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Fotoaktuality

Nové roubení na mařínskou studnu

SPOZ poblahopřál bratru  
Jindřichu Kleiblovi k narozeninám

Návštěva poslankyně Parlamentu ČR 
Ing. Květy  Matušovské

Přehled hlavních investičních akcí a oprav v roce 2010
Lokalita Akce Investor Realizační náklady

1. Investiční akce
Palackého náměstí revitalizace náměstí město
 stavba 1   13 605 000,00 Kč
 obdržená dotace – EU regionální operační program  1 568 000,00 Kč
 stavba 2  2 566 000,00 Kč
ul. Pod Zahradami rekonstrukce místní komunikace město 7 078 000,00 Kč
 zainvestování pozemků - vodovod, plynovod  
 zkapacitnění kanalizace - odlehčovací komora  
 obdržená dotace (již v roce 2009) – grant Pardubický kraj 1 000 000,00 Kč
ul. Biskupická intenzifikace ČOV město  1 616 000,00 Kč
 obdržená dotace - Ministerstvo zemědělství ČR  606 000,00 Kč
 obdržená dotace - grant Pardubický kraj  200 000,00 Kč
ul. Biskupická výměna šnekových čerpadel na ČOV  342 000,00 Kč
ul. Kobližná  čp. 125  DPS – úprava bytové jednotky v 2.NP město 249 000,00 Kč
ul. Biskupická dům čp. 364 – plynofikace, ÚT a vodovod město 148 000,00 Kč
ul. Mackerleho dokončení veřejného osvětlení  město 68 000,00 Kč
CELKEM   25 672 000,00 Kč

2. Realizace regenerace programu MPZ Jevíčko, opravy památek
ul. K. H. Borovského objekt bývalé sýpky – oprava střechy,  město 1 290 000,00 Kč
 oprava tesařských konstrukcí  
 obdržená dotace – Ministerstvo kultury ČR  553 000,00 Kč
Komenského náměstí klášter čp.167 západní strana od.ul.Okružní I. město 947 000,00 Kč
 výměna oken, oprava omítek, izolace zdiva,  348 000,00 Kč
 odvodnění  
 obdržená dotace – Ministerstvo kultury ČR  
Komenského náměstí restaurování sochy sv.M.Tolentinského město 80 630,00 Kč
 obdržená dotace – Ministerstvo kultury ČR  80 000,00 Kč
zvonice Zadní Arnoštov oprava fasády, osazení oken a dveří město 232 000,00 Kč
 obdržená dotace – Ministerstvo kultury ČR  133 000,00 Kč
Mařín II.etapa opravy rumpálové studny město 181 000,00 Kč
 obdržená dotace - grant Pardubický kraj  150 000,00 Kč
CELKEM   2 730 630,00 Kč

3. Neinvestiční akce
Palackého náměstí příspěvek na výměny vodovodů SMSV 560 000,00 Kč
 Sdružení majitelů sk. vodovodu Malá Haná  
ul. Brněnská oprava chodníků u prodejny Penny market město 70 000,00 Kč
Zadní Arnoštov oprava mostku  50 000,00 Kč
CELKEM   680 000,00 Kč
Celkové náklady za kapitoly 1., 2., 3.  29 082 630,00 Kč
 z rozpočtu města  24 444 630,00 Kč
 celkem obdržené dotace a granty  4 638 000,00 Kč

Souhrnný přehled dotací na investiční a neinvestiční akce v roce 2010
Poskytovatel Název Částka 
Ministerstvo kultury ČR  
regenerace kulturních památek

Sýpka na ul. K.H.Borovského – oprava 
střechy 553 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR  
regenerace kulturních památek

Klášter čp. 167 - oprava vnějších omítek, 
výměna oken, izolace zdiva, odvodnění 348 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR  
regenerace kulturních památek

Socha sv. Mikuláše Tolentinského, restau-
rování 80 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR, program ORP Zvonice Zadní Arnoštov - oprava fasády, 
osazení okenních prvků a dveří 133 000 Kč

Ministerstvo zemědělství ČR Intenzifikace ČOV 606 000 Kč
Pardubický kraj grant Intenzifikace ČOV 200 000 Kč
Pardubický kraj grant Oprava rumpálové studny Mařín – II. etapa 150 000 Kč
Evropská unie 
Regionální operační program Severovýchod Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku 1 567 646 Kč

CELKEM 3 637 646 Kč

Dalibor Šebek, investiční technik města
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Společenská rubrika 
leden 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
lednu oslavili životní jubileum:

Vladislav Bubeník 
Viktor Bubeník
Jindřich Kleibl
František Skácel
Pavla Horáková
František Procházka
Miroslav Horký
Marie Machorková

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje 
rodičům narozených dětí

Natálie Dokoupilová
Sabina Fialová

Tříkrálová sbírka 2011
V sobotu 8.1.2011 již tradičně navštívili naše 
domovy v Jevíčku a v jeho blízkém okolí ko-
ledníci Tříkrálové sbírky.

Výtěžek sbírky je následující:

Jevíčko a Zadní Arnoštov 66 215 Kč
Chornice 15 859 Kč
Březina 8 068 Kč
Křenov 5 695 Kč
Bezděčí 4 920 Kč
Bělá u Jevíčka 6 108 Kč
Vrážné 2 687 Kč
Smolná 1 790 Kč
Celkem 111 342 Kč

Děkujeme Vám za Vaši štědrost a podporu.

Pozvánka na setkání občanů místní části Zadní Arnoštov 
s představiteli města Jevíčka

Vážení pejskaři, 
sousedé,

snad se mnou budete souhlasit, že kaž-
dého z nás, kdo se rozhodl pořídit si 
čtyřnohého přítele, tak ho k tomu ur-
čitě vedla láska ke psům. Dělají nám 
radost svojí přítomností, rádi se s nimi 
pochlubíme, buď tím jak vypadají, co 
umí, nebo jak nás poslouchají.

Vzali jsme tím ovšem na sebe i jednu 
odpovědnost, kterou psi nejsou schop-
ni správně vyhodnotit, pokud jsme je 
tomu nenaučili. Mluvím o psích exkre-
mentech, které bohužel čím dál tím 
víc obtěžují naše okolí. Je v nás jaksi 
zakořeněno, že chodníky, cesty, tráva 
a parky ve městě jsou veřejné a tím pá-
dem nás nemusí bolet, když po naší 
procházce po nás zbyde větší či menší 
nečistota, hlavně že to není před naším 
domem. Je to omyl – tyto prostory jsou 
všech občanů našeho města. Zkus-
me, proto prosím změnit pohled na-
šich sousedů na nás ,,pejskaře“ jako na 
znečišťovatele okolí a uklidit po svém 
psovi. Stačí na to mikrotenový pytlík 
a pro lepší manipulaci kousek kartonu 
nebo stará fotografie.

I město Jevíčko se rozhodlo podpo-
řit snahu o zlepšení čistoty ve městě. 
Každý majitel psa obdrží při platbě po-
platku svazek 50-ti ks mikrotenových 
sáčků určených na psí exkrementy. 
V průběhu roku bude možnost tyto 
sáčky získat na označených místech. 
Na nejvíce frekventovaných ulicích 
a na sídlišti budou nově osazeny od-
padkové koše, které budou sloužit i na 
běžný odpad. Věřím, že je cílem nás 
všech je žít v pěkném a čistém městě.

Stanislav Dokoupil, člen Rady města

Vážení spoluobčané, vážení chalupáři,
dovolujeme si vás pozvat na setkání 
s představiteli města Jevíčka, které pro-
běhne v sobotu 5. 2. 2011 od 15 hodin 
v prostorách kulturního domu v  Zadním 
Arnoštově. V průběhu setkání bude podá-
ván guláš.
Program:

Vyhodnocení investičních akcí v Zadním •	
Arnoštově v uplynulém volebním období

Návrh investičních akcí v Zadním Arnoš-•	
tově pro rok 2011
Představení generelu zeleně pro Zadní •	
Arnoštov
Prezentace rekonstrukce kapličky•	
Náměty občanů, různé•	

Těšíme se na vaši účast.

Ing. Roman Müller, starosta

Přehled o příjmech 
a výdajích OSVČ za rok 
2010 od OSSZ Svitavy
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za 
rok 2010 a pokyny k vyplnění přehledu 
o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 
je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku 
na podatelně. 

Formuláře tiskopisů za rok 
2010 od Finančního úřadu 
v Moravské Třebové
Formuláře tiskopisů za rok 2010 nebude 
Finanční úřad v Moravské Třebové v roce 
2011 dodávat na obecní a městské úřady.
 
Formuláře je možné vyzvednout přímo 
na Finančním úřadě v Moravské Třebové 
nebo je stáhnout z internetu:
www.mfcr.cz  DANĚ A CLA (nahoře) 
 Daně (vlevo)  Daňové tiskopisy  

Vzory všech aktuálních daňových tiskopi-
sů – ROK 2011
nebo 
www.mfcr.cz a do vyhledávače vpravo na-
hoře zadat  Daňové tiskopisy  první 
odkaz nahoře  Vzory všech aktuálních 
daňových tiskopisů – ROK 2011
nebo zadat přímo odkaz http://cds.mfcr.
cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/66.html?year=

Informace pro občany 
od Finančního úřadu 
v Moravské Třebové
k dani z příjmu FO a dani z příjmu PO se 
uskuteční na MěÚ v Jevíčku, a to:

Po 21. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
St 23. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Po 28. 3.  8:00 - 12:30 13:00 - 17:00
St 30. 3. 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00

Podatelna Finančního úřadu v Moravské 
Třebové bude každý pracovní den od 21. 3. 
do 31. 3. 2011 otevřena od 8 do 18 h.
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 3. schůze Rady města Jevíčka  
konané dne 13. prosince 2010

1/3 Rada pověřuje starostu a vedoucí PBH jed-
náním s nájemci bytu v Zadním Arnoštově č. p. 
30 o případném systému jejich splátek za odprodej 
bytu,

2/3 Rada uděluje souhlas firmě AVEKO Servomo-
tory, s. r. o., K. Čapka 740, Jevíčko se stavbou nové 
haly „Montážní hala AVEKO Servomotory, s. r. o.“ 
pro potřeby územního řízení,

3/3 Rada pověřuje starostu a místostarostu jed-
náním s nájemkyní bytu v Zadním Arnoštově č. p. 
21 o případných opravách, prodeji popř. výměně 
bytu,

4/3 Rada schvaluje odměnu řediteli ZŠ Jevíčko ve 
výši dle přílohy zápisu,

5/3 Rada schvaluje finanční limit na výda-
je v rámci pořádání adventních akcí ve výši 
13.000 Kč,  

6/3 Rada schvaluje smlouvu o příspěvku pro RC 
Palouček v částce 3.317 Kč,

7/3 Rada schvaluje přidělení bytů na základě do-
poručení komise bytové a sociální v domě na ul. 
Biskupická 364, ul. Pivovarská 812 a na ul. Křiván-
kova 98 žadatelům dle přílohy zápisu,

8/3 Rada zřizuje dle § 102 odst. 2 písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pra-
covní skupinu pro regeneraci MPZ,

9/3 Rada jmenuje dle § 102 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, do funk-
ce pracovní skupiny pro regeneraci MPZ předsedu 
a její členy: 

– předseda: Mgr. Miroslav Šafář

– členové: Ing. Roman Müller 
 Ing. Jiří Valčík 
 Dalibor Šebek 
 Stanislav Dokoupil 
 Ing. Ivo Junek 
 Ing. Jan Suchomel 
 Ing. Antonín Staněk 
 Dagmar Krhlová 
 Bc. Tomáš Slonek, 

10/3 Rada schvaluje výrobu uvítacího PVC banne-
ru (3 x 2 m) s oky po obvodu firmou Petr Švec, Vel-
ké Opatovice za částku 7.700 Kč bez DPH,

11/3 Rada schvaluje redesingn (modernizaci) we-
bových stránek města Jevíčka společností TH Soft 
Žamberk za částku 8.000 Kč bez DPH,

12/3 Rada schvaluje nutné náklady na opravy 
v kanceláři MěÚ ve výši 20.000 Kč bez DPH,

13/3 Rada schvaluje zastupování vedoucí pečova-
telské služby Marcely Pařilové po dobu její nepří-
tomnosti Helenou Badalovou,

14/3 Rada schvaluje podepisování Smlouvy o po-
skytnutí sociální služby v době nepřítomnosti ve-
doucí pečovatelské služby Marcely Pařilové mís-
tostarostou města Mgr. Miroslavem Šafářem,

15/3 Rada schvaluje vnitřní předpis pro stanovení 
odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH 
Jevíčko na rok 2011,

16/3 Rada schvaluje zaslání žádosti o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Pardubického kraje na požární tech-
niku a věcné prostředky požární ochrany JSDH Jevíč-
ko na rok 2011 se spoluúčastí města ve výši 30%,

17/3 Rada schvaluje uzavření Smlouvy o partner-
ství bez finanční spoluúčasti mezi Regionem Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska a Základní školou Je-
víčko,

18/3 Rada pověřuje vedoucí PBH zasláním „Po-
slední výzvy k úhradě nájemného a záloh za služ-
by“ ve výši 8.546 Kč, nájemkyni dle zápisu, která 
užívala byt č. 4 na ul. K. Čapka 782 v Jevíčku,

19/3 Rada pověřuje vedoucího organizačního od-
boru k přípravě a odeslání podpůrného stanoviska 
města, pro účastníka řízení dle zápisu, dle hlav-
ních bodů uvedených v jeho podáních Katastrální-
mu úřadu,

20/3 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Je-
víčko a společností Asseco Solutions, a. s., Zelený 
pruh 1560/99, Praha o užití, implementaci a pro-
vozní podpoře IS FENIX na rok 2011 za částku 
42.444 Kč vč. DPH,

21/3 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení sálu Kina 
Astra v Jevíčku v termínech 2. 1. 2011 pro konání 
koncertu Jevíčského Big bandu a dne 16. 1. 2011 
pro konání koncertu Etien Bandu,

22/3 Rada jmenuje dle § 102 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dalšími 
členy komise kulturní, cestovního ruchu a regio-
nálního rozvoje:
 - Mgr. Janu Junkovou
 - Stanislavu Kavanovou
 - Mgr. Roberta Jordána.

Ing. Roman Müller                   Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                   místostarosta               

Usnesení z 4. schůze Rady města Jevíčka 
konané dne 27. prosince 2010

1/4 Rada schvaluje, v souvislosti s výkonem stát-
ního zdravotního dozoru včetně epidemiologických 
šetření, povolení vjezdu a bezplatné stání pro vo-
zidla reg. značek dle zápisu, pro KHS Pk, územní 
pracoviště Svitavy, 

2/4 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku na Vlastivědné listy Pardubického kraje ve 
výši 2.000 Kč,

3/4 Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 
3.000 Kč, Regionálnímu sdružení sportů Svitavy, 
na pořádání akce „Sportovec roku v regionu Svitav-
ska za rok 2010“,

4/4 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
na nebytové prostory v objektu č. p. 167 na Komen-
ského náměstí do 31. 12. 2011 žadatelce dle zápisu,

5/4 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlou-
vy nebytového prostoru na ulici Růžová č. p. 91 
do 31. 12. 2011 žadateli dle zápisu,  

6/4 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlou-
vy na nebytové prostory v objektu č. p. 449 
na ul. M. Mikuláše do 31. 12. 2011 žadateli dle zá-
pisu,

7/4 Rada schvaluje úpravu rozpočtu města Jevíč-
ko č. 6 na rok 2010.

Ing. Roman Müller
starosta

Usnesení z 5. schůze Rady města Jevíčka 
konané dne 10. ledna 2011

1/5 Rada neschvaluje prodej pozemku p. č. 
2147 – trvalý travní porost v k. ú. Zadní Arnoštov 
(6.933 m²), 

2/5 Rada pověřuje starostu a vedoucího organi-
začního odboru vejít v jednání s panem Šejnohou, 
týkající se prodeje pozemku ležícího pod domem č. 
p. 21 v Zadním Arnoštově, který je v majetku měs-
ta,

3/5 Rada pověřuje starostu ve spolupráci s IT, 
provedením místního šetření za účelem zjištění 
stavu kotle na tuhá paliva v domě č. p. 30 Zadní 
Arnoštov, který nájemce žádá vyměnit,

4/5 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
nebytového prostoru na ulici Růžová 91 do 31. 12. 
2011 žadateli dle zápisu,    

5/5 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému 
pobytu na adrese Komenského nám. 167 v Jevíč-
ku,  

6/5 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlou-
vy nebytového prostoru na ul. M. Mikuláše 449 
do 31. 12. 2011 žadateli dle zápisu,

7/5 Rada schvaluje záměr prodeje částí pozemku 
p. č. 4000 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí (5.644m²),

8/5 Rada pověřuje místostarostu jednáním ve 
věci parkování vozidel na ul. A. K. Vitáka před by-
tovým domem 599 v Jevíčku,

9/5 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ZUŠ Letovice na pořádání Mezinárodní-
ho festivalu dechových orchestrů ve výši 2.500 Kč 
a 2.500 Kč na úhradu dopravného Malohanácké 
muzice ZUŠ Jevíčko na uvedený festival,

10/5 Rada pověřuje IT a místostarostu města Je-
víčka prověřením stavu bývalého kulturního domu 
v Zadním Arnoštově k případnému pronájmu,

11/5 Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
2.000 Kč středisku sociálních služeb SALVIA Svi-
tavy,

12/5 Rada schvaluje povolení vjezdu osobního vozi-
dla na komunikaci k Biocentru žadateli dle zápisu,

13/5 Rada schvaluje bezplatný pronájem tělocvič-
ny v budově ZŠ Jevíčko, za účelem pořádání „No-
voročního turnaje mladších žáků ve florbale“, který 
pořádá Tělocvičná jednota Sokol Jevíčko,

14/5 Rada schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavře-
ní budoucí smlouvy č. 4120603906 o posílení odběr-
ného místa, budovy MěÚ, Palackého nám. 1, k dis-
tribuční soustavě NN mezi Městem Jevíčko a ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
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15/5 Rada schvaluje výrobu a instalaci autobusové 
čekárny v Zadním Arnoštově na rozcestí firmou Pa-
vel Berka, Zálesí 18, za částku 45.000 Kč vč. DPH,

16/5 Rada schvaluje výrobu suchých WC, které 
budou instalovány u Městské chaty ve Smolen-
ském údolí firmou Pavel Berka, Zálesí 18, za částku 
20.000 Kč vč. DPH,

17/5 Rada schvaluje proplacení faktury ve výši 
19.288 Kč za servisní poplatky knihovního systé-
mu Clavius užívaného Městskou knihovnou v Je-
víčku,

18/5 Rada schvaluje uzavření dohody o provedení 
práce s externí pracovnicí Evou Mifkovou, která 
zajistí dopracování standardů Pečovatelské služby 
Jevíčko, za částku 500 Kč/hod. + náklady na do-
pravu,

19/5 Rada schvaluje provedení údržby zeleně u bu-
dovy prodejny COOP na sídlišti za předpokladu 
schválení komisí ŽP,

20/5 Rada schvaluje opravu vozidla Tatra 148 
CAS-32 a provedení STK do max. částky 22.100 Kč 
vč. DPH,

21/5 Rada schvaluje uhrazení dlužného nájemného 
za užívání městského bytu na ul. K. Čapka 783, Je-
víčko v částce 4.724 Kč, ve dvou splátkách s termí-
nem uhrazení do 28. 2. 2011, žadatelce dle zápisu,

22/5 Rada schvaluje umístění satelitního přijíma-
če na vnější zeď domu na ul. M. Mikuláše 551, ža-
datelce dle zápisu,

23/5 Rada schvaluje odklad uhrazení dlužného ná-
jemného za užívání městského bytu na ul. K. H. 
Borovského 476, Jevíčko v částce 2.290 Kč ve dvou 
splátkách s termínem uhrazení do 28. 2. 2011, ža-
dateli dle zápisu,

24/5 Rada schvaluje odklad uhrazení dlužného ná-
jemného za užívání městského bytu na ul. K. Čap-
ka 782, Jevíčko v částce 4.546 Kč s termínem uhra-
zení do 31. 1. 2011,

25/5 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
k užívání městského bytu na ul. K. Čapka 782 v Je-
víčku do 31. 1. 2011, nájemci dle zápisu,

26/5 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucí 
PBH důslednou prohlídkou a předložením návrhu 
k odstranění příčin vzniku plísní v bytě na ul. K. 
H. Borovského 464 s termínem do 30. 1. 2011,

27/5  Rada pověřuje IT a místostarostu města Je-
víčka, provedením prohlídky bytu č. 1 v Zadním 
Arnoštově 63, za účelem zjištění současného stavu 
bytu pro případ jeho prodeje,

28/5 Rada schvaluje roční odměnu vedoucí PBH 
ve výši dle přílohy zápisu,

29/5 Rada schvaluje žádost o povolení pokácení 
dřevin rostoucích mimo les (2 ks smrku), na po-
zemku p. č. 518/8 – ostatní plocha/ostatní komu-
nikace v k. ú. Jevíčko-předměstí.

