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Fotoaktuality

Nový chodník u ZŠ

ŽDJC – bude v Jevíčku 3. 10. 2011

Pracujeme na rumpálové studni

Jevíčská pouť a otevření náměstí
Jevíčská pouť se vrátila do centra města. Vlivem 
rekonstrukce náměstí, která byla zahájena v dub-
nu loňského roku, došlo k přerušení tradice. Loň-
ské hudební pouťové vystoupení probíhalo pouze 
v areálu Žlíbka. V letošním roce jsme se rozhodli 
doplnit  tradiční pouť o kulturní program. Přípra-
va na hudební vystoupení začala již brzy ráno. Bylo 
potřeba postavit pódium, zvuk a světla. Mimo to 
bylo potřeba postavit stan vedle pódia, kde mělo 
stanoviště Informační cent-
rum. Bylo zde možné zakoupit 
jak reklamní předměty města, 
tak i vydané publikace. Ten-
to stan také sloužil jako záze-
mí pro účinkující. Současně 
se zde prezentovaly dva ban-
nery Regionální operační rady 
o evropských projektech. Stan 
zdarma zapůjčila organizace 
Pionýr Jevíčko. Občerstvení 
na této akci bylo zcela indivi-
duální. Svůj stánek a sezení si 
postavili TJ SK Jevíčko a Hotel 
Morava. Posezení pro diváky 
nám zapůjčil SDH Jevíčko. Asi 
měsíc před poutí jsem navštívil 
řemeslný jarmark v Kunštátu, 
kde prodávalo na 30 různých 
řemeslníků. S každým jsem se 
zastavil a od každého získal kontakt. Když jsme 
měli hotový doprovodný program, poslali jsme ho 
všem řemeslníkům s pozvánkou na pouť. Účast na 
naší pouti byla patrná. Nebyla to žádná sláva, ale 
náměstí nebylo prázdné. V ten samý termín jsou 
totiž v Domažlicích velké Chodské slavnosti, kde 
přes víkend projde až 20 000 tis. lidí. To je pro 
stánkaře zajímavější. Doufejme, že příští rok bude 
účast větší. 
Kulturní program jsme se snažili poskládat multi-
žánrově. Pomohl tomu i festival ve Velkých Opa-
tovicích, kdy některá hudební tělesa byla již v re-
gionu. Prostor dostali hlavně skupiny z Jevíčka 
a blízkého okolí. Jako třešnička na dortu pak celé 
odpoledne uzavřela skupina NO NAME se svým 

excelentním vystoupením. Umělci byli ubytováni 
v Hotelu Morava a tak jsme měli možnost se s nimi 
blíže seznámit. Ve městě se jim moc líbilo a určitě 
se k nám zase rádi podívají. 
Termín pouti posloužil i k symbolickému otevření 
revitalizovaného náměstí. Pozvání k slavnostnímu 
přestřižení pásky přijal vícehejtman Pardubického 
kraje Roman Línek, majitel firmy Dlažba Vysoké 
Mýto pan Bedřich Dudycha, projektant náměstí 

Ing. Ivo Junek a stavební do-
zor Ing. Jan Král. Omluven 
byl Andrej Kašický, který pro 
město zajišťuje dotační mana-
gement celé akce. Mimo nich 
přijali pozvání za Poslaneckou 
sněmovnu ČR Václav Neubauer 
a Zuzka Bebarová Rujbrová, za 
Senát ČR Václav Koukal. Dále 
pak starostové okolních obcí 
a měst. Za významnou osob-
nost považuji Českého krále 
Přemysla Otakara II., který 
naše město v poslední době 
navštívil již po druhé. Svou 
přítomností vždy umocňuje 
důležitost slavnostního aktu. 
Celé odpoledne nás provázeli 
výborní moderátoři Silvie Mik-
losová a Jan Adámek. Foto-

grafie ze zajímavého odpoledne od různých autorů 
jsou na internetových stránkách města ve fotogale-
rii a na kabelové televizi poběží videozáznamy.
Protože na náměstí nebyli všichni občané našeho 
města, je informace o dokončení projektu Revita-
lizace Palackého náměstí uvedena na dalších stra-
nách zpravodaje.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem spolupra-
covníkům, kteří se podíleli na organizaci letošní 
pouti a otevření náměstí. Zejména pak Mirkovi 
Horkému, který celou akci sponzorsky perfektně 
ozvučil a pak Petru Janíčkovi mladšímu, který po-
skytl zdarma ubytování pro všechny účinkující.

