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Fotoaktuality

V Jevíčku přistál vrtulník

Revitalizace náměstí pokračuje

Setkání se starostou Bobrovce

Bobrovecká dolina 2011
Již 51 roků navštěvují děti z Jevíčka a blízkého okolí 
Bobroveckou dolinu na Slovensku. Tradice letních tá-
borů sahá až do roku 1953, kdy jevíčský učitel Fran-
tišek Továrek položil základ tradici, která v regionu 
Malé Hané ale i v regionu Liptova nemá obdoby. V le-
tošním roce byl o tábor značný zájem, přihlásilo se 52 
táborníků. Nakonec sice odjelo jen 51 a 2 se v prů-
běhu tábora museli vrátit 
domů. 
Letošní tábor se jmenoval 
LIPTOV v duchu poslední-
ho ze čtyř táborových hesel: 
Slunci, horám, mládí, vlaj-
ce. Vlajka je totiž symbolika 
a tak i Liptov je symbolem pro naše 
táboření. Z knihy Z liptovské truhlice 
od autorů Petra Vrlíka a Petra Vítka jsme 
vybírali prastaré pověsti a postupně s nimi děti se-
znamovali.  Stejně tak tematicky byla koncipována 
celotáborová hra. Její grafiku tvořila koláž z pohled-
nic středního Liptova.
Děti byly rozdělěny do 5 družin. Každá družina měla 
svého vedoucího a některá i instruktora. Přibližně 
každý den byla nejméně jedna hra do „celotáborov-
ky“. Družiny tak podle bodového ohodnocení postu-
povali po jednotlivých metách do cíle. Tuto soutěži-
vou formu jsme začali praktikovat již v roce 1982. 
Letošní celotáborovou hru vyhrála družina zelená 
s vedoucí Helenkou z Biskupic a instruktorem Fil-
dou z Jevíčka.
Zdravotní dozor zajišťoval opět  Martin Bušek-vojen-
ský zdravotník, který si po své poslední misi v af-
gánském Logaru přivezl pasteveckého psa Arnolda. 
Z malé kuličky vypiplal statného hlídače, který větřil 
nejen po cizích kolemjdoucích, ale v noci i po med-
vědech. Navíc absolvoval jak túru na Sivý vrch, tak 
i na Baníkov.

V letošním roce přibylo na táboře muzikantů a hu-
debních nástrojů a tak se zase „békalo“ o něco více. 
Výsledkem harmonického preludování je nová tábo-
rová písnička s názvem Zabíjačková. Ta charakterizu-
je předtáborovou činnost pro zajištění zásob, kterou 
má na starost Stanmont, společnost s vrčením ome-
zeným. Jde o seskupení taťků. Z letošních 14 členů 
13 táborem prošlo.
S pomocí moderních radarových technologií jsme 
plánovali horské túry s pěkným počasím.
Výstup na Babky zvládli kromě třech táborníků 
všichni. Skupinka zdatnějších ještě pokračovala na 

Sivý vrch. Za týden na to se 15 táborníků a vedou-
cích vypravilo na bájný Baníkov vysoký 2178 m.n.m. 
Mimo něj zdolali ještě Spálenou a Salatín, které mají 
také nad 2000 m.
Díky majiteli horského hotelu Mních jsme měli záze-
mí v jedné z alpínek bývalého tábora Mier.
Sloužila jak pro stavěcí četu, uložení mrazáku s ma-

sem tak i pro děti. Nakonec 
poslední noc, kdy byl tábor 
zbouraný, děti přespaly ve 
společenské místnosti toho-
to zařízení.
V letošním roce bylo po-
časí opravdu pestré. Když 

jsme přijeli 30.6. a začali tábor sta-
vět, teplota klesla na 9°C a Tatry byly 

ze soboty na neděli pod sněhem. Děti vítal 
déšť, ale na výpravy do hor už bylo zase pěkně. Slu-
níčko začalo pracovat a tak jsme byli svědky i teplot 
přes 40°C. Jindy zase napadly kroupy a některé měly 
velikosti křepelčích vajec. Nejhorší však bylo, že nám 
pršelo poslední dva dny a tak celkem suchý inventář 
se změnil v mokrou a těžkou spleť věcí. 
V sobotu po příjezdu jsme museli všechny celty roz-
táhnout v sokolovně, aby nezplesnivěly. Děkujeme za 
vstřícný přístup Radkovi Sedlákovi při sušení mate-
riálu.
Pro přepravu dětí na tábor  jsme požádali o pomoc 
SDH Jevíčko, kteří nám vyhověli. Touto cestou by-
chom chtěli poděkovat Karlovi Skácelovi, který 
všechny čtyři cesty odřídil. 

Pro zvýšení kultury stolování jsme v letošním roce 
pořídili 6 tzv. pivních setů, ke kterým si děti mohly 
pohodlně sednout. Ve firmě SVITAP jsme zakoupili 
díky grantové pomoci Města Jevíčka prostorný stan 
Svitava, do kterého se v době dešťů vlezl celý tábor. 
Byl to poslední stan, který se na táboře boural. 
Tábor navštívil i starosta Bobrovce Laco Sedlák.
Slzy v očích dětí  po příjezdu do Jevíčka jsou znám-
kou povedené akce. Fotodokumentace z letošní-
ho tábora je na stránkách www.jevicko.cz v kate-
gorii fotogalerie. Příští rok bude tábor v termínu 
3.-20.7.2012.

Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří 
se zasadili o zdar tábora.

Ing. Roman Müller, starosta



2 Jevíčský zpravodajSrpen 2011 ZPRÁVY Z RADNICE

www.jevicko.cz

Dne 7. 7. 2011 proběhlo avizované kácení 
7 kusů vzrostlých jírovců maďal v aleji U Zá-
mečku, dva mladé stromky téhož druhu byly 
přesazeny na pozemek města v lokalitě pod 

bývalým židovským hřbitovem. Tato událost 
přinesla různé ohlasy veřejnosti, což potvrzu-
je také přítomnost pracovníků České inspek-

Dne 11. 2. 2011 byla vyslána výjezdová jed-
notka Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko 
k zásahu na dopravní nehodě. Při výjezdu 
kolem 08:05 hodin však došlo na zledova-
tělém a neposypaném úseku silnice III. tří-
dy č. 36612 v k. ú. obce Bělá u Jevíčka ke 
smyku a následné havárii nákladního vozidla 
Renault Midlum, které se převrátilo na pra-
vý bok na louku přiléhající ke komunikaci. 
Při této havárii došlo ke zranění řidiče vozi-
dla a dvou členů výjezdové jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Jevíčko a dále k hmot-
né škodě na majetku města Jevíčka. Havárii 
vozidla na místě vyšetřovala Skupina doprav-
ních nehod Policie ČR ve Svitavách. Zranění 
z havarovaného vozidla byli sanitními vozy 
převezeni do nemocnic k lékařskému ošetře-
ní. Poškozené vozidlo bylo odtaženo do ser-
visu firmy Továrny hasící techniky v Poličce, 

kde došlo k posouzení likvidátorem po-
jišťovny.
V současné době jsou zranění členové 
JSDH Jevíčko již bez zdravotních násled-
ků. Na automobilu byla provedena tech-
nická kontrola a vozidlo je již v Jevíčku 
v sídle JSDH.
Oprava vozidla bude hrazena z havarijního 
pojištění a nepřesáhne částku 1.800.000,- 
Kč s 10% spoluúčastí města. Tato spolu-
účast bude po předběžné dohodě s členy 
SDH Jevíčko uhrazena částečně viníkem 
a dále ze sponzorských zdrojů. 

Bc. Pavel Sedlák

Společenská rubrika 
červenec 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci čer-
venci oslavili životní jubileum:

Jarmila Svobodová
Erika Zverbíková
Jarmila Pešlová
Josef Skácel
Alois Wolf
Anna Pokorná
Vilém Slechan
Marie Maischeiderová
Libuše Vaňková
Miroslava Kudličková

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje ro-
dičům narozených dětí:

Bronislav Weiss
Jan Bombera

Z našich řad odešli:
František Gamba

Informace k nové výsadbě v aleji U Zámečku

Několik vysvětlujících informací k havárii hasičského vozidla Renault

Jevíčská pouť 2011 
Pátek 12. 8. v 19:00 hod. v Židovské Synagoze vernisáž výstavy 

„Náměstí ve fotografiích“, zazpívá soubor Cantilo 
Neděle 14. 8.

KOSTEL NPM 
9:30  MŠE SVATÁ 

PALACKÉHO NÁM. 
12:30-13:30  MALOHANAČKA
14:00-15:00 HOMOGURU
15:00  Otevření náměstí – znělka města – přivítání hostů  

na pódiu – přestřižení pásky
15:30-16:30  BLUEMY
17:00-18:00  TRNÍ
18:30-19:30  2,5 PROMILE
21:00 NONAME 

Zpřístupnění památek
Muzeum 10-12  13-16 hod. • Městská věž 10-12 13-16 hod.

Synagoga 10-12 13-18 hod.
Více informací bude na samostatných plakátech a na www.jevicko.cz

ce životního prostředí, oblastního inspekto-
rátu Hradec Králové, kteří provedli dohlídku 
na základě upozornění některého ze všíma-
vých spoluobčanů. V rámci místního šetření 
byl inspektorům předložen odborný dendro-
logický posudek a platné povolení ke kácení. 
Pracovníky ČIŽP bylo v kontrolním protoko-
lu konstatováno, že 
v počínání města 
nedošlo k porušení 
zákona 114/1992 
Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, a že 
město při provádě-
ní prací postupo-
valo v souladu se 
zákonem. Stromy 
nebyly v dobrém 
zdravotním stavu, 
hlavně v oblasti 

kosterních větví, což se při samotném káce-
ní potvrdilo.
Po odfrézování pařezů došlo 19. 7. 2011 k nové 
výsadbě 8 ks sazenic druhu jírovec červený. 
Výsadba byla provedena místní firmou pana 
Petra Dokoupila. Stromky byly dodány v kon-
tejnerových balech AIRPOT vhodných pro let-

ní výsadbu. Stromkům 
se bude dařit podle toho, 
jak se k nim budeme ná-
sledně chovat. Doufám 
proto, že hlavně školáci 
v průběhu školního roku 
k nim budou dostatečně 
ohleduplní tak, aby ne-
došlo k jejich zbytečné-
mu poškození.

Mgr. Miroslav Šafář



3Srpen 2011Měsíčník města Jevíčka ZPRÁVY Z RADNICE

www.jevicko.cz

 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení ze 17. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 29. června 2011

1/17 Rada schvaluje překop komunikace na po-
zemku p. č. 96/15 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
město, za účelem opravy kanalizační přípojky žada-
telkou dle zápisu a asistenci pracovníků města při 
závěrečném zadláždění. Žadatelka je povinna, po pro-
vedení nezbytných oprav, uvést pozemek po překopu 
do původního stavu,

2/17 Rada schvaluje provedení odfrézování pařezů 
na Palackého náměstí v průběhu července 2011,

3/17 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 
15/4 a 13/2 – oba zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za podmínky dle zápisu,

4/17 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru 
dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořadatelům k usku-
tečnění 3. ročníku závodu horských kol pod názvem 
„MATOUŠEK CZ MTB OPEN JEVÍČKO 2011“,

5/17 Rada schvaluje poskytnutí věcných cen v hod-
notě do 1.000 Kč pořadatelům závodu horských kol,

6/17 Rada schvaluje stanovení poplatku pořadate-
lům závodu horských kol pro Město Jevíčko ve výši 
20 Kč na dospělou osobu závodníka na pokrytí nákla-
dů za energie,

7/17 Rada pověřuje IT koordinací pracovních čin-
ností při odebírání části asfaltového povrchu před do-
mem č. p. 64 na ul. Soudní. Žadatelka je povinna, 
po provedení nezbytných prací, uvést pochůznou část 
chodníku do řádného stavu,

8/17 Rada pověřuje IT prověřením funkčnosti ka-
nalizace na ul. Okružní IV a podáním informace o sta-
vu na příští schůzi RM,

9/17 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na 
každého účastníka letního tábora ve Smolenském 
údolí, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného SRPS 
ZŠ Jevíčko dle předloženého seznamu,

10/17 Rada schvaluje bezplatný pronájem městské 
chaty a stanů pro SRPS ZŠ Jevíčko, které zajišťuje let-
ní tábor ve Smolenském údolí,

11/17 Rada pověřuje vedoucí PBH zpracováním eko-
nomické analýzy bytového domu č. p. 91 na ul. Růžová,

12/17 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ 
Jevíčko dle přílohy zápisu,

13/17 Rada schvaluje výjimku z nejvyššího počtu 
dětí ve třídě pro školní rok 2011/2012 MŠ, K. H. Bo-
rovského 586, 569 43 Jevíčko dle § 23 odst. 4 a 5 zá-
kona č. 561/2004 Sb.,

14/17 Rada pověřuje místostarostu zastupováním 
starosty po dobu jeho nepřítomnosti a zajištěním veš-
keré podpisové agendy,

15/17 Rada schvaluje náklady na opravy v kanceláři 
MěÚ ve výši do 50.000 Kč bez DPH,

16/17 Rada schvaluje náklady na výrobu nábytku 
do kanceláře MěÚ ve výši do 30.000 Kč bez DPH,

17/17 Rada schvaluje zapůjčení sekačky na trávu 
a křovinořezu k posečení trávy v areálu letního tábora 
v Bobrovecké dolině,

18/17 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a AMB International Group, s. r. o., Horní Lán 9, 
Olomouc na zprostředkování prodeje městských ne-
movitostí č. p. 263 Jevíčko s přilehlými pozemky a č. 
p. 63 Zadní Arnoštov s pozemkem pod budovou za 
sjednanou provizi 4 % z ceny nemovitosti,

19/17 Rada schvaluje CN společnosti USB Brno na 
zapracování Regulačního plánu města Jevíčko do plat-
né digitální mapy za částku 40.000 Kč bez DPH,

20/17 Rada uděluje souhlas s partnerskou účastí ZŠ 
Jevíčko v projektu „Zvyšování kvality vzdělávání v Par-
dubickém kraji II“ bez finanční spoluúčasti zřizovatele,

21/17 Rada schvaluje ceník za základní činnosti při 
poskytování pečovatelské služby dle přílohy zápisu,

22/17 Rada pověřuje místostarostu provedením in-
ventury sběrných míst a prověřením možnosti navýše-
ní počtu sběrných míst,

23/17 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtových prostředků Pk na rok 
2011 pro Městskou knihovnu Jevíčko za umístění 
v souteži Biblioweb 2011 ve výši 15.000 Kč,

24/17 Rada pověřuje místostarostu zajištěním od-
borného posouzení vzrostlé jedle na Malém náměstí 
a následně věc bude postoupena komisi ŽP ke stano-
vení doporučujícího stanoviska,

25/17 Rada pověřuje IT zajištěním vyspravením 
místní komunikace na ul. Mackerleho asfaltovým re-
cyklátem,

26/17 Rada schvaluje CN firmy JakaCom, s. r. o., 
Velké Opatovice na zřízení VOIP telefonování u orga-
nizačních složek města se zachování stávajících tel. 
čísel u Městské knihovny, Pečovatelské služby a kina 
Astra a bez zachování stávajícího tel. čísla na ubytov-
ně města za částku do 8.000 Kč bez DPH,

27/17 Rada schvaluje uhrazení opravy informačního 
radaru firmě PRO traffic, s. r. o., Frýdek-Místek v část-
ce 14.000 Kč bez DPH,

28/17 Rada neschvaluje pronájem pozemku p. č. 
27 (35 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-město za cenu 
2 Kč/metr a rok žadateli dle zápisu,

29/17 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blan-
sko k provedení výměny vchodových dveří na budově 
č. p. 75 na ul. Růžová za částku 25.720 Kč vč. DPH,

30/17 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním ce-
nových nabídek spočívající v samostatném nacenění 
podřezání zdiva a samostatném nacenění injektáže 
zdiva u bytového domu na ul. K. H. Borovského 465. 