Mgr. Miroslav Šafář 
místostarosta

Usneseníz 3. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka 
konaného dne 19. ledna 2011

3/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pávek, 
dipl. um., Marta Pocsaiová, Mgr. Jiří Janeček 

b) program zasedání,

c) zásady pro stanovení odměn členům za-
stupitelstva města, předsedům a členům výborů 
a komisí v Jevíčku,

d) přílohu č. 5 ke Směrnici o cestovních ná-
hradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 
a vyhlášky MPSV č. 377/2010,

e) odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 
2011,

f) úpravu rozpočtu města Jevíčko č. 6 na rok 
2010,

g)  prodej nově zaměřených pozemků p. č. 
222/5 (575m²) – zahrada a p. č. 3073/3 (635m²) 
– zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Martinu 
Bendovi, Smolná 12, 569 43 Jevíčko za cenu 450 
Kč/m², celkem 544.500 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mar-
tinem Bendou, na prodej pozemků p. č. 222/5 
a p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

h) prodej pozemku p. č. 2600/4 (65 m²) – 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí Stani-
slavu Dokoupilovi, Třebovská 809, 569 43 Jevíč-
ko za cenu 70 Kč/m², celkem 4.550 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hod-
notě 500 Kč + úhradu vyhotovení geometrického 
plánu v hodnotě 5.280 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Stanislavem Dokoupilem, na 
prodej pozemku p. č. 2600/4 v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

i) prodej pozemků p. č. 2600/5 (3 m²) – ostat-
ní plocha za cenu 70 Kč/m² a p. č. st. 1313/2 (4 
m²) za cenu 300 Kč/m², vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí Karlu Kalandrovi, Svitavská 473, 569 43 
Jevíčko a zřízení věcného břemene na pozem-
cích p. č. 2600/1, p. č. 2600/2 a p. č. 2600/3 

ve prospěch Karla Kalandry + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Karlem Ka-
landrou, na prodej pozemku p. č. 2600/5 a p. č. 
st. 1313/2 a zřízení věcného břemene na pozem-
cích p. č. 2600/1, p. č. 2600/2 a p. č. 2600/3, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

j) dohodu o provedení záchranného archeo-
logického výzkumu mezi Městem Jevíčko a Re-
gionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Šembero-
va 125, 566 01 Vysoké Mýto za částku 200.000 
Kč,

k) odstoupení od kupní smlouvy uzavřené 
mezi Městem Jevíčko a S & M CZ, s. r. o. Jevíč-
ko, týkající se koupě nově zaměřeného pozemku 
p. č. 3058/1 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

l) plán práce Kontrolního výboru na I. polo-
letí 2011,

3/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka 
a Ing. Antonína Staňka,

3/3  Zastupitelstvo   r u š í :

usnesení ZM 2/1 písm. c) ze dne 15. 12. 2010 
– ZM schvaluje zásady pro stanovení odměn čle-
nům zastupitelstva města, předsedům a členům 
výborů a komisí v Jevíčku,

usnesení ZM 2/1 písm. x) ze dne 15. 12. 2010 
– ZM schvaluje prodej nově zaměřených pozem-
ků p. č. 222/5 (570m²) – zahrada a p. č. 3073/3 
(583m²) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Mar-
tinu Bendovi, Smolná 12, 569 43 Jevíčko za cenu 
450 Kč/m², celkem 518.850 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mar-
tinem Bendou na prodej pozemků p. č. 222/5 
a p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

3/4  Zastupitelstvo  b e r e  n a  v ě d o m í :

a) přehled plánovaných investičních a nein-
vestičních akcí v Jevíčku a Zadním Arnoštově 
na rok 2011,

b) přehled investičních a neinvestičních akcí 
a oprav uskutečněných v roce 2010,

c) souhrnný přehled obdržených dotací 
a grantů za rok 2010,

d) zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 
12. 1. 2011,

e) zápis z komise výstavby ze dne 20. 12. 
2010 s informací místostarosty ohledně možné-
ho termínu výzvy z IOP na financování pořízení 
nového územního plánu v roce 2012,

f)  informaci starosty o stanovisku ve věci 
kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Jevíčko 
a společností S & M CZ, s. r. o., Jevíčko, týkající 
se koupě nově zaměřeného pozemku p. č. 3058/1 
– trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

g) informaci o finančním výtěžku v rámci or-
ganizace Tříkrálové sbírky 2011 - celkem vybra-
ná částka činí 362.789 Kč, což je o 32.420 Kč 
více než v roce 2010, 

h) informaci starosty o pozastavení prodeje 
budovy Policie ČR v Jevíčku,

i) informaci z komise životního prostředí ze 
dne 12. 1. 2011 s informací místostarosty o zá-
měru města požádat o dotaci SFŽP na údržbu 
zeleně,

j) informaci starosty o možnosti odkoupení 
domu bez č. p. stojícího na pozemku p. č. st. 
64/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní 
Arnoštov jeho nájemci,

k) informaci starosty o připravovaném setká-
ní členů Rady města Jevíčka s obyvateli Zadní-
ho Arnoštova, které se uskuteční dne 5. 2. 2011 
v bývalém kulturním domu v Zadním Arnošto-
vě,

l) informaci o probíhajících jednáních s pa-
nem Šejnohou - vlastníkem pozemku pod do-
mem č. p. 21 v Zadním Arnoštově, který je určen 
k prodeji.

Ing. Roman Müller               Mgr. Miroslav Šafář
starosta                                  místostarosta
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Masopust Biskupice – pozvánka 
ČČK Biskupice Vás srdečně všechny 
(malé i velké) zve na tradiční „Maso-
pustní průvod“, který se uskuteční 
5. 3. 2011. 

Sraz masek je ve 12.30 
hod u hasičské zbrojni-
ce. Ve 13.00 hod vyjde-
me průvodem požádat 
pana starostu o povo-
lení, abychom se moh-
li chovat tento den, jak 
se sluší a patří, čili se 
veselit, zpívat a tančit. 
Ukončení masopust-
ního průvodu bude ve 
večerních hodinách 
v hospodě „U Zechů“. 
Bohatá tombola, občer-
stvení i hudba k tanci 
a poslechu je zajištěna.

Masopust bylo v minulosti období od 
Tří králů do Popeleční středy. V době 
masopustu se na královském dvoře ko-

naly hostiny, ve měs-
tech tancovačky, na 
vesnicí vepřové hody. 
Masopust byl pro lidi 
svátkem hodování, bě-
hem kterého se připra-
vovali na následný půst. 
Proto si nachystej-
te masky, přijďte se 
s námi pobavit a udr-
žet několik desítek let 
starou tradici v naší 
obci.

Helena Neuerová,  
za ČČK Biskupice

Pro připomenutí foto z masopustu 2010

Obec Biskupice

Psí exkrementy
Vážení majitelé čtyřnohých přátel,
je samozřejmostí, že Vaši čtyřnozí přátelé po-
třebují pohyb, který jim rádi dopřejete a oni 
při tom třeba vykonají i svou potřebu. Na 
tom není nic špatného a nemůžete se na něj 
za to zlobit.
Špatné ovšem je, když Vy jako jejich majitel, 
tento jejich výtvor necháte ležet na veřejném 
prostranství bez povšimnutí a neuklidíte ho 
po něm, i když je to Vaší povinností (na své 
zahradě psí exkrementy jistě ležet nenechá-
váte a uklízíte je). Vidíme to právě teď, když 
roztál sníh a ukazuje se, kolik těchto psích 
exkrementů je na veřejném prostranství ro-
zeseto. Jedním z měřítek kulturnosti národa 
je totiž také dodržování hygienických a este-
tických pravidel. Při pohledu na veřejnosti 
přístupná místa naší obce je jasné, že není 
vše v pořádku. Proto se na Vás obracím touto 

cestou a žádám Vás, aby jste si úklid psích 
exkrementů  po Vašich psech zajistili. Je sa-
mozřejmě možné, že jestliže nedojde k nápra-
vě, bude obec muset použít zákonné prostřed-
ky, jak nápravu sjednat. Jednou z možností je 
také to, že bude upraven veřejnou vyhláškou 
poplatek za psa, a to jeho zvýšení. Tyto vy-
brané prostředky potom obec použije na za-
placení zaměstnance, který úklid provede. 
Věřím, že cesta k nápravě povede i bez nut-
nosti tyto zákonné prostředky využít, že do-
jde k větší ukázněnosti té skupiny pejskařů, 
kteří po svých miláčcích neuklízejí a kompli-
kují tak život těm ukázněným a především 
všem ostatním obyvatelům a návštěvníkům 
obce. 
Samozřejmě děkuji těm majitelům psů, kteří 
již úklid psích exkrementů z veřejných pro-
stranstvích po svých psech provádějí a mají 
ho zažitý.

Dalibor Šebek,  starosta obce

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji zainvesto-
vaná stavební místa p.č. 199/33 (733 m2), 
199/34 (738 m2), 199/26 (857 m2), 
199/27 (879 m2), 199/42 (826 m2), 199/41 
(829 m2), 199/28 (836 m2)
CENA 50 Kč/m2

Další informace na tel. 461 326 521, 
www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•		písemně:	Obec	Biskupice,	 

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

Společenská rubrika
leden 2011

Náš jubilant
Bomberová Marie

Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.
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   Z EKONOMIKY OBCE

Níže uvedené údaje představují hospodaření obce v letech 2008 – 2010. Z uvedených 
údajů je patrné, jak se v letech 2009 a 2010 ve sdílených daňových příjmech obce projevila 
ekonomická krize, a to především v plnění daní právnickými osobami  (firmy), kde je vidět 
největší propad daní, který začal v roce 2009 a pokračoval i v roce 2010. Tento propad byl 
naštěstí  částečně  kompenzován  daní  z nemovitostí,  protože  došlo   zákonem  k  úpravě 
koeficientů pro výpočet této daně. V roce 2010 je poté zřejmé, že ekonomika začala pomalu 
postupně  narůstat,  což  se  projevilo  v plnění  daně  fyzických  osob  ze  závislé  činnosti 
(živnostníci) a v dani z DPH (nárůst prodeje zboží).  Doufejme, že se tedy pokles ekonomiky 
zastavil a do obecního rozpočtu nejen v letošním roce přiteče více finančních prostředků z 
daní,  abychom  mohli  pokračovat  v realizaci  připravených  a  plánovaných  projektů  pro 
zvelebení obce, které se Vám pokusíme představit v dalším čísle zpravodaje. 

Dalibor Šebek, starosta obce, Jana Pazdírková, účetní obce

CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE ZA ROK 2008-2010 (v Kč)
ROK 2008 2009 2010

daňové příjmy 3 688 461,- 3 400 645,- 3 421 333,-
správní poplatky 213 324,- 224 945,- 220 024,-
nedaňové příjmy 881 741,- 735 509,- 596 919,-
kapitálové příjmy 700 000,- 506 290,- 577 624,-
dotace 1 198 600,- 5 580 646,- 608 205,-
celkem příjmy 6 682 126,- 10 448 035,- 5 424 105,-
běžné výdaje 4 538 569,- 3 326 778,- 2 864 360,-
kapitálové výdaje 7 766 398,- 1 559 633,- 1 241 177,-
celkem výdaje 12 304 967,- 4 886 411,- 4 105 537,- 

Grafické vyjádření v tis. Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE BISKUPICE 
ZA ROKY 2008, 2009, 2010
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Knihovna Biskupice
Knihovna v Biskupicích je otevřena každý 
pátek od 15.30 hod do 17.30 hod. Přijďte si 
vybrat ze široké nabídky krásné i naučné lite-
ratury pro děti, mládež a dospělé. Tyto zim-
ní měsíce přímo vybízejí se pohodlně usadit, 
otevřít si knížku a číst a číst a číst...

Helena Neuerová, knihovnice

Z ekonomiky obce
Níže uvedené údaje představují hospodaření 
obce v letech 2008–2010. Z uvedených údajů 
je patrné, jak se v letech 2009 a 2010 ve sdí-
lených daňových příjmech obce projevila eko-
nomická krize, a to především v plnění daní 
právnickými osobami (firmy), kde je vidět 
největší propad daní, který začal v roce 2009 
a pokračoval i v roce 2010. Tento propad byl 
naštěstí částečně kompenzován daní z nemo-
vitostí, protože došlo  zákonem k úpravě ko-
eficientů pro výpočet této daně. V roce 2010 
je poté zřejmé, že ekonomika začala pomalu 

postupně narůstat, což se projevilo v plnění 
daně fyzických osob ze závislé činnosti (živ-
nostníci) a v dani z DPH (nárůst prodeje zbo-
ží).  Doufejme, že se tedy pokles ekonomiky 
zastavil a do obecního rozpočtu nejen v le-
tošním roce přiteče více finančních prostřed-
ků z daní, abychom mohli pokračovat v rea-
lizaci připravených a plánovaných projektů 
pro zvelebení obce, které se Vám pokusíme 
představit v dalším čísle zpravodaje. 

Dalibor Šebek, starosta obce,  
Jana Pazdírková, účetní obce

Dětská dobrosrdečnost
Před 34 roky si vyjela autobusem man-
želka s dětmi mateřské školy na vycház-
ku do Jevíčka. Po prohlídce města, včet-
ně obchodu s hračkami, šly se občerstvit 
šťávou k manželčiným rodičům. Děti byly 
zvídavé a pozorovaly vše kolem. Po návra-
tu domů, ptala se maminka Pepíčka K., 
co všechno v Jevíčku viděl. Mezi řečí se 
Pepíček zamyslil a řekl: „ U paní učitel-
ke v Jevíčko mají pěkny slipke, ale mají 
jich málo (tři), mohle besme jim nějakó 
předat“. 

Ve druhé třídě přišel za mnou o přestáv-
ce Pepík N. s otázkou:  „Máte rád hřibke, 
kdež ja, přejeďte k nám“. Odpoledne jsem 
zajel na motorce do Zálesí před Pepíkovo 
bydliště. Čekalo mne překvapení. Pepík 
mne vedl po cestě do lesa a hned na jeho 
začátku ukázal na hustý porost mladých 
smrčků se slovy: „Tam je máte“. Po kole-
nou jsem se prodral do porostu a opravdu, 
na malé ploše bylo několik desítek hřibů 
– praváků. Když jsem je uložil do tašky 
a vylezl z houští zpět na cestu, Pepík se 
usmíval, protože měl opravdu pravdu. 
Spokojeni oba, cestou zpět jsme se roz-
hlíželi do severní části kraje Malé Hané, 
který jsme měli jako na dlani. 

František Plech, bývalý ředitel ZŠ Biskupice

Pozvánka – Turnaj P + P 
ČČK Biskupice vyzývá všechny malé 
i velké (věk nerozhoduje) k účasti na 
turnaji v pexesu + skládání puzzle.
Turnaj se uskuteční v neděli 13.2.2011 
v 15:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Vytvoříme 4 družstva: 
do 6-ti let
od 7  do 10-ti let
od 11 do 15-ti let
od 16-ti do neomezeně let.
Každý účastník obdrží „malou“ sladkou 
odměnu. Samozřejmě, že na první tři vý-
herce ve všech družstvech čekají „velké“ 
sladké odměny. Občerstvení na posilně-
ní zajištěno. Přijďte s námi prožít neděl-
ní odpoledne plné her a dobré zábavy. 