Ing. Roman Müller, starosta
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Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji bu-
dou zapojeny do dopravního integrovaného systému 
IREDO

Od 11. prosince letošního roku dojde k významným 
změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopra-
vě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. 
Do jednotného, neboli integrovaného dopravního sys-
tému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťují-
cí přepravu osob v kraji. Nastává tak sloučení všech 
dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizá-
tora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro 
kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je 
pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou 
provázanost autobusových a vlakových spojů v Par-
dubickém kraji. Společnost OREDO připravuje pro 
Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace do-
pravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.
Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integrovaná 
doprava a její zavedení přináší pro občany Pardubic-
kého kraje.

Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá 
v tom, že společnost OREDO  zpracuje nové oběhy 
vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším 
počtem vozidel a tedy i hospodárněji, než je tomu 
doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohle-
dem na zajištění přepravních potřeb obyvatel dané-
ho území. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně 
cestujících, dojde k nasazení autobusů s menší ka-

Společenská rubrika 
srpen 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci srp-
nu oslavili životní jubileum:

Bohumír Schmidt
Miloslava Dürrová
Marie Valentová
Marie Štindlová
Květoslava Otoupalová
Eliška Markusová
Jaroslav Vysloužil
Marie Skácelová
Jarmila Žišková
Ladislav Šponer
Miloslav Petrželka
Galina Hotařová
Edeltrauda Komárková
Božena Dokoupilová

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje ro-
dičům narozených dětí:

Pavla Neužilová
Daniel Velas

Z našich řad odešly:
Jarmila Bušinová

Libuše Vaňková

Dopravní integrovaný systém IREDO
pacitou.  Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizova-
cí cenou uspoří prostředky na provoz nových spojů 
v dopoledních a večerních hodinách nebo o víken-
dech. 
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajiš-
tění prostorové, časové a tarifní provázanosti mezi 
autobusovou a železniční dopravou. Současně dochá-
zí k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá 
v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních 
tratích nebo páteřních autobusových linkách v pravi-
delných časových intervalech v tzv. taktu. Například 
každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). 
Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapama-
tovatelné.

Cestování na jeden jízdní doklad 
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jíz-
denku po celém území Pardubického kraje. Ta bude 
platná ve všech autobusech a vlacích na území re-
gionu. I když budete muset přestupovat, již v místě 
odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. 
Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat z au-
tobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO 
budou také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy 
jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také 
svůj vlastní tarif.

Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relač-
ním tarifu je území rozděleno na větší počet poměr-
ně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několi-
ka málo těsně sousedícími obcemi. Cena jízdného je 
vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami 
a odpovídá kilometrickému tarifu podle nejkratší tra-
sy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fix-
ní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším měs-
tem, může být cena vyšší, tak aby např. odpovídala 
dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif 
je pro uživatele veřejné dopravy spravedlivější a pře-
hlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu 
jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní 
mapky, která je umístěna na každé zastávce.
Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi
Dostatečný prostor musí být věnován projednávání 

Zpřístupnění památek
V rámci Dnů evropského dědictví 2011 budou 
veřejnosti zpřístupněny v těchto termínech ná-
sledující kulturní památky a zařízení:

Městská věž 10.–11. 9. 2011 13 - 17 hod.
17.–18. 9. 2011 13 - 17 hod.

Kostel NPM

11. 9. 2011 14,30 - 16,30 hod.
12. 9. 2011 18 - 19 hod.
14. 9. 2011 18 - 19 hod.
16. 9. 2011 17 - 19 hod.
18. 9. 2011 14,30 - 16,30 hod.

Městské 
muzeum

14. 9. 2011 14 - 17 hod.
17. 9. 2011 10 - 12, 13–15 hod.

