 
budovali dle potřeby „větrné štoly“ přivádějící 
do podzemí čistý vzduch. Zde bylo též uvede-
no, který havíř na kterém předku fáral, kdo 
v práci chyběl, jak byly ve Velkých Opatovi-
cích na vytěžený materiál objednávány vago-
ny, kteří sedláci koňskými potahy materiál ze 
Smolné do Velkých Opatovic na nádraží do-
pravovali, též jmenovitě, kdo bude materiál 
vagonovat a zde byly i ženy. 
Pro zajímavost první stranu „Sjízdné knihy“ 
uvádím:

František Plech



13Říjen 2011Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

lečnosti, která k nám často dojížděla, byla 
činoherní společnost Václava Choděry, poz-
ději pak hostovaly zde společnosti Muško-
va, Šumova, Štětkova, pak Jeřábkova, která 
měla vždy vybraný soubor vyškolených herců  
a pečlivou výpravu; byla u nás velmi oblíbe-
ná. Zájezdové divadelní představení pořádala  
u nás také po dvakráte činohra Národního di-
vadla v Brně již před asi 30 lety. Za zpěvoher 
působily u nás společnosti Trnkova, Příbram-
ského, Novákova a Zemanova. 
 Společnosti libovaly si naše město jako 
dobrou štaci. Přihodilo se ovšem někdy, že  
i známá společnost se těžko protloukala živo-
tem, měla méně vyškolené herce a posláblý 
repertoár her, a že se jí pak nikde nedaři-
lo. Před dávnými lety vedlo se tak též jedné 
společnosti u nás. Bylo jí propůjčeno jeviště 
asi na tři týdny, ale ředitel pobyt u nás pro-
dlužoval. Nepadlo tehdy mnoho sněhu, a tak 

se vymlouval, že se nemůže stěhova-
ti jinam. Dával hry stále méně 

hodnotné a návštěva přiro-
zeně ochabovala. Aby při-

lákal hojně obecenstva, 
vypravil s velikou re-
klamou senzační hru 
„Devět křížů u Doma-
šova“. Sešlo se skuteč-
ně mnoho zvědavců, 
ale dožili se nemalé-
ho zklamání. Byla to 
tragikomická slátani-
na, patrně výplod buď 
ředitele samého, nebo 

některého jeho herce. 
Obecenstvo se nudilo  

a většinou opustila po dru-
hém jednání sál a ti, kteří 

zůstali, konce také nevyčkali. 
Když ředitel nespokojenost návštěv-

níků nemohl pochopiti, řekl jsem mu: „Ne-
divte se, vždyť jste těmi devíti kříži připravil 
obecenstvu desátý kříž.“ Přece vycítil, že jest 
u nás více nemožný a hry skončily. Leč schá-
zely mu, jak říkal, prachy na stěhování. Aby-
chom mu to umožnili, složili jsme se Karel 
Till, Karel Appel a já a půjčili mu 50 zl., ač 
jsme sami neměli tehdy peněz nazbyt. Aniž 
bychom to byli žádali, vystavil nám ředitel 
směnku splatnou za půl roku. Patrně chtěl 
ukázati, že má ve vydávání směnek praxi, ale 
na jejich honorování zapomínal. Svěřili jsme 
směnku do úschovy Tillovi, jenž na půjčku 
největší částku přispěl. Když ji někdy ve ve-
selé náladě vylovil z peněženky, svěřil ji zase 
druhému z nás, abychom si ji všichni užili. 
Když pak byla dávno promlčena a rozpadá-
vala se, dal nám každému z ní cár, abychom 
měli aspoň blahé vědomí, že patříme také do 
řad majitelů cenných papírů, neboli kapita-
listů. 

Národní práce
 V národní práci u nás a v okolí, zejména 
na Trnávecku, zasloužili se mimo jiných pra-
covníků bývalý říšský a zemský poslanec dr. 
Jan Žáček v Olomouci, dr. Reich. Fischer, ad-

vokát v Olomouci, dr. Hynek Bulín, advokát-
ní koncipient v Brně, dr. Ferdinant Karafiát, 
obětavý lékař a známý lidumil v Konici. Po-
řádali často přednášky za účelem a dobývání 
národních pozic a byli též zakladatelé míst-
ních odborů Národní jednoty. 
 V první době obrození Trnávky získal si 
národní a hospodářskou práci nejvíce zá-
sluh rolník Rudolf Pillich, tamější rodák. 
Jeho přičiněním byla tam založena Záložna, 
pak Mlékárna, které velmi zdárně prospívají. 
Pillich byl též politickým činitelem a stal se  
i říšským poslancem. Spolupracovníky jeho 
byli Viktor Stoupal, pak rolníci Ant. Habiger  
a Frant. Macháček z Lázů. 