Helena Neuerová, za ČČK Biskupice

Celkové příjmy a výdaje obce za rok 2008–2010 (v Kč)
ROK 2008 2009 2010
daňové příjmy 3 688 461,- 3 400 645,- 3 421 333,-
správní poplatky 213 324,- 224 945,- 220 024,-
nedaňové příjmy 881 741,- 735 509,- 596 919,-
kapitálové příjmy 700 000,- 506 290,- 577 624,-
dotace 1 198 600,- 5 580 646,- 608 205,-
celkem příjmy 6 682 126,- 10 448 035,- 5 424 105,-
běžné výdaje 4 538 569,- 3 326 778,- 2 864 360,-
kapitálové výdaje 7 766 398,- 1 559 633,- 1 241 177,-
celkem výdaje 12 304 967,- 4 886 411,- 4 105 537,- 

Přehled daňových příjmů obce Biskupice (v Kč)
ROK 2008 2009 2010
sdílené daně    
z příjmů FO ze závislé činnosti 701 430,- 655 338,- 665 867,-
z příjmů FO ze SVČ 80 334,- 46 236,- 32 014,-
z příjmů FO z kapitál. výnosů 62 283,- 60 504,- 60 381,-
z příjmů PO 1 075 788,- 755 110,- 693 336,-
daň z přidané hodnoty 1 455 950,- 1 412 965,- 1 540 091,-
A) celkem sdílené daně 3 375 785,- 2 930 153,- 2 991 689,-
B) daň z nemovitosti 312 676,- 470 492,- 429 644,-
Celkem A) + B) 3 688 461,- 3 400 645,- 3 421 333,-
FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba

Sdílené daně – příjmy daňové, které vycházejí ze zákona o rozpočtovém určení daní a jsou přeroz-
dělovány.  Sdílené daně se stávají příjmem rozpočtu obce jako podíl koeficientu velikostní katego-
rie a počtu obyvatel trvale žijících v obci ku součtu těchto násobků za celou Českou republiku.
Daň z nemovitostí – výnos této daně jde 100 % do rozpočtu obce, na jejímž území je tato daň 
vybrána příslušným finančním úřadem

Grafické vyjádření 
v tis. Kč
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Chornické bál

Obec Chornice

Naši jubilanti 
v měsíci únoru
Emil Motlíček
Drahomír Majer
Miroslav Péč
Alfréd Hickl

Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Obec Chornice  zahájila jako první plesovou 
sezónu v opraveném kulturním domě. Zájem 
o vstupenky na tuto společenskou událost 
byl tak veliký, že v několika dnech byly vy-
koupeny. K volnému prodeji u vstupného jich 
zbylo asi jen pět. Pořadatelskou službu zajis-
tili velmi dobře chorničtí zastupitelé a někte-
ří jejich  rodinní příslušníci, kterým za jejich 
práci patří poděkování. Vynechat nemůžeme 
ani sponzory. Ti poskytli věcné dary do tom-

boly, takže se hosté mohli těšit z opravdu 
pěkných cen. Protože to byla po dlouhé době 
první akce svého druhu, zaznamenali jsme 
i drobné organizační nedostatky, které se už 
příště nevyskytnou. Obecně byl bál hodno-
cen jako vydařený, což nás zavazuje k tomu, 
aby byl příště ještě lepší. „Chornické bál“ 
byl s kapelníkem předběžne dohodnut na 
21. 1. 2012. Takže za rok nashledanou.

Jiří Smékal, starosta obce.

Chorničtí hasiči
Dne 8. 1. 2011 se v klubovně hasičů uskuteč-
nila valná hromada členů SDH Chornice. Na 
scůzi byli přítomní seznámeni s hodnocením 
uplynulého roku. Hlavní byl ale plán činosti 
na rok letošní.  Chorničtí hasiči budou již tra-
dičně pořádat pálení čarodějnic, sraz osmičká-
řů, silvestrovský ohňostroj a opět se zúčastní 
soutěže požární ochrana očima dětí. Nově se 
chystají uspořádat hasičský ples, který by měl 
být v měsíci březnu. Bližší informace k plesu 
budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.

Za SDH Chornice – Andrea Pohanková

Obec Chornice zve touto cestou ši-
rokou veřejnost na divadelní před-
stavení, které se uskuteční v sobo-
tu 12. února v kulturním domě 
v Chornicích. Divadelní soubor Měs-
tečko Trnávka sehraje  divadelní hru 
Václava Klimenta Klicpery 

POTOPA SVĚTA.
Veselá hříčka o falešném poplachu 
– potopě světa – na české vesnici 
roku 1815 je nastudovaná ve staro-
češtině. 
Začátek je v 18.00 hodin, vstup-
né je 50 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit i v předprodeji v kanceláři 
obecního úřadu v Chornicích. 
Tel: 461 327 807

Ocenění žáků – SCIO
Žáci 9. třídy ZŠ Chornice se v prosinci zúčast-
nili testování svých vědomostí ve srovnávacích 
testech SCIO v rámci projektu Stonožka. Testy 
psali z českého a anglického jazyka, z matema-
tiky a z obecných studijních předpokladů. Tes-
ty byly zaměřené nejen na vědomosti, ale i na 
logické  uvažování a úsudek.
Do testování se zapojilo 1 555 základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Žáci Základní školy v Chornicích jsou velice 
šikovní. Umístili se v českém a anglickém ja-
zyce mezi prvními deseti procenty zúčastně-
ných škol. 
Mimořádného úspěchu dosáhla Veronika Knol-
lová, která obdržela diplom za 2. místo mezi 
žáky  Pardubického kraje za výborně zvládnu-
tý test v anglickém jazyce.
Žáci byli pochváleni panem ředitelem Mgr. Ja-
roslavem Vyhlídalem a odměněni sladkou od-
měnou.

Mgr. Ludmila Faltýnková, výchovná poradkyně

Cestujeme po světě 
Indie

Dne 20. 1. 2011 naši školu navštívila cestova-
telka slečna Magdaléna Faltýnková, aby nám 
pověděla o své cestě po Indii.
Šli jsme do počítačové učebny, kde nám pro-
mítala fotky z cesty a povykládala o zdejším 
životě lidí.
Na fotkách byli lidé, kteří byli chudí a přivy-
dělávali si. Buď měli rikšu, nebo prodávali jíd-
lo. Zdejší děti nechodily do školy, i když byla 
povinná. Prodávaly už od pěti let. Byly velice 
vtíravé. Ale našli se i lidi, kteří jen tak žebrali, 
a nebo byli bezdomovci. Velice vtipné bylo, jak 
kozu oblékli do obnošených svetrů, trik apod. 
Krávy jsou  pro ně posvátné, nejí je.
Ale co bylo asi nejzajímavější bylo, jak nám 
vykládala o řece Ganze. Používali ji ke všemu. 
Myli se v ní, umývali nádobí, prali tam prádlo. 
Bylo v ní  přes milión bakterií. Užitková voda 
smí obsahovat jen pět set. Navštívila i mešity, 
kde musela chodit bosá. Nejedla žádné maso, 
protože dobytek zabíjeli přímo na ulici, kde na 
to létaly mouchy.
Bylo to velice zajímavé, i když nás bolela záda. 
Beseda trvala asi 1,5 hodiny. Určitě se většina 
z nás vžila do jejich  životů.

Tereza Drobníčková a Vendula Kudláčková,  
8. třída, ZŠ Chornice
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Program akcí v Jaroměřicích na 
měsíc únor 2011, pořádaných 

ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
1.2. úterý, 11.00 hodin, knihovna
Druhé čtení pro druháčky, literární hodina s žáky 2. třídy
2.2. středa, 17.30 hodin, výstavní síň Centra života 
a podnikání (VS), poté každou středu
1. lekce kurzu Trénink paměti s p. Pavlou Konečnou, 
certifikovanou lektorkou 
4.2. pátek, 18.00 hodin, VS
Astrologický výhled do roku 2011 s p. Alenou Málkovou
5.2. sobota, 16.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy „PATCHWORK Renaty Edlmanové“, 
litomyšlské výtvarnice s vystoupením skupiny 2 a ½ 
promile a s malým občerstvením
5.-20.2., VS
Výstava PATCHWORK Renaty Edlmanové. Zpří-
stupněno po-pá  9-11, 14-16, pá do 19ti hodin, so- ne 
14-16 hodin, vstupné dobrovolné
6.2. neděle, 9.00-18.00, VS
Kurz paličkování s krajkářkou, ing. Ivou Vanžurovou
9.2. středa, 9.45, klubovna Mateřské centrum Macíček
Jak se vyvarovat problénům při péči o malé děti, 
beseda s paní B. Haasovou
10.2. čtvrtek, 18.00 hodin, VS
PAŘÍŽ, známá neznámá s Janem Valíčkem, cest. 
přednáška s bohatou fotodokumentací. Informace 
o připravovaném zájezdu do Francie
10.2. čtvrtek, 18.00 hodin, počítačová učebna ZŠ, dále 24.2.
Kurz práce na počítači s Mgr. Irenou Štaffovou
12.2. sobota, 13.00 hodin, VS
Jak se šije patchwork, ukázka šití mezi výstavními 
exponáty lektorky jaroměřických kurzů
11.2. pátek, 15.30-17.30 h, klubovna CŽP, dále 25.2.
Dramatický kroužek s MgA. Zdenou Sellingerovou
18.2. pátek, 18.00 hodin, VS
Stavíme a rekonstruujeme na venkově, přednáška 
s poradenstvím s arch. Liborem Hrdou, odborným po-
radcem tel.pořadu „Chalupa je hra“, vstupné 20,- Kč
20.2.neděle, 9.00 hodin, VS
Kurz patchworku „VITRÁŽ“ s Renatou  Edlmano-
vou na závěr výstavy
25.2. pátek, 11.00 – 15.30 hodin, VS
Prodej SECOND HAND s p. Veronikou Navrátilo-
vou, akční ceny 20,- Kč za kus
26.2. sobota, 15.00 hodin, VS, vstupné 50,- Kč
JANA HRDLIČKOVÁ opět v akci, aneb receptury 
a um studené kuchyně v praxi, ochutnávka zhotovené-
ho menu bude součástí vstupného
Připravujeme:
1.3. úterý, 13.00 hodin, VS
Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže v Březnu 
– měsíci knihy JAK SE STÁT ILUSTRÁTOREM 
přečteného nebo vymyšleného příběhu. Výtvarné 
a literární práce budou vystaveny ve výstavní síni CŽP.
4.3. pátek, 15.30 hodin, klubovna
Dramatický kroužek s MgA. Zdenou Sellingerovou
6.3. neděle, 9.00 hodin, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanouskovou, 
Dis. v ordinaci CŽP, pondělky od 16.00 hodin, objed-
nání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 288 524 
Cvičení s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP
úterky 16.30 h. cvičení jógy, středy 16.30 h tchai - chi  
čtvrtky 16.30 h tchai - chi 
Aerobic s p. Kamenou ve výst. síni CŽP
Pondělky 16.30 h - I.skupina, 17.40 h - II.skupina
Kurz angličtiny s BcA. Rachel Lees a Ing. Ludmi-
lou Charvátovou v klubovně CŽP – Úterky 16.45 h 
Mateřské centrum „MACÍČEK“, klubovna CŽP 
pátky 9.45 h, středy 15.00 h.
Keramická dílna pro děti i dospělé s p. uč. Brtnic-
kým, v zadní místnosti dvora CŽP – pondělky 15.00 h
Případné změny po domluvě budou oznámeny 
kontakty Obecní knihovna 546 604 183, 461 325 300, 
776	552	246,	knihovnajaromerice@centrum.cz,	 
www.jaromerice.cz

Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás v letošním roce v rubrice Zprá-
vy z radnice informovali o tom, co se bude obča-
nů naší obce bezprostředně dotýkat. Pro začátek 
jsme vybrali záměry obce na rok 2011. 
V minulém roce se podařilo zrealizovat projekt 
výstavby Spolkového a volnočasového areálu na 
pozemku bývalé stolárny. V prvních dnech le-
tošního roku bylo toto víceúčelové zařízení zko-
laudováno a předáno obci do užívání. V areálu 
našla své zázemí jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů, která uvolnila prostory hasičské zbrojni-
ce v budově ZŠ a několik let sídlila v technické 
části Žákovy vily. Veřejnosti je pak k dispozici 
společenská místnost pro asi 40 osob doplněná 
kuchyňkou a sociálním zařízením, která je vhod-
ná pro pořádání spolkových schůzí či rodinných 
oslav. V prostoru areálu se nachází venkovní po-
sezení, dětské hřiště a ruské kuželky. Bližší in-
formace o možnosti využití areálu podá případ-
ným zájemcům správce, pan Radek Hader, tel. 
737 948 194
Pro letošní rok obec zažádala o finanční dota-
ci z fondů EU na využití zbývající části areálu 
bývalé stolárny. Zde by měl vyrůst sběrný dvůr. 
Pokud náš projekt projde sítem žádostí, nebude 
už na konci tohoto roku naše občany trápit věčná 
nerudovská otázka: „Kam s ním?“
Také další investiční akce závisí na finanční do-
taci. V loňském roce obec nemalou finanční část-
kou z vlastních zdrojů zrekonstruovala vnitřní 
prostory budovy základní školy. V letošním roce 
bychom chtěli rekonstrukci dokončit výměnou 

oken v celém objektu a  obléknout školu do nové 
fasády.
A konečně poslední investicí, která byla pro letoš-
ní rok zařazena mezi priority, je vybudování inže-
nýrských sítí v lokalitě Za Tvrzí, aby zde mohla 
započít výstavba nových rodinných domků.
Naší obce by se měla zásadně dotknout ještě jed-
na akce, kterou bude ze svých zdrojů financovat 
Pardubický kraj. Jedná se o rekonstrukci mos-
tu u základní školy. Přípravné práce započaly již 
v minulém roce. Samotná rekonstrukce byla pro 
svoji časovou náročnost odložena na rok následu-
jící. Pokud se rekonstrukce letos skutečně začne, 
musíme v obecním rozpočtu najít částku půl mi-
lionu korun na rekonstrukci části vodovodního 
řádu, který bude se stavbou bezprostředně sou-
viset.
Na stole leží několik velkých plánů a jenom čas 
ukáže, zda se nám je podaří všechny zrealizovat. 

Mgr. Iveta Glocová, místostarostka

Obec Jaroměřice

Obecní knihovna 
v Jaroměřicích
rozšiřuje od února 2011 půjčovní dobu z 10ti 
na 15 půjčovních hodin z důvodu narůstajícího 
počtu čtenářů, návštěvnosti knihovny a počtu 
výpůjček.
Nová půjčovní doba:
PO 9 -11 13 -16
ST 9 -11 13 -16
PÁ   -  13 -18 
Několik statistických čísel z roku 2010: 
Počet registrovaných čtenářů – 238, z toho 
85 dětí do 15ti let, počet návštěv knihovny – 
2 787.
Bylo vypůjčeno 8 510 knih včetně prodlouže-
ných výpůjček-prolongací + 364 z jiných kniho-
ven -MVS – Mezivýpůjční služba- zde patří po-
děkování sl. Tereze Antošovské a Ing. Josefu 
Vykydalovi, kteří z velké části knihy převáží 
z Olomouce a Mor. Třebové.
Čtenáři si měli možnost vybrat z 5.582 knih, 
za 25.000 (příspěvek od OÚ) bylo zakoupeno 
142 nových knih, na kulturně-vzdělávací akce 
bylo vyčerpáno z grantu Ministerstva kultury 
16.000,- Kč s 50% účastí OÚ. Byla uskutečněna 
řada akcí, o nichž jsou informace zveřejňovány 
na vývěsních plochách, ve zpravodaji a na www.
jaromerice.cz. V nejbližších dnech budou nově 
nainstalovány webové stránky knihovny se zají-
mavými odkazy.

Dokumentaci z dění v CŽP včetně fotografií je 
možno shlédnout v knihovně.
V průběhu roku, zejména v únoru se bude fond 
doplňovat o nové knihy. Registrační poplatek 
zůstává  30,- Kč  na rok. K dispozici jsou pro ve-
řejnost 3 počítače, kopírování, laminování. Opět 
se připravuje pestrý program aktivit, aby oslovil 
široké spektrum obyvatelstva. Bude velkou ra-
dostí, když Vás akce zaujmou a poctíte je svou 
návštěvou. Na co organizačně nebo finančně ne-
bude knihovna stačit, přidruží se SPOZ či ZŠ.
V nejbližších dnech budou nově zveřejněny we-
bové stránky knihovny se zajímavými odkazy.
Heslo knihovny pro letošní rok zní „ Knihov-
na – zastavení v čase minulém, současném i bu-
doucím“.
Přání knihovnice zůstává pořád stejné – spokoje-
nost čtenářů a hostů knihovny je prioritou.

Helena Vykydalová, knihovnice

Vzpomínka
Dne 17.února 2011 
uplyne 10 roků, kdy 
zemřel milovaný syn, 
manžel, tatínek, bratr,
pan
Zdeněk Srnec

S láskou a vděčností vzpomínají matka, 
manželka, dcery s rodinami a sestry.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
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Vzpomínka 
František Ševčík

Jeho přednášky a praktická výuka záhy patřily 
k nejlepším na brněnské Vysoké škole zvěrolé-
kařské. Budoucí zvěrolékaři se vždy setkávali se 
současnými novinkami v oboru a seznamovali 
se s potřebnými praktickými vědomostmi s při-
hlédnutím k očekávaným potřebám praxe. Ujal 
se i přednášek z dějin zvěrolékařství. Tyto před-
nášky z dějin zřejmě přispívaly k popularitě pro-
fesora Ševčíka mezi studenty i mezi zvěrolékaři 
v praxi. Byly doplňkem jeho celkové aktivity vy-
sokoškolského učitele, redaktora odborného ča-
sopisu i veřejného pracovníka.
Velmi významná byla veřejná a spolková činnost 
profesora Františka Ševčíka. Jeho celoživotní po-
stoj vystihuje jeho vlastní úvaha „...Činí mně roz-
koš a pocit štěstí, mohu-li někomu pomoci...“
Již jako student zvěrolékařství ve Vídni přihlá-
sil se do spolků Záboj a Sokol ve vídeňském 
10. okresu. Plně se zapojil do sokolského hnu-
tí mezi vídeňskými Čechy, protože chápal vyšší 
význam posilování tělesné aktivity pro vytváření 
charakteru člověka.
Již od roku 1919 obnovoval doktor Ševčík vy-
dávání tří odborných zvěrolékařských časopisů. 
Byl zakladatele, členem i funkcionářem několi-
ka spolků a  společenských veterinárních orga-
nizací. Podílel se na podpoře stavby dívčí odboč-
ky Kounicových studentských kolejí v Brně a na 
založení ozdravovny vysokoškolských studentů 
a studentek.
Za zásluhy o studentstvo byl profesor Ševčík jme-
nován v roce 1922 prvním čestným členem Spol-
ku veterinárních mediků. Při té příležitosti byl 
osloven jako všemi milovaný učitel, otcovský rád-
ce a ochránce.
Profesor Ševčík byl předním významným vědec-
kým pracovníkem v oblasti bakteriologie, imuno-
logie a diagnostiky nákaz hospodářských zvířat. 
Zejména naléhavé bylo řešení problematiky zá-
važného onemocnění koní vozhřivkou, spolu se 
svými spolupracovníky řešil výskyt nebezpečné-
ho antraxu jako nemoci zvířat i lidí, zabývali se 
i vzteklinou u zvířat a slintavkou a kulhavkou.

pokračování příště

Jaroměřická fotbalová zima 2011 Společenská 
rubrika SPOZ 

Narozené děti:
Macháček Vojtěch

Langer Marek 

Narozeným chlapcům a jejich rodičům 
přejeme hodně zdraví a společně prožitých 

radostí.

Z řad jaroměřických občanů odešli:
Kyncl Josef

Soukupová Hermína
Hrbata Rudolf (nejstarší občan 97 let)

Pozůstalým rodinám projevujeme 
upřímnou soustrast.