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta  

Usnesení z 18. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 11. července 2011

1/18 Rada ruší bod usnesení RM č. 32/13 ze dne 
2. 5. 2011,

2/18 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT města pro-
vedením místního šetření v bytě na ul. Biskupická 
364, za účelem zjištění stavu oken,

3/18 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému 
pobytu na adrese Třebovská 421 v Jevíčku,

4/18 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému 
pobytu na adrese Nerudova 529 v Jevíčku,

5/18 Rada uděluje souhlas se stavbou pro kryté 
stání osobního vozidla žadateli dle zápisu,

6/18 Rada schvaluje dodatek č. VII ke SOD mezi 
Městem Jevíčko a Urbanistickým střediskem Brno, 
spol. s r. o., Příkop 8, Brno, na zpracování regulační-
ho plánu MPZ města Jevíčko, řešící zapracování RP 
na platném digitálním podkladě za cenu 37.000 Kč 
bez DPH,

7/18 Rada schvaluje CN firmy Aleš Ertl, Vrchlic-
kého 828, Jevíčko na odfrézování pařezů po jilmech 
v zelené ploše na Palackého náměstí za sochou T. G. 
Masaryka ve výši 30.000 Kč bez DPH.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta  

Policejní zprávy červenec 2011
7. 7. 2011 Policie hledá deset kilo bůč-
ku a taky dvacet karbanátků
V sobotu, 2. 7. 2011, kolem desáté hodiny 
večer oznámila žena na linku 158, že jí ně-
kdo vykradl byt. Do obce na Moravskotře-
bovsku vyjela policie. Žena uvedla, že v so-
botu odpoledne k ní a jejímu příteli do 
bytu přišla návštěva. Jednalo se 
o muže, ženu a dvě malé děti. 
Žena údajně sice lidi osobně 
neznala, ale snažila se je po-
hostit. Všichni se velmi dob-
ře bavili. Před desátou hodi-
nou večer se měla návštěva 
k odchodu. Jeden z hostů 
si údajně měl otevřít mrazák 
a z něj si vzít deset kilogramů bůčku, 
zatímco druhý návštěvník odnesl hrnec se 
zhruba dvaceti kusy karbanátků. Než stih-
la žena cokoli udělat, návštěva i s hrncem 

a proviantem za dva tisíce korun zmize-
la. Policisté po hostech intenzivně pátrají. 
Otázkou zůstává, zda se policistům podaří 
včas zajistit ukradený proviant.

8. 7. 2011 Vloupání do vozidla 
Během předposledního pracovního dne 

v týdnu, dne 7. července řešili po-
licisté na Svitavsku 6 trestných 

činů a 23 přestupků, přičemž 
9 z nich řešili dopravní po-
licisté. Veliké starosti přidě-
lal neznámý pachatel řidiči 
nákladního vozidla. Zlodě-

ji přitom stačilo jen 10 minut 
na to, aby z neuzamčeného vozu, 

přesněji z kabiny, odcizil peněžen-
ku a 30 tisíc korun. Ke krádeži mělo dojít 
7. července krátce po poledni v areálu jed-
né firmy na Jevíčsku. 
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Kočka na tři písmena – RYS OSTROVID (Lynx lynx) 
Nejkrásnější divoké zvíře roku 2011 
Autor textu a fotografií:
Roman Christ, Ing. - Jevíčko

Před časem jsem někde v médiích zachytil infor-
maci o tom, že byl rys vyhlášený jako „Nejkrásnější 
divoké zvíře roku 2011“. Z tohoto titulu mne zaujalo 
právě to slovo „divoké“. To neznamená, že nežije jen 
někde v ZOO v kleci, nýbrž volně v přírodě. Někde 
blízko vedle nás.  Zpráva mne zaujala a tak zjišťuji 
další informace.

Rys ostrovid 
je největší kočkovitá šelma Evropy. V Čechách se 

v minulosti vyskytoval plošně na celém území.  Patří 
tedy k původním druhům naší savčí fauny.  Od kon-
ce středověku však dochází k jeho postupnému hu-
bení a vytlačování. V 15. až 17. století byl rys vybit 
v oblastech hlavního osídlení (Polabí a dolní Povlta-
ví), v 18. století zanikly lokální a roztříštěné enklávy 
ve většině pohoří. Poslední životaschopné populace 
přežívaly na Šumavě, v Českém lese a Krušných ho-
rách. Poslední potvrzené výskyty v těchto oblastech 
pocházejí z let 1814-1830. Udávají se i další, u nich 
ale existují pochybnosti. Na Moravě a ve Slezsku 
přežíval rys ostrovid déle, mimo jiné i díky migraci 
nových jedinců ze západokarpatské oblasti.

Rys je nejpočetnější velkou šelmou přirozeně se 
vyskytující na území ČR a vlastně jedinou, která 
zde zakládá stálé populace. Po roce 1945 migrace 
ze Slovenska vedla k částečnému obnovení rysích 
populací v oblasti Jeseníků a Moravskoslezských 
Beskyd. V sedmdesátých až osmdesátých letech do-
šlo k prudké decimaci nejdříve beskydské a posléze 
i jesenické populace pytláky, nicméně díky zvýše-
né ochraně a posílení migrace ze Slovenska přeži-
ly a částečně se vzpamatovaly. Zároveň došlo v 70. 
a 80. letech díky reintrodukčním programům (rein-
trodukce = proces, kdy vracíme člověkem vyhubená 
zvířata do míst, kde dříve volně žila) v Bavorském 
lese a na Šumavě k návratu rysa do Čech.

Za rysem…
Nyní je čas prázdnin, léta a k nim neodmyslitel-

ně patří čas dovolených.  Mnozí volí jako cíle dovo-
lenkových cest pláže různých moří, jezer a rybníků, 
poznávací i pobytové zájezdy rozličného zaměření, 

turistiku i stále populárnější cykloturistiku, někdo 
adrenalinové sporty. Já jsem se rozhodl poznat 
obydlí rysa i jeho samotného.  Svým způsobem 
vlastně tato volnočasová aktivita zahrnuje i vícero 
z výše uvedeného „v kompaktním balení“. 

Beru si odpovídající výbavu a hlavně fotovýbavu 
a vyrážím směr Šumava.  Zde zjišťuji, že výhodnější 

je pro mne její protistrana, tj. Bavorský les. Cílem je 
také poznat tuto teritoriální oblast pověstnou svým 
výskytem kůrovce a součastně se pokusit udělat ně-
jaké foto této kočkovité šelmy. Nebudeme si nic na-
lhávat. Pořídit foto rysa, pohybujícího se v prostoru 
tisíců kilometrů čtverečních (!!!) a navíc ještě více 
méně v noci, je nadlidský úkol a takové fotky (vy-
jma fotek z automatizovaných fotopastí reagujících 
na pohyb) ani neexistují.  A jít nafotit rysa někam 
do ZOO či nějakého jinak ochočeného – je „pod úro-
veň“ a chyběl by mi ten pocit „z boje“.  Volím proto 
kompromisní řešení. Tím jsou vyhrazené teritoriál-
ní oblasti tzv. lesoparky. Jde o původní nezměněné 
prostředí, podobné oborám. Rozloha, členitost a ne-
průhlednost terénu je dostatečná k tomu, abyste zde 
strávili hodiny a dny a neviděli ani rysí chlup, což se 
záhy také mnohdy potvrzuje.  

Štěstí mi ale první den kupodivu přeje. Všímám 
si fotografa s teleobjektivem na stativu mířícího 
kamsi do skal. Připojuji se a pořizuji také své první 
foto spokojeně spícího rysa. Ačkoliv jsem tam čekal 
několik hodin, rys se ani nepohnul. Následující tři 
dny probíhají bez jakéhokoliv dalšího kontaktu. Až 
den pátý mám opět štěstí a dopoledne pořizuji své 
kýžené foto. V podvečer pak mám ještě jeden kon-
takt v dáli a vy tak máte alespoň možnost posoudit 
přirozenost tohoto rysího teritoria (vše foceno tele-
objektivy). 

Zajímavosti a fakta:
Rys ostrovid je největší kočkovitou šelmou Evro-• 

py, s délkou těla až 120 cm, délkou ocasu až 25 cm, 
výškou v kohoutku až 70 cm a hmotností až 35 kg 
(pouze samci, samice jsou menší). Je schopen re-
produkce relativně dlouho - do 14 až 17 let věku. Ve 
volné přírodě se dožívá 17-ti, v zajetí i 25-ti let. Zbar-
vení je velmi variabilní, obecně lze ale říci, že čím 
dále na sever rys žije, tím světlejší má srst (v zimě 
také), aby byl co nejlépe maskován v zasněžené kra-
jině. Základní barva jeho srsti je šedá se žlutavým 
až rezavým zabarvením a s hnědými až červenohně-
dými skvrnami. 

Charakteristickým znakem všech rysů jsou trojú-• 
helníkovité uši s černými chomáčky chlupů na konci 
(tzv. chvostky) a černý konec ocasu, mnoho jedinců 
má lícní chlupy prodloužené a utvářející licousy 

Rys je aktivní hlavně za soumraku, na tichých • 
lokalitách může být k vidění i přes den, kdy se rád 
sluní. Obyčejně však v průběhu dne odpočívá ve 
skalních úkrytech nebo v houštinách. Výjimkou je 
období říje, kdy je ve dne aktivní běžně. Samec žije 
samotářsky, jen v době páření se zdržuje se sami-

cí. Říje probíhá v únoru a březnu, březost trvá 10 
týdnů. V květnu až červnu rodí samice 2–4 mlá-
ďata, zpravidla v houštinách, skalních dutinách či 
pod vývratem. Mláďata se rodí slepá, vidět začnou 
tak po 16–17 dnech a kojení trvá dva až tři měsí-
ce.  Mláďata zůstávají ve společnosti matky až do 
další říje, matka je zprvu krmí a posléze učí lovit. 
Pohlavní dospělosti mláďata dosahují mezi druhým 
až třetím rokem.

Ačkoliv původně rys obýval prakticky všechny • 
lesní oblasti Evropy a Asie, současný proces zno-
vuobnovení populace jde velmi pomalu, v mnoha 
místech brzděný až mařený nepřátelským postojem 
myslivců a pytláctvím.

Rys ostrovid je zvláště chráněný, silně ohrožený • 
druh. V Červené knize je zařazen mezi ohrožené dru-
hy, je chráněn dle českých zákonů i Bernskou kon-
vencí, která jej zařazuje mezi chráněné druhy živoči-
chů. Ve směrnici 92/43/EEC je zařazen mezi druhy 
vyžadující územní ochranu a přísnou ochranu. CI-
TES je zařazuje mezi druhy, se kterými nelze obcho-
dovat. V České republice je rys od roku 1975 celo-
ročně hájený, případné škody jím způsobené hradí 
stát (konkrétně krajské úřady). Současná legislativní 
ochrana vychází ze zákona o ochraně přírody a kra-
jiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č.395/1992.

Víte, že… 
rys je opravdu ostrovid? Za denního světla dokáže • 

zpozorovat myš ze vzdálenosti 70 metrů, zajíce na 
300 metrů a srnce na 500 m. Zrak má však vynikají-
cí i v noci: v létě za úplňku spatří např. zajíce na 125 
m a srnce na 300 m. Rovněž sluch má výtečný.

na Šumavě obývá jedinec rysa teritorium o prů-• 
měrné velikosti 360 km2 u samců a 309 km2 u sa-
mic? Velikost teritoria v různých oblastech dosahuje 
25–2000 km2, závisí na jeho úživnosti a může se mě-
nit i během roku (v době páření se zvětšuje, samice 
vychovávající koťata má naopak teritorium menší).

pouze 20 – 80 % útoků rysa končí úspěchem? Ko-• 
řistí rysa se tak snadněji stane zvěř slabší, nemocná 
nebo hůře smyslově vybavená. V oblastech s trvalým 
výskytem rysa je srnčí zvěř ostražitější, v dobré kon-
dici a dosahuje i větší hmotnosti.

podle vědeckých odhadů u nás pytláci za posled-• 
ních 20 let zlikvidovali nejméně 500 rysů? Toto číslo 
není nereálné. Když se vezme v úvahu počáteční ve-
likost populace, pravděpodobnost reprodukce, počet 
mláďat na jednu samici a přirozenou mortalitu mlá-
ďat, můžeme se dobrat ještě k vyššímu číslu.

nikdy nebylo zaznamenáno, že by rys vyhubil svoji • 
přirozenou kořist (pak by sám uhynul hlady). Např. 
dlouhodobý výzkum na Šumavě ukázal, že úmrtnost 
srnčí způsobená rysem představuje jen 10 % z její 
celkové úmrtnosti a je v pořadí až třetím nejvýznam-
nějším faktorem (po odstřelu prováděným myslivci 
a střetu s dopravními prostředky). Ve skutečnosti 
má výskyt rysa velmi příznivý dopad na celou popu-
laci srnčí zvěře. Jakkoli se mnozí myslivci domnívají, 
že populaci srnčí zvěře chrání, když loví rysa, je je-
jich nezákonná činnost spíše kontraproduktivní.

Seznamte se …
Tato krásná kočkovitá šelma se tak opět postupně 

stává součástí naší fauny.  Pokud by probíhal rein-
trodukční program veleúspěšně, může se za pár let 
stát to, že tento velmi plachý, samotářský lovec opět 
bude sousedem vašich obydlí. Již zde bydlel i v mi-
nulosti, jenže vy si to již nepamatujete. Ale nebojte 
se, člověku se vyhýbá. Zatím tedy můžete jeho krásu 
obdivovat z připojených fotografií.
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Zprávy z gymnázia

Jazykový den na gymnáziu
Dne 9. června se již tradičně uskutečnil jazy-
kový den. V rámci celoškolního projektu Ja-
zykový den studenti všech ročníků připravili 
vystoupení či prezentace na dané téma v ci-
zích jazycích, které studují. Prezentace nacvi-
čených vystoupení probíhala v aule a studen-
ti, kteří se nezapojili, sledovali výstupy svých 
spolužáků. Po škole byla rozmístěna stanoviš-
tě jednotlivých tříd, kde se prezentovaly jed-
notlivé země.

Den hudby na gymnáziu
Téměř na konci školního roku, 28. 6. 2011, 
se nám podařilo uskutečnit dlouho připra-
vovaný Hudební den, hudební happening 
školy. Zúčastnili se téměř všichni studen-
ti, ať už jako aktivní hudebníci, taneční-
ci nebo posluchači. Celý hudební svátek 
jsme zahájili v 10,00hod. společným výkři-
kem „Ať žijí prázdniny“. Hudební formace 

Okénko mateřské školy
Schůzka pro rodiče

Informativní schůzka pro rodiče nově na-
stupujících dětí se uskuteční dne 23.8.2011 
v 15.00 hod. v MŠ (třída nahoře vpravo).

Zde se dozvíte vše potřebné a rádi vám odpoví-
me na vaše případné dotazy.

pod vedením Antonína Haase zahráli jazzové 
skladby. Tonda hrál na varhany, jeho bratr To-
máš na trubku, na saxofon Štěpán Richter, 
na pozoun Marek Řehoř, na bicí Jan Košťál a 
na basu Jan Šafář. Se zpěvem jim pomáhala 
Štěpánka Rádková a Kateřina Skřebská, která 
hrála i na housle. Tuto první formaci vystří-
dala tři děvčata – Nicola Weiglová, Julie Jun-
ková a Marie Richterová, které především zpí-
valy za doprovodu kytary. Připravily si i texty, 
které rozdaly posluchačům. 
Po děvčatech jsme byli svědky několika taneč-
ních vystoupení, např. irských tanců.
Hudebníci i tanečníci se několikrát prostřídali 
a na závěr nám muzikanti zahráli směs zná-

mých rockových i popových songů. Zazpívali 
si téměř všichni. Závěrečným opakovaným vý-
křikem „Ať žijí prázdniny“ jsme hudební den 
zakončili. Věřím, že na našem gymnáziu se 
zrodila nová tradice. 