Židovská 
synagoga

10.–11. 9. 2011 12 - 17 hod.
17.–18. 9. 2011 12 - 17 hod.

Každý den v Jevíčku 
Vždycky, když volám své rozšafné tetičce do Jevíč-
ka, tak se jí úvodem ptám: „Co je nového?“ Větši-
nou mi však po krátké odmlce odpoví: „No, ani Tě 
chlapče nevim.“ Po podobné odpovědi „vyrukuji“ 
s mnoha zdejšími novinkami i postřehy. Načež se 
mě milá tetička zase zeptá: „A jakpak to všecko viš, 
dež tade ani néseš.“ 
Inu, jak bych to věděl, no přeci hlavně z internetu. 
Vždyť díky městské webové kameře jsem na náměs-
tí každý den. A hlavně v zimě „chodím“ pravidelně 
po ránu na „Eská“. Proč? No přece, abych v míst-
ní stanici pobočky Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě zjistil, kolik zde naměřili stupňů 
mrazu. Podle této informace potom mohu posoudit, 
zda-li mně na chalupě nezamrzla voda.

-pak-

Poděkování
Děkujeme za kvalitně a dobře odvedenou prá-
ci zaměstnancům firmy Instalatérství Josef 
Bidmon, Jevíčko, a to p. Romanovi Vrbovi a p. 
Vítězslavu Müllerovi. 

Manželé Němcovi, Stochov-Slovanka

Vážení pacienti, 
od září 2011 Vám nabízíme možnost ob-
jednání se předem na vyšetření. 
Po, Čt, Pá 10-12 hod. 
Út 10-15 hod. 
St 11-14 hod. 16-18 hod.

Ordinace MUDr. Jana Trčková, 
tel.: 461 326 272.

Dluhová poradna 
Od října 2011 bude v prostorách MěÚ Je-
víčko ve spolupráci s Krizovým centrem 
J. J. Pestalozziho Svitavy zahájen provoz 
„dluhové poradny“. Konzultační hodiny 
pracovnice krizového centra budou pro-
bíhat 1x měsíčně, konkrétní datum bude 
následně upřesněno, dále viz kontakty na 
přiloženém letáku.

Redakční rada 
Jevíčského zpravodaje
Ing. Roman Müller, Ing. Jan Suchomel, 

PaedDr. Štěpán Blažek, Jiří Smékal, 
Dalibor Šebek, Helena Vykydalová, 

Mgr. Robert Jordán a Pavla Konečná.

Nové sběrné místo
Na ulici Třebovské v lokalitě U sv. Tro-
jice bylo zřízeno nové sběrné místo na 
tříděný odpad (nádoby na papír, plast 
a sklo) z důvodu posílení počtu kontej-
nerů v severozápadní části města. Děku-
jeme občanům za jejich aktivní přístup 
ke třídění. Dle množství vytříděného od-
padu poskytuje společnost EKO-KOM 
obcím finanční příspěvky na třídění od-
padu a spolupodílí se tak na úhradě ná-
kladů na tříděný sběr.

nových jízdních řádů s obcemi. Právě starostové znají 
nejlépe přepravní potřeby svých občanů. V současné 
době jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády projedná-
vány s dopravci.  Projednávání s obcemi bude pro-
bíhat průběžně od 5. 8. do 30. 9. V tomto termínu 
budou také návrhy jízdních řádů zveřejněny na inter-
netových stránkách www.oredo.cz.  První návrh vla-
kových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 13. 
6. do 20.6. Občané budou mít možnost vznést při-
pomínky písemně nebo prostřednictvím elektronické-
ho formuláře, který bude zveřejněn na internetových 
stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní 
máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které 
by měly být v novém projektu řešeny, můžete nám je 
zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních nedorozumě-
ních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude sys-
tém IREDO – integrovaná regionální doprava Pardu-
bického kraje – dobře plnit svůj účel, tedy sloužit 
cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v ces-
tování veřejnými dopravními prostředky.
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 9. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 17. srpna 2011
9/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Paro-a) 
lek, Dušan Pávek, dipl. um. a Ing. Kamil Stopka,

program zasedání,b) 
prodej pozemků p. č. 222/5 (575 m²) a p. č. c) 