Založení Sokola
 Stále rostoucím působením a přibýváním 
nových pracovníků bylo také podmíněno za-
kládání nových českých spolků. Koncem let 
osmdesátých min. století pořádal na pozvá-
ní MUDr. Jana Klimeše brněnský Sokol zá-
jezd do lázní Velká Roudka. Bylo to poprvé, 
že na Malou Hanou zavítala sokolská jedno-
ta, a tak stala se ona letní neděle národním 
svátkem celého našeho okolí. Účast z Jevíč-
ka a všech okolních vesnic byla přečtená. 
Přítomné obecenstvo připravilo brněnským 
hostům vřelé uvítání a s velikým zájmem 
a nadšením sledovalo zdařilé cvičení na ná-
řadí, jež bylo takřka pro všechny novinkou. 
Z našich rodáků cvičil tehdy Jan Utíkal, sta-
vitelský asistent. 
 Tento památný den, pak zájezd prostějov-
ského Sokola do našeho města roku 1892 
byly také vzpruhou k založení jednoty u nás. 
Přičinil se o to toho roku hlavně učitel Aug. 
Hejduk. Žádost o schválení stanov podali 
Emanuel Sedláček, měšťan, Karel Till, lékár-
ník, Karel Appel ml., poštovní úředník, a pi-
satel těchto vzpomínek. Prvním starostou byl 
krátkou dobu Karel Till. Činnosti tělocvičná 
nemohla se zpočátku zdárně vyvíjet pro nedo-
statek vhodných místností, ale i tyto překážky 
byly překonány. Cvičilo se zpočátku v sešlých 
místnostech bývalé pivovarské varny, připrave-
né k budově zámečku. Později byla tato míst-
nost upravena na školní tělocvičnu, kterou 
pak jednota užívala. Teprve roku 1910 našel 
Sokol trvalý útulek ve vlastní budově posta-
vené chvályhodnou obětavostí členstva a pří-
znivců spolku. Jednotě bylo teprve pak umož-
něno plniti řádně své poslání tělovýchovné ve 
všech jeho složkách. Brzo po založení pořá-
dala pak jednota časté výlety do sousedních  
i vzdálenějších obcí jako Unerázky, Bezděčí, 
Vanovic, Horního Štěpánova, Trnávky atd., 
aby šířila zájem o práci a myšlenku sokol-
skou.
 Spolek Ctibor však nikdy nepřekážel roz-
voji jiných spolků, které vedle vlastní čin-
nosti vzaly na sebe úkol kulturně výchovný 
a pokračovaly pak se zdarem v národní prá-
ci Ctiborem započaté. Ovšemže měly již práci 
usnadněnou, neboť půda byla již připravena 
a sémě vlastenecké, zaseté do ní našimi prů-
kopníky před drahnými lety, vzešlo a utěšeně 
rostlo. 

Zábavní podniky
 Bylo pak spolku možno pořádati větší zá-
bavné podniky. Mimo obvyklých zábav byl 
také v pozdějších letech pořádán první Mi-
kulášský večírek s pestrým programem a bo-
hatou nadílkou. Dal k němu podnět a miku-
lášskou scénu vhodně aranžoval katecheta P. 
J. Tymel, aktivní člen Ctibora, jenž byl vždy 
ochotným spolučinitelem při všech národ-
ních a kulturních podnicích. Pro svou milou 
a dobrosrdečnou povahu zůstal dosud v milé 
upomínce četných jeho přátel.
 Zábavní podniky Ctibora stávaly se stále 
více vyhledávány, byly animované, pro-
dchnuté přátelskou soudržností, ne-
byloť tehdy ještě, aspoň u nás, 
politických stran, ani osobních 
nevraživostí a třenic. Bylo to 
nejkrásnější období ve zdej-
ším společenském životě. 
Spolek byl také stále posi-
lován novými členy z řad 
inteligence a rozvinul 
pak všestrannou činnost. 

Kulturní podniky
 První význačnější kul-
turní událostí byla před-
náška oblíbeného, teh-
dy mladého cestovatele St. 
Vráze v letech devadesátých 
min. století. Líbilo se mu tehdy 
u nás, a tak k nám zavítal pozdě-
ji ještě dvakráte. Při druhé přednášce 
vyřizoval nám, zejména pak rodině řezníků 
Bocků, pozdrav od zdejšího rodáka ing. Em. 
Bocka, jenž byl po mnoho roků zaměstnán při 
stavbě dráh v Zadní Indii (Thajsku), s nímž 
se cestovatel Vráz v těch dalekých končinách 
náhodou setkal. 
 Brzo na to následovaly koncerty věhlasného 
prvního českého kvarteta (umělců K.Hoffma-
nna, J. Suka, Oskara Nedbala a K. Wihana). 
Později pak Heroldova kvarteta, virtuózů na 
housle Frant. Ondříčka (po dvakráte), dále J. 
Kociána, ženského sboru moravských učitelek 
za osobního řízení proslulého sbormistra Ferd. 
Vacha, pak dva koncerty Moravského kvarteta.

Kmochova hudba
 Na plesích účinkovala u nás po dvakráte ob-
líbená kolínská hudba za osobního řízení ka-
pelníka Frant. Kmocha. Návštěva na těchto 
plesích byla tak četná, že bylo v sále Záložny 
i všech přilehlých místnostech k umačkání. Sta-
rá generace na tento ples ještě dnes vzpomíná.

Divadelní společnosti
 Časté zájezdy divadelních společnos-
tí přispívaly též k šíření národního vědomí 
v širokých vrstvách lidových. Jedna ze spo-
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Ohlédnutí za prázdninami – 5. ročník víkendového pobytu pro děti
Poslední červencový víkend probě-
hl v areálu na Střelnici již 5. roč-
ník víkendového pobytu pro děti.
Letošní rok se zúčastnilo 43 dětí 
z Biskupic a jejich příbuzní, kteří 
zde jsou na prázdninách.
Pobyt začal v pátek 29.8. vztyče-
ním vlajky a rozdělením dětí do tří 
družstev podle barev:
1. červená – vedoucí Pavel Foret, 
Jiří Živný a Miluška 
2. žlutá - vedoucí Eda Jeniš, Jitka 
Foretová a Jana Macková 
3. modrá - vedoucí Jana Jenišová, Roman Hňou-
pek a Laďa Jandásek
V kuchyni se o přípravu jídel a pití staraly Zde-
na Šebková, Simona Šebková a Jana Koutní-
ková. Hlavním vedoucím pobytu byl Eda Je-
niš. Po rozdělení mělo každé družstvo za úkol 
vymyslet si svůj pokřik. Některé pokřiky byly 
opravdu vydařené: Červení - My jsme velcí klu-
ci, holky, vy jste děti z malé školky. Z naší 
rudé každé ráno, má žlutá, modrá naděláno. 
Ostuda to není však, před námi se pokakat ! 
Potom jsme odešli na průzkum okolí Střelnice. 
Zde jsme narazili na dva rytíře a rytířku. Ti nás 
poprosili o pomoc při záchraně krále a královny. 
A tímto začala celotáborová hra. Děti byly do hry 
zapálené a snažily se při různých soutěžích na-
sbírat co nejvíce stříbrných kamínků, které byly 
potřeba na vykoupení krále a královny od zlých 
únosců.
V sobotu byl budíček brzy ráno. Po rozcvičce a sní-
dani jsme se odebrali k hasičárně na návsi, kde na 
nás čekal autobus a odvezl nás do Mladějova na 
Moravě. Zde jsme nasedli do vláčku, který táhla 
parní lokomotiva a po úzkokolejce jsme jeli 11 km 
až k bývalým dolům na úbočí kopce Hřebeč. Pro 
děti i dospělé to byl jedinečný zážitek. Z výletu 