Studenti Gymnázia Jevíčko 
v televizi
Ve dnech 20. a 21. června 2011 se studenti ze 
tříd 2.S a 4. S s profesorkami Janou Janečko-
vou a Janou Sedláčkovou zúčastnili natáčení 
televizního pořadu s názvem Bludiště. Bludiš-
tě je dynamická, vědomostní a zábavná sou-
těž nejen pro teenagery, v níž dvě soupeřící 
soutěžní družstva ve třech kolech prokazují 
své znalosti, ale rovněž šikovnost, obratnost 
a smysl pro humor v recesistických a akčních 
disciplínách. Cílem soutěžního družstva je vy-
luštění tajenky. V prvním kole mohou soutěží-
cí získat nápovědní písmena, ve druhém luští 
tajenku a ve třetím zápolí o ceny. V první části 
soutěže musí družstvo správné odpovědi ješ-

tě potvrdit v zábavných disciplínách. Jen tak 
získá nápovědní písmeno do závěrečné kří-
žovky. Vyhraje-li v potvrzující disciplíně sou-
peř, písmeno zůstává v moderátorově banku. 
I závěrečný boj o ceny, předpokládající ovšem 
úspěšnost jak v disciplínách tak ve druhém, 
znalostním kole, je založen na štěstí. Studenti 
Gymnázia Jevíčko zvítězili ve všech třech ko-
lech a získali finanční odměnu a poukaz do 
lanového centra. V televizi je uvidíme v říjno-
vém vysílání tohoto pořadu.
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Český pohár v silniční cyklistice mužů 2011

Soutěže mladých hasičů
V Poličce se dne 25.6.2011 konala Poličská 
pohárová soutěž mládeže. Umístění našich 
mladých hasičů bylo následující: mladší žáci 
na 4. místě z 19 přihlášených družstev, starší 
žáci obsadili 7. místo z 13 přihlášených.

Soutěže mužů
Soutěžní družstvo mužů se dne 26.6.2011 zú-
častnilo druhého závodu Svitavské ligy, který 
se konal v Telecím. Zde soutěžní družstvo ob-
sadilo 14. místo z 23 soutěžních družstev. Třetí 
závod Svitavské ligy se konal 2.7.2011 v Hart-
manicích. Zde se soutěžní družstvo z Jevíč-
ka umístilo na 9. místě z celkového počtu 20 
přihlášených družstev. V neděli dne 3.7.2011 
se zúčastnili soutěže O pohár starosty obce 
v Dlouhé Loučce. Zde obsadili pěkné 3. mís-
to. Družstvo mužů, které zvítězilo o okrskové 
soutěži, postoupilo do okresního kola, které 

V sobotu 30.července 2011 pořádá TJ 
Cykloklub Jevíčko závod Českého pohá-
ru mužů na silnici pro rok 2011. Start je 
v 11.00 hodin na ulici K. H. Borovského, 
kde je i cíl. Okruh Jevíčko - ul. K. H. Bo-
rovského, A. K. Vitáka, Smolná, Bělá, Bře-
zina, Šnekov, Křenov, Zadní Arnoštov, Je-
víčko - ul. Svitavská, K. H. Borovského. 
Jede se na sedm okruhů a v cíli jsou cyk-
listé očekáváni asi ve 13.20 hodin. Závod 
měří 141 km.
K závodu je přihlášeno 80 našich nejlep-
ších cyklistů ze všech předních oddílů. Ve 
startovní listině nechybí Petr Benčík, mistr 
ČR pro rok 2010 a 2011 na silnici. Dále Jiří 
Hudeček, mistr ČR v časovce jednotlivců 
pro rok 2011 oba z našeho nejlepšího týmu 

SKP Whirlpool Hradec Králové.
Před pohárem proběhnou rámcové závo-
dy mládeže, které začínají v 9,00 hodin. 
Mladí cyklisté pojedou o přeborníka jiho-
moravského kraje ve všech mládežnických 
kategoriích.
Přijďte povzbudit naše cyklisty v boji 
o body do poháru a o tituly přeborníka 
kraje.
V souvislosti s pořádáním závodu dojde 
k částečným omezením provozu na trase 
závodu.

Upozornění – NEPŘEHLÉDNĚTE
Dne 30. července v době od 9,00 do 15,00 
hod., bude ulice K. H. Borovského uza-
vřena pro veškerý provoz z důvodu dojez-

du cyklistického závodu českého poháru 
mužů 2011 a závodu mládeže.
Průjezd cyklistů ulicemi Svitavská, A. K. 
Vitáka bude řízen policií a pořadateli.
Pořadatelé se obrací na občany bydlící na 
trase závodu, aby zde v této době nepar-
kovali svá auta a dbali pokynů pořadatelů 
a policie. Případně si auta přeparkovali do 
jiných ulic chtějí li v této době odjet.
Věříme, že i Vy tak přispějete k bezpečnos-
ti mladých cyklistů. Děkujeme.
Dále budou uzavřeny pro veškerý provoz 
silnice Smolná, přehrada, Jevíčko – objížď-
ka přes Velké Opatovice a Jevíčko odbočka 
k léčebně, Zadní Arnoštov, Křenov - ob-
jížďka ve směru závodu přes Smolno, Bře-
zinu. 

se konalo dne 16.7.2011 v Kamen-
ci. Zde se toto družstvo umístilo 
na 5. místě z 12 soutěžících druž-
stev. V kategorii jednotlivců obsa-
dili naši muži 15, 18, 23, 28, 32 
a 39 místo z 71 soutěžících. Čtvrtý 
závod Svitavské ligy se konal dne 
23.7.2011 v Bohuňově. Zde měli 
naši zástupci smůlu, když jim při 
požárním útoku upadl sací koš 
v nádrži, tím byl tento pokus ne-
platný. Z tohoto důvodu obsadili 
poslední 16 místo. Při platném po-
kusu by dosažený čas stačil na 5. 
místo. Přejme našim závodníkům do dalších 
závodů mnoho zdaru, a aby se smůla od nich 
odklonila.

Další činnost
Dne 25.6.2011 se někteří členové výjezdové 
jednotky obce zúčastnili oslav v Rozstání, kde 

předvedli ukázku historické techniky. Jed-
nalo se o ukázku koňskou stříkačkou. Další 
ukázka techniky, tentokrát ukázka hašení pě-
nou, předvedli členové výjezdové jednotky dne 
16.7.2011 v Chornicích na Pytlácké noci.

Ladislav Műller, starosta SDH Jevíčko

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko
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SPORT

Podzim 2011 – VENKU
Družstvo Datum Den Čas
Muži B 21.8. Ne Trstěnice - Jevíčko 17:00
Dorost 24.8. St Proseč - Jevíčko 18:00
Dorost 27.8. So Cerekvice - Jevíčko 13:30
Žáci 28.8. Ne Jaroměřice - Jevíčko 10:00
Muži A 28.8. Ne Janov - Jevíčko 17:00
Přípravka 3.9. So Turnaj - Jaroměřice 10:00
Muži B 3.9. So Boršov - Jevíčko 17:00
Dorost 4.9. Ne Jaroměřice - Jevíčko 14:30
Muži A 4.9. Ne Jaroměřice - Jevíčko 17:00
Žáci 11.9. Ne Bystré - Jevíčko 10:00
přípravka 17.9. So Turnaj - Třebařov 10:00
Dorost 17.9. So Svitavy - Jevíčko 14:30
Muži A 17.9. So Rychnov n. M. - Jevíčko 16:30
Žáci 25.9. Ne Morašice - Jevíčko 10:00
Muži B 25.9. Ne Kunčina B - Jevíčko 13:00
Přípravka 1.10. So Turnaj - Rychnov 10:00
Dorost 1.10. So Březová - Jevíčko 13:45
Muži B 2.10 Ne Morašice B - Jevíčko 13:45
Muži A 2.10. Ne Horní Újezd - Jevíčko 16:00
Žáci 9.10. Ne Březová - Jevíčko 13:45
Přípravka 15.10. So Turnaj – Měst. Trnávka 10:00
Dorost 15.10. So Lanškroun - Jevíčko 12:30
Muži B 15.10. So Borová (hř. Telecí) - Jevíčko 15:30
Muži A 15.10. So Čistá - Jevíčko 15:30
Přípravka 22.10. So Turnaj – Třebařov 10:00
Žáci 23.10. Ne Sebranice - Jevíčko 10:00
Muži A 29.10. So Dlouhá Loučka - Jevíčko 14:30
Dorost 30.10. Ne Jablonné - Jevíčko 12:00
Muži B 5.11. So Linhartice B - Jevíčko 14:00

Podzim 2011 -  DOMA
Družstvo Datum Den Čas
Muži B 13.8. So Jevíčko - Morašice B 14:45
Muži A 13.8. So Jevíčko - M. Třebová B 17:00
Dorost 21.8. Ne Jevíčko - Sloupnice 14:45
Muži A 21.8. Ne Jevíčko - Litomyšl B 17:00
Muži B 27.8. So Jevíčko - Borová 17:00
Žáci 4.9. Ne Jevíčko - Březová 10:00
Dorost 10.9. So Jevíčko - Zámrsk 14:45
Muži A 10.9. So Jevíčko - Dolní Újezd B 17:00
Muži B 17.9. So Jevíčko - Linhartice B 16:30
Žáci 18.9. Ne Jevíčko - Sebranice 10:00
Přípravka 24.9. So Turnaj v Jevíčku 10:00
Dorost 25.9. Ne Jevíčko - Bystré 14:15
Muži A 25.9. Ne Jevíčko - Bystré 16:30
Žáci 28.9. St Jevíčko - Morašice 14:00
Muži B 28.9. St Jevíčko - Kunčina B 16:00
Žáci 2.10. Ne Jevíčko - Jaroměřice 10:00
Muži B 8.10. So Jevíčko - Trstěnice 16:00
Dorost 9.10. Ne Jevíčko - Jehnědí 13:45
Muži A 9.10. Ne Jevíčko - Staré Město 16:00
Žáci 16.10. Ne Jevíčko - Bystré 10:00
Muži B 22.10. So Jevíčko - Boršov 15:30
Dorost 23.10. Ne Jevíčko - Králíky/Č.V. 13:15
Muži A 23.10. Ne Jevíčko - Kam. Horka 15:30
Dorost 5.11. Ne Jevíčko - Pomezí 11:45
Muži A 5.11. Ne Jevíčko - Opatov 14:00

DATUM DEN KOLO OP muži A1A čas KOLO IV. třída muži A3A čas 1. třída dorost C2B čas OP žáci  E1A čas OP přípravka čas DATUM DEN

13.08. SOBOTA 1 A - MOR. TŘEBOVÁ B 17:00 1 B - MORAŠICE B 14:45 13.08. SOBOTA
14.08. NEDĚLE 14.08. NEDĚLE
20.08. SOBOTA 17:00 20.08. SOBOTA
21.08. NEDĚLE 2 A - LITOMYŠL B 2 TRSTĚNICE - B 17:00 2 D - SLOUPNICE 14:45 21.08. NEDĚLE
25.08. STŘEDA 1 PROSEČ - D 18:00 25.08. STŘEDA
27.08. SOBOTA 3 JANOV - A 17:00 3 B -BOROVÁ 17:00 3 CEREKVICE - D 13:30 27.08. SOBOTA
28.08. NEDĚLE 3 JAROMĚŘICE - Ž 10:00 28.08. NEDĚLE
03.09. SOBOTA 4 BORŠOV - B 17:00 jaroměřice 10:00 03.09. SOBOTA
04.09. NEDĚLE 4 JAROMĚŘICE - A 17:00 4 JAROMĚŘICE - D 14:30 4 Ž - BŘEZOVÁ 10:00 04.09. NEDĚLE
10.09. SOBOTA 5 A - DOLNÍ ÚJEZD B 17:00 5 D -ZÁMRSK 14:45 trnávka 10:00 10.09. SOBOTA
11.09. NEDĚLE 5 VOLNO 5 BYSTRÉ - Ž 10:00 ne jevíčko 11.09. NEDĚLE
17.09. SOBOTA 6 RYCHNOV - A 16:30 6 B - LINHARTICE B 16:30 třebařov 10:00 17.09. SOBOTA
18.09. NEDĚLE 6 SVITAVY B - D 14:15 6 Ž- SEBRANICE 10:00 18.09. NEDĚLE
24.09. SOBOTA 16:30 10:00 Jevíčko 10:00 24.09. SOBOTA
25.09. NEDĚLE 7 A - BYSTRÉ 7 KUNČINA B - B 13:00 7 D -BYSTRÉ 14:15 7 MORAŠICE - Ž 25.09. NEDĚLE
28.09. STŘEDA 16:00 B - KUNČINA B 16:00 2 Ž - MORAŠICE 14:00 28.09. STŘEDA
01.10. SOBOTA 8 BŘEZOVÁ - D 13:45 rychnov 10:00 01.10. SOBOTA
02.10. NEDĚLE 8 HORNÍ ÚJEZD  - A 16:00 8 MORAŠICE B - B 13:45 8 Ž - JAROMĚŘICE 10:00 02.10. NEDĚLE
08.10. SOBOTA 16:00 9 B  - TRSTĚNICE 16:00 jaroměřice 10:00 08.10. SOBOTA
09.10. NEDĚLE 9 A - STARÉ MĚSTO 9 D - JEHNĚDÍ 13:45 9 BŘEZOVÁ - Ž 14:45 ne jevíčko 09.10. NEDĚLE
15.10. SOBOTA 10 ČISTÁ - A 15:30 10 BOROVÁ - B (TELECÍ) 15:30 10 LANŠKROUN - D 12:30 trnávka 10:00 15.10. SOBOTA
16.10. NEDĚLE 10 Ž - BYSTRÉ 10:00 16.10. NEDĚLE
22.10. SOBOTA 15:30 11 B  - BORŠOV 15:30 třebářov 10:00 22.10. SOBOTA
23.10. NEDĚLE 11 A - KAMENNÁ HORKA 11 D- KRÁLÍKY -Č.VODA 13:15 1 SEBRANICE - Ž 10:00 23.10. NEDĚLE
29.10. SOBOTA 12 DLOUHÁ LOUČKA - A 14:30 12 VOLNO 14:30 29.10. SOBOTA
30.10. NEDĚLE 12 JABLONNÉ - D 12:00 30.10. NEDĚLE
05.11. SOBOTA 13 LINHARTICE - B 14:00 05.11. SOBOTA
06.11. NEDĚLE 13 A - OPATOV 13 D - POMEZÍ 11:45 06.11. NEDĚLE
12.11. SOBOTA 12.11. SOBOTA
13.11. NEDĚLE 13.11. NEDĚLE

TJ SK Jevíčko oddíl kopané – rozpisy utkání
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PROGRAMY

Program kina 
Astra Jevíčko 

srpen 2011

Přehled akcí ve městě Jevíčko na měsíc srpen 2011

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

06.08.-08.08. 08:30 Jevíčská věž o pohár Města, 1. ročník tenisového turnaje, TC Jevíčko
06.08. 10:00  MATOUŠEK CZ MTB OPEN, 3. ročník závodu horských kol, zadní 

trakt ZŠ
12.08. 19:00 „Jevíčské náměstí ve fotografii“, vernisáž výstavy, Synagoga
13.08. 08:30 Nohejbalový turnaj dvojic – T.J. Sokol Jevíčko a TJ Jevíčko
13.08. 14:45 Fotbal – muži B, Jevíčko – Morašice B, SK Jevíčko
13.08. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – M. Třebová B, SK Jevíčko
14.08. 09:30  Poutní mše svatá – za doprovodu chrámového sboru a Malohanácké 

muziky, KNPM Jevíčko
14.08. 12:30 Jevíčská pouť, pouťové atrakce, řemeslné stánky
14.08. 21:00 Koncert skupiny NO NAME, Palackého náměstí
21.08. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Sloupnice, SK Jevíčko
21.08. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Litomyšl B, SK Jevíčko
27.08. 17:00 Fotbal – muži B, Jevíčko – Borová, SK Jevíčko