V roce 2010 se narodilo 8 občánků:
David Homola 
Lenka Kriklová 
Marek Havlíček 

Matěj Vrána 
Samuel Dostál 

Sandra Kyseláková 
Tobias Vojtěchovský 
Vojtěch Macháček

V roce 2010 zemřelo 11 občanů:
Marta Krupičková

Ludvík Šunka
Jaroslav Truhlář

Alžběta Valentová
Luboš Alexa
Petr Stojánek

Marie Batelková
Milada Tomanová

Viktor Ille
Milan Crha

Zdeněk Srnec

Již devátý ročník Jaroměřické fotbalové zimy 
odstartovalo sedm mužstev přípravek, systé-
mem „každý s každým“. K vidění bylo 21 vět-
šinou bojovných vyrovnaných utkání, kterým 
nechybělo nasazení, hezké kombinační akce 
a i ukázky individuálního umu některých ve-
lice talentovaných hráčů. Do-
mácím se vydařilo téměř vše jak 
si přáli, jen skvěle kombinačně 
hrající tým Knínic byl nad je-
jich síly. Důrazně hrající Štěpán 
Mackerle přispěl dvanácti stře-
lenými brankami k překvapivé-
mu prvnímu místu domácích.
Ceny trenérů pro nej... hráče: 
Nejlepší hráč: Denis Mrvoljak 
(TJ SK Jevíčko). Nejlepší bran-
kář: Vojtěch Lexman (TJ Jaro-
měřice). Nejlepší střelec: Štěpán 
Mackerle (TJ Jaroměřice). Nej-

mladší hráč: Pavel Lexman (Sokol M. Trnáv-
ka, rok narození 2004).
Pořadí turnaje: 1. TJ Jaroměřice 2. TJ Malá 
Haná Knínice 3. Sokol Borová 4. TJ SK Je-
víčko 5. FC Boskovice B 6. Sokol Městečko 
Trnávka 7. FC Boskovice A.

Trénink paměti
Do Nového roku jsme vcházeli s různými před-
sevzetími. Nejen, že zhubneme, začneme cvi-
čit, přestaneme kouřit, budeme se více věno-
vat dětem, lépe se učit…, ale možná si někdo 
dal úkol, že by měl něco dělat s nešťastným 
zapomínáním.
Poslední skupině připravila Obecní knihovna 
skvělou nabídku, a to hned 12. ledna 2011.
Knihovnice Městské knihovny v Jevíčku, paní 
Pavla Konečná, se stala po absolvování semi-
nářů certifikovanou trenérkou paměti a na 
podzim zahájila ve městě cyklus kurzů. Pro-
tože z Jevíčka do Jaroměřic není daleko, byla 
paní Konečná přizvána, aby i jaroměřické se-
známila, jak na to, abychom si více pamato-
vali.
Úvodní hodina se těšila velkému zájmu a lek-
torka s přehledem a vtipem přesvědčila 30 
přítomných, že na cvičení  mozku není nikdy 
pozdě, jen se musí tento sval jako každý jiný 
procvičovat.
Abychom smysluplně využili dlouhých zimních 
večerů bude k tomuto účelu zajištěn kurz Tré-
nink paměti vždy ve středu v 17.30 hodin, a to 
již od 2.února ve výstavní síni CŽP. Přihlásit se 
můžete v Obecní knihovně v Jaroměřicích. 

Babské bál 2011
Po pětileté tradici, kdy organizátory Bab-
ského bálu byl SPOZ spolu s Vjechétkem, 
letošní 6. bál byl na přání v režii samot-
ného dramatického kroužku.
Rok od roku přistupují obdivuhodně vi-
tální členky Vjechétku ke svému vystou-
pení zodpovědněji a příprava je náročnější 
a důslednější.
To vše se samozřejmě zúročilo na hojně 
navštíveném bále 29. 1. 2011 v Pohostin-
ství u Trojanů. 
Několik humorných vstupů a bohatá tom-
bola opět vtiskly bálu tu pravou a jedineč-
nou tvář, pro kterou je Babské bál tolik 
oblíben.
Organizující Vjechétek děkuje sponzo-
rům za dary do tomboly, vedení i perso-
nálu Pohostinství U Trojanů za nezištné 
poskytnutí prostor a spokojený průběh 
6. Babského bálu a všem hostům za to, že 
vytvořili spolu s Vjechétkem opět bezvad-
nou atmosféru.
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Okénko mateřské školy
Vážení čtenáři,
tento článek měl být původně uveřejněn v lednovém zpravodaji. Kuli vadné elektrónce E 13 
z Katode Olomóc však jeho obsah nedorazil na ten správný počítač. Proto informace uveřej-
ňujeme nyní. 

Ing. Roman Müller, starosta

Měsíc prosinec byl v naší školičce plný akcí

Vánoční strom
Ve čtvrtek 2. 12. jsme na zahradě naší školky 
již potřetí rozsvítili vánoční strom. Pro rodi-
če i veřejnost byl připraven krátký kulturní 
program a občerstvení. Těší nás, že se schá-
zíme v tak hojném počtu a stromeček vytváří 
vánoční atmosféru i pro celé sídliště.

Základní škola 
Jevíčko

U Zámečku 784, 569 43 JEVÍČKO
Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy 
základní školy 

bude proveden
ve čtvrtek 3. února 2011
v budově základní školy

od 9:00 hod. do 12:00 hod.
od 13:00 hod. do 17:00 hod.

K zápisu se dostaví děti narozené od 
1. 9. 2004  do 31. 8. 2005.

Žádáme rodiče, aby se dostavili se 
svým synem/dcerou a  přinesli jeho/

její rodný list.
K zápisu je nutné předem vyplnit zá-
pisní list pro školní rok 2011/2012. 

Mikulášská nadílka
V pátek 3. 12. do školky zavítal Mikuláš se 
svými pomocníky andělem i čertem.
Děti jim zazpívaly písničky a za to byly od-
měněny balíčky.

Vypouštění balonků
Ve čtvrtek 9.12. proběhlo na zahradě školky 
ve spolupráci s RC Palouček a městem Jevíč-
ko vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
Doufáme, že se všem jejich přání splní!

Vánoční besídky 
V úterý 14. 12. proběhla první besídka ve 
2. oddělení. Děti předvedly svým rodičům 
program i s velmi pěknou pohádkou, který 
si pro ně připravily a pak už se radovaly pod 
stromečkem z nových hraček.

Ve středu 15. 12. následovalo posezení ve 
3. oddělení. Děti též vystoupily s básničkami 
a koledami a zahrály pohádku s téměř profe-
sionálními kulisami, které s paními učitelka-
mi a paní asistentkou vyráběly.
Následná radost u stromečku byla veliká.
Ve čtvrtek 16. 12. se sešli rodiče u našich 
nejmenších v 1. oddělení. Zde rodiče společ-
ně s dětmi zpívali a recitovaly říkanky s po-
hybem. Za svou snahu byly děti také odmě-
něny spoustou dárků.

V pátek 17. 12. děti ze 4. oddělení putovaly za 
Betlémskou hvězdou. Děti i rodiče si vyslech-
li příběh o Josefovi, Marii a Ježíškovi a vyda-
li se Betlémskou hvězdu hledat. Naše puto-
vání vedlo do dvora před RC Palouček, kde 
bylo připraveno poznávání vánočních zvyků. 
Děti si vyzkoušely házení botou, pouštění lo-
diček, krájení jablíčka, lití vosku a namalova-
ly si přání pro Ježíška.
Potom za námi přišel anděl a ukázal nám 
cestu k Betlémské hvězdě. Ta nás vítala 
svým světlem na okně naší třídy. Ve třídě 
u stromečku a u Betléma děti zazpívaly Je-
žíškovi, který ležel v kolébce a pak si rozbali-
ly dárečky pod stromkem. I když nám venku 
moc počasí nepřálo, byl to pro všechny jistě 
příjemný zážitek.
Děkuji paní Junkové, Suchomelové, Holasové, 
Vysloužilové, Knapové a Gallové, které nám 
na stanovištích s lidovými zvyky pomáhaly.
Fotografie najdete i na našich internetových 
stránkách: www.msjevicko.cz

Chtěla bych všem obyvatelům Jevíčka 
popřát za zaměstnance i děti z naší ma-
teřské školy  hodně zdraví a štěstí v roce 
2011.

Za mateřskou školu Mlčochová Dita



12 Jevíčský zpravodajÚnor 2011 

www.jevicko.cz

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Sídlo: Městečko Trnávka 2, e-mail:mas.mtj@seznam.cz, www.masmtj.cz

Kdo jsme? MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která má zájem a možnost podpořit na území našeho regionu 
další projekty. Poskytujeme bezplatné poradenství při vyplnění nezbytných formulářů nutných k řádnému podání žádosti o poskytnutí dotace.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblasti

V roce 2010 byl úspěšně dokončen 1 projekt 
vybraný v roce 2009 v rámci fiche Infrastruk-
tura, a to „Rekonstrukce chodníku a veřejné-
ho osvětlení-Chornice-ulice Sluneční“. Celko-
vé skutečné výdaje projektu činily 856.649 Kč, 
z toho dotace 647.885 Kč.

V současné době je vyhlášena Výzva k předklá-
dání projektů č. 1/2011 Podpora podnikání
Źádosti o poskytnutí dotace mohou podávat 
drobní podnikatelé, fyzické i právnické oso-
by v malých obcích regionu do 1000 obyvatel 
– tzv. mikropodniky. Jedná se podporu neze-
mědělského podnikání v oblasti rekonstrukce 
a modernizace objektu provozovny, nová vý-
stavba budov a ploch (včetně nezbytného záze-
mí pro zaměstnance), úprava povrchů v areálu 
podnikatelské provozovny, nákup strojů, vý-
robních zařízení zařízení a technologie slouží-
cí k zakládání a rozvoji mikropodniků, nákup 
vybavení provozovny v souvislosti s projektem, 
nákup nezbytné výpočetní techniky v souvis-
losti s projektem. Dalšími způsobilými výdaji 
projektu jsou projektová dokumentace, tech-
nická dokumentace, nákup staveb a pozemků 
v souvislosti s projektem.
Výše alokace pro Výzvu č. 1/2011 činí 600 000 Kč 
a max. výše procenta dotace je 60 %.
Úplné znění Výzvy č. 1/2011 a fiche Pod-
pora podnikání naleznete na www.masmtj.
cz, případně vám všechny potřebné formu-
láře na požádání zašleme e-mailem, poštou 
nebo si je můžete po dohodě vyzvednout 
osobně. Poskytujeme bezplatné poradenství 
na tel. 605301919, elektronicky na e-mailu: 
mas.mtj@seznam.cz,	 kde	 si	 můžete	 dohod-

nout i osobní konzultace k projektům a po-
dání žádosti.
Závazné termíny pro podání žádosti: Příjem žá-
dostí v rámci Výzvy č. 1/2011 bude ukončen 11. 
2. 2011 ve 14.00 hodin na adrese Městečko Tr-
návka 2. Žádosti včetně povinných příloh je nut-

né podat osobně po předchozí domluvě s pro-
jektovou manažerkou Miroslavou Šejnohovou na 
tel. 605301919. Po provedené kontrole přijatel-
nosti převezme projekty výběrová komise. Dne 
21. 2. 2011 proběhne v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu v Jevíčku od 15 hod. veřejné pro-
jednávání projektů. Tato veřejná 
obhajoba je veřejně přístupná 
a slouží především k seznáme-
ní veřejnosti a výběrové komi-
se s jednotlivými projekty. Je to 
také možnost žadatelů předvést 
svůj projekt. Po této prezenta-
ci dokončí výběrová komise 
hodnocení projektů, výsledek 
své práce předá k projednání 
správní radě a následně pro-
jektové manažerce k dokončení 
administrace projektů a jejich 
předání na RO SZIF v Hradci 
Králové. Pořadí doporučených 
projektů určuje bodové ohodno-
cení výběrovou komisí dle pře-
dem pevně stanovených krité-
rií (jsou uvedena ve fichi). Dále 
proběhne administrativní kont-
rola z pohledu SZIF. SZIF má 
právo vyzvat MAS k doplnění, 
upřesnění a vysvětlení případ-
ných nejasností. Poté dojde ke 
konečnému výběru projektů. 
Konečný výběr projektů je zve-
řejněn na www.szif.cz a žadatel 
je vyzván k podpisu smlouvy. 
Při vlastní realizaci projektu 
se MAS zúčastňuje kontrolních 

dnů a následně po dokončení realizace je pří-
tomna kontrole ze strany SZIF a doporučuje do-
končený projekt k proplacení.
Snad jsme vás touto cestou přesvědčili, že 
i drobný živnostník v našem regionu může po-
žádat o dotaci a nemusí mít obavy ze „složité-
ho papírování“, neboť jsme schopní s veškerý-
mi administrativními úkony pomoci.
Jaké jsou naše další činnosti a co připravujeme 
v roce 2011? 
 Sledujte průběžně naše stránky www.masm-
tj.cz a příští zpravodaje, kde zjistíte termíny 
další Výzvy (pravděpodobně březen až květen 
a potom srpen až září 2011). V těchto termí-
nech budou vyhlášeny další okruhy (fiche) a to 
následující:

Podpora podnikání (opravená fiche bez pod-•	
mínky podnikatelé v obci do 1000 obyvatel)
Snazší život (pro obce a neziskové organizace •	
– občanská vybavenost)
Vítejte (značení pěších tras a hippostezek, •	
odpočívadla…)
Agroturistika•	
Předci a předchůdci•	

Za MAS Miroslava Šejnohová
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Tříkrálová sbírka 2011
Již po jedenácté proběhla v našem městě a okolí 
Tříkrálová sbírka. Králové, kteří přišli popřát li-
dem mnoho zdraví a štěstí do nového roku 2011 
a tradičně označovali domy bílým nápisem, le-
tos statečně překonali nepřízeň deštivého počasí 
a jejich snaha byla náležitě oceněna výsledkem 
sbírky. Oblastní charita Moravská Třebová ko-
ordinuje sbírku v  regionu Moravskotřebovska- 
Jevíčska a díky štědrosti dárců a obětavosti ko-
ledníků jsme letos v celém regionu vykoledovali 
krásných 362 789 Kč, což je o 32 420 Kč více, 
než v loňském roce. V samotném jevíčském regi-
onu se pak vybralo úžasných 111 342 Kč.
28 obcí našeho regionu zaplavilo 91 skupin tří 
králů. Mohli bychom říci, že každá jedna sku-
pinka vykoledovala průměrně téměř 4000 Kč. 
Nejvyšší výnos z jedné kasičky činil 12 969 Kč.
Podrobnosti o výtěžku v jednotlivých obcích 
můžete vyhledat v tabulce, pokud by Vás zajímal 
přehled jednotlivých kasiček, najdete jej na na-
šem webu: www.mtrebova.charita.cz

Jistě Vás zajímá, jak naše charita 
hodlá tyto získané prostředky vy-
užít. Pro OCHMT zůstává 58 % vý-
těžku sbírky. Na prvním místě stojí 
Přímá pomoc sociálně slabým rodi-
nám v regionu. Pokud někdo z Vás 
ví, kde by peníze ze sbírky moh-
ly účinně pomáhat, neváhejte nás 
kontaktovat. Dále bychom z výtěž-
ku sbírky rádi pořídili automobil 
pro novou, terénní, sociálně aktivi-
zační službu pro rodiny s dětmi – SANACE RO-
DINY, kterou se chystá OCHMT zřídit. Mnoho 
občanů již úspěšně využívá služeb Charitní půj-
čovny kompenzačních pomůcek. Nákup dalších 
pomůcek z výtěžku sbírky jistě pomůže zkvalit-
nit život mnohým potřebným. Mezi naše záměry 
na využití vybrané částky patří také oprava pro-
stor a nákup vybavení pro vybudování sociálně 
terapeutické kavárny v prostorách Františkán-
ského kláštera v Moravské Třebové (v kavárně 
budou pracovat lidé se zdravotním postižením 
ze sociálně terapeutických dílen ULITA).

V rámci sbírky se v Moravské Tře-
bové a Jevíčku uskutečnily Bene-
fiční Tříkrálové koncerty, které 
silou krásna umění podpořily krá-
su nezištného dávání potřebným. 
Na koncertech s výborným po-
sluchačským ohlasem vystoupil 
komorní chrámový sbor Jevíčko, 
pod vedením Mgr. Petra Pávka 
a žesťový soubor učitelů ZUŠ Je-
víčko s názvem Kantor Brass. Na 
varhany hrála sl. Klára Jarůšková. 
Celý koncert pak zahájily malou 
scénkou živého betléma děti z Je-

víčské farnosti. Tito všichni spolu 
s dalšími hosty se postarali o ne-
všední atmosféru koncertu, kterým 
nás slovem provedla paní Dagmar 
Krhlová. Všem účinkujícím i ná-
vštěvníkům patří náš velký dík.
V sobotu 15. ledna se uskutečnilo 
Tříkrálové bruslení pro koledníky, 
jež mělo být odměnou pro malé tři 
krále. Bruslení, kterého se zúčast-
nily děti z celého regionu a bylo 

jich téměř 200, mělo velký úspěch a věříme, že 
se pro ně stalo malou motivací ke koledování na 
příští rok. Náš velký dík patří Technickým služ-
bám města Moravská Třebová, které nám umož-

nily toto bruslení uskutečnit a p. Matochovi za 
poskytnutí slevy na dopravu koledníků.

Rádi bychom dále poděkovali také všem, kteří se 
postarali o zdárný průběh sbírky. Městskému úřa-
du Jevíčko za spolupráci, všem těm, kteří se ochot-
ně a nezištněpostarali o zázemí sbírky, obětavým 
koledníkům, králům s koněm, i štědrým dárcům. 
Všem vám upřímný dík. 
Jménem ředitelky OCHMT paní Ludmily Dostálové, 

Mgr. Vendula Kouřilová, koordinátorka sbírky

Výstava trofejí siky japonského
V únoru tohoto roku bude pořádána již dru-
há přehlídka trofejí za chovatelskou oblast, při 
které jsou hodnoceny výsledky hospodaření se 
zvěří siky japonského.