jsme se vrátili akorát na oběd a po něm šel každý 
do stanu načerpat nové síly do dalších soutěží. 
V 17 hodin za námi přijel kynologický krou-
žek z Jaroměřic a předvedl nám ukázky z vý-
cviku pejsků. Po večeři následoval všemi oče-
kávaný karneval v maskách. Masky byly 
opravdu pestré a nejlepší maskou byla vy-
hodnocena Míša Kalitová jako kovbojka, kte-
rá mimo jiné předvedla, jakumí švihat bičem. 
V neděli dopoledne proběhla celotáborová šip-
kovaná. Děti plnily různé úkoly a na konci na-
šly poklad, kterým zachránily krále a králov-
nu. Po obědě si děti uklidily ve stanech a po 
úklidu přijeli hasiči z Jaroměřic. Ti dětem 
předvedli hasičskou techniku, nechali je na-
hlédnout do hasičského vozu, měli možnost 
si vyzkoušet stříkání z hadice i z vodního děla 
a nakonec vystříkaly hasící práškový přístroj. 
Ale to už se pobyt chýlil ke konci – po-
slední nástup, děti dostaly medaile a di-
plomy za absolvování celého pobytu, stáh-
li jsme vlajku a pobyt ukončili pokřikem. 
Hlavní vedoucí děkuje všem vedoucím, organizá-
torům pobytu a všem, kteří přiložili ruku k dílu. 
AVZU děkujeme za poskytnutí prostor pro pobyt. 
Dále děkujeme spolupořadateli a hlavnímu spon-
zorovi OÚ Biskupice, sponzorům firmě DGF a.s. 
Moravská Třebová, ERGO s.r.o. Chornice a Me-
chanika v.d. Prostějov. Všem maminkám, které 
napekly buchty, paní Kolářové za výbornou do-
mácí šťávu, paní Zechové, manželům Foretovým, 
hasičskému sboru z Jaroměřic, kynologickému 
kroužku z Jaroměřic, manželům Frumoltovým 
a všem ostatním sponzorům, kteří podpořili chod 
tábora.
Dětem děkujeme za účast a těšíme se na příští 
rok !

Jana Jenišová, AVZO Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Pozvánka  
Stezka  odvahy

Pozor, pozor! V sobotu 15. října 2011 
v 18.30 hod. svoláváme všechny nebo-
jácné človíčky (malé i velké) na náves 
před OÚ. 
Co se bude dít? Proběhne již 6.-tý roč-
ník „Stezky odvahy“. 
Trasa opět povede hlubokým, hustým 
a tmavým lesem. Na konci „strašidel-
né“ cesty bude na všechny odvážlivce 
čekat něco dobrého k snědku i pití. 
Baterky nechte doma. Těšíme se na 
všechny „statečné“!!!
Jste všichni srdečně zváni.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Společenská rubrika
září 2011

Naši jubilanti
Sedláček Josef
Berka Adolf
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
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Ohlédnutí – jak probíhaly „Biskupice naruby“
Úderem 14.-té hodiny se na návsi začali trousit 
„holky +kluci“. Kluci měli  tenké hlásky a holky 
zase hrubší. No prostě vše naruby. Velké holky 
se dostavily v úžasných večerních róbách, ne-
chyběly ani střevíčky na vysokých podpatcích. 
Některé dámy je ale během chvilky zuly, protože 
se jim v nich vyvracely nožky. 

Pro všechny odvážné pořadatelé připravili asi 10 
stanovišť se soutěžemi, např.: přelézání štaflí se 
lžící, na které byl míček, malování křídou na ta-
buli se zavázanýma očima, chůze v obrovských 
holínkách, chůze na chůdách, házení létajícího 
talíře do ohraničeného kruhu, stříhání bonbó-
nů uvázaných na provázku, ale se zavázanýma 
očima atd… Za každé splnění úkolu byly děti 
odměněny. Také se hrály společné hry např. 
židličkovaná, podlézání tyčky. Nejvíc se  všem 
zúčastněním líbilo přetahování s lanem – děti 
proti dospělým.  Klání  skončilo nerozhodně, 
lano se nám totiž podařilo přetrhnout. Takoví 
jsme v 
Biskupicích siláci. Také proběhla tolik očekáva-
ná tombola. Cen bylo tolik, že kdo si zakoupil 
los, ten zaručeně něco vyhrál. Během celého od-

poledně hřálo hezky sluníčko, hrála příjemná 
hudba – k poslechu i tanci. Z udírny se linula 
vůně klobásků, které i znamenitě chutnaly.
Prožili jsme veselé, soutěživé odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice 

ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í 
ze 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce BISKUPICE ze dne 25. srpna 2011

8/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program jednání

b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise

c) úpravu rozpočtu dle zápisu

d) kupní smlouvu na prodej pozemku par. 
č. 199/34 o výměře 738 m2 v obci Biskupice 
a katastrální území Biskupice u Jevíčka panu 
Michalu Sokolovi, bytem Husova 5, PSČ 602 
00 Brno – střed, za účelem výstavby RD

e) kupní smlouvu na prodej pozemku par. č. 
199/28 o výměře 836 m2 v obci Biskupice 
a katastrální území  Biskupice u Jevíčka panu  
Tomáši Macalovi, bytem Tyršova 29, PSČ 682 
01 Vyškov, za účelem výstavby RD

f) kupní smlouvu na prodej pozemku par. č. 
199/42 o výměře 826 m2 v obci Biskupice 
a katastrální území Biskupice u Jevíčka panu 
Miroslavu Rakovi, bytem Pustiměř 186, PSČ 
683 21, za účelem výstavby RD

g) žádost o koupi pozemku a smlouvu o bu-
doucí kupní smlouvě na prodej pozemku par. 
č. 199/27 o výměře 879 m2 v obci Biskupi-
ce a katastrálním území Biskupice u Jevíčka 
panu Alexis  Regueyra Bolaňos, bytem Zá-
mek 14,  PSČ 679 63 Velké Opatovice a paní 
Miroslavě Štarkové, bytem Plechtinec 3, PSČ 
569 41 Městečko Trnávka, za účelem výstav-
by RD

h) kupní smlouvu na  koupi  pozemku dle 
geometrického plánu č. 219-505/2011 par. 
č. 176/15 (zahrada) o výměře 3 m2 a par. č. 
176/16 (ost.plocha-ost.komunikace) o výměře 
1 m2 v obci Biskupice a katastrální území 
Biskupice u Jevíčka do vlastnictví obce Bis-
kupice od manželů pana Františka Faltýnka 
a paní Jaroslavy Faltýnkové ,oba bytem Bis-
kupice 127, PSČ 569 43 za podmínek dle zá-
pisu 

ch) kupní smlouvu na koupi pozemku dle ge-
ometrického plánu 219-505/2011  č. par.1025 
(ost.plocha-ost.komunikace)  o výměře 13 m2 
v obci Biskupice a katastrální území Biskupi-
ce u Jevíčka do vlastnictví obce Biskupice od 
pana Jiří Navrátil, bytem Biskupice 111, PSČ 
569 543 za podmínek dle zápisu

i) smlouvu č. 110013 s VIP produkce Vojtěch 
Polanský, Za Horou 466, PSČ 664 82 Říčany 
u Brna, IČ: 11486244 na zajištění programu 
na akci „Biskupické kaléšek“ konaný dne 1. 
října 2011 v částce 64 000,- Kč

j) cenovou  nabídku na vybudování veřejné-
ho osvětlení k místnímu hřbitovu od pana 
Vítězslava Macka, bytem Biskupice 134, IČO 
49469967, ve výši  28 599,- Kč vč. DPH

k) žádost o příspěvek na zakoupení osobní-
ho automobilu pro potřeby klientů ze dne 
4.8.2011 ve výši 1 000,- Kč Oblastní charitě 
v Moravské Třebové 

l) žádost ČČK Biskupice ze dne  24.8.2011 
o finanční příspěvek na akci „Biskupice Naru-
by“ konanou dne 3.9.2011 ve výši 2 000,- Kč

8/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) žádost ze dne 19.8.2011 pana Michala So-
kolu, bytem Husova 5, PSČ 602 00 Brno – 
střed, na koupi části  pozemku par. č. 199/48  
v obci Biskupice a katastrálním území Bisku-
pice u Jevíčka 

b) zápis z kontroly provedené na základě zá-
kona 320/2001 Sb.  dne 15.8.2001 na Obec-
ním úřadě v Biskupicích

c) zápis z kontroly provedené na základě zá-
kona 320/2001 Sb.   dne 15.8.2011 v Mateř-
ské škole v Biskupicích

8/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) pověřuje starostu k podpisu smluv uvede-
ných v bodě 8/1 tohoto usnesení

Dalibor  Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci říjnu

Růžena Knollová
Jiří Koutný
Alena Tylšarová
Eva Bubáková
Bohumil Voznička
Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Zahájení školního roku

Hra v přírodě

Tak jako v jiných školách, i v Chornicích za-
čal 1. září školní rok. Letos ale v Chornicích 
bylo zahájení trošku jiné, slavnostnější. Při-
vítat našich 11 prvňáčků přijela krajská rad-
ní pro školství Pardubického kraje paní Ing. 
Jana Pernicová. Dětem předala dárečky a po-
povídala si s nimi i s rodiči. Velice kladně 
ohodnotila práci naší školy a prostředí školy, 
ocenila, jak pěkně škola vypadá a jakých vý-
sledků děti v naší škole dosahují. Její slova 
jsou pro nás závazkem k tomu, aby se naše 
škola i v novém školním roce dobře prezen-

tovala a aby měla stále úspěšné žáky a absol-
venty, kteří budou na léta ve škole s radostí 
vzpomínat. Školní práci nám v letošním škol-
ním roce jistě zpestří nové vybavení učeben 
moderní technikou a nejen to. I pro letošní 
rok jsme si naplánovali spoustu zajímavých 
akcí, exkurzí a výletů, které pomohou dětem 
v poznávání a dobře je připraví na jejich vstup 
do života dospělých.  Všichni, kteří se na slav-
nostním uvítání sešli, chtějí dětem  věnovat 
co nejvíce ze svých schopností a zkušeností 
a věříme, že se jim to podaří. 