6. 8., sobota v 17:30 hod., Ame-
rický širokoúhlý film:

RYCHLE A ZBĚSILE 5
Akce v Riu. Nohou zašlapávají pedál plynu 
do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé 
třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený 
prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už 
popáté. Tentokrát mají na krku podsvětí i po-
licii a tak se musí rychle dostat z brazilského 
Ria. Až sem totiž utekli před spravedlností 
zločinec s dobrým srdcem a bývalý polda, 
který mu naposled pomohl utéci z věze-
ní. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana 
Brewsterová, Tyrese Gipson, Ludacris a další.
Vstupné: 69 Kč, 130 minut, mládeži přístup-
ný, do 12 let nevhodný

13. 8., sobota v 17:30 hod., Čes-
ký film:

WESTERNSTORY
Střelená komedie nabitá létem a v ní se do 
českého filmu vrací kolty zavěšené prokla-
tě nízko, stetsony vražené hluboko do čela, 
kankán v zakouřeném saloonu a dokonce 
i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. 
Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr 
Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kris-
týna Leichtová, Matouš Ruml, Pavel Landov-
ský a další.
Vstupné: 69 Kč, 95 minut, mládeži přístupný

20. 8., sobota v 17:30 hod., 
Americký širokoúhlý film v čes-
kém znění:

RIO
Kouzelný animovaný příběh vzácného pa-
pouška jménem Blu, který žije na malém 
městě se svoji paničkou Lindou, s níž tvoří 
nerozlučnou dvojku. Ta ho před léty za-
chránila před pašeráky a on se v bezpečí 
a pohodlí Lindina domova dobře zabydlel. 
Ale jednoho dne se spolu vydají na cestu do 
exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která 
žije v samotném srdci Rio de Janeira. A tak 
je čekají mnohá překvapení a neuvěřitelná 
dobrodružství…
Vstupné: 69 Kč, 96 minut, mládeži přístupný

27. 8., sobota v 17:30 hod., Ame-
rický širokoúhlý film v českém 
znění:

THOR
Bůh. Rebel. Legenda. Poznáte ho podle kla-
diva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také 
rebel. Jeho bratr Loki rozpoutá peklo na 
Zemi. Boží synek se musí rychle rozhod-
nout, jestli nechá lidi za sebe krvácet, nebo 
se vzchopí, zvedne kladivo a vyrazí na zteč. 
Hrají: Anthony Hopkins, Chris Hemsworth, 
Natalie Portmanová, Tom Hiddleston, Rene 
Russo a další.
Vstupné: 69 Kč, 114 minut, mládeži přístup-
ný, do 12 let nevhodný

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

P R O G R A M 

NA   S R P E N

Podrobnosti:

Čtvrtek 4. srpna 2011
Jeskyně blanických rytířů v Rudce u Kunštátu
vysvobození zkamenělého rytíře

Čtvrtek 18. srpna 2011 Obří akvárium v Hradci Králové
možnost zhlédnutí flóry a fauny Jižní a Střední Ameriky

Poslední týden v srpnu
(upřesníme dle počasí)

Den zdraví 
Zábavný den rozdělený na dvě části, soutěže s ekol. tematikou 
aneb proč třídit, poznávání přírody, pitný režim, zdravé stravování 

Promiň mi, Helo
Je tomu už pravda drahně let, co jsi nám s roz-

tomilým úsměvem mávávala, když jsme jako kluci 
odjížděli do světa. Stávala jsi na peróně jevíčského 
nádraží v nažehlené slušivé „ajznboňácké“ unifor-
mě, s červenou placatou čepicí a výpravčí zelenobí-
lou plácačkou v ruce…

Je po půl dvanácté v neděli před polednem. Sto-
jím sám pod stříškou poněkud opuštěné nádražní 
budovy. Mlsné kočky okupují mojí tašku, v jejíchž 
útrobách spolu s rozečtenu knížkou spořádaně sou-
sedí čerstvě usmažené řízky s kouskem upečeného 
kuřete, domácí marmeládou ve skle, které si občas 
přiťukne s naší domácí slivovicí ve sklince, která 
má na dně v trojúhelníku velké M. Kolik takových 
flašek odvezli úsobrnští skláři na místní nádraží 
a kolik z něho „huťala“ odvezl zase uhlí, těžko už 
spočítám.

Od Jaroměřic přichází vojenským krokem mla-
díka postarší drobnější pán. Právě je na Kukalce. 
Je těsně před dvanáctou a přijíždí načervenalý mo-
torák od Chornic – vystupují dvě ženy a po nich 
nastupuje ještě udýchaný mladík, který právě tak 
tak doběhl.

Pět minut po dvanácté „dofuní“ od Velkých 
Opatovic „náš“ spoj, který jsme kdysi pojmenová-
vali různými názvy jako například chornický dřevák 
či skalická strela. Sympatická průvodčí s melírova-
nými vlasy zapískne ze dveří do zrcátka a konečně 
vyrážíme. Ještě se zadívám na dvě charakteristické 
dominanty města, o kterých básník Leo Ondra na-
psal: „Dvě věže k nebi ční, zašedlé růže střech…“

Kromě mě přisedl onen cestující od Jaroměřic 
a spolu s ním si usedají na „čtyřku“ další dva míst-

ní pasažéři. Zdá se mi, že je to už dávno sehraná 
parta dvou študáků a letitého kmeta. První kartu 
diskusní partie „vynáší“ zkušený cestovatel a roze-
hrává svůj příběh z dávné vojenské letecké mise do 
Košic.  Pravda, semleli ještě kde co všechno, jako 
když se připravuje maso do fašírky a dohromady by 
to vydalo ještě několik dalších „story“. A právě od 
nich se dozvídám, že zdejší vlaková osobní doprava 
má být údajně od nového jízdního řádu nahrazena 
autobusovými spoji.

No uvidíme, jak to dopadne s mým osobním 
rekordem. Stejně jako Biskupičtí mají svůj rekord 
v upleteném velikonočním vajíčku – i já mám svůj 
rekord vlakový. Za celou dobu, co tudy jezdím, nyní 
„dělám“ cestu do Prahy za tři hodiny a osm minut. 
V České mně totiž hnedle navazuje další spoj pod 
názvem Ex 570 Zdeněk Fibich v čele s „lokotkou“ 
od rakouských drah, která pak staví už jen v Pardu-
bicích a v cíli je hnedle po patnácté hodině.   

A tak mě napadá, že jedno zdejší důležité spo-
jení přece jen zůstane nezměněné.  Jak o tom na-
psal pegasem požehnaný konický mistr pera Ka-
rel Outrata: „…V Jevíčku je to z Moravy do Vesmíru 
chvilka, pár kroků přes náměstí…“  Zbývá mi však 
jedno zbožné přání: Kéž by se podařilo zrušit jiný 
odvěký „spoj“: Z Jevíčka rovnou do nebíčka.

Naše cesta drkotavým motoráčkem se pomalu 
chýlí ke konci. Blíží se totiž Česká Třebová, hovory 
postupně ustávají a za chvíli „přepřihnu“ na onen 
Ex rychlík z Břeclavi až do Prahy.

Ale ještě jsem přece jen něco zapomněl: Promiň 
mi, Helo, že jsem Ti tenkrát nepoděkoval za vyhle-
dání návazných vlakových spojů z Jevíčka až do 
Drážďan. Jo, tenkrát v roce…

-pak-
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RŮZNÉ

Městská knihovna Jevíčko

T.J.  SOKOL  JEVÍČKO  
a  TJ JEVÍČKO

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Pořádají v rámci oslav Jevíčské pouti 
v sobotu 13. 8. 2011 ve sportovním areálu 

Tyršovy plovárny na Žlíbkách

                                

9. ročník
  

NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE  DVOJIC
- Prezentace: 8.30 – 9.oo hod.
- Startovné:   250,- na dvojici /v ceně startovného občerstvení 

- Dva kurty
- Systém dle počtu účastníků

- Ceny: finanční + od sponzorů.

- Přihlášky: do čtvrtka 11. 8. 2011
     

Info: Radomil Sedlák , Okružní 637, Jevíčko 569 43,
tel: 777081531,  e-mail: tjjevicko@seznam.cz

KUŽELKÁŘSKÁ LIGA 
ESKÁ 2010

Hrací systém  ligy:

Odehraje se devět turnajů jednotlivců v různých termínech. Na každém turnaji bude 
prvních deset míst bodovaných od 10 bodů za první místo až po 1 bod za místo 
desáté.  Do celkového hodnocení se započítají šest nejlepších výsledků každého 
hráče (z sedmi pořádaných turnajů). Pokud dojde k tomu, že na prvním až osmém 
místě se po odehrání všech  turnajů umístí několik hráčů se stejným počtem bodů, 
dojde mezi těmito hráči k rozhozu (každý hráč 3 hody, 1x do plných).

Termíny a pořadí her na jednotlivých turnajích : 

1. so. 03.09  -  Půl na půl
2. so. 24.09  -  Tisíce – memoriál pana Josefa Němečka
3. so. 01.10  -  Trestňáky
4. so. 22.10  -  Tisíce

Pořadatel ligy:   TJ SK Jevíčko
Kde:   ESKÁ
Prezentace:  17.00 až 17.30 hod.
Začátky:  17.45 hod.
Startovné na jednotlivých turnajích:    50,- Kč
Ceny:    pro prvních osm hráčů v jednotlivých turnajích

Vítěz kuželkářské ligy ESKÁ 2010 – pohár + 1200,- Kč, divočáček
Druhý v pořadí – pohár + 700,- Kč
Třetí v pořadí – pohár + 400,- Kč
Pátý až osmý – věcné ceny

Městská knihovna v Jevíčku je ve dnech od 
1. srpna do 5. srpna UZAVŘENA.
Otevíráme 8. srpna a do konce srpna máme 
otevřeno v prázdninové režimu: 
pondělí 12.30–19.00, 
úterý, středa, čtvrtek 
8.00–11.00, 12.30–16.00 hodin. 
Těšíme se na vás.

Jazykové kurzy
Chcete pro sebe udělat něco užitečného? Při-
hlaste se do jazykových kurzů. Od poloviny 
září do června probíhají jednou týdně v pod-
večerních hodinách na sále zámečku. 
Pro rok 2011/2012 otevíráme tyto jazykové 
kurzy:
angličtina pro začátečníky
angličtina pro pokročilé
němčina pro začátečníky
němčina pro pokročilé
španělština pro začátečníky

přihlásit se můžete na tel. číslech 461 325 229, 
731 655 437
nebo e.mailem - knihovna@jevicko.net,  na-
jdete nás také na Facebooku.
Neváhejte, kurzy jsou kapacitně omezeny. Čas 
na rozmyšlenou máte do 15. září, kdy se re-
gistrace uzavírá.

Knihovna – bezpečné místo pro 
vaše děti
Přemýšlíte jak pro svoje školáčky uspořádat 
jejich volný čas? Navštěvují vaše děti různé 
kroužky, čekají na autobus, potřebujete najít 
místo, kde na vás mohou počkat?
Knihovna je tu pro vás.
Děti si mohou prohlížet knížky, malovat, hrát 
si a bezpečně tak přečkat časové prodlevy, 
které během jejich volného času vznikají.
Jsme tu pro ně, když potřebují kontaktovat 
rodiče, nebo vyřešit nějaký neplánovaný zá-
drhel...

Novinkou je rodinná registrace – za 
100,- Kč rodinného registračního po-
platku dostane průkazku do knihovny 1 do-
spělý + 3 děti. Každé z dětí bude mít svoji 
průkazku.
Naučíte děti samostatnosti, zodpovědnosti 
a dobrá orientace ve fondu knihovny se jim 
bude ve studiu hodit.
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MATOUŠEK CZ MTB OPEN

 
Občerstvení: 

tOčené pivO, černé pivO,
limO, makrely, 

klObásy z udírny
Přihlášky na www.mtbjevicko.cz

informace na tel: 777760087, 775760079

MĚSTO 

JEVÍČKO

zadní trakt zŠ vjezd z ulice k. H. borovského 

start závodu ve 14.00 h.
start dětských kategorií ve 12.30 h.

od 10.00 do 13.00 h.

dospělí 37 a 64 km, děti na zkrácené trati

KDE:

KDY:

PREZENTACE:

TRASA:

3. ročník závodu horských kol
6. SRPNA 2011 JEVÍČKO

vklad do závodu: 250,- všichni předem přihlášení obdrží cyklistické doplňky s logem závodu

od 18:00 zahraje rocková kapela

Doprovodný program: 
od 12:00 reprodukovaná hudba, atrakce pro děti

moderuje Jan adámek



11Srpen 2011Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Cyklobus
Autor textu a příloh:
Roman Christ, Ing. - Jevíčko
Ačkoliv s ním jezdím přes léto již několik roků, 
myslím si, že stále není dostatečné povědomí 
o této službě občanům. A to až tak, že se bojím, 
aby nám ho napřesrok nezrušili z důvodu malé-
ho zájmu, což by, myslím, byla škoda. Obzvláš-
tě v regionu, kde musí každý být každý rád za 
jakoukoliv volnočasovou aktivitu, která je nám 
dostupná. A cyklobus jí rozhodně je, jenže jezdí 
využit jen minimálně (leckdy jedu úplně sám). 
A např. v Chornicích nenastupoval ještě nikdy 
nikdo, co si tedy pamatuji.  Abych předešel jeho 
možnému zániku z důvodu nezájmu, pokusím 
se vám nyní tuto službu přiblížit, a tím ji snad 
i zpopularizovat.
Cyklobus u nás regionu provozuje společnost 
Zlatovánek.  Ta k zajištění služby používá pře-
stavěný autobus Karosa, kde v zadní polovině 
vozu jsou držáky na cca 25 ks kol a přední část 
s 20-ti sedadly zůstala beze změny. Autobus jez-
dí dle jízdního řádu, který se dá stáhnout např. 
se stránek Města Jevíčka. 
Tento cyklobus společnosti Zlatovánek  pokrývá 
svojí trasou východní část Pardubického kraje, 
jeho západní polovinu pokrývá obdobný cyklo-
bus společnosti Veolia Transport s tím, že je 
mezi nimi řada přestupných míst.

A že nepatříte mezi výkon-
né sportovce? Nevadí. Pro-
zradím vám fintu jak se 
sami anebo i s dětmi vcelku 
pohodlně svézt.
Dostavte se např. v sobo-
tu v 17 hod. anebo v nedě-
li v 8.00 hod (jezdí malin-
ko později) k autobusu na 
náměstí a kupte si jízdenku 
Hřebeč, za tunel.  Jízdenka 
osoba+kolo stojí 40 Kč, ro-
dinná pak 80 Kč. Po cca 35 
minutách jízdy vystoupíte 
z cyklobusu majíce dotaci 
téměř 250 výškových met-
rů.  K následnému návra-
tu lze využít například tyto 
dvě trasy, pracovně nazvané 
jako „Radkov“ a „Křenov“.

Trasa RADKOV
Kolem motorestu U TETY, 
dolů po původní hřebečské 
R35. Dole při výjezdu z lesa 
zahnout vlevo na cyklos-
tezku 4029 a této se držet, 
dovede vás až do Udánek. 
Cestou možno navštívit 
Hřebečské důlní stezky.  
V Udánkách doprava na-
horu do Moravské Třebo-
vé a držet se cykloznačení,  
které vás nechá zahnout 
MT doleva na ulici Jirásko-
va a posléze vás dovede až 
naproti Bille (cyklo 4030). 