V roce 2008 byla vyhlášena oblast chovu zvě-
ře siky japonského s názvem Bouzovsko. Ob-
last chovu byla vymezena jako území tvořené 
honitbami v obvodu územní působnosti obec-

ních úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností v Olomouckém kraji Konice, 
Litovel, Mohelnice, Zábřeh a Prostě-
jov, v Pardubickém kraji Moravská 
Třebová a v Jihomoravském kraji 
Boskovice (v rámci ORP Moravská 
Třebová je do oblasti zahrnuto 19 
honiteb). Celková výměra honiteb 
v oblasti chovu je 55 172 ha.
Cílem oblasti chovu je dosažení eko-
logického pojetí myslivosti s pozitiv-
ním dopadem jak na chov sičí zvěře, 
tak biocenóz v krajině a lesní a ze-
mědělské hospodářství. Areál výsky-
tu této zvěře přesahuje rozsah jed-
né honitby a migrace zvěře během 

9. 2. 2011 15.00 – 19.00 hod. Předání trofejí pořadateli se štítky a seznamem
10. 2. 2011 od 16.00 hod. Komisionální hodnocení a bodování trofejí s možnou přítomností mysliveckých hospodářů
12. 2. 2011 09.00 – 17.00 hod. Přehlídka trofejí pro veřejnost
13. 2. 2011 09.00 – 12.00 hod. Přehlídka trofejí pro veřejnost
13. 2. 2011 09.00 – 11.30 hod. Neformální setkání zástupců všech uživatelů honiteb v oblasti chovu s odbornou přednáškou 
13. 2. 2011 12.00 – 13.00 hod. Výdej trofejí zpět uživatelům honiteb

jednotlivých ročních období je všeobecně zná-
ma. Plánování chovu a lovu v jedné honitbě je 
zavádějící, neobjektivní a z chovatelského hle-
diska nereálné. Proto je optimální usměrňovat 
chov v rámci oblasti chovu zahrnující areál její-
ho žádoucího výskytu při respektování spádo-
vých oblastí. Uživatelům honiteb vymezení ob-
lasti chovu umožní vyšší kvalitu chovu zvěře 
na základě společného posuzování dosažených 
výsledků a vypracování plánu mysliveckého 
hospodaření, vycházejících za závěrů a dopo-
ručení, které z každoročního vyhodnocení vy-
plynou. Vymezená oblast chovu umožňuje lépe 
sledovat migraci zvěře a na základě toho účin-
něji regulovat početní stav, upravovat poměr 
pohlaví a věkovou skladbu populace zvěře siky 
japonského a v neposlední řadě stanovit odpo-
vídající chovatelská kritéria.
Trofeje ulovené v roce 2010 budou vystaveny 
na přehlídce trofejí konané v termínu 9.–13. 
února 2011 v kulturním domě v Městečku Tr-
návce s následujícím programem:
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Co znamená jméno Vrzedel/Vrsedel (Ursedel)?
Latinsky psaná listina Karla IV. z 23. června 1351 
potvrzuje městu Jevíčku soudní pravomoc (snad 
poprvé přiznanou Václavem II. roku 1291) nad 
těžkými trestnými činy, ke kterým by došlo ve 13 
okolních vsích. Mezi těmito vsemi je jmenována 
i ves Vrzedel. Editoři CDB V/1 (v němž je listina 
pod č. 160 uvedena) transkribují v českém pře-
kladu listiny jméno Vrzedel na Ursedel. Jaroslav 
Mackerle ve svém Letopise města Jevíčka (s. 31) 
s opatrností („snad“) připisuje jméno Ursedel 
dnes zaniklé vsi u kostelíka sv. Bartoloměje.
Protože jsem v literatuře nenašel výklad odborní-
ka, co zeměpisné jméno Ursedel znamená (pouze 
jsem slyšel laický názor, že jméno Ursedel pochá-
zí z němčiny a česky by se ves jmenovala Staré 
Sídliště), obrátil jsem se s následujícími dvěma 
dotazy na PhDr. Milana Harvalíka, Ph.D. z Ústa-
vu pro jazyk český Akademie věd ČR.
Znamená jméno zaniklé vsi Vrzedel (Ursedel) 
„Prasídliště“, „Staré Sídliště“? 
Jestliže ne, co potom zeměpisné jméno Vrzedel 
(Ursedel) znamená?
Odpověď M. Harvalíka na první otázku zněla 
takto: „Interpretovat zápis Vrzedel, popř. Vrse-
del (viz Vámi citovaný kodex, s. 254 a pozn. i1 na 
s. 255) jako německé jméno s významem ,Prasídliš-
tě‘ je velmi nepravděpodobné, ba téměř vyloučené. 
Pokud by v němčině (podobně jako v češtině i jiných 
jazycích) mělo být nějak ve jméně vyjádřeno stá-
ří pojmenované lokality, byl by k tomu použit spíš 
výraz ,starý‘, německy alt (srov. řadu takových ze-
měpisných jmen). Naproti tomu mi není známo, že 
by se předpona ur- (stejně jako její český ekvivalent 
pra-) v ,klasických‘ zeměpisných jménech (tj. exis-

tujících už dávno a vzniklých přirozenou, nikoliv 
umělou cestou) vyskytovala.“
Odpověď na druhou otázku byla následující: „Na 
rozdíl od editorů citovaného kodexu bych byl zřejmě 
opatrnější při transkripci zápisu (podle nich Urse-
del). Svůj názor jsem konzultoval s kolegyní z oddě-
lení vývoje jazyka PhDr. Alenou M. Černou, Ph.D., 
která zkoumá starou češtinu, a shodli jsme se, že 
skupinu -rs- či -rz- bychom nejspíše četli jako -ř-. 
Stále však zůstává otázka, jak zápis interpretovat. 
Známe totiž jen jeden doklad z citovaného kodexu 
(+ jeho variantu v jiné verzi téhož dokumentu – viz 
pozn. i1 na s. 255 v uváděné edici), další badatelé 
pak podobu ,Ursedel‘ přejímají (viz např. L. Hosák 
v Místních jménech na Moravě a ve Slezsku II, Pra-
ha 1980, s. 952). Teoreticky by se pro místní jmé-
no Vrzedel/Vrsedel našlo více výkladů, např. jako 
předložkové spojení ,u Hředel‘ s vypadnutým h- 
(i když proti tomu mluví okolnost, že ostatní jména 
v citovanému kodexu jsou v 1. pádě).
Pokud bychom zápis Vrzedel/Vrsedel četli jako, u 
Hředel‘, šlo by o pojmenování místa u lokality Hřed-
le. Toto jméno vykládá v Místních jmenech v Če-
chách A. Profous. Jméno Hředle, jak uvádíte, se 
v blízkosti lokality, v níž se měla ves Vrzedel/Vrse-
del nacházet, nevyskytuje a zřejmě ani v minulosti 
nevyskytovalo.
Přihlédneme-li k tomu, že v lokalitě, v níž se údaj-
ná ves Vrzedel/Vrsedel měla nacházet, vyvěrá silný 
pramen, pak je možné interpretovat toto jméno jako 
,u zřiedel/žřiedel/hřiedel‘ (ve staré češtině zřiedlo, 
žřiedlo, hřiedlo = ústí nádoby, otvor do pece; díra, 
odkud vyvěrá pramen, zřídlo). Tuto interpretaci po-
někud zpochybňuje to, že ve všech třech uvedených 

Kter ý jevíčsk ý kostel ochraňuje sv. Florian? 

staročeských výrazech bylo v 1. slabice tzv. dlou-
hé jať (staročeská samohláska, v transkripci přepi-
sovaná jako ie, z níž se do dnešní češtiny vyvinulo 
í – srov. zřiedlo – zřídlo), které však obvykle nebylo 
zapisováno jako pouhé e. Nicméně není vyloučeno, 
že někdy tak skutečně zapsáno být mohlo. S velkou 
mírou opatrnosti lze tedy tento výklad (Vrzedel/
Vrsedel = u zřiedel/žřiedel/hřiedel) připustit.
Další možnosti by byly ještě hypotetičtější a vždy 
bychom našli řadu argumentů proti takovéto inter-
pretaci.
Vysvětlit význam jména Vrzedel/Vrsedel je mimo-
řádně obtížné. Ze dvou podobných variant zápisu 
jednoho ne zcela průzračného jména starého tři 
čtvrtě tisíciletí lze na jeho skutečnou podobu usu-
zovat jen velmi opatrně. Navíc – a vlastních jmen 
se to zvlášť týká – musíme vždy myslet na to, že 
zapsaná podoba může být zkomolená – písař třeba 
špatně slyšel, neuměl česky apod.“

Zdroje informací:
CDB V/1, edd. J. Šebánek et S. Dušková, Pragae 
1974, č. 160, s. 252-257
Harvalík, Milan: emaily autorovi tohoto příspěvku
Mackerle, Jaroslav: Letopis města Jevíčka, Brno 
1958

Štěpán Blažek

OPRAVA: Díky upozornění pana Františka Ple-
cha uvádím, že drogerie, do níž po vyučení na-
stoupil Josef Továrek, nepatřila jeho otci. Tímto 
se čtenářům omlouvám za chybu, které jsem se 
dopustil v příspěvku Jevíčský rodák Josef Tová-
rek (lednové číslo Jevíčského zpravodaje).         

Štěpán Blažek

(Ještě jednou a jistě ne naposledy k ikonografii Je-
víčka v 18. století) 
Jiří Šmeral

V desátém a jedenáctém čísle Jevíčského zpravoda-
je byl na pokračování uveřejněn diskuzní příspěvek 
Štěpána Blažka, kterým reaguje na můj článek k iko-
nografii Jevíčka v 18. století otištěný v loňském roce. 
Štěpán Blažek v něm zpochybnil ikonografickou in-
terpretaci barokního votivního obrazu sv. Floriana 
od neznámého autora původně z jevíčského farního 
kostela sv.Mikuláše, dnes v kostele sv. Petra a Pav-
la v Deštné-Roubanině. Odmítl názor, že je na ob-
raze zachycen právě kostel sv. Mikuláše a navrhnul 
vlastní řešení. V kontextu svých nedávných výkla-
dů ohledně Wernerovy veduty Jevíčka z počátku 18. 
století, které jsou čtenářům Jevíčského zpravodaje 
nepochybně dobře známé, se snaží prokázat, že jde 
o klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie zachyce-
ný z pohledu zhruba od severozápadu. Shodou okol-
ností by se mělo jednat o přibližně stejnou pozici, 
z jaké, podle Blažka, zaznamenal panorama města 
o několik desetiletí dříve Friedrich B. Werner. Nechci 
zabíhat do podrobností, ale už tato Blažkova hypoté-
za je při bližším pohledu na vedutu stěží obhajitelná. 
Vraťme se ale ke zmíněnému obrazu sv. Floriana. Ne-
budu na tomto místě opakovat, co jsem uvedl už ve 
svém původním článku. Vyjádřím se pouze k někte-
rým sporným bodům Blažkova příspěvku. Ten se ve 
svém výkladu ikonografie severozápadní části města 
opírá o Mackerleho nákres z roku 1958. Nic proti 
tomu, Jaroslav Mackerle byl nepochybně vynikajícím 
znalcem jevíčské městské topografie, ale z metodic-
kého hlediska může mít jeho kresba pouze orientační 
význam. V případě porovnávání situace zachycené na 
obraze je třeba jít ad fontes – k pramenům. A zde se 
můžeme opřít o dobovou kresbu císařského inženýra 
Quirina F. Sauttera, která zachycuje gotickou podobu 

augustiniánského kláštera a kostela ještě před baro-
kizací (1). Ta proběhla v letech 1753 až 1766. Jen pro 
doplnění, stav klášterního komplexu po barokní pře-
stavbě dokumentuje anonymní kvaš (2). Především 
podle těchto dvou ikonografických pramenů vytvořil 
Mackerle svou kresebnou rekonstrukci. Ostatně obě 
kresby, ovšem bez upřesňujícího popisu, ve svém Le-
topisu města Jevíčka přetiskuje.
Nepovažuji za nezbytné vyjadřovat se podrobně ke 
všem argumentům, které ve svém článku Štěpán 
Blažek snesl. Omezím se pouze na základní tvrze-
ní, že v případě obrazu sv. Floriana jde o severozá-
padní pohled na klášterní kostel. Prohlédneme-li si 
zběžně Sautterovu kresbu z doby před rokem 1753, 
zjistíme, že výklad navržený Štěpánem Blažkem ne-
odpovídá skutečnosti. Při pohledu od severozápadu 
bychom zleva doprava viděli zhruba následující pa-
norama: čelní stěnu prelatury, boční severní stěnu 
klášterního kostela se dvěma věžičkami na obou kon-
cích sedlové střechy, boční stěnu severního křídla 
konventní budovy a městskou věž. Srovnáme-li tento 
pohled s tím, co je zachyceno na obraze, zjistíme, 
že se s ním neshoduje. Kostel nemá dvě vížky, ale 
jen jednu (přesně tak se to uvádí ve vizitační zprávě 
z roku 1771, jejíž edice je připojena k mému před-
chozímu článku), domnělá budova prelatury (v naší 
interpretaci kaple Panny Marie Pasovské) není situo-
vána zcela vlevo, ale naopak vpravo na úrovni měst-
ské věže, a pokud jde o konventní budovu, o které 
se Blažek zmiňuje, není možné ji na obraze vůbec 
identifikovat.
Přesto, co bylo právě uvedeno, jsem si vědom toho, 
že argumentaci ve prospěch obou zde probíraných in-
terpretací obrazu by bylo možné rozvíjet donekoneč-
na. Diskuze v sobě prozatím zahrnuje mnoho dosud 
neobjasněných skutečností a názory se proto mohou 
měnit. Pokud bychom například přistoupili na to, že 
obraz se, jak to bez bližšího zdůvodnění tvrdí Bo-

humil Samek, do kostela sv. Petra a Pavla v Deštné 
dostal ze zrušeného augustiniánského kláštera, není 
nepředstavitelné, že sv. Florian ochraňuje právě kláš-
terní kostel. To, co a jak neznámý malíř na obraze 
zachytil, není tak podstatné. Mnohem důležitější je 
pro koho a za jakým účelem dílo vzniklo, kdo si je 
objednal a komu bylo určeno. Pokud by se podařilo 
objasnit tyto skutečnosti, pohybovali bychom se při 
interpretaci ikonografie Jevíčka v 18. století na pod-
statně jistější půdě.    
Prameny
Muzeum města Brna, inv. č. 3441, prospekt augusti-
niánského kláštera v Jevíčku, kresba tuší na papíře, 
450x660 mm, sign. Inven. et Delin. Quirin F. Sautter, 
Kay. Feuerwerker und Ingenier, nedat. (před 1753). 
Muzeum města Brna, inv. č. 3443, prospekt augustini-
ánského kláštera v Jevíčku, kvaš na papíře, 277x377 
mm, anonym, nedat. (po 1766).
Použitá literatura
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Bernarda Wernera, in: Moravskotřebovské vlastivědné 
listy 20, 2009, s. 20–27.
Jaroslav Mackerle: Letopis města Jevíčka, Brno 1958.
Bohumil Samek: Prameny k dějinám stavby a so-
chařské výzdoby bývalého augustiniánského kláštera 
a kostela v Jevíčku, in: Vlastivědný věstník moravský 
20, 1968, s. 366-373.
Jiří Šmeral: K ikonografii Jevíčka v 18. století, in: Mo-
ravskotřebovské vlastivědné listy 20, 2009, s. 28-33.
Foto
1) Quirin F. Sautter, Augustiniánský klášter a kostel 
v Jevíčku, stav před barokizací (před 1753).
2) Anonym, Augustiniánský klášter a kostel v Jevíč-
ku, stav po barokní přestavbě (po 1766).
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Turisté mladodůchodci z Jevíčka a okolí – Turistické výlety v roce 2010

XV. ročník „Vánočního turnaje žáků“
Jevíčko Jaroměřice Knínice Protivanov Letovice Městečko 

Trnávka Skóre Body Pořadí

Jevíčko • 2 : 2 0 : 5 4 : 2 6 : 2 3 : 0 15 : 11 10 3.
Jaroměřice 2 : 2 • 3 : 1 3 : 1 2 : 3 4 : 2 14 : 9 10 2.
Knínice 5 : 0 1 : 3 • 4 : 0 3 : 0 5 : 1 18 : 4 12 1.
Protivanov 2 : 4 1 : 3 0 : 4 • 1 : 5 3 : 0 7 : 16 3 5.
Letovice 2 : 6 3 : 2 0 : 3 5 : 1 • 3 : 1 13 : 11 9 4.
Městečko  
Trnávka 0 : 3 2 : 4 1 : 5 0 : 3 1 : 3 • 4 : 18 0 6.

Pěšácký rok 2010: Celkem turistických akcí 69, 
z toho naše středeční (páteční) vycházky 53, 
účast na akcích KČT a Sokola 16. Celkem pě-
ších km 705, z toho naše výlety 506 km, akce 
KČT a Sokola 199 km. Počet turistů na jedné 
akci 7–24, průměrná účast turistů na jedné akci 
16, kilometráž jednotlivých akcí 7–25, průměrná 
kilometráž na jedné akci 10.

Seznam míst, které jsme v roce 2010 navštívi-
li v rámci našich výletů: Zadní Arnoštov, Lípa, 
Přední Arnoštov, Pacov, Borová, Městečko Tr-
návka, Šubířov, Úsobrno, Nový Dvůr, Jaroměřice, 
Horní Štěpánov, Pohora, Světlá, Březina, Mořicův 
dvůr, Slatina, Korbelova Lhota, Brťov u Velkých 
Opatovic, Velké Opatovice, Rozstání, Radkov, 
Gruna, Linhartice, Kladky, Ošíkov, Trpín, Vyso-
ká, Březinky, Nectava, Chornice, Bělá u Jevíčka, 
Smolná, Unerázka, Plechtinec, Petrůvka, Suchý 
Dvůr, Víska u Jevíčka, Kozov, Křenov, Dlouhá 

Loučka, Cetkovice, Kořenec, Šebetov, Dzbel, Bělá 
u Kladek, Uhřice, Moravská Třebová, Udánky, 
Boršov, Lázy, Mařín, Pavlov, Suchý, Sudice, Chru-
dichromy, Mladkov, Malíkov, Ludvíkov, Hartin-
kov, Vrážné, Boskovice, Černá Hora, Býkovice, 
Lačnov, Štěchov, hrad Rychvald, Lysice, Choceň, 
Mostek, Brandýs nad Orlicí, Bezděčí u Velkých 
Opatovic, Roubanina, Horní Smržov, Luhy, Rum-
berk (i hrad), Bahna, Babolky, Chlum, Laškov, 
Terezské údolí, Náměšť na Hané, Hradecký Dvo-
rek, Blansko, Čertův hrádek, Nový hrad, Ada-
mov, Veselí, Střítež, Svinov, Líšnice, Žádlovice, 
Loštice, Hřebeč, Hřebečské důlní stezky, Boro-
tín, Roubanská, Na Červené, Skřípov, Vanovice, 
Drvalovice, Velká Roudka, Skalice nad Svitavou, 
Pilské údolí, hrad Boskovice, Biskupice a Bezdě-
čí u Trnávky. Některé obce jsme navštívili i ví-
cekrát. Rok 2010 jsme zakončili silvestrovskou 
výpravou do Ameriky (Hostinec v obci Bělá u Je-
víčka).