Po čekání na příznivější počasí byla pro 
žáky II. stupně v rámci environmentální vý-
chovy v úterý 13. 9. 2011 připravena hra 
v přírodě. 
Po nástupu a rozdělení do soutěžních druž-
stev se nejprve žáci vydali společnou vy-
cházkou do obce Vrážné. Odtud v pravidel-
ných intervalech pokračovaly družstva plnit 
soutěžní úkoly na trase Vrážné - Bezděčí. 
Úkoly byly po stavené nejen na vědomos-
tech a znalostech, ale i na prověření ma-
nuální zručnosti. Zakončení soutěžní trasy 
bylo v areálu tamního výletiště, kde také 
proběhlo závěrečné vyhodnocení nejlep-
ších družstev, spojené s předáním sladkých 
cen. 
Během celé akce se žáci pohybovali v krás-
né přírodě, kde měli možnost pozorovat 

rostliny či živočichy místní flóry a fauny. 
Mnozí z žáků na vlastní oči poprvé v životě 
spatřili například plcha velkého. 
Tato hra se všem líbila a byla veselým zpes-
třením začátku školního roku.

Ing. Ivo Vymětal a Mgr. Alena Továrková

Sbor dobrovolných hasičů Chornice 
a Obec Chornice zvou srdečně  

širokou veřejnost na třetí 

lampionový 
průvod

konaný u příležitosti státního svátku 

Dne vzniku samostatného 
Československého státu, 

dne 27. října 2011.
Sraz účastníků je před budovou býva-
lého KRASU v 18:00 hodin a průvod 

bude zakončen malým pohoštěním pří-
tomných buď v areálu na hřišti nebo 

v kulturním domě – podle počasí.
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Taneční kurz
Obec Chornice připravuje podzimní 
taneční kurz pro  začátečníky a také 
pro ty, co už s časem zapomněli. V pří-
padě dostatečného zájmu veřejnosti, 
poběží kurz od měsíce listopadu, každý 
týden v pátek nebo v neděli – podle 
zájmu většiny absolventů. Předpoklá-

dá se absolvování 10-ti 
lekcí a závěrečného 

věnečku. Celá akce 
proběhne 
v kultur-

ním domě 
v Chornicích. Bližší 
informace získáte 
v kanceláři obecní-

ho úřadu, nebo na 
telefonním čísle:  
461 327 807.

Sraz osmičkářů – O  putovní pohár starosty obce

Obec Chornice a chorničtí rybáři  
ve spolupráci s Agenturou KORÁB 

pořádají v sobotu 22. října 2011  
od 16 hodin v sále kulturního 

domu v Chornicích

divadelní představení

Princezna 
s dlouhým nosem

Pohádka o tom, jak 
princeznu postihla ne-
jedna pohroma. Pohád-
ku sehrají herci brněn-
ského divadla Koráb. 

Vstupné dobrovolné!!!

V sobotu 3.září se konaly závody v požárním 
útoku s požární stříkačkou PS-8.
Za nádherného slunečného odpoledne se do 
naší obce sjelo 9 družstev mužů a 3 družstva 
žen, která se utkala nejen o vítězství, ale i o vel-
ký putovní pohár starosty obce. Malým bonbón-
kem navíc byli nejmladší hasiči z Chornic.
Za účasti rozhodčích ze širokého okolí mohly 
začít samotné závody.  Soutěž probíhala na dvě 
soutěžní kola, lepší čas se započítal do koneč-
ného pořadí.
Soutěž odstartovala družstva žen. Družstvo 
z Hartinkova, které startovalo jako první, ukáza-
lo, co umí, a nasadilo časovou laťku velmi vyso-
ko. Našim ženám se první útok moc nepovedl, 
ale i po vystoupení posledního soutěžního druž-
stva udržely druhé místo.
Poté následovala družstva mužů. První kolo bylo 
pro naše družsto velice dobré a prozatím drželo 
první příčku. 
Přestávku nám vy-
plnili naši mladí ha-
siči, kteří ukázali, 
co se naučili, a je-
jich ukázka sklidi-
la ohromný potlesk, 
který si opravdu za-
sloužili.
Po malém osvěže-
ní se všichni pilně 
připravili na druhé 
kolo, které již  roz-
hodovalo o celkovém 
umístění.
Druhé kolo odstarto-
valy opět ženy.V tomto kole si naše reprezen-
tantky výrazně polepšily a vítězství jim uniklo 
jen o vlásek. Celkově se nakonec umístily na 
krásném 2.místě.
V druhých kolech mužů bylo vidět obrovské na-
pětí a nervy všech soutěžních družstev. Celkové 
pořadí se ještě měnilo, ale výsledek byl nakonec 

O putovní proudnici SDH Hartinkov
Za muže: Písek František - stroj
 Liška Vladimír - savice
 Písek Michal – savice - koš
 Felner Tomáš - proud
 Pohanka František - proud
 Bubák Zbyněk - proud
 Jachan Stanislav - rozdělovač

Fotogalerie ze soutěží naleznete na stránkách: sd-
hchornice.estranky.cz

Za SDH Chornice Andrea Pohanková

V sobotu 27.8 .se konaly závody v požárním úto-
ku dle místních pravidel hasičů Hartinkov.
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů a 3 
družstva žen. Reprezentanti Chornic v kategorii 
mužů se těchto závodů zúčastnili již v loňském 
roce, ale naše ženy letos poprvé.
Provedení útoku: Družstva měla 2 pokusy, sání 
z přírodního zdroje. Sání bylo provedeno na 3 
ks savic a 3ks proudnic.
Byl to poněkud netradiční požární útok, ale 
našim mužům a ženám se vedlo výborně. Obě 
družstva vybojovala krásná druhá místa. Všem 
zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně 
úspěchů do dalších soutěží.