Zde do leva do Linhartic a dále se držet dle 
Třebůvky na Radkov (cyklo 506). Před  Roztá-
ním je doleva avízovaná cyklozkratka – doporu-
čuji jen za sucha a horským kolům. V Městečku 
Trnávka před hřbitovem propojkou vlevo a pak 
znovu vlevo, za koleje a dále po proudu říčky 
Třebůvky do Mezihoří, zde přes most doprava. 
Unerázka, Chornice a zpět (cyklo 505). Já jez-
dím na Biskupice, nižší provoz. Celá cesta vede 
plně po asfaltovém povrchu, doba jízda je dle 
kondice a počtu občerstvovacích zastávek - 1,5 
až 2 hodiny.

Trasa KŘENOV
Nahoru přes tunel, kolem kostela a vystoupat 
až na Kamennou Horku. Zde vlevo, držet se 
cykloznačení 4029. V lese se nenechte zmást 
odbočkou červeného značení vlevo (je pro pěší).  

A následně se nenechte zmást odbočkou vpravo 
cyklo 4064, která by vás stáhla do Skleného. 
Pokud jste udrželi trasu 4029, vynoříte se na 
silnici 366, na jejím nejvyšším místě, za lesními 
serpentinami nad Křenovem. Následný sjezd si 
obzvláště užívám. Dolů po 366 do Křenova, pak 
na Šnekov, Březiny (zde je možno se vykoupat) 
a klasicky kolem Smolenské přehrady zpět. Tra-
sa má nižší časovou náročnost než předchozí, 
místy je asfaltový povrch v lese nahrazen ujez-
děným štěrkem. Nedoporučuji moc za mokra.

Cyklobus Zlatovánek – 680019
Jevíčko – Svitavy – Litomyšl – Vysoké Mýto – Nové Hrady – Proseč – Polička Platí od 1. 7. do 25. 9. 2011

od.

př.
od.

př.
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př.
od.

př.
od.

př.

př.

od.
př.

od.
př.

od.
př.
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Jevíčko, náměstí nást. 5
Chornice, hostinec
Městečko Trnávka, kino
Moravská Třebová, aut. n. nást. 8
Koclířov, Hřebeč, tunel

Svitavy, autobus. nádr. nást. 5

Opatov, škola
Česká Třebová, Terminál, nást. 6
Česká Třebová, Kozlov, křižovatka
Květná, hostinec
Janov, Gajer
Litomyšl, Pazucha
Litomyšl, Suchá

Litomyšl, autobus. nádr. nást. 8

Cerekvice nad Loučnou, rozcestí

Vysoké Mýto, autobus. nádr. nást. 1

Libecina
Nové Hrady, náměstí
Osík, pošta
Dolní Újezd, pošta
Desná, obecní úřad
Poříčí u Litomyšle
Budislav, pošta
Proseč, Posekanec

Proseč

Proseč, Paseky, Jednota
Borová, železniční st.
Polička, autobus. st.
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44

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28

10
1 3 5 7 9

13 14 13 10
10 2 4 8 6

n

n

n

n

n

J

J

J

J

J

5 6 5 10 13 14 13 10 km TČ5 6 5

jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky

10 jede od 3. 7. do 25. 9.
13 jede od 1. 7. do 23. 9.
14 jede od 2. 7. do 24. 9.

Všechny spoje přepravují cestovní zavazadla a jízdní kola.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem Zlatovánek spol. s r. o.
Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

5

6
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Jaroměřice bez Santiniho?

Několik údajů o Opatovickém panství

Nejhodnotnější stavbou na Jevíčsku je jistě pout-
ní kostel Povýšení svatého Kříže v Jaroměřicích. 
Množství poutníků nepřitahoval jen barokní kos-
tel, ale i další objekty s ním související; z nich ze-
jména kaple napodobující Boží hrob v Jeruzalé-
mě.
Buhužel neexistuje písemný pramen, který by nám 
řekl, kdo je architektem tohoto kostela,  případně 
celého areálu.
V odborné literatuře se můžeme po tři čtvrtě stole-
tí setkávat s názorem, že autorem je slavný barokní 
architekt Jan Blažej Santini-Aichel (1677-1723).
Autorství poutního kostela v Jaroměřicích Santi-
nimu (podle historika umění M. Horyny, který se 
dílem Santiniho zřejmě zabýval nejhlouběji) popr-
vé přisoudil Oldřich Stefan (1900-1969) v Das Ho-
chbarock in der Architektur Böhmens und Mährens: 
Giovanni Santini Aichel (Prag 1936). Řada dalších 
autorů, jak uvádí M. Horyna, jeho názor převzala. 
Pouze se neshodovali v tom, jaký má Santini podíl 
na podobě celého areálu.
Všimněme si názorů na to, kdo je architektem 
poutního kostela, několika významných historiků 
umění z posledních 35 let.
Viktor Kotrba v monografii o 196 stranách Česká 
barokní gotika: dílo Jana Santiniho-Aichla (Praha 
1976) na s. 57 píše: „České kaple Božího hrobu 
vznikly většinou v druhé polovině 17. století; jen 
výjimečně jsou součástí většího celku, po polském 
vzoru. Připomeneme tu jen půvabný, jednotně ře-
šený shluk takových kultovních objektů v Jaromě-
řicích u Jevíčka z první třetiny 18. století; upoutá-
vají náš zájem také proto, že podle všeho lze zde 
předpokládat tvůrčí účast architekta J. B. Santini-
ho-Aichla.“
V roce 1987 Jan Sedlák uvádí na s. 91 své pub-
likace Jan Blažej Santini: setkání baroku s gotikou 
(Praha 1987): „Když v roce 1708 získal Jaroměřice 
František Michal August Šubíř z Chobyně, rozhodl 
se vybudovat v blízkosti městečka poutní místo. 
Dal si z Říma poslat plán jeruzalémské baziliky 
a pověřil františkána Jeronýma Veitha, aby vyhle-
dal místo podobné jeruzalémské Kalvárii, kterou 
dotyčný kdysi navštívil. Postupně vznikal pozoru-
hodný komplex staveb, na jejichž projektování měl 
zásadní podíl Santini, jenž stavebníkovy záměry 
přeformoval svou nezávislou koncepcí. Provádějí-
cím stavitelem byl brněnský František Benedikt 
Klíčník. Severozápadně před vlastním poutním 
areálem vyrostla v letech 1730–31 budova kněž-
ské rezidence, nepochybně podle starší architek-
tovy předlohy, jak prozrazuje její půdorys ve tva-
ru ondřejského kříže... Soubor budov vrcholí na 
východě Santiniho poutním kostelem Povýšení sv. 
Kříže z let 1712–1713. Areál představuje jedinečný 
příklad mystického barokního divadla, působícího 
psychicky i fyzicky na věřícího, který jím procházel 
a jehož bezprostřední podíl na obřadech vrcholil 
v poutním chrámu.“
Ve své studii Architektura od 90. let 17. do 30. let 
18. století na Moravě (in: Dějiny českého výtvarné-
ho umění II/2, Praha 1989) připisuje Santinimu 
autorství jaroměřického poutního kostela i kněžské 
rezidence a jeseneckého kostela a rovněž i přileh-
lé rezidence i Zdeněk Kudělka (s. 469): „S jesenec-
kým kostelem, popřípadě i s rezidencí souvisí do 
jisté míry – zejména zvlněným půdorysem, prázd-
notou konvexně prohnutých úseků bočních zdí 
nebo tvarem portálových říms - chrám Povýšení 
sv. Kříže v nedalekých Jaroměřicích (u Jevíčka). 

Hlavní část poutního souboru na vrchu Kalvárii, 
provedená z podnětu Františka Michala Augusta 
Šubíře v letech 1712-14(?) asi už podle jednotného 
plánu a plná historizujících významových narážek, 
je nicméně významná jinak: představuje na Mo-
ravě první stavbu založenou důsledně na křivce.“ 
Na s. 471 dále uvádí: „Patrně ve stejnou dobu vy-
pracoval Santini také návrh na blízkou kněžskou 
rezidenci a faru s protáhlým oktogonálním sálem 
a loretánskou kaplí. Budovy, spojené ojedinělým 
půdorysem ve tvaru ondřejského kříže, byly však 
provedeny později (1730-31), přičemž je pravděpo-
dobné, že stavitel Jan Klíčník z Brna leckterý de-
tail poněkud pozměnil.“
První, kdo podle M. Horyny Santiniho autorství 
popřel, byl Xavier Galmiche v publikaci Prague, 
Bohême, Moravie: Guide littéraire, artistique, touris-
tique (Paris 1989).
V roce 1996 vydalo nakladatelství Academia Pra-
ha publikaci Umění baroka na Moravě a ve Slez-
sku, jejímiž autory jsou Ivo Krsek, Zdeněk Kudělka 
(ed.), Miloš Stehlík a Josef Válka. Zd. Kudělka v ní 
vyjadřuje tento svůj názor (s. 254): „Stavba, kte-
rou vrcholí poutní soubor na vrchu Kalvárie nad 
městem, je oprávněně připisována Janu Blažejovi 
Santinimu. Její provedení (Jiřím Klíčníkem?) spadá 
patrně do doby mezi rokem 1712, kdy byl polo-
žen základní kámen a kdy jsou zmíněni zedník Jiří 
Miller z Jevíčka a tesař Vavřinec Blecha, a rokem 
1714; tehdy byl asi hotov už i celkový plán soubo-
ru. Jak však naznačují některé pozdně barokní de-
taily... byl původní vzhled stavby ještě v 18. století 
zčásti pozměněn.“
Rozsáhlou monografii o 487 stranách věnující se 
dílu Santiniho napsal Mojmír Horyna (1945–2011): 
Jan Blažej Santini-Aichel (Praha 1998). Ten autor-
ství Santiniho odmítá a toto odmítnutí zdůvodňuje 
takto (s. 414): „Proti Santiniho autorství u kos-
tela Povýšení sv. Kříže svědčí neexaktní založení 
půdorysu, naprostá absence santiniovských forem 
a detailů na bočních fasádách i v interiéru stavby. 
Srovnání trojlisté dispozice v Jaroměřicích a návr-
hu kaple pro Plasy dokládá spíše základně odlišné 
pojetí architektury než autorskou shodu. Gotizující 
klenby s kruhovými svorníky jsou jistě vědomým 
historismem, avšak nemají u Santiniho žádnou 

srovnatelnou obdobu a proti jeho chápání histo-
rismu jsou až naivní. Zcela nesantiniovské je i mo-
hutné a opatrné dimenzování nevelké stavby. Pro 
Santiniho by bylo nemyslitelné osadit stavbu slo-
žitého centrálního půdorysu naprosto konvenčním 
útvarem valbové střechy, která složité vedení koru-
ny obvodové zdi překonává vkládanou sítí různě 
dlouhých námětků. Z. Kudělka přesně poukázal 
na to, že konvex-konkávní zvlnění průčelí vyply-
nulo logicky z půdorysného založení stavby... Prů-
čelí jaroměřického kostela je zřejmě dílem epigona 
dobře poučeného Santiniho architekturou, jehož 
vlastní projev však byl nesrovnatelně jednodušší. 
Patrně jím byl František Benedikt Klíčník, který 
prováděl dle Santiniho projektů stavby ve Křti-
nách a Rajhradě, a v Jaroměřicích je (byť s chybně 
psaným křestním jménem) doložen.“
O nedaleké stavbě, rezidenci z let 1730-1731, M. 
Horyna píše (s. 415): „Santinimu je dílo přičítáno 
na základě starší Stefanovy atribuce nedalekého 
poutního kostela, nepochybně však neprávem.“
M. Horyna rovněž odmítá Santiniho autorství 
u staveb v Jesenci. O farním kostele sv. Liboria 
mj. uvádí (s. 415): „Kostel připsal Santinimu F. 
M. Žampach (1944) a jeho názor přijímá česká li-
teratura až do současnosti. Ovšem sama stavba 
se charakteru Santiniho díla podstatně vymyká...“ 
O rezidenci se M. Horyna vyjadřuje takto (s. 415): 
„Budova nevelkého zámečku v sousedství koste-
la sv. Liboria vykazuje pod klasicistní přestavbou 
zbytky původní barokní podoby. Ty jsou běžné spí-
še pro stavby sklonku 17. století než pro Santini-
ho... Žampachovo připsání (1944) je zřejmě myl-
né...“
O kostelu sv. Jana Křtitele v Křenově píše (s. 417): 
„Architekturu připisuje Santinimu pouze Cerulli. 
Půvabná, avšak pouze průměrná venkovská stavba 
vykazuje vzdálený ohlas Santiniho jenom v někte-
rých detailech.“

Poznámka: Pozorný čtenář si jistě všiml, že jednot-
liví autoři se neshodují na křestním jménu stavite-
le Klíčníka. Kde má nejednotné uvádění křestního 
jména svůj počátek, podává výše citované vyjádře-
ní M. Horyny.

Štěpán Blažek

Roku 1791 t. j. před 220 lety mělo Opatovic-
ké panství osm obcí. Pro zajímavost uvádím 

několik údajů o jejich velikostech k možné-
mu porovnání se současným stavem. 

Roku 1888 Opatovice změnily jméno na 
Velké Opatovice. Roku 1943 byl archiv 
Opatovického panství převezen do Jevíčka. 

Roku 1976 v prosinci archiv města Jevíčka 
přestěhován do Litomyšle. 

František Plech

Obec: Domů: Křesťanů: Židů: Celkem:
Opatovice 114 848 7 855
Brťov 17 108 0 108
Smolná 17 112 0 112
Malonín (u Bělé) 11 96 0 96
Roubanina 28 154 10 164
Jaroměřice 128 898 9 907
Šubířov 26 242 0 242
Jevíčko-Židovská obec 37 0 536 536
Celkem 378 2458 562 3020
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

nosti. Členové, většinou řemeslníci, rolníci a ob-
chodníci, scházeli se do spolkových místností, 
platili nepatrný příspěvěk 10 kr. měsíčně, za něž 
byly kupovány knihy a přepláceny časopisy, kte-
ré byly členům půjčovány.  O četbu knih a no-
vin nebyl tehdy mezi naším lidem valný zájem. 
Docházely do Jevíčka asi 3 výtisky Moravské or-
lice, asi po dvou výtiscích deníku Politik, pak 
beletristického týdeníku Světozor, Humoristic-
kých listů a brněnského Beobachtera. Předpla-
titelé si časopisy navzájem vyměňovali, čtenáři 
nebyli tenkráte tak nedočkaví a nelačnili po no-
vinkách jako dnes, stačilo jim, dostal-li se jim 
časopis do rukou teprve po několika dnech. Poz-
ději byla odebírána ve více výtiscích Národní po-
litika, krejcarové Moravské noviny a olomoucký 
Našinec. 
 Pro členy byly také pořádány zábavné večírky, 
programy byly vyplňovány přednáškami, deklama-
cemi, hudbou a zpěvem. Začalo se hráti ochotnic-

ké divadlo na přenosném primitivním 
jevišti ve spolkových místnostech, 

později pak též v sále Panského 
domu. Režisérem divadla byl 

sám předseda spolku Frant. 
Till. 
 Již jako žák měš-
ťanky a pak ještě později 
dostával jsem od něj k opi-
sování úlohy k divadelním 
hrám a dostával za každý 
popsaný arch 4 kr. honorá-
ře. Seznav tak děj hry, zají-

mal jsem se již tehdy o její 
provedení na jevišti a hleděl 

jsem se pod nějakou záminkou 
vplížit se do místnosti, a tak jsem 

měl příležitost sledovat s jakou trpě-
livostí režisér Till hru do všech podrob-

ností nacvičoval. Od té doby jsem se stal vášni-
vým ctitelem divadla a jako ochotník byl jsem pak 
činným několik desítek let. 