Mimo našich vlast-
ních akcí jsme se zů-
častnili i některých 
sobotních turistic-
kých akcí KČT, So-
kola a autobusových 
zájezdů KČT TJ Ja-
roměřice. Jedná se 
o tyto akce: Opatov-
ské šmajd, Turistický 
ples v Jaroměřicích, 
Vítání jara, Jarní pří-
rodou, Zahájení turis-
tiky PK, Za sněžen-
kou do Krasu, Vandr 
skrz Maló Hanó, Vel-
ké Opatovice - Javo-
říčko, Po dálničním 
tělese R 43, Za Loš-

tickým tvarůžkem, Za šamotovým plátkem, Noč-
ní pochod na Hušák (pátek), Zájezd Ivančicko 
(Ivančice, Moravský Krumlov – Slovanská epo-
pej, Dolní Kounice, rozhledna Hlína, Rajhrad), Za 
sedmizubým hřebenem, Zájezd na Pochod slovác-
kými vinohrady (Rohatec, Ratíškovice, Milotice, 
Dubňany, Jarohněvice, Mutěnice) a Zamykání tu-
ristických cest. Při našich výletech jsme využíva-
li převážně autobusových linek, občas jsme jeli 
i vlakem. Na jaře, na podzim a v zimě děláme 
výlety půldenní, v létě výlety celodenní. Občas 
s námi chodili i školáci, hlavně o prázdninách. 
V roce 2011 pokračujeme v pravidelných středeč-
ních výletech a už známe i turistické kalendá-
ře 2011 (KČT i Sokola). Okolí se nám rozrostlo 
o další obce. Chodí s námi turisté z Jaroměřic, 
Smolné, Velkých Opatovic, Borotína, od roku 
2010 z Chornic a od ledna 2011 i z Biskupic. Po-
kud máte zájem o pobyt na čerstvém vzduchu, 
přijďte mezi nás!
Více fotografií na: www.jevicko.cz.

Anna Schmidtová, Josef Peka, foto: Pavel Sauer

Individuální ceny:
Nejlepší střelec turnaje  
Hanák Tomáš SK Jevíčko
Nejlepší brankář turnaje
Fidler Jakub AFK Letovice
Konečné pořadí turnaje:
1. Malá Haná Knínice 18:4 12 b.
2. TJ Jaroměřice 14:9 10 b.
3.  SK Jevíčko 15:11 10 b.
4. AFK Letovice 13:11 9 b.
5. Sokol Protivanov 7:16 3 b.
6. Sokol Městečko Trnávka 4:18 0 b.
Tradiční Vánoční turnaj žáků, jehož už XV. roč-
ník uspořádal fotbalový oddíl SK Jevíčko v ne-
děli 26. prosince 2010 ve sportovní hale na Žlíb-
kách, ovládl celek Malá Haná Knínice, který 
s pomocí svých odchovanců nyní působících ve 
vyšších soutěžích doslova převálcoval své pro-
tivníky. Domácí celek doplatil na nepřítomnost 
svého brankáře a i přes značné zlepšení hry 

v průběhu turnaje dosáhl jen na třetí místo. 
O jeden gól lepší skóre stačilo Jaroměřicím na 
místo druhé. 
Jevíčko – Knínice 0:5
Jevíčko – Měst. Trnávka 3:0 Huf, Hanák 2
Jevíčko – Jaroměřice 2:2 Huf, Bašus
Jevíčko – Protivanov 4:2 Hanák 3, Huf
Jevíčko – Letovice 6:2 Hanák 4, Huf 2

Úspěšné vystoupení 
jevíčských žáků 

v jaroměřické hale
Jevíčští žáci zaslouženě vyhráli turnaj v ja-
roměřické hale, když se jim podařilo vyhrát 
všechny své zápasy a v několika případech 
i otočit nepříznivě se vyvíjející se stav. Kro-
mě poháru pro vítěze turnaje získali jevíčš-
tí žáci i pohár pro nejlepšího střelce, kte-
rým se stal s osmi brankami Tomáš Ertl 
a Tomáš Hanák jen těsně nezískal cenu pro 
nejlepšího hráče turnaje. Ta zůstala domá-
címu Marku Matochovi.

Výsledky:
Jevíčko – Voděrady 4:1 Ertl 2, Huf 2
Jevíčko – Knínice 3:1 Ertl, Hanák,  
  Huf
Jevíčko – Borová 4:3 p.  Danis, Ertl 3 
semifinále
Jevíčko – Radiměř 3:2 Ertl, Hanák,  
  Huf
finále
Jevíčko – Jaroměřice 3:2 Ertl, Batelka,  
  Bartuněk
Ve finále se podařilo jevíčskému celku dva-
krát dotáhnout vedení domácích a v dra-
matickém závěru vstřelit třetí branku. 
A protože v poslední minutě hry Zdeněk 
Hrazdira chytil Marku Matochovi penaltu, 
zvedli pohár pro vítěze turnaje nad hlavu 
žáci Jevíčka.
V brance se postupně zlepšoval Zdeněk 
Hrazdira a ve finále svůj celek skvělými zá-
kroky držel nad vodou. V obraně se střídali 
Tomáš Dostál, Adam Bartuněk, Adam Ba-
šus a Jirka Batelka. V útoku se činili To-
máš Hanák, Patrik Danis, Tomáš Ertl, Da-
vid Huf a Roman Dostál.

V sobotu 12.02.2011 se konají amatér-
ské závody mládeže 

ALPINE PRO CUP 2011
v lezení na umělé stěně

tělocvična II. ZŠ ul. Palackého, Morav-
ská Třebová. Více na  

www.horozavody2011.webnode.cz.
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PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko – únor 2011
5. 2., sobota v 17:30 hod., Americký film v českém znění:
JÁ, PADOUCH
Klaďasové už nefrčí. Protagonistou animované rodinné komedie je padouch 
a zlosyn Gru, který soupeří o pověst největšího padoucha s mladým kazisvětem 
Vektorem.
Vstupné: 69 Kč, 95 minut, mládeži přístupný
12. 2., sobota v 17:30 hod., Americký širokoúhlý film:
NA DORAZ
Opusťte svou bezpečnou zónu… Nová komedie od režiséra Todda Phillipse v hlav-
ní roli s Robertem Downeyem Jr. a Zachem Gallifianakisem. Dále hrají: Michelle 
Monaghanová, Jamie Foxx, Juliette Lewisová a další. 
Vstupné: 64 Kč, 96 minut, mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
19. 2., sobota v 17:30 hod., koprodukční širokoúhlý film USA a Anglie 
v českém znění:
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1
Nikde není bezpečno… Jeden způsob… Jeden osud… Jeden hrdina. První část fil-
mu se tentokrát neodehrává v bradavické škole. V kouzelnickém světě nastaly nej-
temnější časy. Voldemortova moc roste a s ní roste i jeho touha po krvi Harryho 
Pottera. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watsonová, Ralph Fiennes a další.
Vstupné: 64 Kč, 146 minut, mládeži přístupný, do 10 let nevhodný
26. 2., sobota v 17:30 hod., Americký film:
TRON LEGACY
Dobrodružství zasazené do digitálního světa, který je úplně odlišný od čehokoli, 
co jste doposud mohli vidět. Hrají: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, 
Bruce Boxleitner, Michael Sheen a další.
Vstupné: 69 Kč, 126 minut, mládeži přístupný
Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie. Změna programu vyhrazena.

Přehled akcí ve městě Jevíčko 
na měsíc únor 2011
01.02. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
02.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
02.02. 14:30 Barevná typologie, Senior klub RC Palouček
03.02. 09:00 Zápis dětí do 1.třídy, ZŠ Jevíčko
03.02. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
03.02. 10:00 Pexesový turnaj pro děti a mládež, MěK Jevíčko
05.02. 15:00 Výroční členská schůze TJ Jevíčko
05.02. 17:30 Já, padouch, kino Astra 
05.02. 20:00 Hasičský ples, hotel Morava, SDH Jevíčko
07.02. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Palouček
07.02. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
08.02. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
09.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
09.02. 14:30 Cvičení jógy, Senior klub RC Palouček
10.02. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
10.02. 15:30 Tvořivá dílna, RC Palouček
10.02. 18:00 Renesance a baroko, přednáška p. Valíčka, MěK Jevíčko
12.02. 17:30 Na doraz, kino Astra
14.02. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Palouček
14.02. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
15.02. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
16.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
16.02. 14:30 Drhání s Jiřinou, Senior klub RC Palouček
16.02. 16:00 Zastupitelstvo města, zpráva komise výstavby
17.02. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
17.02. 15:30 Výtvarné masopustní odpoledne, RC Palouček
17.02. 18:00 Fyzikální show, astrofyzik Mgr. J. Žižka, MěK Jevíčko
19.02. 15:00 Výroční členská schůze T. J. Sokol Jevíčko
19.02. 17:30 Harry Potter a relikvie smrti – část 1, kino Astra
19.02. 20:00 V. Městský ples, sál Hotelu Morava
21.02. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Palouček
21.02. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček
22.02. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
23.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
23.02. 14:30 Cvičení paměti, Senior klub RC Palouček
23.02. 17:00 Žákovský koncert, sál zámečku, ZUŠ Jevíčko
24.02. 09:30 Cvičení pro rodiče s dětmi, RC Palouček
24.02. 15:30 Literární odpoledne, masopustní tradice, RC Palouček
24.02. 18:00 Paříž, přednáška pana Jana Valíčka, MěK Jevíčko
26.02. 09:00 25. ročník halového turnaje v kopané
  „Boty Sedláček Cup 2011“, Žlíbka, TJ Jevíčko
26.02. 15:00 Masopustní karneval, RC Palouček
26.02. 17:30 Tron legacy, kino Astra
27.02. 09:00 25. ročník halového turnaje v kopané
  „Boty Sedláček Cup 2011“ , Žlíbka , TJ Jevíčko
27.02. 09:00 Mistrovské utkání ve stolním tenise mužů, herna ZŠ
27.02. 12:00 Mistrovské utkání ve stolním tenise mužů, herna ZŠ
28.02. 09:30 Výtvarné hrátky s batolátky, RC Palouček
28.02. 15:30 Angličtina pro děti, RC Palouček

P R O G R A M  

NA   Ú N O R  
 

Úterý 1. února 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE 

S DĚTMI 2 - 3 roky 
ZAVŘENO  

Čtvrtek 3. února 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM  

PRO RODIČE S DĚTMI  
10 měsíců - 2,5 roku  

ZAVŘENO 

Pondělí 7. února 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 8. února 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 10. února 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

10:45 PŘEDNÁŠKA 
S NÁSLEDNOU 

OCHUTNÁVKOU NA 
TÉMA POHANKA 

15:30 TVOŘIVÁ 
DÍLNA 
„LYŽAŘ“ 

Jana 

Pondělí 14. února 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 15. února 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

 

Program seniorského klubu na únor: 

Středa 2. února 2011 barevná typologie 
Středa 9. února 2011 cvičení jógy 

Středa 16. února 2011 drhání s Jiřinou 

Středa 23. února 2011 cvičení paměti 
!!!POZOR!!! INFORMACE DOPŘEDU!!!  Od 7. do 11. března jsou jarní prázdniny. Po tuto dobu bude 
rodinné centrum pro pravidelné aktivity uzavřeno. Plánujeme však akci, kterou přizpůsobíme počasí. 
Informace se dozvíte včas na samostatných plakátech. 

Čtvrtek 17. února 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

15:30 VÝTVARNÉ 
MASOPUSTNÍ 
ODPOLEDNE 

Renata 

Pondělí 21. února 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 

Úterý 22. února 2011 
9:30 CVIČENÍ 
PRO RODIČE  

S DĚTMI 2 - 3 roky   
ZAVŘENO 

Čtvrtek 24. února 2011 

9:30 INTERAKTIVNÍ 
DOPOLEDNE 
SE CVIČENÍM 

PRO RODIČE S DĚTMI 
10 měsíců - 2,5 roku 

10:45 PŘEDNÁŠKA  
NA TÉMA 

 MASOPUSTNÍ TRADICE 

15:30 LITERÁRNÍ 
ODPOLEDNE 

MASOPUSTNÍ TRADICE 
Bára 

Sobota 26. února 2011 ZAVŘENO 

15:00 
MASOPUSTNÍ 
KARNEVAL 

Bližší informace na 
samostatných plakátech 

Pondělí 28. února 2011 

9:30 VÝTVARNÉ 
HRÁTKY 

S BATOLÁTKY 
Pro děti 1,5 – 3 roky 

15:30 ANGLIČTINA 
pro děti od 4 let 
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rodinné centrum pro pravidelné aktivity uzavřeno. Plánujeme však akci, kterou přizpůsobíme počasí. 
Informace se dozvíte včas na samostatných plakátech. 
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RŮZNÉ

neděli 18. 11. v mrazivém počasí před zámeč-
kem a třetí jeho vystoupení bylo III. advent-
ní neděli 12. 12. v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Jevíčku. V jednotlivých skladbách mne 
upoutala úprava, harmonie, řazení a nástupy 
jednotlivých hlasů, vše zkrášleno dynamickým 
přednesem. Vím, že s úspěchem vystupoval na 
koncertě ve Slatině a obohatil vánoční koncert 
v Konici. 
Věřím tomu, že pěvecký smíšený sbor mladé, 
nadšené generace přinese Jevíčku i jiným ob-
cím přínos v kulturním životě. 

František Plech

Cantilo a jeho první úspěch 
Ti, kdo se zajímají o kulturní dění v Jevíčku, 
postřehli v době adventní pěvecký sbor Can-
tilo.
Tento sbor tvoří ,,zpěváci“ z Jevíčka a jeho 
blízkého okolí. Jsou to lidé, kteří mají rádi 
zpěv, humor a dobrou zábavu.
K jeho prvnímu opravdu velkému úspěchu na 
hudební scéně patřilo vystoupení, které se ko-
nalo 23. ledna v Tišnově v rámci Mezinárodní-
ho dne sborového zpívání. Diváky bylo ohod-
noceno bouřlivým potleskem.

Mgr. Iveta Špičková

Městská knihovna Jevíčko
Trénink paměti
Lektorkou tréninku paměti je Pavla Konečná.
Od 17. ledna opět probíhá kurz tréninku pa-
měti.
Scházíme se v pondělí v devět hodin a trénu-
jeme naše mozkové závity v příjemné a poho-
dové atmosféře.
Upozorňujeme další zájemce, kteří chtějí na-
vštěvovat kurzy Tréninku paměti, ať se i nadá-
le hlásí v knihovně. Pro ty, kteří se nemohou 
kurzů zúčastnit, jsme si připravili malé cviče-
níčko, můžete zkoušet doma.
Ze slova KVĚTOSLAVA utvořte, co nejvíce dal-
ších slov např. květ, věta...
povoleny jsou všechny slovní druhy. 
Příště Vám napíšeme výsledky seniorek v kur-
zu, samozřejmě anonymně .
Přejeme Vám příjemné chvilky s Květoslavou. 

Pexesový turnaj
Čtvrtek 3. února na sále na zámečku proběhne 
v 10.00 hodin Pexesový turnaj pro děti a mlá-
dež. Zveme všechny, kteří mají rádi tuto hru 
a nechtějí se nudit doma. Pro vítěze máme při-
pravené hezké ceny.

Renesance a baroko
10. února v 18.00 hodin na sále zámečku. Před-
náška Jana Valíčka navazuje na cyklus o kultu-
rách, které se zobrazují v našich zemích. Tento-
krát vám představí renesanční a barokní sloh. 
Srdečně vás zveme na procházku renesanční 
a barokní kulturou v České republice.
Nenechte si ujít zajímavé tipy na výlet.

Fyzikální show
Ve čtvrtek 17. února v 18.00 hodin sál zámeč-
ku. Přijďte se podívat na unikátní fyzikál-
ní show plnou bizarních experimentů a pře-
svědčte se o tom, 
že fyzika je ve 
své podstatě ne-
smírně poutavou 
a zábavnou vě-
dou. Nenásilnou 
formou uvedeme 
všechny návštěv-
níky od 4 do 100 
let do světa ne-
uvěřitelných, ale i úsměvných experimentů, 
z nichž si řadu posléze můžete zkusit i doma. 
Krom mnoha dalších pokusů například vy-
střelíme lihovou raketu, budeme manipulovat 
s oxidem uhličitým, ukážeme si levitaci před-
mětů či zmrazíme s pomocí tekutého dusíku 
na mínus 200 stupňů Celsia předměty běžné 
denní potřeby. Účelem představení není učit 
návštěvníky fyzice, nýbrž vyvolat v nich pocit, 
že tato vědní disciplína je skutečně zábavná 
a zajímavá jak pro naprostého laika, tak i pro 
odborníka z oboru. Představením Vás provede 
Mgr. Jindřich Žižka - astrofyzik, který se krom 
vědecké činnosti v oblasti astronomie na Ast-
ronomickém ústavu University Karlovy věnuje 
i popularizaci vědy široké veřejnosti. 

Paříž
Čtvrtek 24. února v 18.00 hodin sál zámečku. 
Přednáška Jana Valíčka navazuje na cyklus 

stavebních slohů a kultur, které vám pravidel-
ně představuje.
Paříž -město plné historie, zajímavé minulosti
i současnosti.
Srdečně vás zveme na procházku po Paříži.
Kalifornie
Čtvrtek 3. března v 18.00 hodin.
Studenti Martina a Zdeněk Charvátovi Vás 
zvou na přednášku o Kalifornii. Naše putová-
ní Vás provede nejen Kalifornií, ale i částí Ne-
vady a Arizony. Projedeme nejlidnatější a nej-
bohatší stát USA od jeho hranic s Mexikem až 
po San Francisco. 
Podíváme se do Los Angeles, San Diega i Las 
Vegas. Projdeme se ohromující přírodou Yose-
mitského národního parku a Grand Canyonu. 
Kalifornie se pyšní hned několika nej: najdeme 
tu nejvyšší vodopád USA, největší skalní úlo-
mek na světě, největší žulový monolit, nejníže 
položené místo, největší větrnou elektrárnu, 
nejklikatější ulici, největší sekvojovec obrov-
ský a mnoho dalších zajímavých míst. 