Rádi bychom zde uvedli všechny, kteří nás re-
prezentovali v této soutěži, ale i v mnoha dal-
ších.
Za ženy: Jarkovská Kateřina - stroj
 Popelka Adam - savice
 Tlustošová Lucie – savice - koš
 Ševčíková Simona - proud
 Ševčíková Světlana - proud
 Horníčková Denisa - proud
 Jarkovská Pavlína - rozdělovač

jednoznačný. Putovní pohár si od-
vezli hasiči z Hartinkova. Našim 
mužům unikl pohár o pár desetin 
stejně jako ženám a obsadili tak 
celkové 2.místo.

K příjemné atmosféře soutěžního 
dne přispěl i pan Michal Počka, 
který program provázel slovem 
a kterému patří veliké poděko-
vání. Dále děkujeme všem roz-
hodčím a starostovi naší obce za 
účast na našich závodech. Se vše-
mi příznivci požárního sportu se 
těšíme na shledání opět za rok.

Konečné pořadí: 
Ženy 1. místo Hartinkov
 2. místo Chornice 
 3. místo  Dzbel
Muži 1. místo Hartinkov
 2. místo Chornice
 3. místo Radkov

Za SDH Chornice Andrea Pohanková
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Obec Jaroměřice

Hasiči v jaroměřické družině

Návštěva u Rumcajse

V naší školní družině nehořelo ani nás nepo-
stihla jiná katastrofa. Hasiči za námi přijeli 
v rámci prevence a možná některým napomoh-
li při výběru budoucího povolání. Děti si pro-
hlédly vybavení auta, někteří na vlastní kůži 

Soutěží se v naší škole objevuje mnoho, ne vždy 
však končí vítězstvím. Tentokrát to ale vyšlo 
a žáci současné 3. a 4. třídy se zařadili 
mezi oceněné účastníky soutěže Malu-
jeme a kreslíme s Václavem Čtvrtkem. 
Pro získanou cenu jsme se společně se 

zástupci z řad učitelů, vychovatelek a rodičů 
i s paní knihovnicí vypravili do dalekého Jičína 

za samotným Rumca-
jsem. U Rumcajse doma 
jsme potkali nejed-
nu známou pohádko-
vou bytost, a dokonce 
i českého herce Jiřího 
Lábuse, který odměny 
za celou pohádkovou 

komisi předával. Celý pohádkový Ji-
čín s ukázkou řemesel jsme shlédli 
i z jičínské věže. Do noty nám padlo 
i skvěle vydařené počasí a příjemná 
cesta autobusem. Tento úspěch se 
stal jistě motivací nejen pro nás, ale 
i pro celou naši školu. 

4. třída a Mgr. Marcela Langerová

vyzkoušeli zdravot-
nické pomůcky. Vi-
děli jsme založení 
ohně a stříkačkou 
jsme hasili pomysl-

ný požár. Ten pravý záži-
tek pro některé děti byl 
odvoz hasičským autem 
domů. Bratrům Bidmo-
novým děkujeme za vel-
mi příjemné a poučné 
odpoledne a vřele všem 
školám a družinám do-
poručujeme. S. V.

Vážení občané, 
věnujte pozornost 

tomuto sdělení
Nyní, pokud zjistíte poruchu na veřejném 
osvětlení, prosím Vás, nahlaste ji panu 
Schreiberovi mladšímu na telefonní č. 
774 571 871, který opravu provede.
Dále je možné poruchy hlásit p. Ji-
římu Popelkovi na telefonní číslo 
776 763 662 (možno i SMS zprávu), 
nebo e-mail: elpo@jevko.net, nebo 
www.elpo-jevicko.cz.
Z ekonomických důvodů se nebude, dle 
závažnosti, jezdit ke každému světelnému 
bodu zvlášť.
Při nahlášování poruchy nezapomeň-
te vždy nahlásit číslo světelného bodu 
uvedeného na stožáru svítidla.
Děkuji za shovívavost a trpělivost a věřím, 
že vše bude probíhat ke spokojenosti jako 
dosud.
Zároveň bych chtěl ještě jednou poděkovat 
panu Jiřímu Batelkovi, který tyto práce 
dosud vykonával.

Rostislav Grulich, starosta obce Jaroměřice

Zahájení školního 
roku

1. září – tolik očekávané datum, zvláště pro 6ti–
7mi leté děti, které jdou do školy poprvé.
Pro děti i jejich rodiče je to den nanejvýš svá-
teční, neboť zasednutí do školních lavic je vý-
znamný předěl v životě nejen dítěte, ale celé 
rodiny. Proto i dojetí v mnoha očích, malá du-

šička, zdali bude vše zvladatelné…
Pan ředitel Mgr. František Václavek děti i ro-
diče úvodem přivítal, i pan starosta Rostislav 
Grulich dodal všem odvahu. Nejdůležitější oso-
bou toho dne a následujícího celého školního 
roku 2011/2012 byla zajisté paní učitelka. I le-
tos se na 14 prvňáčků těšila a pestře vyzdobi-
la prostory 1.třídy. Mgr. Ivana Bartošová patří 
k nejzkušenějším na ZŠ v Jaroměřicích a jistě 
naučí i tyto děti všemu nejzákladnějšímu.

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

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

Významné jubileum v měsíci říjnu oslaví:
Stanislav Gloc
Alžběta Hloušková
František Ent
Všem jmenovaným  
přejeme hodně zdraví  
a radosti z příjemně  
prožitých dnů.