První divadelní ochotníci
 Ochotníky byli tehdy většinou řemeslníci 
a některý úředník. Pokud se pamatuji, účinko-
vali tehdy nejčastěji: Eduard Wolf, knihař (teh-
dejší jednatel Ctibora), František Dvořák, kožeš-
ník, Frant. Písařík, obchodník, František Barfus, 
obuvník, Frant. Kedroutek, dámský krejčí (vý-
borný komik), Jan Martinec, solicitator, Ferd. 
Žallmann, naddozorce finanční stráže, můj otec 
Jan Vrbický. Z děvčat hrály: Marie Ludikovská, 
Matilda Pichlerová, Josefa Hawigrová (uhořela 
při požáru Okružního divadla ve Vídni r. 1881), 
Františka Tenglerová. Později vypomáhali vyso-
koškoláci František Nárožný, Ferdinand Nárožný  
a Karel Jeřábek. Žije z nich dosud jediná Marie 
Ludikovská, ovdovělá Dvořáková, výměnice ve 
věku 87 let. 
 Významnou událostí pro spolkový život bylo 
zakoupení piana a kulečníku, což bylo umožně-
no obětavostí členstva složením podílů, jež byl 
ze spolkových příjmů umořovány. Mimo spolkový 
život panovalo té doby ve společnosti ještě kas-
tovnictví, takže zábavy spolku byly družnější, stá-

valy se vyhledávanějšími a nejoblíbenějšími byly 
divadelní hry. Mnohému zábavnému podniku byly 
však tehdy od politického úřadu kladeny všemož-
né překážky  a divadelní hry podléhaly přísné cen-
zuře.
 Všechny tyto vzdělávací podniky posilovaly 
český lid a staly se jedinečným buditelem češství 
ve vrstvách lidových. Bohužel neměl Ctibor nikdy 
vhodných místností, jichž se vystřídalo několik. 
Svou činnost započal v hostinci U Pařízků, pak 
přesídlil na náměstí do Hegrova domu č. 14, krát-
kou dobu měl přízemní dvě místnosti v Panském 
domě, pak  u Pflanzrů č. 10, u Honseků č. 85, 
u Lehrichů č. 77, u Sedláčků č. 88, až nakonec 
našel spolek svůj trvalý útulek ve vhodných míst-
nostech Záloženského domu. 

Záložna
  Mimo kulturních zájmů měl lékarník Frant. 
Till též na mysli i otázku hospodářské soběstač-
nosti českého lidu a dal roku 1865 podnět k za-
ložení „Záložny“, která se taktéž úspěšně vyvíjela 
a konala plně své národohospodářské poslání. 

První „Beseda“
 Začátkem let osmdesátých, když měl spo-
lek své místnosti u Pflanzrů, nabídl se nám J. 
Dosedla, opatovický rodák, posluchač techniky 
v Praze, jinak švihácký a elegantní organizátor, 
naučiti nás národní salónní tanec „Besedu“. 
Bylo nám to vítané, neboť jsme se již o ni zají-
mali, ale znali ji jen dle doslechu. Pro začátek 
cvičil jen jedno kolo s tanečnicemi, slečnami 
Eugenií Dvořákovou, Eliškou Kubíčkovou, An-
nou Tillovou a Marií Chornitzerovou. Taneč-
níky byli sám náš cvičitel, pak Theodor Kubí-
ček, František Čoka a má maličkost. „Beseda“ 
se svými ladnými figurami se zamlouvala nejen 
nám, ale i jiné tancechtivé mládeži, a když jsme 
ji při menších spolkových zábavách několikrát 
zatančili, stali jsme se sami tanečními mistry 
a cvičili ji dále. O masopustě příštího roku bylo 
projeveno přání, aby byla zatančena na hasič-
ském pořádku. Za všeobecného napětí byla za-
hrána předehra, páry se počaly řaditi, ale v tom 
okamžiku ozvaly se hlasité výkřiky několika pří-
slušníků německé strany (mezi nimi byl i jeden 
četnický strážmistr), že nedovolili, aby se na ha-
sičském plese, na nějž byli pozváni, tančil český 
provokativní tanec. Ale když vypozorovali, že 
jejich vyzývavost nejen neměla žádného ohla-
su, naopak že vyvolala značné vzrušní hostů 
a mohla míti i nemilou dohru, vytratili se. „Be-
seda“ tančena pak nerušeně dále, a když dozně-
ly poslední takty hudby, následovala hlučná po-
chvala. „Beseda“ zobecněla a byla pak tančena 
na všech zábavách.
 Po požáru Národního divadla v roku 1881 byla 
pořádána akademie a vybraným programem, její 
dosti značný čistý zisk byl věnován na zbudování 
nového divadla. 
 Lékárník František Till zemřel v r. 1883. Na 
jeho všestrannou záslužnou činnost  a buditel-
skou práci bude dlouho s povděkem vzpomínáno. 
Po něm byl zvolen předsedou Ctibora Hynek He-
ger, rolník na odpočinku. 

Buditel Till
 Po jeho odchodu ujal se pak buditelské práce 
u nás František Till, lékárník, rodák z Chrudimi, 
muž prozíravý, milé povahy, požívající všeobecné 
vážnosti, jehož pohostinná domácnost byla tehdy 
střediskem české společnosti. On dal roku 1869 
podnět k založení čtenářsko-pěveckého spolku 
Ctibor, prvního to českého spolku v Jevíčku, je-
hož se stal prvním předsedou. 

První český spolek
 Spolupracovníky jeho byli:Alex Worel, obchod-
ník, Karel Appel, poštmistr, Eduard Wolf, knihař, 
Václav Kubíček, voskař, Mikuláš Vladi-
mír Kaplan, soustružník, kněží P. 
Karel Schubert, P. Václav Chme-
lař, později pak učitelé Franti-
šek Křička, František Tesař, 
Eduard Matoušek, lékař dr. 
Jan Klimeš, farář P. Karel 
Sicha a jiní.
 Té doby stával sice 
v Jevíčku utrakvistický 
zpěvácký spolek, ale čes-
ká píseň tam byla popel-
kou, byla úmyslně pomíje-
na, ano, stalo se, že v jisté 
taneční zábavě byla zpívána 
čtverylka s textem urážejícím 
českou národnost. Před lety do-
stal jsem od svého kamaráda Vili-
balda Zezuly nějaké staré noty se štam-
pilkou „Gesangverein in Getwisch – Zpěvácký 
spolek v Jevíčku“, které našel založené mezi sta-
rými věcmi jeho nebožtíka otce, jenž byl také čle-
nem tohoto spolku. Našel jsem tam několik hlasů 
takzvané „Narren Quadrille“, v jejímž textu 5. od-
dílu se několikrát opakují slova: „Ptáček – fraček 
– Kropáček, scholisch is gar keck.“ Patrně je to 
ona čtverylka s hanlivým textem, o níž se před 60 
lety často hovořívalo a která tehdy vyvolala znač-
né pohoršení.
 Podle starých dopisů uchovaných v archívu 
Ctibora byl prvním štědrým podporovatelem spol-
ku Petr Bílka, ředitel a majitel vyššího vzděláva-
cího ústavu ve Vídni, rodák boskovický, který da-
roval spolku na vyzdobení místností spolkových 
obrazy českých deklarantů, různé zábavné knihy, 
předplácel časopisy i jinak hmotně podporoval. Ve 
svých pamětech vzpomíná též Ant. Konst. Víták 
tohoto šlechetného mecenáše, jenž mu usnadnil 
vydávání Pěstouna a který, jak píše dále, měl vždy 
prospěch národa a jazyka českého na srdci, nešet-
ře žádných obětí, by vědomí české na Moravě bylo 
šířeno. Byl členem mnoha českých, moravských 
a slezských spolků vlasteneckých.
 Myšlenka lékárníka Tilla se v začátcích sice 
pozvolna uskutečňovala, ale brzo se stal Ctibor, 
říkalo se tehdy Beseda, střediskem české společ-
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Největší investiční akce v obci pro rok 2011 dokončeny
Ke konci července byly dokončeny letošní nej-
větší investiční akce v obci, kterými byly opra-
vy místních komunikací v ulici „Za humny“ 
(od čp. 121 stará bytovka po čp. 103 Nováko-
vi)  a „Potůčky“ (od čp. 103 Novákovi po čp. 
130 Neubauerovi). 
MK „Za humny“ – byla vybudována nová as-
faltová komunikace v délce 140 bm s vjezdy 
do přilehlých nemovitostí ze zámkové dlaž-
by, nová odstavná plocha pro kontejnery a tři 
parkovací místa u mateřské školky, zhotove-
na část chodníku. Realizační náklady na akci 
dosáhly cca 1,7 mil. Kč  a budou hrazeny 
z rozpočtu obce 400 tis. Kč a dotace získané 
prostřednictvím Místní akční skupiny Morav-
skotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. ze Státního ze-
mědělského intervenčního fondu ČR
MK „Potůčky“ – byla vybudována nová asfal-

tová komunikace v délce 105 bm 
s vjezdy do přilehlých nemovitostí 
ze zámkové dlažby a nová opěrná 
zeď z gabionových košů v délce 
25 m. Realizační náklady na akci 
dosáhly cca 0,85 mil. Kč  a budou 
hrazeny z rozpočtu obce 250 tis. 
Kč a dotace získané z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR v rámci 
dotací z programu obnovy venko-

va za modrou stuhu, kterou obec v loňském 
roce obdržela.
Děkujeme tímto občanům za trpělivost při 
provádění stavby, přejeme jim bezproblémové 
užívání a přejme si, ať se nám podaří i v příš-

tím roce získat dotační prostřed-
ky na pokračování oprav míst-
ních komunikací.

Dalibor Šebek, starosta obce

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka pořádá v rámci 
programu obnovy venkova

Obec Biskupice ve spolupráci s místní pálenicí STILL s.r.o. Biskupice
dne 1.10.2011

13. ročník festivalu slivovice Biskupické kaléšek 
 a 

10. ročník závodu historických kol od pálenice k pálenici
Vzorky slivovice do  letošnímu ročníku soutě-
že o nejlepší vzorek slivovice je nutno ode-
vzdat nejpozději do 18. září 2011 na níže 
uvedené kontaktní adresy.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvede-
no jméno, adresa, telefon, rok a místo vy-
pálení, stupeň alkoholu a druh ovoce.
Na vzorku o vypálení,

stupeň alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení 
vzorků:
Obec Biskupice, tel. 461 326 521 
a STILL s.r.o. Biskupice

Nejlepší vzorky slivovice budou 
oceněny finančními a hodnotný-
mi cenami:

místo 3000,-Kč + věcný dar 
místo 2000,-Kč + věcný dar
3.místo 1000,-Kč + věcný dar

Program a další informace budou 
postupně uveřejňovány na www.
biskupice.cz

Oznámení
Oznamujeme občanům, že pošta 

v Biskupicích bude z důvodu 
čerpání dovolených uzavřena 
od 1. 8 až do 19. 8. 2011.
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Pozvánka
AVZO biskupice pořádá

v sobotu 6. srpna 2011 od 10.00 hod. 
v areálu „Na střelnici“ 

volejbalový turnaj
prezentace mužstev od 10:00 hod.
případné info na tel. 461 326 521

Bohaté občerstvení zajištěno, pečené 
makrely.

Matzger - Mackerle
Málokoho by napadlo, že právě u nás, v Bis-
kupicích u Jevíčka, získává jméno Mackerle 
své první zápisky do kronik. Dějiny tohoto 
jména začínají v první třetině 17.století upro-
střed třicetileté války, v malé vesničce nedale-
ko Velkých Opatovic, v Biskupicích.

Politické a hospodářské poměry v kraji: 
Císařské a švédské pluky se střídaly na Mo-
ravě do konce války, protože Švédové odešli 
z Moravy až v roce 1651. V této době mno-
ho obyvatel opustilo svoje obydlí i statky. Po 
skončení války zůstala v kraji  necelá polovina 
z původního počtu lidí. Již v roce 1623 byla 
od císaře organizována rekatolizace na Mora-
vě a byli vyhnáni protestanti ze země, po vál-
ce obce uhájily svá privilegia většinou pouze 
pod podmínkou, že se v nich nebude zdržovat 
žádný protestant.Na počátku třicetileté války 
bylo zavedeno mnoho hospodářských změn.

Zajímavá data:
1599 - morová epidemie
1644 - první škola?
1646 - Švédové, kteří zde loupili
1667 - koupil Biskupice Zikmund Sak z Bo-
huňovic, který tu sídlil na tvrzi. Ta stála na 
místě dnešního zámku. V Biskupicích bývala 
fara, za třicetileté války však zanikla.
1677 - po lánské vizitaci žilo v Biskupicích: 
deset velkých a tři malí sedláci. Pokud jsou 
katastrální zápisy v pořádku, byli to pololá-
níci, jeden zahradník s polnostmi, čtrnáct za-
hradníků bez polností - chalupníci.
Zajímavostí je grunt č.46 - původně pustý, 
kde byla zřejmě v rámci rekatolizace posta-
vena fara. Později tu žije část rodiny Macker-
lovy.
1680 - morová epidemie při morové epidemii 
téměř zemřelo 400 obyvatel města Jevíčka.
1683, 1607, 1624 a 1712–15 - další mo-
rové epidemie, 1714: v Jevíčku postaven mo-
rový sloup 
1704 - v Biskupicích bydlelo 635 obyvatel 
v 86 domech, tj. asi 7-8 lidí v domě.
1704 - bylo v Biskupicích: 10 velkých sedlá-
ků, 3 střední, 14 chalupníků, zahradník s po-
zemkem a panská kovárna.
1707–1709 - vypukla strašlivá hladová epi-
demie, takže lidé pojídali i trávu. Mnoho lidí 
umíralo následkem tyfu. 
1714 - napadl oblast znovu  mor. Nejdříve  r. 
1713 v Hartmanicích v Čechách, kam jej údaj-
ně přinesl kočí, trval do r.1715. 
1716 - byla v obci postavena palírna 
1729 - založena osada Liebštejn - dnes Zále-
sí, a to na místě rozparcelovaného dvora. Zde 
zakupuje tentýž rok chalupu i syn Mikuláše, 
Mikuláš, a bere si do ní i svého otce, který 
zde 7.10.1730 umírá. 
1785 - byla zřízena kuracie a později i fara. 
1866 - pruská vojska, cholera.

K velkým změnám dochází většinou v průbě-
hu nebo na konci třicetileté války. Z té doby 
se také začínají objevovat dochované matri-
ky a zápisy. Důležité údaje o hospodářských 
a sociálních poměrech poddaných sedláků, 

zahradníků a chalupníků v 18. století obsahu-
jí kupní smlouvy a gruntovní zápisy, v nichž 
jsou:
a) soupisy živého a mrtvého inventáře
b) stručné popisy polí a luk 
c) podíly výměnkářů

Z nich se dovídáme, že:
1.  selská a chalupnická stavení byla vesměs 

dřevěná, stejně jako chlévy, kolny a stodo-
ly. 

2.  na gruntech se chovali zpravidla 2 koně, 2 
- 3 krávy, 10 — 12 ovcí, 4 — 5 slepic, 1 ko-
hout a 2 — 3 husy. 

3.  zemědělské nářadí tvořil: 1 kovaný vůz, 
pluh, hák, brány, a ruční nářadí: sekera, 
motyka, kosa, vidle a hrábě. 

4.  u selských a chalupnických usedlostí byly: 
zahrady s ovocnými stromy a zeleninou. 

Zvláště bídné bylo však vybavení a celkové po-
stavení malých chalupníků a výměnkářů. Pro-
tože celková úroveň tehdejší ruční zemědělské 
výroby byla v důsledku vysokých poddan-
ských povinností a zadluženosti poddaných 
velmi nízká, skýtala jen tu nejnutnější životní 
úroveň, která se v době neúrody a válek měni-
la často v hladomor. 