Nový smíšený 
pěvecký sbor
Dříve narození pamatují v Jevíčku smíšený 
pěvecký sbor Ctibor, který od svého založení 
roku 1869 více jak sto let byl v Jevíčku a okolí 
šiřitelem kultury. Poslední dobou jeho existen-
ce došlo k rychlému stárnutí jeho členů, jejich 
hlasový fond se měnil, mnozí postupně odchá-

zeli do „zpěváckého nebe“. Nových členů ne-
bylo, vytratily se zpěvačky sopránu, proto sbor 
umlkl. 
Po několikaleté odmlce se nyní v Jevíčku ob-
jevil nový smíšený pěvecký sbor mladší gene-
race, nesoucí jméno „CANTILO“, vedený sbor-
mistrem Mgr. Luďkem Klimešem. Sdružuje 
zpěvačky, zpěváky z Jevíčka i okolních obcí. 
Premiéru měl vystoupením 3. 10. na besedě 
s důchodci, kde poprvé všechny přítomné mile 
překvapil. Po druhé vystoupil na I. adventní 
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Městská věž
V uplynulém roce jsem ve věži sou-

bor informačních tabulí rozšířil o tabu-
li „140 let Sboru dobrovolných hasičů 
v Jevíčku“, kteří za uvedenou dobu více 
jak 600 krát vyjeli zachraňovat majetek 
s životy obyvatel do 43 obcí. Druhá ta-
bule informuje o důležitých letopočtech 
Jevíčka a 68 okolních obcích, osadách. 
Věž navštívili cizinci z Austrálie, Fran-
cie, Gruzie, Holandska, Chorvatska, 
Itálie, Japonska, Jihoafrické republiky, 
Německa, Ruska a Slovenska. Z České 
republiky třídy základních škol z Lipo-
vé-Lázní, Brněnce a Jevíčka. Dále au-
tobusy důchodců z Pardubic, Moravské 
Třebové, Klubu přátel věží z Prahy a tu-
risté z 54 míst naší vlasti, pokud se 
zapsali do knihy návštěv. Byli až z Čes-
kých Budějovic, Chebu, České Lípy, 
Strakonic, Uherského Brodu, Břeclavi 
a míst dalších (v kronice uvedu všech-
na místa). Pro vzpomínku na Jevíčko 
a jeho historické památky obdrželi in-
formační list s razítkem věže. Z někte-
rých zápisů v knize vyzařuje obdiv, co 
všechno naše věž skrývá a jak daleko 
je vidět do kraje Malé Hané po zdo-
lání 126 schodů. Někteří návštěvníci 
měli štěstí slyšet a vidět zvonění zvonu, 
hmotnosti 850 kg. 

Jejich pohodu unavil pouze výstup 
126 schodů, pousmál jsem se, já jich 
zdolal toho roku 4 158 a pro zajíma-
vost od roku 2000 (včetně roku 2010) 
251 874, a to je při sestupování dolů 
nepočítám. Našlapal jsem jich mnohem 
více, když od roku 1993 věží návštěvní-
ky provádím. 

Nejvíce mne těší, že se návštěvníkům 
bez rozdílu národností, ať byli z měst, 
vesnic, osad, naše městská věž líbila.

František Plech 

Krutý osud ředitele jevíčského gymnázia
dokončení z minulého čísla

Na nádraží byly naše vagony již z části ob-
sazeny kamarády z věznice na Veveří ulici. 
Mladý, brunátný SS-man nás bil pažbou své 
pušky tak dlouho, dokud jsme všichni nese-
děli namačkáni ve vlaku.
Naše 94členná skupina vyjela rychlíkem smě-
rem na jih asi v šest hodin ráno. Ve Vídni nás 
naložili do policejních autobusů a převezli do 
věznice, abychom tam vyčkali do odjezdu dal-
šího vlaku. 
Do Mauthausenu jsme přijeli asi v šest hodin 
večer. Po vyhnání z vagonů nás ovanul mra-
zivý vítr. Kráčeli jsme mauthasenskou ulicí. 
Sotva řady domků prořídly, naši průvodci se 
změnili v surové ďábly. Křičeli na nás, hulá-
kali a pažbami nás pobízeli k rychlejší chůzi, 
až jsme dorazili na nádvoří tábora. Seřadili 
nás vpravo od vstupní brány. Všichni jsme se 
třásli zimou. Po skupinkách nás nahnali do 
sklepní místnosti, kde nás ostříhali, museli 
jsme odevzdat šaty, prádlo, peníze a cennosti. 
Potom jsme museli pod sprchu, na mokrá těla 
jsme navlékli košile, spodky, kalhoty a blůzy 
z plátěné pruhované látky. Obdrželi jsme dře-
věné pantofle a již nás hnali ven. Bylo asi de-
vět hodin večer a mráz dostoupil 17 °C pod 
nulou. Asi po dvou hodinách přišel vysoký, 
silný muž ve vojenské uniformě. Prohlédl si 
nás a do nočního ticha zahřměla jeho otáz-
ka: „Jak dlouho chcete žít? Do čtrnácti dnů 
budete všichni mrtví, protože jste vesměs 
zločinci, velezrádci Říše a vlastního národa.“ 
Vstupovali jsme do bloku s poznáním, že kaž-
dého z nás čeká těžký zápas o holý život, ne-
boť úkol tohoto koncentračního tábora nám 
byl zcela jasný. Jsme odsouzeni k smrti po-
stupným utýráním. 

V lednu 1942 měl tento tábor přes 10 000 
vězňů, kteří byli ubytováni v blocích podle ná-
rodností. Nejpočetnější skupinu politických 
vězňů tvořili Češi. Po ranním apelu jsme na-
stupovali do jednotlivých pracovních skupin. 
I když byl vězeň těžce nemocen a třeba se ani 
na nohy nemohl postavit, neměl-li lístek k lé-
kaři, musel nastoupit do práce. Při návratu 
z práce je zpravidla přinášeli mrtvé. K jídlu 
byla takřka denně polévka z tuřínové řepy  
a bramborů. Tak plynul den za dnem. Člověk 
před spaním děkoval Bohu, že se živ dočkal 
večera a prosil o sílu do nového dne, neboť 
vůle k životu byla nezlomná. 

V polovině března byl vydán rozkaz ode-
vzdat pláště, svetry a rukavice. Následky byly 
velmi zlé. Nemocní houfně umírali a zdravěj-
ší onemocněli. Většina vězňů byla nucena 
pracovat na stavbách v táboře i v jeho ob-
vodu. Nejtěžší práce se konala v pověstném 
lomu, kde pracovalo současně až 1200 vězňů. 
Při odchodu z lomu nosili Češi a Židé žulové 

kostky nebo kvádry do tábora po 187 přík-
ře stoupajících schodech. Při práci v lomu 
zahynulo 3000 českých vlastenců. Prořídlé 
pracovní komando bylo doplněno ruskými 
válečnými zajatci, kterých bylo v táboře asi 
2500. Prvních 500, kteří nastoupili v polovi-
ně března za 14 dní zemřelo. Následovali dal-
ší a další, až z nich zůstalo v létě 80. Hlad 
a těžká práce způsobovaly rychlý úbytek sil. 
Při vstupu do tábora jsem vážil 84 kg a po 
třech měsících 45 kg. Je přirozené, že za těch-
to podmínek řádila mezi vězni tuberkulóza 
a zápaly plic, což mělo za následek jejich brz-
ká úmrtí. 

Tak umírali čeští vlastenci v koncentrač-
ních táborech. Tisíce jich bylo zavražděno, 
tisíce jich zemřelo po těžkém onemocnění, 
tisíce jich zemřelo po úplném vyčerpání sil. 
Někteří zemřeli pro účast v národním odboji, 
jiní pro zakázaný poslech zahraničního roz-
hlasu, jiní pro sabotáže všeho druhu a někte-
ří jen i pro pětikorunový příspěvek do sbír-
ky pro rodiny internovaných Čechů. Byli ze 
všech vrstev národa, univerzitní profesoři, lé-
kaři, inženýři, učitelé, dělníci, úředníci, rol-
níci, řemeslníci – mladí i staří. Všichni ze-
mřeli jen proto, že milovali svůj národ a svou 
vlast a nemohli se smířit s tím, že jejich ná-
rod byl vydán na pospas největším zločincům 
a vrahům. Umírali věříce, že ve velikém svě-
tovém zápase zvítězí nakonec pravda a spra-
vedlnost, svoboda a lidství. Věřili, že i z je-
jich obětí vyroste svoboda Československé 
republiky. A proto umírali tiše, bez reptání, 
nelitujíce svých činů a neprosíce své vrahy 
o smilování. 

Karel Littloch peklo koncentračního tábo-
ra přežil. Přes své poměrně krátké působení 
v Jevíčku, získal k městu vřelý vztah a dlou-
há léta je pravidelně navštěvoval. 

Doplněk: 
Koncentrační tábor Mauthausen se na-

chází v Horním Rakousku, asi 20 kilometrů 
od Lince. Byl vybudován krátce po „anšlu-
su“ Rakouska na jaře roku 1938. Sloužil pře-
devším k fyzickému ničení „nepřátel Říše“. 
V době války podle poslední nacistické sta-
tistiky k 15. lednu 1945 prošlo tímto táborem 
194 464 vězňů, z nichž 102 796 zahynulo. Ze 
7700 Čechů, kteří zde byli uvězněni, zahynu-
lo 4473. Esesáci však často statistické údaje 
podle vlastních potřeb měnili a falšovali, ve 
vyhlazovacích táborech a při pochodech smr-
ti koncem války je vůbec nevedli. 

Koncentrační tábor Mauthausen byl osvo-
bozen americkou armádou 5. května 1945. Po 
válce rakouská vláda zřídila v těchto místech 
památník obětí nacismu, který navštěvují ti-
síce obyvatel z celé Evropy. 

Řehoř Adolf
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tržbu. Mléko cizích krav si k tomu opatřovaly 
zvláštním způsobem.

Za jasných měsíčních nocí chodily tyto 
čarodějnice po poli porostlém mladým ose-
ním. Po tomto osení tahaly plachty – trávni-
ce. Stíraly rosu, kterou potřebovaly ke svým 
kouzlům. Bývaly při tom často spatřeny, ale 
nikdo s neodvážil v práci je rušit nebo je vy-
hnat z pole. Náhodný chodec obyčejně rychle 
prchal, když některou čarodějnici spatřil; bál 
se, aby ho neviděla a pak se mu za zvědavost 
nepomstila. Aby báby nemohly být poznány, 
měly obličeje zahaleny hustou tkaninou.

Když donesly orosenou plachtu domů, za-
věsily ji na branku chléva a začaly tahat cípy. 
Zanedlouho teklo z cípů mléko a bylo to prá-
vě mléko krav, na které si čarodějnice usmys-
lely. Jestliže je někdo při této práci vyrušil, 
pomstily se mu tím, že na něj seslaly nemoc, 
která jej dlouho upoutala na lože, byla pak 
i příčinou jeho předčasné smrti.

Všichni se tedy těchto bab obávali a kde 
mohli, tam se jim vyhýbali. Mluvilo se 
o nich vždy jen šeptem a důvěrně, aby báby 
neměly ani tušení, že se ví o jejich dareb-
nostech.

N E V Í T A N Ý   H O S T
- z  Unerázky-

Jeden chudý domkař z Unerázky měl ně-
kolik malých dětí, pro které potřeboval hod-
ně mléka. Krávy drželi tenkrát jen sedláci. 
Rodina domkaře se musela spokojit s kozou. 
Kozu pásli na obecních pastvinách, byla na 
nich dobrá tráva a koze šla k duhu.

Ale pojednou mléka ubývalo, ačkoliv se 
hospodyňka všemožně namáhala, aby na-
dojila co nejvíc. Bylo jí to podivné, protože 
koza se stále vracela z pastvy s vemenem 
jako soudek. Nakonec však nedala mléka 
víc než malý hrníček. Hospodyňku napada-
lo, že snad někdo chodí ptají kozu vydojo-
vat. Svěřila se tatíkovi a ten se rozhodl, že 
se v chlívku schová a bude pozorovat, co se 
bude dít.

Schoval se tedy za otýpku slámy a čekal. 
Koza klidně stála a přežvykovala. Náhle se 
však odněkud z kouta vynořil dlouhý had 
a platil se ke koze. Ta se poněkud sklopila 
a tu ji had uchopil široce rozeklanou hubou 
za střik a počal sát její mléko. Tatík byl pře-
kvapen, takže se chvíli nemohl ani  pohnout. 
Potom však vyskočil a s křikem se na hada 

obořil. Had vztekle zasyčel, ale odplazil se 
zpátky do podestýlky. Tatík marně pátral do 
škvíře, ve které mohl zmizet.

Od té doby se had v kozím chlívku neobje-
vil a koza dávala tolik mléka, jako předtím.

 

V y p r a v ě č:  Emil G L O C M A N N st. 
nar. 1880, Bezděčí

P R O P A D L É   M Ě S T O
- z  Bezděčí-

Mezi Bezděčím a Chornicemi stálo prý 
kdysi město; nezůstalo po něm dočista nic. 
Před mnoha lety byly prý tam však zbytky 
kamenné zdi, a to na místě, kde stával kostel. 
Nyní je tam pole zvané Na kostelíku. Něko-
likrát se tam vyoraly lidské lebky, proto lidé 
vypravují, že tam býval hřbitov.

Před mnoha lety se páslo na tomto poli 
stádo vepřového dobytka; páslo je děvče 
z Bezděčí. Bylo to po silném dešti, půda 
byla rozbahněna a prasata vyrývala růz-
né kořínky. Jedna velká svině vyryla jámu, 
v níž se objevil kostelní zvon. Děvče ne-
meškalo a běželo domů ohlásit nezvyklý 
nález.

Lidé z Bezděčí se tam sběhli a zvon vyko-
pali. Rozhodli se, že jej darují farnímu koste-
lu v Chornicích. Odvezli jej tam na voze. Byl 
však příliš veliký a proto jej nemohli na věž 
zavěsit. Odvezli jej proto do Trnávky. Když 
jím začali vyzvánět, uslyšeli, že mluví. Daleko 
do kraje ozýval se jeho jasný hlas:

„Svině mě vyryla – panna mě našla.“

Na věži trnavského kostela visel naleze-
ný zvon z bezdězského Kostelíka do první 
světové války. Tehdy byl sundán rakouský-
mi vojáky. Museli jej napřed rozbít na menší 
kusy, poněvadž jej nemohli dostat malými 
okny. Byl pak odvezen a jeho hlas umlkl na-
vždy.

Jedná část polí a kostelíku se nazývá 
„Maníky“. Tam prý bývaly v městě masné 
krámy, v nichž řezníci prodávali vedle masa 
i sádlova lůj.

To byly jediné zbytky zaniklého města 
u Bezděčí, které se celé propadlo do země 
z trestu za znesvěcení „božího daru“ – chle-
ba. Je o tom zase pověst, ale na-vlas stejná, 
jako ta známá od Slámové louže.

Josef Vrbka 
Pověsti z Malé Hané

Historické čtení na pokračování

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

O H N I V Á   K O U L E
- z  Unerázky-

Ve staré pazderni v Unerázce bydlela 
před dávnými časy jedna rodina. Muž měl 
příbuzné ve Staré Rovni a když jeden z nich 
byl těžce nemocen, šel jej jednoho večera na-
vštívit. Cesta byla špatná. Než došel do Rov-
ně, značně se setmělo. Ze tmy se před chod-
cem náhle vynořila ohnivá koule, kutálela 
se zpočátku po poli a pak po cestě přímo 
k němu. Muž se polekal a nevěděl, co má 
dělat. nazpět utíkat se mu nechtělo; bál se 
obrátit k ohnivé kouli zády, tak zůstal bez-
radně stát. Koule se motala stále blíž a blíž 
a on jen se strachem očekával, až se přiblíží 
těsně k němu. Zdálo se mu dokonce, že cítí 
sálající horko.

Často slýchával vypravovat o světýlkách, 
která se objevovala nejčastěji na bažinatých 
polích a lukách, ale o tak veliké strašidelné 
ohnivé kouli dosud nikdy neslyšel. Nevěděl 
si rady, kolena se mu třásla a v hlavě mu 
hučelo. Zatím se koule přiblížila na několik 
kroků, ale když se muž domníval, že dospěje 
těsně k němu, pojednou se s prudkým zara-
chocením roztrhla Ohnivé části oslnivě sví-
tily, jiskry sršely na všechny strany, ale pak 
se všechno ztratilo v blízkém lese. Nastala 
tma, e muž sotva viděl na cestu; navzdory 
tomu se dal do běhu a utíkal do Rovně. Tam 
vypravoval, co cestou viděl.

Od té doby se více neodvážil jít za tmavé 
noci do Rovně. Dlouho vzpomínal na ohni-
vou kouli, která mu kdysi nahnala tolik stra-
chu.

Č A R O D Ě J Č I N A   P L A C H T A
- z  Unerázky-

Před mnoha lety žily na vesnicích ženy, 
které prý uměly čarovat. Povídalo se o nich, 
že jsou ve spojení s čertem, který je tomu 
naučil. Byly to většinou staré, lakomé báby, 
závidějící přičinlivým hospodyním užitek, 
který jim poskytovaly jejich krávy. Tohoto 
užitku se snažily zmocnit; samy chtěly mít 
co nejvíce másla a tvarohu a tak i největší 
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Pivnice „Na Dvorci“
na Svitavské ulici v Jevíčku opět 
otevřena.

Po dvaceti letech provozu se vám 
chceme představit jako – hostinec 
„Na Dvorci“ – Nabízíme domácí 
kuchyni, obědy, večeře, možnost 
uspořádání oslav.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Kontakt: Radek Veselý,
mobil: 608 128061

PRONÁJEM
Město Jevíčko 

pronajme reklamní 
plochu na hodinách 

umístěných 
na Palackého náměstí .
Cena je 750 Kč včetně 

DPH/měsíc .

PRODÁM
zděnou chatu 

v Jevíčku. 
Cena: 235 .000 Kč . 

Tel .: 604 586 282 .

PRODÁM
DB 3 + 1
v Jevíčku, po 

rekonstrukci . 

Cena: 990 .000 Kč .

Tel .: 604 586 282 .

PRONÁJEM
Město Jevíčko pronajme 

billboard umístěný 
u komunikace naproti 

prodejně Penny Market . 
Cena dohodou . – návrh 

nebo
Cena je 4 .800 Kč včetně 

DPH/měsíc . – cena 
doteď

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 pra-
covní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

www.ri-okna.cz

RI OKNA KONICE
Chmelnice 653, KONICE
mobil: + 420 606 469 783
mobil: +420  602 549 603
email: konice@mail.ri-okna.cz

NYNÍ 

TROJSKLO ZA 

CENU DVOJSKLA

inzerce_konice_A5.indd   1 27.1.2011   11:45:54
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Jevíčský Big Band ožil
V neděli 2. ledna 2011 v kině Astra jste mohli 
po delší odmlce zaslechnout swingovou muzi-
ku na Novoročním koncertu. To Jevíčský Big 
Band (JBB) se probudil z dvouletého spánku. 
S iniciativou přišli třebovští kolegové v čele 
s Františkem Zeleným, vedoucím svého or-
chestru. Tam je už tradicí každoroční Vánoční 
koncert, na němž Moravsko Třebovský swingo-
vý orchestr Františka Zeleného pravidelně hra-
je. 14. prosince 2010 přizval muzikanty z Je-
víčka a tak JBB, pod hlavičkou orchestru F. 
Zeleného, zde vystoupil po dlouhé přestávce. 
Oba koncerty se staly i připomínkou desátého 
výročí založení big bandu. 
Během šesti zkoušek se kapela sehrála a doká-
zala posluchačům a zejména sama sobě, že je 
pro další období životaschopná. 
Program pro oba koncerty byl sestaven z kla-
sických „swingovek“, např. Šňůra perel, Take 
the „A“ train (sólo D. Pávek), Někdo mě má 
rád (H. Koudelková), ale zazněly i evergreeny 
populární hudby New York, My way (K. Jelí-
nek, F. Zelený), Bílé Vánoce a mnoho dalších.
K celkovému dojmu přispělo ozvučení a osvět-
lení panem J. Friedlem.