Narození: 
Šimon Šobáň
Novorozenému občánkovi a jeho rodičům pře-
jeme společný  radostný a spokojený život.

Z řad jaroměřických občanů náhle odešel 
pro rodinu i obec těžce nahraditelný
pan Jiří Batelka
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou sou-
strast.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc říjen 2011, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
Do 13.10., VS v době provozu knihovny, vstupné dob-
rovolné
MILOVNÍCI KNÍŽEK, výstava koláží a fotomontáží bás-
níka, aforisty a výtvarníka
MIROSLAVA HUPTYCHA, člena Obce spisovatelů 
a Mezinárodního PEN klubu
Do 21.10., VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH, knihy, které doma přebývají nabídněte 
knihovně, jiným zájemcům, nebo posléze do humanitár-
ní sbírky. Manipulační poplatek při koupi od 1–5 Kč.
2.10. neděle, 9.00-18.00 hodin, VS, další kurz v nedě-
li 30.10.
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
3.-9.10. TÝDEN KNIHOVEN 2011
Registrace nových členů zdarma
3.10. pondělí, 13.00 hodin, VS
Beseda se spisovatelkou knih pro děti i dospělé 
PhDr. Ivonou BŘEZINOVOU
Autogramiáda, prodej či možnost objednávky autorči-
ných knih za nižší ceny
4.10. úterý, 11.00 h., Zrcadlová kaple Klementina, Praha
Vyhodnocení soutěže KNIHOVNA ROKU 2011, účast 
nominované jaroměřické knihovny
4.10. úterý, 18.00 hodin, počítač.učebna ZŠ, další hodi-
na 18.10. v 18.00 h
Kurz práce na počítači s lektorkou Mgr. Irenou Štaf-
fovou
5.10. středa, 10.30 hodin, knihovna- VS
Setkání maminek a dětí v knihovně, „Knihy pro 
nejmenší – odb.literatura pro maminky“
5.10. středa, 16.00 hodin, zadní místnost dvora CŽP, 
další hodina 19.10. ( 1x za 14 dní)
Výtvarná keramická dílna s paní Janou Trantírkovou
6.10. čtvrtek, 9.00 hodin, VS
Setkání s výtvarníkem  Adolfem DUDKEM,  děti z MŠ 
Jaroměřice, Biskupice a Úsobrno
7.10. pátek, 18.00 hodin, VS, vstupné dobrovolné
Cest. přednáška s Mgr. Karlem Kocůrkem „Sám 
v Himaláji“ 
Po přednášce PRODLOUŽENÁ V KNIHOVNĚ – spo-
lečné čtení s hudbou a občerstvením

8.10. sobota, 9.00 hodin, VS
Kurz patchworku s lektorkou Renatou Edlmanovou
10.- 21.10., OK – CŽP, v době provozu knihovny
Příjem objednávek na DUŠIČKOVÉ VAZBY ze zahrad-
nictví Borotín a Radišov
Prodej se uskuteční v úterý 25.10. od 13.00 do 15.30 
hodin
12.10. středa, 16.15 hodin, klubovna, zahajovací hodi-
na, zájem potvrďte v knihovně
Základní kurz šití s lektorkou Táňou Koudelkovou na 
vlastním kufříkovém stroji
14.10. pátek, 11.00 – 15.30 hodin, VS
Second hand, prodej levného textilu s paní Veroni-
kou Navrátilovou
14.10. pátek, 18.00 hodin, VS, vstupné dobrovolné
Odborná přednáška s PhDr. Ilonou Pešovou „Co má 
umět dítě, než jde do školy“, 
paní psycholožka poradí a ráda odpoví na Vaše připra-
vené dotazy.
15.10. sobota, 16.00 hodin, VS
Meditace s ezoterikem Broňou Rotherem, cena 250 Kč
18.10. úterý, 17.00 hodin, klubovna, zahajovací hodina
Němčina pro začátečníky, kurz vedený Mgr.
B.Bohatcovou, zájem potvrďte v knihovně
21.10. pátek, 18.00 hodin, VS, vstupné dobrovolné, 
možnost poradenství o zakládání zahrad
KENKEN HOFEN –zahrada tulipánů, beseda se za-
hrad. výtvarnicí  p. J.Trantírkovou 
o cestě do Holandska, výstava tamních fotografií a pří-
rody Thajska
22.10.sobota, 9.00 – 12.00 hodin, zadní místnost dvo-
ra CŽP
Humanitární sbírka, bližší info na plakátech
22.-23.10. sobota 14.00 – 17.00 h, neděle 9.00-11.00,  
14.00 – 17.00 hodin, VS
VÝSTAVA  OVOCE A ZELENINY a jiných výpěstků 
členů i nečlenů ZO ČZS, 
příjem exponátů v pátek od 15.00 ti hodin ve výstavní 
síni CŽP, vstupné dobrovolné
25.10. úterý, od ZŠ v 18.00 hodin  
PRŮVOD s osvětlenými dýněmi a lampióny do dvora 

CŽP, ve VS a na dvoře 
Zábavná pohádka a odborný výklad p. Černohousové 
z hvězdárny v Prostějově (nepotvrzeno) 
29.10. sobota, odjezd autobusu fa.Matocha od zastávek 
ČSAD do Olomouce,
Jaroměřice 17.15 h, Jevíčko17.20 h, Biskupice 17.30 h, 
vstupné 330,-+ jízdné 75, tj. 405,- Kč
Zájezd do Moravského divadla na operu La Traviata, 
závazné přihlášky v knihovně