Některé pojmy
Desátky: z posnopných (mandelnýho) se 
mění na desátky z pytle, tedy se vyměřuje ne 
z počtu snopů na poli, ale podle množství vy-
mláceného obilí.
Domkáři (domkaři): lidé vlastnící domek 
a k němu malý pozemek, hospodařící na něm 
a na panských polích. Podle Ottova slovníku 
naučného: „Domkař nebo baráčník, který má 
jen barák bez polí.“ 
Chalupníci: majitelé chalupy a 1/4 lánu 
(čtvrtinový osedlý). Chalupníci byli držiteli 
nepatrného rozsahu půdy nebo to byli napro-
sti bezdomovci.
Lán: základní plošná míra pro určování rozlo-
hy usedlosti. Jedná se o míru s proměnlivou 
rozlohou - vždy záleží na kraji a době, kde 
a kdy se vyskytuje. Selský lán měl přibližně 
18,5 hektaru (přesněji 18,6 ha), dále existova-
ly lány panský nebo kněžský. Od lánu se od-
vozují i názvy pro jednotlivé usedlosti (např. 
láník, 3/4láník, 1/4láník apod.). 
Obecní pastviny: na obecném pozemku se 
pásla pouze stáda vrchnostenská, selský do-
bytek tam neměl místo. Sedláci musí odebírat 
výrobky výhradně ze zařízení vrchnosti. Pan-

ský úředník “hejtman“, někdy také nazývaný 
správce, nebo “vrchní“.
Peněžní platba: provoz a činnost vrchnos-
tenských kancelářích šlo na konto sedláků. 
Z každého prodeje nebo nákupu musel do-
tyčný zaplatit část úředníkům a vrchnosti. Za 
každého sirotka, vdovu nebo mrzáka musela 
obec zaplatit vrchnosti ročně určitý obnos.
Podruh (nájemník): poddaný, slouha, nají-
maný na různé práce, od pomoci na poli přes 
službu u panského dvora apod. Podle Ottova 
slovníku naučného: „Podruh, kdo ve vsi v ci-
zím domě v podnájmu bývá a nemaje polí ni 
chalupy, živí se jen prací rukou svých.“
Podsedníci, podsedci:  chalupníci usídlení 
na pozemku většího sedláka 
Sedláci: vlastnili větší rozlohy pole, dědili pů-
vodní hospodářství a živili se výhradně země-
dělstvím.
Zahradníci: měli usedlosti s menší rozlohou 
půdy (asi 1/3 vzhledem k sedlákům) a země-
dělství rodinu neuživilo. 

Více informací o rodu Mackerlů na http://
puntik.sweb.cz, zpracoval Filip Procházka

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

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

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

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

Společenská rubrika
červenec 2011

Naši jubilanti
Anna Přichystalová
František Svojanovský
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

Narození občánci
Marek Zachar
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Z našich řad odešli
Ladislav Šimek
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci srpnu

Julie Malinová
Helena Ševčíková
Jindřich Lexmann
Rosemarie Hýblová
Helena Kubínová
Anna Čapková
Radoslava Továrková
Miluše Podlezlová
Jiří Janda
Petr Popelka
Josef Vykydal
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Pytlácká noc v Chornicích

Kinematograf  bratří Čadíků

Obec Chornice zve srdečně širokou veřejnost na další letní filmovou projekci 
Kinematografu bratří Čadíků . Promítat se bude od pátku 26. srpna do neděle 28. srpna, 
tentokrát v areálu fotbalového hřiště v Chornicích (za kulturním domem). Promítat se 
začne po setmění po 21.00 hodině. Oproti původní nabídce došlo k drobné programové 
změně, kdy film Zemský ráj to napohled byl nahrazen filmem Román pro muže. 

Program:
Pátek     26.8.2011  –  Největší z Čechů

Sobota   27..8.2011 –  Román pro muže

Neděle   28.8.2011  –  Kawasakiho růže

Na každý promítací den bude 
pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení.

Z vystoupení modelářů

Předvedená ukázka hašení požáru pěnou se líbila především dětem

Fakírova ohňová show

Trochu tvrdé muziky 
– ARAKAIN

Vystoupení fakíra na „pohodlném“ lůžku

Myslivecké sdružení JEZEVEC Chornice děkuje všem sponzorům, kteří 
se podíleli na úspěchu letošní Pytlácké noci, a všem pořadatelům za její 
bezproblémový průběh.

Nashledanou za rok!!!
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CHORNICKÁ POUŤ

Na sobotu 6. srpna připravila TJ 

Sokol Chornice POUŤOVÝ 

F O T B A L O VÝ T U R N A J 

ŽÁKŮ, který bude odehrán na 

m ís tn ím f o t ba l ovém h ř iš t i . 

Zahájení je ve 12,30 a po dobu 

turnaje i po něm bude pro 

návštěvníky připraveno bohaté 

občerstvení. 

T J S o k o l C h o r n i c e z v e 

v š e c h n y n a t r a d i č n í 

POUŤOVOU ZÁBAVU , 

která se uskuteční v sobotu  6. 

srpna v areálu na hř išt i. 

Zahájení je ve 20.00 hodin, 

k tanci i poslechu hraje 

AREST Konice. Připraveno je 

bohaté občerstvení.

V neděli 7. srpna pořádá TJ Sokol Chornice PŘÁTELSKÉ 

POSEZENÍ, které se uskuteční v areálu na hřišti. Návštěvníci si 

budou moci v klidu posedět ve stínu stromů při chutném 

občerstvení, které bude na místě v prodeji.

Základní organizace Českého svazu chovatelů Chornice

pořádá ve dnech 6.-7. srpna 2011

„o chornické pouti“

3. ročník soutěžní výstavy králíků 
a holubů

Výstava bude pro veřejnost otevřena ve dvoře JEDNOTY Chornice
v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!
(makrely, kuřecí maso, špízy, klobásy z udírny, točené pivo,…)

K návštěvě výstavy Vás zvou chovatelé z Chornic

SDH Chornice pořádá

v sobotu 3. září 2011

S R A Z   

O S M I Č K Á Ř Ů
O putovní pohár starosty obce Chornice

Program:  14:00 – 14:30 sraz účastníků

  14:30 – 15:00 nástup a losování startovních čísel

  15:00 – 17:30 začátek a průběh soutěže

  17:30 – 18:00 vyhodnocení soutěže a předávání pohárů

  18:00 – 24:00 volná zábava

Po celé odpoledne i večer bohaté občerstvení 

zajištěno.

Zvou chorničtí hasiči.

Kontakt: 
Ševčík Milan, 736 442 028
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Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci srpnu se dožívají životního jubilea

Jaroslav Červinek
Milada Mlčochová
Květoslava Beranová

Všem jmenovaným  
přejeme do dalších let  
hlavně zdraví a spokojenost.

ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Obec Jaroměřice

Letní podvečer na Dvoustovce

Vyhodnocení spolupráce školy a knihovny ve školním, roce 2010/2011 

Souběžně se sportovním kláním na hřišti TJ, zorga-
nizovaly členky SPOZ a Obecní knihovna, poněkud 
s obavami o účast, pestrý program ve sváteční pod-
večer 5. července 2011. Předpoklad, že muži zaujme 
kopaná a ženy dají přednost módě, se splnil. A tak se 
na dvoře Centra života a podnikání v Jaroměřicích se-
šlo úctyhodných 120 hostů.
Hned při úvodní skladbě začínající skupiny DEFEKT 
se zpěvačkou Elenou Trčkovou bylo všem jasné, že 

podvečer bude rušný a že se skupina vůbec netváří 
jako začátečníci.  
Svižný úvod programu zajistily mažoretky ZUŠ Jevíčko 
pod vedením slečny Katky Fellnerové. Děvčata před-
vedla precizně secvičenou skladbu. Jejich vystoupení 
umocnila o několik málo let starší cvičitelka Katka ve 
skladbě s náročnou choreografií -na úvod podvečera 
vysoko nasazená laťka.
Po hudebním bloku byla zahájena módní přehlídka 
letní kolekce z ateliéru SMILING SUN paní Dany Jan-
sové-Kozákové z Ústí nad Orlicí.
Tým místních manekýnek byl obohacen tentokrát 
o malé holčičky a dospívající dívky. Mnohé ze star-
ších dam nepředváděly poprvé, přehlídka v CŽP byla 
již počtvrté. Pro malá děvčata byl jistě nezapomenu-
telný zážitek procházet se v krásných šatičkách hez-
kých pastelových barev, slušivých střihů a příjemných 
přírodních materiálů. I dospělé dámy si pochvalovaly 
nosivost a rozmanitost modelů. 
Přehlídku pomohla zajistit rodačka Jaroměřic, paní 
Zdena Šimková, rozená Komínková, od mládí žijící 
v Pardubicích.
Po léta šije oděvy, v posledních letech právě pro vý-
tvarnici paní Jansovou. Přehlídky se též zúčastni-
la a dokonce se jaroměřickým představila se svými 
vnučkami v několika modelech. Setkání po letech 
bylo příjemné a dojemné.  Módní přehlídka sklidila 
velký ohlas ke spokojenosti výtvarnice, diváků i paní 
Šimkové.
O příjemný vzhled manekýnek se postarala paní Mar-
cela Varechová, vizážistka kosmetické firmy MARY 
KAY, místní kadeřnice Lenka Navrátilová děvčatům 
upravila vhodně účes.
Program ještě zdaleka nebyl u konce. 
Překvapením večera bylo vesele laděné vystoupení 

jaroměřického VJECHÉTKU, který se právě vracel 
z vystoupení ve Vrážném. Dobrou náladu dramatický 
kroužek starších žen tedy dokonale podpořil. 
V průběhu programu se dokonale staraly o občerstve-
ní členky SPOZ. Vynikající langoše i vafle velmi chut-
naly, sponzorské slané tyčinky byly prodány záhy. 
Barman Kamil Hégr z hotelové školy v Jeseníku se 
svou přítelkyní se zase postaraly o nápoje, a to mí-
chané alko i nealkoholické. Vyvrcholením byla bar-
manská show, která již poněkolikáté v Jaroměřicích 
udivila přítomné.
Hudební skupina vhodně vyplňovala mezičasy mezi 
vystoupeními. Mladí muzikanti se rozhodně neztratí 
a jistě budou sklízet úspěchy i jinde.
Po celý sváteční podvečer se snad nikdo nenudil. Pro-
gram byl vskutku bohatý a hosté, vystupující i organi-
zátoři opouštěli vyhřátý dvůr s uspokojením. Poděko-
vání si zaslouží všichni.

V úterý 28.června, těsně před ukončením školního 
roku, byly v átriu Základní školy v Jaroměřicích vy-
hodnoceny čtenářské deníky a celková společná čin-
nost. Díky vstřícnosti ke spolupráci  ředitelství, učite-
lů ZŠ a SRPŠS s Obecní knihovnou bylo uskutečněno 
od září do června mnoho společných akcí a projektů 
pro děti, některé i pro celé rodiny:
Pasování na čtenáře pro žáky 2.třídy, dýňový průvod 
s promítáním a pohádkou z prostějovské hvězdárny, 
Mikuláš v knihovně, Noc s Andersenem, Slet čaroděj-
nic, Pohádkový les.
Soutěže-výtvarná- Jak se stát ilustrátorem, účast 
v soutěži Pohádkový Jičín, recitační - Malohanácké 
sluníčko, prezentace nakladatelství Thovt se soutěží, 
soutěž o nejlepší čtenářský deník, Celé Česko čte dě-
tem, Čtení pomáhá.
Návštěvy výstav ve výstavní síni Centra života a pod-
nikání, vystoupení pěveckého sboru na vernisážích 
výstav, návštěvy výstav, třídní návštěvy knihovny, spo-
jené se čtením z nových knih.
Výtvarné dílny - keramická, pedik, aranžování

Dramatický kroužek
Setkání se spisovatelemPhDr. Leo Pavlátem, s ilustrá-
torem Adolfem Dudkem
Výlet - Poznáváme region, tentokrát 
zámek v Konici
Ani poslední vyhodnocení soutěže 
o nejlepší čtenářský deník nebylo 
snadné. Je dobře, že si děti vedou 
záznamy o četbě, mnohdy je vzpo-
mínka na přečtenou knihu doplně-
na hezkým obrázkem. Nejúspěšnější 
čtenáři byli odměněni knihou, kte-
rou věnovalo nakladatelství Euro-
media a Fragment. Oceněné deníky 
jsou vystaveny v knihovně do konce 
prázdnin.
Obecní knihovna Jaroměřice má 
zaregistrováno 71dětských čtenářů 
z celkového počtu 217, od počátku 
roku 2011 bylo půjčeno 4 860 knih, 
z toho 1213 knih dětem.

I o prázdninách budou děti vřele v knihovně přivítáni 
a jistě si vyberou vhodnou četbu. Jsou pro ně připra-
veny výtvarné dílny - originální triko 12.7., korálková-

ní 8.8., zájezd (spolu s rodiči) 
za památkami UNESCO - do 
Kroměříže 13.8.,  pexesový 
turnaj-16.8.
Vyhodnocené nejlepší čte-
nářské deníky
3.tř. Kalasová Nicole, 4.tř. 
Hrouzková Adéla, 5.tř. Hla-
váčová Zuzana, 6.tř. Horák 
Josef, 
7.tř. Kyseláková Eri-
ka, 8.tř. Bubeník Adam, 
9.tř. Medříková Eva

Vyhodnoceným čtenářům 
blahopřejeme a všem přeje-
me příjemné prožívání prázd-
nin a dovolené.

Vytváříme originální 
triko na prázdniny

Tak jako loni i letos jsme zařadili do prázdnino-
vého programu výtvarné dílny.
Ta první měla oslovit ty, kteří rádi nosí na sobě 
něco, co nemá nikdo jiný a co ci vlastnoručně 
vyrobí.
Pravda, moc takových se nenašlo, ale tvořivá 
chuť ve výstavní místnosti vládla. Techniky ba-
tikování, savování i barvení ve vodní lázni ne-
jsou nijak složité a zvládnou je i děti. Inspirací 
byla kniha Moniky Brýdové, která je k vypůj-
čení k knihovně pro ty, kterým čas dílny ne-
vyhovoval.
Děti spolu s lektorkami p.uč Lorencovou a p.
vych. Valentovou vytvořily řadu letních originá-
lů, které se určitě budou budou líbit.
Příští dílna Korálkování s p. Helenaou Pod-
lezlovou bude 8.srpna 2011v pondělí v 15.ho-
din. Těšíme se, že příjde více dětí než na ba-
tikování.

Upozornění
Tenisový oddíl Jaroměřice informuje:

Oznamujeme změnu telefonního čísla na paní 
Zdenu Tillerovou, která je v roce 2011 pověře-
na zajišťováním rezervací a obsazováním teni-
sových kurtů v Jaroměřicích. Nový telefonní 

kontakt 734 726 818.
Žádáme členy oddílu tenisu TJ Jaroměřice, 
kteří doposud nezaplatili členský příspěvek 
na rok 2011, aby tak učinili v prodlouženém 

náhradním termínu do 31.8.2011.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc srpen 2011,  
pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ

do 19.8.2011, Výstava „Mandaly-vniřní vesmír-tajemství 
barev“ Emilie Didi-Bertové,
výstava bude zpřístupněna při provozu knihovny, vstupné 
dobrovolné
1.8. – 5.8. pondělí – pátek, výstavní síň CŽP ( VS)
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. Ivou 
Vanžurovou -2.skupina
8.8. pondělí, 15.00 hodin, VS
Korálkování – oblíbená výtvarná dílna s p.Helenou Podlezlovou
vstupné 20,- Kč + hodnota materiálu ke zhotovení šperku od 
20ti Kč
12.8. pátek, 11.00 – 15.30 hodin, VS
Second hand s paní Veronikou Navrátilovou, akční ceny 30 Kč/1ks
13.8. sobota, Zájezd za památkami UNESCO s průvodcem 
Janem Valíčkem do KROMĚŘÍŽE,
předpokládaná cena 160,- Kč, přihlášky se zálohou v knihovně, 
odjezd autobusu od zastávek ČSAD Jaroměřice 7.30 h, Jevíčko 
7.40 h, Biskupce 7.45 h
15.8. pondělí, 8.30 – 16.00 hodin, VS
Second hand s panem Milanem Řehořkem, akční ceny 25 Kč/1ks
16.8. úterý, 10.00 hodin, VS 
PEXESOVÝ TURNAJ pro malé i velké
22.–26.8. 
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ

Připravujeme:
4.9. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
10.9. sobota, 18.00 h, VS
Vernisáž výstavy obrazů, grafik, ex-libris a knižních ilustrací 
ing.Václava Smejkala
18.9. neděle
JAROMĚŘICKÁ PODZIMNÍ POUŤ
19.–30.9., výst.síň CŽP, v době provozu knihovny
BURZA KNIH

V měsíci listopadu bude probíhat v CŽP Výstava amatérské 
fotografie. Již teď nezahálejte a foťte. Zdařilé snímky přineste 
do knihovny. 
Obecní knihovna přeje všem čtenářům, jaroměřickým občanům 
a hostům příjemně probíhající dovolenou a slunečné prázdniny.