3073/3 (635 m²) – oba zahrada v k. ú. Jevíčko-před-
městí společnosti SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 
696, 679 63 Velké Opatovice za cenu 450 Kč/m², 
celkem 544.500 Kč + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč, 

smlouvu o smlouvě budoucí směnné a smě-d) 
nu částí pozemků p. č. 4224/2 – orná půda, p. č. 
530/21 – orná půda, p. č. st. 1013/2 – zastavěná plo-
cha a nádvoří a p. č. 5452 – ostatní plocha, vše v k. 
ú. Jevíčko-předměstí v celkové výměře dle geometric-
kého zaměření po realizaci stavby v majetku Města 
Jevíčka za části pozemků p. č. 4221/2 – orná půda 
a p. č. 4222/2 – orná půda, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí v celkové výměře dle geometrického zaměře-
ní po realizaci stavby v majetku společnosti AVEKO 
Servomotory, s. r. o.,

prodej pozemku p. č. 4241/21 (19 m²)  a p. č. e) 
4241/22 (19 m²) – oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí Milanu Svitákovi, Tehovská 1408/31, Pra-
ha 10 za cenu 5.000 Kč/pozemek, celkem 10.000 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Milanem Svitákem na prodej pozemků p. 
č. 4241/21 a p. č. 4241/22 – oba orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

prodej pozemků p. č. 3058/1 (2864 m²) – trvalý f) 
travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí Ing. Anně Se-
kerkové, Biskupice 3, 569 43 Jevíčko za cenu 120 Kč/
m², celkem 343.680 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a Ing. Annou Sekerkovou,

koupi pozemku p. č. 3057/4 (32 m²) – ostatní plo-g) 
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí od Ing. Anny Sekerkové, 
Biskupice 3, 569 43 Jevíčko za cenu 120 Kč/m², cel-
kem 3.840 Kč + úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi 
Ing. Annou Sekerkovou a Městem Jevíčko, 

prodej nově zaměřených pozemků p. č. st. 1340 h) 
(57 m²) – zastavěná plocha a nádvoří za cenu 300 
Kč/m² a p. č. 46/4 (28 m²) – zahrada za cenu 70 
Kč/m², celkem 19.060 Kč, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí Věře Kaderkové, Záhumení 597, 679 63 Velké 
Opatovice + úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 500 Kč + úhradu vyhotovení 
geometrického plánu v hodnotě 7.056 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Věrou Kaderkovou 
na prodej pozemků p. č. st. 1340 – zastavěná plocha 
a nádvoří a p. č. 46/4 – zahrada, oba v k.ú. Jevíčko-
předměstí,

kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Petrem i) 
Šejnohou, Křenov 149, 569 22 Křenov na koupi po-
zemku p. č. st. 50/2 (212 m²) – zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov za cenu 150 Kč/
m², celkem 31.800 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč,

nabytí pozemku p. č. 2490/2 (22 m²) – trvalý j) 
travní porost v k. ú. Zadní Arnoštov, dle geometric-
kého plánu č. 208-464/2011 do vlastnictví města,

cenovou nabídku a SOD mezi mezi Městem Je-k) 
víčko a firmou Mrňka, a. s., 798 52 Konice – Bídov 
463 na akci: „Výměna oken v Synagoze, ul. Soudní, 
Jevíčko“ ve výši 371.976 Kč vč. DPH,

vícepráce provedené firmou Mrňka, a. s., 798 52 l) 
Konice – Bídov 463 na akci: „Výměna oken ve dvor-
ním traktu stávající budovy MěÚ“ za částku 14.776 
Kč vč. DPH,