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s BcA. Rachel Lees a Ing. Ludmilou 
Charvátovou v klubovně CŽP
Pondělky  začátečníci 15.00 h,  pokročilí 16.30 h
Dramatický kroužek s MgA. Zdenou Selingerovou 
v ZŠ
Pondělky  od 16:15 do 17:15 h, měs.poplatek 100Kč na 
dítě.Platba předem 350,Kč- do Vánoc
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Aerobic s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP – ponděl-
ky od 16.30 h
Pilates s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP – pondělky 
od 17.40 h
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP -Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
Orientální tance s Mgr. Alenou Kriklovou ve výst. 
síni CŽP
začátečnice - čtvrtky od 19.00 h, pokročilé - středy od 
19.30 h
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  - pátky  od 17.00 
hodin

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

Naprosto neobvyklá , dá se říci , cestopisná 
přednáška s magickým podtextem, se usku-
tečnila v pátek 2. září 2011.
Nikoli ve výstavní síni, ale na 
zahradě Dvoustovky, při bez-
pečnostně založeném ohníč-
ku, posedělo 25 zúčastnělých 
příznivců jmenované témati-
ky a příjemné cestovatelky, 
souznělé s přírodou i indián-
skými rituály, Mgr. Jitkou Ví-
chovou.
Tato mladá žena navštívila 
Jaroměřice již při vernisáži 
astromandal a naše činnost ji 
oslovila natolik, že vyjádřila 
přání také nabídnout k po-
slechu svůj životní a cestova-
telský příběh, který je velice zajímavý a odliš-
ný od běžného životního stylu většiny z nás.

Milovníci knížek
Výstava s tímto líbivým názvem je určena prá-
vě Vám.
Stovka koláží básníka, aforisty, editora, člena 
Obce spisovatelů a Mezinárodního PEN klu-
bu, výtvarníka MIROSLAVA HUPTYCHA zdo-
bí prostory výstavní síně v Centru života 
a podnikání.
Originální myšlen-
ka, nápad, vtip, 
poezie a precizní 
výtvarné provede-
ní dnes již pomocí 
počítačové techni-
ky - jsou obsaže-
ny v každém ob-
rázku.
Těžko hledat nej-
lepší. A přesto 
jsou hosté vyzváni, aby si sami zvolili 3 nej-
lepší koláže. Anketní lístky budou slosovány 
a vylosovaným pan výtvarník věnuje stolní ka-
lendář a knihu Milovníci knížek.
Vhodně byla výstava zvolena od 19. září do 
15.října 2010, neboť ve dnech od 3.do 10.10. 
probíhá Týden knihoven, kdy jsou knihy, 

Putování do neznáma s Mgr. Jitkou Víchovou
Delší čas pobývá ve Španělsku, navštívila vý-
chodní země -Vietnam, Kambodžu aj. Ač má 

české kořeny, necítí se být 
ničím a nikým vázána, ráda 
mění svá působiště a věnuje 
se spíše duševní činnosti. Je 
přesvědčena, že byla v mi-
nulém životě šamankou, 
neboť souznění s přírodou, 
léčitelstvím a magií jsou jí 
naprosto přirozenými hod-
notami.
Její příjemný projev, umoc-
něn indiánskou hudbou 
a ohněm, byl opět něčím 
neobyčejným v období ba-
bího léta.
Přejme paní Jitce štěstí a je-

nom radostné osudové okamžiky, třeba někdy 
příště v Jaroměřicích.

knihovny a Vy čtenáři zvláště ve vážnosti.
Snad současně probíhající Burza knih nebude 
výstavě vadit- knihy pak budou všude, nejen 
v knihovně, ale na zdech, na stolech možná 
i pod stoly....

Určitě si najděte chvilku a přijďte se zamys-
let a pousmát nad vtipným významem koláží 
pražského básníka a výtvarníka Miroslava Hu-
ptycha. (nejlépe v půjčovní době knihovny)
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Zajišťujeme 
veškeré pohřební 

a hřbitovní 
služby

Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme 

na telefonické požádání i mimo 
pracovní dobu.

Dále nabízíme prodej hřbitovních 
doplňků (svíčky, urny, vázy,  

hřbitovní drť).

BYT 3+1 K PRODEJI – Prodám byt ve zděném BD o výměře 
72 m2 v Jevíčku s vlastním TUV . Rekonstruovaný v roce 2009: plastová 
okna; nová podlaha, elektroinstalace a voda; kuchyňská linka s vestavnými 
spotřebiči; koupelna; od roku 2010 nový plynový kotel se 60 l zásobníkem . 
K bytu náleží balkon a sklep . Byt není zatížen splátkami hypotéky SBD 
a lze jím ručit!!!
Cena dohodou . Tel: 775 613 712

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

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

K-EUROMONTs.r.o.KONICE

BLUE  EVOLUTION 
se stavební hloubkou 92mm 

a třemi těsněními

R E G I O N Á L N Í  P A R T N E R

InexDesign

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE - ZATEPLENÍ 
RODINNÝCH DOMKŮ, BYTOVEK

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

CHRAŇTE SVÉ SRDCE!

Lékárna U Bílého Anděla, Jevíčko
Vás v souvislosti se Světovým dnem srdce
zve na BEZPLATNÉ měření hladiny
cholesterolu v krvi a krevního tlaku.

KDE: Lékárna U Bílého Anděla, Jevíčko
KDY: 14. 10. 2011, 11.00 – 17.00 hodin

Lékárna
U Bílého Anděla

Palackého nám. 14
569 43 Jevíčko
Tel.: +420 461 325 600

Prodám rodinný dům č . p . 21 v obci 
Jaroměřice (3+1, plynové ústřední vytápění, soc . 

zařízení), vhodný k rekreačním účelům . Cena 
dohodou . Více informací na telefonu 777 017 623.