Nabídka kurzů, výtvarných dílen a kroužků na školní rok 
2011/2012 v CŽP:
Angličtina pro začátečníky i pokročilé - Ing. Ludmila Charvátová

Němčina pro začátečníky i pokročilé - Mgr.Barbora Bohatcová
Práce na počítači pro začátečníky i pokročilé - Mgr. Irena 
Štaffová (v ZŠ )
Paličkování pro začátečníky i pokročilé - Ing. Iva Vanžurová
Patchwork pro začátečníky i pokročilé - Renata Edlmanová
Šití od základu na vlastním kufr.stroji - Táňa Koudelková
Výtvarně-keramická dílna - Jana Trantírková
Dramatický kroužek  pro děti - MgA.Zdena Selingerová
Čtení pro děti - Helena Vykydalová
Vjechétek pro dospělé

Pohybové hodiny i pro začátečníky:
Jóga, tchi-chi - Marie Pazdírková
Orientální tance  - Mgr. Alena Kriklová
Aerobik - Mgr. Kamená
Pilates - Mgr. Kamená
Zumba - Gábi Petrová (individuální rezervace, sportovní hala)

Zájemci o jakoukoli aktivitu, hlaste se v průběhu prázdnin 
v knihovně

Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanouskovou, 
v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci nebo 
tel.: 724 288 524 
Cvičení s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP
Úterky  16.30 h.  cvičení jógy 
Středy 16.30 h  tchai - chi 
Čtvrtky  16.30 h  tchai - chi 
Orientální tance pro pokročilé s Mgr. Alenou Kriklovou ve 
výst. síni CŽP
Středy 19.30 hodin
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale
Pátky 17.00 hodin

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

Víte, že…?
…Obecní knihovna má zprovozněny vlastní stránky http://
www.jaromerice.knihovna.cz, kde budou doplňovány 
aktuální informace a fotogalerie z uskutečněných akcí a jsou 
k nahlédnutí knižní a literární odkazy
Těšíme se na Vaši častou návštěvnost a zájem..

Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy astromandal Emilie-Didi Bertové, se-
známení se šamanem Juan Carlos Pacaya Gomézem, 
rezonance tibetských misek Jany Remerové
Tak obsáhlý program mělo zahájení výstavy astroman-
dal paní Bertové v pátek 8.července 2011 ve výstavní 
síni CŽP v Jaroměřicích.
Již před třemi lety seznámila děti i dospělé paní Ale-
na Málková s astromandalami, o jejich individuálním 
vytváření, o složení a výrazu barev, dokonce o vlivu 
astromandal na psychiku člověka. Děti si samy mohly 
tento druh výtvarného umění vyzkoušet a dnes jsou 
jejich výtvory z tehdejších dětských astrohrátek, spolu 
s astromandalami, vytvořené dět-
mi ze 3. třídy s Mgr. Langerovou, 
vystaveny vedle dokonalých jemně 
barevně sladěných astromandal 
paní Emilky Bertové.
Atmosféru vernisáže dokonale na-
ladila paní ing.Jana Remerová re-
zonanční lázní zvukem tibetských 
misek. Naprostou neobvyklostí 
tónů, vyluzujících z nádob z růz-
ných slitin kovů dostala řadu hos-
tů do takřka magické polohy. V ti-
chu a klidu se rozeznívaly zvonivé 
a táhlé tóny celou výstavní síní. 
Kdo neměl zavřené oči, pozoroval 
barevné astromandaly a ještě víc si 

pocity zpříjemňoval. Po odeznění posledních zvuků 
se ztěžka hosté vraceli do reality. Každý měl možnost 
sám zkusit hrát na tyto ojedinělé “hudební nástroje“ 
. Paní Jana se ráda o své zkušenosti se zvídavými po-
dělila, stejně jako paní Bertová vysvětlovala význam 
a vliv astromandal na každého jednotlivce. 
Po rušné diskuzi při ochutnávání sladkostí, vyrobe-
ných samou výtvarnicí, čas rychle plynul. Někteří 
hosté se vystřídali, neboť po přestávce měl vystou-
pit šaman z Peruánské Amazonie Juan Carlos Pacaya 
Gomez. Svou španělsko-češtinou obeznámil přítom-
né o svém původu. Paní Bertová přeložila do češtiny, 
čemu přítomní dobře neporozumněli.  Jeho předkové 
se v pralesích zabývali léčitelstvím a byli vyhledáva-

nými šamany v dané oblasti. Tyto 
vlohy zdědil a snaží se jimi zabývat 
i v našich krajích.
Při jeho meditaci použil vykuřová-
ní léčivým tabákem a vonnými lé-
čivými dřívky, zpívání magických 
popěvků – Icaros, a další pomůcky 
k vytvoření dokonalé harmonie.
Byl to zážitek vskutku vyjímečný 
a neopakovatelný.
Celý večer byl po horkém letním 
dnu uklidňující a vyvolal, doufej-
me, u všech přítomných, rovnová-
hu a klid.
Poděkování patří především paní 
Alence Málkové, že pomohla orga-

nizující knihovně zkontaktovat jmenované osobnosti.
Výstavu astromandal bude možno zhlédnout v pro-
vozní době knihovny do konce prázdnin.

Jaroměřický pohár
25. červen 2011 byl velkým dnem pro jaroměřické 
volejbalisty, jelikož pořádali již pošesté svůj domá-
cí turnaj - Jaroměřický pohár.
Jaroměřičtí si pro své hosty připravili příjemné 
prostředí, bohaté občerstvení a speciality z udírny 
a na grilu. Hra probíhala na antukovém a travna-
tém kurtu, kde se prostřídaly všechny týmy, aby 
to bylo spravedlivé. Bohužel čemu člověk nikdy 
neporučí je počasí. Začátek turnaje provázel silný 
vítr, zima a déšť. Bohudík jsou volejbalisté zdatní 
sportovci a s touto nepřízní se dokázali poprat. 
Počasí se naštěstí odpoledne umoudřilo a sluníč-
ko přilákalo i diváky na volejbalovou podívanou. 
Na turnaj přijelo celkem 9 mančaftů: Velké Opa-
tovice, Brno, Želešice, Biskupice, mix Trnáv-
ka a Mor. Třebová, Boskovice, Vranová Lhota 
a dvoje Jarky. Týmy byly rozlosovány do dvou 
skupin. Skupina s pěti týmy hrála každý zápas na 
dva sety do 20 bodů, skupina po čtyřech týmech 
hrála na dva sety do 25 bodů, aby se srovnal ča-
sový rozdíl.

Jaroměřičtí hráči: 
Jarky I: Martina, Jitka, Vašek, Svaťa, Martin 
a Ondra.
Jarky II: Zdena, Eva, Laďa, Laďa Sečů, Barča, 
Franta, Pepa a Vašek (Honza).
Jarkám II se podařilo postoupit ze skupiny, ale ve 
čtvrtfinálovém kole je zastavila favorizovaná Vra-
nová Lhota.
Jarky I se probojovaly až do semifinále, kde však 
nestačily na mix Trnávky a Třebové, zbyla jim 
však ještě šance na třetí místo. O to komu při-
padne brambora nebo krásný pohár se měli Ja-
roměřičtí utkat s mladými borci z Velkých Opato-
vic. Ani zde však už Jarky nestačily a zbyla na ně 
bramborová medaile.
V posledních třech ročnících si vždy krásný Jaro-
měřický pohár odvážela Vranová Lhota, letos jim 
tento triumf vzal mix Trnávky a Moravské Tře-
bové.
Konečné pořadí VI. ročníku Jaroměřického po-
háru:
1. Mix Trnávka a Mor. Třebová
2. Vranová Lhota
3. Velké Opatovice
4. Jarky I.
5. Boskovice
6. Želešice
7. Brno
8. Jarky II.
9. Biskupice
Po slavnostním vyhlášení vítězů proběhlo losová-
ní bohaté tomboly, v které bylo 80 cen a snad kaž-
dý, kdo si los koupil, tak neprohloupil :)
Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili 
náš turnaj.

Za Volejbalový oddíl Jaroměřice  Jitka Skřebská
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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).

Pronajmeme nebytové prostory v Jevíčku 
na frekventovaném místě mezi náměsím a prodejnou PENNY 
(prostory bývalé cukrárny a zeleniny) . Vhodné pro jakékoliv 

podnikání . Tel.: 608 965 340. 

Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách 
umístěných na Palackého náměstí . Cena je 750 Kč včetně 
DPH/měsíc .
Město Jevíčko pronajme billboard umístěný u komunikace 
naproti prodejně Penny Market . Cena dohodou .P

R
O
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M

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
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REHAU je mezinárodně uznávanou značkou, která nabízí řešení na bázi polymerů v oblasti stavebnictví, v automobilovém průmyslu 
a v ostatních průmyslových odvětvích. Aniž byste si to uvědomovali, provázejí Vás naše systémy každý den a přinášejí Vám užitek. 
Inovativní a kompetentní výkon více než 15.000 zaměstnanců na 170 místech po celém světě přispívá k úspěchu a kontinuálnímu růstu 
naší nezávislé rodinné firmy. V souvislosti s rozvojem výrobního závodu v Moravské Třebové  a zahájením výrobních aktivit v Jevíčku 
hledáme zaměstnance pro následující pozice:

TECHNOLOG ÚSEKU MONTÁŽE - TECHNOLOG LOGISTIKY
KONSTRUKCE JEDNOÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ  SŠ, VŠ vzdělání technického směru 
 SŠ, VŠ vzdělání technického směru  komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou
 komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou  prokazatelné zkušenosti v logistice – Automotive –
 znalost mechanických a pneumatických systémů      podmínkou
 zkušenosti s konstrukcí jednoúčelových montážních zařízení  zkušenosti s projektovým řízením výhodou
 znalost systémů CAD/CAM  orientace ve výkresové dokumentaci
 znalost metodiky kalkulace výrobků  znalost systémů CAD/CAM výhodou 
 orientace ve výkresové dokumentaci  analytické myšlení
 dobrá znalost práce na PC, ŘP sk. B  dobrá znalost PC, ŘP sk. B

PLÁNOVAČ/KA VÝROBY INŽENÝR ODDĚLENÍ KVALITY
 SŠ, VŠ vzdělání  VŠ, SŠ vzdělání technického směru
 komunikativní znalost NJ nebo AJ podmínkou  komunikativní znalost NJ podmínkou, AJ výhodou
 prokazatelné zkušenosti z výrobní firmy podmínkou  znalost ISO/TS 16949 popř. i jiných standardů kvality
 zkušenosti s plánováním výroby a znalost požadavků  praktické zkušenosti v řízení jakosti v automobilovém
     automobilového průmyslu velkou výhodou      průmyslu
 komunikativnost a spolehlivost  dobré organizační schopnosti, schopnost rychlého 
 dobrá znalost práce na PC, ŘP sk. B      a samostatného rozhodování
  dobrá znalost práce na PC, ŘP sk. B

KOORDINÁTOR NÁBĚHŮ NOVÝCH VÝROB NÁSTROJAŘ 
 VŠ vzdělání technického směru  SŠ vzdělání  
 komunikativní znalost NJ nebo AJ  podmínkou  zkušenosti se stavbou a údržbou forem (nejlépe
 zkušenosti z výrobního závodu podmínkou      vstřikovacích a vyfukovacích forem, střižných 
 zkušenosti se zaváděním nových výrob výhodou      a extruzních nástrojů)  
 velmi dobrá schopnost organizace a koordinace  zkušenosti s prací na brusce, soustruhu, pulzním
 znalost oboru zpracování plastů výhodou      navařováním, leštěním
 znalost požadavků kvality automobilového sektoru výhodou  orientace ve výkresové dokumentaci
 ŘP sk. B., ochota se služebním cestám  zodpovědnost, samostatnost, pečlivost
  ŘP sk. B

NAŠE NABÍDKA PRO VŠECHNY POZICE
 zázemí stabilní, mezinárodní firmy
 vysoce odpovědná, zajímavá práce
 motivující finanční ohodnocení a rozsáhlý
 systém zaměstnaneckých benefitů
 předpoklad dlouhodobé spolupráce

Na Vaše písemné přihlášky se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová,
tel.: 461 355 324, fax: 461 311 748, www.rehau.cz, e-mail: Tomas.Kroulik@rehau.com

Stavebnictví
Automotive
Průmysl
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Jižní portál

lažany

lipůvka

kuřim

Brno-Bystrc

černá hora

Boskovice

mladkov

vanovice
knínice

šeBetov

velké opatovice

Jevíčko

městečko trnávka

moravská třeBováKlub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá 

v sobotu 3. září 2011
2. ročník

Přijďte podpořit ře
šení  

komunikace R43

 staRt: pro pěší i cyklo

Se v e rn í  v ě t e v
Moravská třebová / Zámek • 7–10 hod. • 35 km
Městečko trnávka / U mechanizačního střediska • 7–10 hod. • 28 km
Jevíčko / U Zámečku • 8–11 hod. • 18 km
velké Opatovice / Hřiště u nádraží ČD • 8–11 hod. • 17 km
Knínice-vanovice-Šebetov / Kříž. cyklotrasy 5223 a dál. tělesa • 10–12 hod. • 8 km
Boskovice / Sokolovna • 10–12 hod. • 12 km
Boskovice / Sokolovna • 10–13 hod. • 4 km

J i ž n í  v ě t e v
Brno-Bystrc / Parkoviště u přístaviště • 6–9 hod. • 41 km
Kuřim / Před nádražím ČD • 7–10 hod. • 32 km
Lipůvka / Parkoviště • 8–11 hod. • 27 km
Lažany / U obecního úřadu • 8–11 hod. • 25 km
rekr. středisko Jižní Portál u Újezdu u Č.H. • 9–11 hod. • 19 km
Černá Hora / Parkoviště u úřadu městyse • 9–11 hod. • 14 km

Startovací místo může být i v jiné obci Čr (registrace v cíli).

  cíl: výletiště u školy v Mladkově (místní část Boskovic) 
  • 11–17 hod.
v cíli kulturní program • od 13 do 17 hodin – hudební produkce (coutry),  
občerstvení (pivo, limo, klobásy aj.), soutěže pro děti, skákací hrad, 
představení partnerů akce, připomenutí tragických silničních tragédií na silnici i/43 aj.

Prezentace na startovacích místech i v cíli /  Startovné 30 Kč
Ubytování – možno zajistit noclehy v Sokolovně Boskovice

více na www.boskovice.cz/kct/index.htm
nebo www.zrcadlo.net
informace: tel. 776 101 004, j.oldrich@centrum.cz 