V orchestru došlo k několika změnám. Na 1. 
altsaxofonu nahradil dlouhodobého lídra Ol-
dřicha Müllera Josef Ertl, na 4. trubce Petra 
Malounka Dan Horák, u bicích Josefa Krejčíře 
Zdeněk Frýbort a u 4. trombonu vystřídal Jo-
sefa Slunského Vít Horák. 
Kapela na tyto hráče, kteří stáli u jejího zrodu, 
vděčně vzpomíná a přeje jim, aby je neopustila 
láska k muzice a dobré zdraví.
Jevíčský Big Band nezapomíná na zaklada-
tele swingové muziky v Jevíčku, zakladatele 
dodnes trvající plodné spolupráce muzikan-
tů z Moravské Třebové a Jevíčka – Františka 
Medříka – Trnku. 
Medřík studoval jevíčskou Reálku a už jako 
student hrál na trubku a vedl studentský or-
chestr. Po osvobození v r. 1945 začal studovat 
v Brně Masarykovu univerzitu. To už se v Je-
víčku plně oddal hudbě. Jeho nástrojem se stal 
klavír, ujal se vedení symfonického orchestru 
a založil velký taneční orchestr, obsazením 
a dnešním slovníkem big band. 
Po studiích učil ve Vojenském gymnáziu J. Žiž-
ky v M. Třebové. Jeho kořeny v jevíčském hu-
debním prostředí zůstaly zachovány. Až do 

počátku 50. let byly Silvestry a legendární 
sokolské šibřinky nepředstavitelné bez jeho 
kapely. Nejinak v tehdejším velmi aktivním 
ochotnickém divadle, zejména ve studentské 
Mladé scéně. 
Později založil menší orchestr v M. Třebové, 
i tam za ním dojíždělo několik jevíčských mu-
zikantů. Když odešel učit do Svitav, převzal 
orchestr Mirek Crha. 
A spolupráce jevíčských a třebovských trvala 
dále a trvá dodnes.
František Medřík – Trnka (příjmení Trnka při-
jal za působení ve Svitavách) nejenže byl vy-
nikající muzikant a pedagog, ale měl vzácný 
dar rozpoznat a dále rozvíjet talent začínají-
cích muzikantů. Nebál se obsazovat mladé do 
svého orchestru vedle zkušených hráčů. Jeho 
pojetí hudby bylo vysoce moderní a toto doká-
zal vdechnout do práce orchestru. 
Přes svůj pokročilý věk si stále zachovává ak-
tivní lásku k hudbě. K té mu přejeme i dobré 
zdravíčko.
JBB s velkým potěšením třikrát s F. Trnkou 
spolupracoval. A když letos v dubnu oslaví už 
86. narozeniny, kdo ví … po čtvrté?

Pod čarou.
Pro fandy JBB a snad i pro místní historiky 
současné nástrojové obsazení:
Saxofonová sekce – Josef Ertl, Radek Němec, 
Vladimír Motálek, Bohuš Kalina, František 
Zelený.
Trumpetová sekce – Jiří Dostál, Petr Pávek, Vít 
Parolek, Daniel Horák.
Pozounová sekce – Dušan Pávek, Marek Řehoř, 
Tomáš Hanzal, Vít Horák.
Rytmika – Alexandra Vrátilová - klavír, Radek 
Kavan – kytara, Oldřich Loubal - baskytara, 
Zdeněk Frýbort – bicí.
Zpěv – Helena Koudelková, Karel Jelínek, 
František Zelený.
Umělecké vedení – Petr Pávek.
Organizační vedení – Petr Pávek, František Ze-
lený.

Petr Pávek & JeK

Kontejnery na textil
Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na 
směsný odpad nebo popelnicích

Od ledna mají občané možnost třídit kromě pa-
píru, skla, plastů a kartónů také použitý textil 
a obuv. Speciální bílé kontejnery na sběr oděvů, 
textilu a obuvi obdrželo město zdarma. S tímto 
projektem přichází společnost Revenge, sběra-
tel a zpracovatel vytříděného textilu. Svoz bude 
provádět společnost SITA CZ. Ve spolupráci 
se základní školou je jeden kontejner umístěn 
před budovou ZŠ, druhý bude umístěn na sta-
novišti před sběrným dvorem. Pokud bude zřej-
mý zájem občanů o tento druh separace odpa-
dů, může dojít k dalšímu rozšíření.
Kontejnery jsou bílé barvy o kapacitě cca 2250 l, 
jsou opatřeny popisy, co lze do kontejneru od-
kládat a opatřeny vhazovacím otvorem, ze kte-
rého odpad nelze zpět vytáhnout. Do kontejne-
rů lze odkládat oděvy, bytový textil – záclony, 

závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, 
tašky, batohy, hračky. Textilie se do kontejneru 
vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo 
pytlích, boty nejlépe svázané po párech. 
Zavedení sběru tříděného texti-
lu je další forma třídění, kterou 
lze přispět ke snížení množství 
komunálního odpadu ukláda-
ného na skládku a zároveň při-
nese městu úspory za jeho od-
stranění. Doposud tento odpad 
končil převážně v kontejnerech 
na velkoobjemový odpad nebo 
v popelnicích. Jen pro informaci 
– v roce 2010 bylo ze sběrného 
dvora v kontejnerech vyvezeno 
121,74 t velkoobjemového odpa-
du, což obnáší náklady za ulože-
ní na skládce a dopravu ve výši 
243.621 Kč. V rámci svozu ko-
munálního odpadu z domácnos-
tí v Jevíčku a Zadním Arnoštově 

bylo svezeno 573,681 t odpadu, což obnáší ná-
klady zaplacené svozové společnosti SITA CZ ve 
výši 1.149.152 Kč. 

Mgr. Miroslav Šafář
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POZVÁNKA 
NA 

 

odpoledne plné 
pohybu a zábavy 

 

      V sobotu dne 
 

 
v prostorách tělocvičny ZŠ. 

 
Můžete se těšit na diskotéku, zajímavé soutěže, výtvarné okénko.  
Součástí bude i vyhlášení nejkrásnější masky. 
Občerstvení v masopustním duchu zajištěno. 
! prosíme sportovní přezůvky sebou !   
 
Vstupné dobrovolné 

 

 

 
Akce se koná za podpory Města Jevíčka.  
Akci ozvučuje AVZO Jevíčko. 
Na akci se spolupodílí římskokatolická farnost Jevíčko. 

www.jevicko.org/paloucek 
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Přední světový výrobce 
hřídelových spojek

hledá na HPP 

pro svoji dceřinou společnost 
technicko-obchodního pracovníka/pracovnici. 

Náplň práce:
zpracování technických a obchodních nabídek •	
zpracování a překlady technické dokumentace•	
telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky (společnosti v obo-•	
ru strojírenství) na území České republiky a Slovenska
telefonická a e-mailová komunikace s kolegy v mateřské firmě v Německu •	  

Požadujeme:
aktivní znalost NJ nebo AJ•	
min. SŠ vzdělání technického směru •	
schopnost jednat s lidmi•	
spolehlivost •	
kultivovaný a slušný projev•	

Místo výkonu práce:
sídlo společnosti v Jevíčku•	

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení (dle kvality odvedené práce)•	
zajímavou a variabilní práci•	
stabilitu a osobní rozvoj•	

V případě zájmu zasílejte písemné nabídky včetně životopisu 
(anglicky nebo německy výhodou) do 14 dnů od zveřejnění to-
hoto inzerátu na adresu:

KTR CR, spol. s r.o., 
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko nebo k.stopka@ktr.com

Přední světový výrobce 
hřídelových spojek

hledá pro svoji dceřinou společnost 

prodejního technika. 

Náplň práce:
navazování, rozvíjení a udržování kontaktů se zákazníky (spo-•	
lečnosti v oboru strojírenství) na území České republiky a Slo-
venska 
zpracovávání a předkládání technických a obchodních nabídek•	

Požadujeme:
aktivní znalost NJ nebo AJ•	
min. SŠ vzdělání technického směru •	
chuť a umění jednat s lidmi•	
spolehlivost •	
ochota cestovat po celé ČR a SR•	
kultivované a slušné vystupování•	

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení (dle kvality odvedené práce)•	
zajímavou a variabilní práci•	
stabilitu a perspektivu  •	

Písemné nabídky včetně životopisu (anglicky nebo německy 
výhodou) zašlete do 14 dnů od zveřejnění tohoto inzerátu na 
adresu:

KTR CR, spol. s r.o., 
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko nebo k.stopka@ktr.com

Kostelní 41 (Kino) • JEVÍČKO
tel: 722 122 888

PRODEJNÍ DOBA:
Po–Pá  8:30–11:30  12:00–16:30, So  9:00–11:00 hod.

PRODEJNA

Nabízíme:
• kompletní služby společnosti T-Mobile, O2 a U:fon

(aktivace, prodlužování smluv, převody z Twistu na paušál, atd.)

• širokou nabídku mobilních telefonů a příslušenství
• záruční servis všech značek mob. telefonů

• poradenství

ZÁMEČNICTVÍ – Martin Pazdírek 
Broušení nožů, nůžek a nářadí, kotoučových pil a kuchyňského 

stolařského nářadí, hlav motorů

Drobné zámečnické práce

Provozovna:  Provozní doba: 
Svitavská 515 úterý 09:00–12:00 13:00–16:00 h
569 43  Jevíčko čtvrtek 09:00–12:00 13:00–16:00 h
Tel.: 724 087 406 nebo v jiném termínu po telefonické dohodě
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Informace k oznámení svozové 
společnosti SITA CZ

V Jevíčku bývalo hospod
Pamatuji si, že Jevíčko bylo hospodářským 
i společenským střediskem severní části Malé 
Hané a bylo navštěvováno občany z okolních 
vesnic. Auta neměli a autobusy nejezdily, cho-
dili pěšky či přijeli s koňským povozem. Byl 
to výlet téměř na celý den. Svačinu měli, ale 
potřebovali též občerstvení a to jim poskytla 
zdejší pohostinství. Připomeňme si je: na Pa-
lackého náměstí Restaurant p. Šponera č. 33, 
přes ulici hned zájezdní hostinec p. Ferd. Ko-
zelka (kde i o koně bylo postaráno) č. 32, na 
východní straně náměstí pohostinství s uze-
nářstvím p. Rovnera č. 20 a vedle měl sta-
ré pohostinství p. Kasparides č. 21. Na jižní 
straně byla pohostinství tři: paní Křivohlávko-
vé č. 16, naproti lékárně hotel Machorek č. 13  
a vedle representační hotel Záložna č. 12. 
Tím výčet v Jevíčku nekončí, půjdeme do ulic. 
V Třebovské ulici židovská hospoda paní Wal-

burgy Engelové (zbořena), vedle hospůdka paní 
Skoupé č. 271. Křivánkova ulice měla posezení 
u paní Tefrové č. 97. V Brněnské ulici byla po-
hostinství naproti sobě dvě, a to paní Niklové 
č. 83 a naproti p. Pařízka č. 182. V Kostelní 
ulici měl pohostinství p. Pelcl č. 47. Víno a li-
kéry byly při posezení též u p. Františka Bera-
na v ul. M. Mikuláše 449, na konci Olomouc-
ké ulice stávala zajímavá hospůdka z 18. století 
„Chaloupka“ p. Hrudy. Návštěvníci sportovní-
ho zařízení „Žlíbka“ mohli posedět v pěkné re-
stauraci, ti, co chodili na vycházky k sanatoriu, 
měli občerstvení u p. Rudolfa Turka na Edenu, 
který byl zajímavější tím, že měl vlastní elekt-
rárničku na benzinový motor s řadou akumu-
látorů ve sklepě. Tento zázrak stačil k provo-
zu restaurace, ubytovacích pokojů, k promítání 
„světelných obrazů“ a bytu. Celkem bylo těchto 
zařízení sedmnáct. Každé mělo své návštěvníky 
i v určitou dobu. V neděli po mši svaté jedna 
vznešená paní s hůlečkou si zašla ke Kaspari-

desům na tu osminu „bosé“ a potom cupita-
la domů. Nejvíce návštěvníků bývalo o jarmar-
cích, kdy bylo přeplněno. Bylo to čtyřikrát do 
roka, kdy náměstí bylo ozdobeno různými bou-
dami trhovců a u kašny nechyběl s tureckým 
medem „Franta z Kolína“. U Rovnerů ohříva-
li také párky v kotlíku na chodníku, vždy mi 
maminka jeden koupila. Největší jarmark byl 
„Bartolomějský“, který Jevíčku dal 6. 7. 1368 
v Brně markrabě Jan. Ostatní byly městu dané 
v letech 1454 králem Ladislavem, 1522 králem 
Ludvíkem, 1577 císařem Rudolfem II. a navíc 
„každého úterního dne trh koňský a všelikého 
dobytka“ daný městu císařem Leopoldem I. r. 
1657. Tam většinou byla kupována selata a vo-
zena v pytlích na vesnice. Husy po domluvě do-
nesly vesničanky zájemcům až domů. 

Jak je to s restauracemi dnes… – to každý ví.

František Plech

Oblastní charita Moravská Třebová ve spolu-
práci s Městem Moravská Třebová se připoji-
la ke sbírce humanitární organizace ADRA:

Sběr autolékárniček 
pro Itibo v Keni 

Na podporu zdravotnického zařízení v keň-
ském Itibo sbíráme autolékárničky, které je 
podle nové vyhlášky potřeba od 1. ledna 2011 
v našich vozech vyměnit. Jsme přesvědčeni, že 
touto iniciativou zabrání-
me zbytečnému plýtvání. 
Přidejte se k nám a část 
z nepoužitelných lékár-
niček darujte nemocni-
ci v Keni.
Celková úspora za ná-
kup a převoz materiálu pro projekt v Itibo je 
tak odhadem neuvěřitelných 400.000 Kč. Sbí-
rat lékárničky má smysl!
Aleš Bárta, projektový manager ADRA v Keni 
o sběru lékárniček říká: „Zdravotnický mate-
riál, který obdržíme, bude sloužit pro naši práci 
při ošetřování zraněných a nemocných. Jen pro 
představu. Převaz jednoho těžce popáleného dí-
těte, kterých je nejvíce, spotřebuje až 50 ks ste-
rilních mulových čtverců a okolo 10 ks obvazů. 
Pro dospělého je to až 3x více. Ještě jednou díky 
za vaši spolupráci a pomoc.“
Ne celý obsah ale lze do Keni odvézt, vybíráme 
pouze: chirurgické rukavice, neotevřený ob-
vazový materiál (obinadla, obvazy, gázové 
čtverce, náplasti a trojcípé šátky). 
Tento materiál vybíráme v neporušených oba-
lech a ne starší než vyrobený 2005.
Zbývající obsah bohužel nedokážeme uplatnit 
(léky, desinfekce, nůžky, obaly, roušky, zaškr-
covadla), proto je prosím zlikvidujte vhodným 
způsobem.
Pokud se rozhodnete ke sbírce připojit, dones-
te svou starou lékarničku do 10. 2. 2011 na:
PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Kobližná 125, Jevíčko
v době od 08:00 do 15:00 hodin 
Kontaktní osoba: Marcela Pařilová

Na základě uve-
řejnění „Upo-
zornění společ-
nosti SITA CZ 

a. s.“ ohledně 
obsahu nádob na 
komunálních od-
pad jsme obdrželi 
několik dotazů od 
občanů, které byly 
konzultovány se 
zástupcem svozové 
společnosti, panem 
Šotnarem. Přináší-
me tedy následující 
podrobnější infor-

mace.
Komunálním odpadem od občanů obce se 
myslí domovní odpad jako je vychladlý popel, 
různé smetky z domácnosti, obaly od různých 
ingrediencí a potřeb při vaření jídel, jinak ne-
zpracovatelné pomůcky pro vaření, malé obje-
my odpadů z úprav bytových prostor, použi-
té dětské pleny a použité hygienické potřeby, 
opotřebované uklízecí prostředky, znečištěné 
obaly všeho druhu, různé tuby, kartáčky, růz-
né sáčky, tašky včetně různých znečištěných 
kelímků a papírových tácků, znečištěných 
plastových obalů, ale ne odpadů znečištěných 
nebezpečnými látkami. Dále sem můžeme za-
řadit malé množství nespalitelných nebo ne-
zpracovatelných tuhých (vysušených) biologic-
kých odpadů, v malém množství také střepy ze 
zrcadel a sanitární výbavy domácnosti, střepy 
z keramiky, porcelánové střepy, toto vše pokud 
možno bez kovů - ty patří jen do kovového 
odpadu. Toto tedy patří do tzv. naší POPEL-
NICE. 
Pokračujme s odpady, co jsou komunálním od-
padem, ale dají se třídit, dále využít a jak tyto 
odpady obecně třídit. Pokud je obec zapoje-

na do systému třídění odpadů se společnos-
tí EKO-KOM, jakož se děje i v případě města 
Jevíčka, dojde při správném třídění do obec-
ní kasy ročně celkem nemalá částka, kterou 
město může posílit další sběr tříditelných od-
padů.
Odpady je však dobré začít třídit již doma. 
Jakmile vhodíte tříditelný odpad do společné 
nádoby s ostatním odpadem tak se tříditelný 
odpad znečistí, slepí, zamaže nebo jinak zne-
hodnotí a například zamaštěný papír již není 
možno dále zpracovat a ani jinak využít. Bylo 
by dobré si do domácnosti pořídit koše, nádo-
by, tašky nebo pytle na ukládání papíru, skla 
a plastů apod. Pokud na to není v bytě místo, 
je určitě u bytu nějaká komora, kam se dá na-
příklad větší papírová krabice, do ní tašky, na 
papír, celé sklo, PET lahve řádně sešlápnuté 
a srolované uzavřené uzávěrem a měkký čistý 
plast a dále zde můžete dávat i pokud možno 
dobře vypláchnuté kartónové krabice od ná-
pojů a též dobře zmačkané čisté strečové fólie 
apod. U skla pozor, odkládejte jen sklo celé, 
pokud se rozbije, raději jej hned dejte do se-
parační nádoby na sklo. Vámi tříděný odpad 
je námi dodáván na naše dotřiďovací linky 
a dále do zpracovatelských firem, kde z třídě-
ného odpadu vznikají nové společensky užitné 
a potřebné věci.
Ve státech Evropské unie je průměr vytříděné-
ho recyklovatelného odpadu na osobu 60 kg za 
rok. Náš celorepublikový průměr je 30 kg za 
rok na osobu a v městě Jevíčku činila za rok 
2010 34,2 kg na osobu ve třídění papírových, 
skleněných a plastových odpadů. Pokud odpad 
správně netřídíme, tak prakticky jedna třeti-
na obsahu svozové nádoby je vždy tříditelným 
odpadem, který skončí bez užitku na skládce 
nebo ve spalovně.

Stanislav Šotnar, SITA CZ