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíč-m) 
ko a firmou Mrňka, a. s., 798 52 Konice – Bídov 
463 na akci: „Výměna oken budovy MěÚ“ za částku 
159.080 Kč vč. DPH,

cenovou nabídku a SOD  mezi Městem Jevíčko n) 
a VPO Protivanov, a. s., na akci: „Výměna oken ve 
spojovacích chodbách v budově MŠ Jevíčko“ za část-
ku 44.933 Kč vč. DPH a provedení zednických prací 
do 50.000 Kč vč. DPH svépomocí města,   

ustanovení redakční rady Jevíčského zpravodaje o) 
ve složení: Ing. Jan Suchomel, PaedDr. Štěpán Bla-
žek, Ing. Roman Müller, Jiří Smékal, Dalibor Šebek, 
Helena Vykydalová, Pavla Konečná a Mgr. Robert 
Jordán,

9/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a) 

a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu a Bc. Jana 
Finsterleho,

9/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í :
rozbor hospodaření města Jevíčko za období I.-a) 

VI. 2011,
zprávu finančního výboru,b) 
zprávu kontrolního výboru,c) 
informace Policie ČR týkající se osoby Mirosla-d) 

va Palcera,
informaci o petici občanů proti prodeji pozemku e) 

p. č. 4000 v k. ú. Jevíčko-předměstí s opatřením uve-
deným v zápisu,

návrh obecně závazné vyhlášky města Jevíčko č. f) 
6/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství ve městě Jevíčku,

9/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
starostu Města Jevíčko, jednáním za město ve ve-a) 

řejném výběrovém řízení s Pozemkovým fondem ČR 
ve věci převodu (koupě) pozemku p. č. 2490/2 v k. 
ú. Zadní Arnoštov.

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta 

Usnesení z 19. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 3. srpna 2011

1/19 Rada schvaluje provedení nátěru oken bytu 
č. 10 na ul. Nerudova 529 v Jevíčku,
2/19 Rada schvaluje CN firmy VPO Protivanov na 
výměnu oken domu na ul. Okružní I/276 za částku 
11.746 Kč vč. DPH,
3/19 Rada neschvaluje záměr prodeje bytového 
domu č. p. 91 na ul. Růžová,
4/19 Rada schvaluje rozšíření stávajících sběr-
ných míst na tříděný odpad a pověřuje IT zajištěním 
vybudování zpevněné plochy,
5/19 Rada schvaluje, od 1. 9. 2011, snížení nájem-
ného za přízemní byt v bytovém domě na ul. K. H. 
Borovského 465 na 50 % současného nájmu, kde 
povrchová úprava stěn bude řešena obložením se sa-
movolným odvětráváním,
6/19 Rada pověřuje místostarostu jednáním s ná-
jemníky přízemního bytu v bytovém domě na ul. K. 
H. Borovského 465 s možností přidělení náhradního 
bytu,
7/19 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním ceno-
vých nabídek na výměnu oken na bytě č. 2 č. p. 364 
na ul. Biskupická,
8/19 Rada uděluje souhlas se stavbou garáže ža-
dateli dle zápisu,

9/19 Rada schvaluje příspěvek na vydávání Vlasti-
vědných listů Pardubického kraje ve výši 2.000 Kč,

10/19 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 
53 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. Okruž-
ní I žadatelům dle zápisu, za částku 2 Kč/m²/rok na 
dobu neurčitou,

11/19 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na 
každého účastníka letního tábora v Drhlenách v Čes-
kém ráji, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného 
SRPS ZŠ Jevíčko dle předloženého seznamu,
12/19 Rada pověřuje vedoucího organizačního 
odboru vypracováním nájemní smlouvy týkající 
se provozování prodejního automatu na svíčky na 
místním hřbitově s firmou ADIE, s. r. o., nám. E. 
Husserla 16, Prostějov s poplatkem za užívání ve-
řejného prostranství dle platné OZV města Jevíč-
ko,

13/19 Rada schvaluje užití vozidel SDH Jevíčko 
k jízdám na akce v měsíci srpnu 2011 dle zápisu,
14/19 Rada schvaluje úhradu finančních nákladů 
na doprovodný kulturní program v rámci akce „Je-
víčská pouť 2011“ do částky 50.000 Kč,

15/19 Rada schvaluje zrušení úhrad za zábor ve-
řejného prostranství pro stánkový prodej v rámci po-
řádané akce „Jevíčská pouť 2011“ dne 14. 8. 2011. 
Velikost záboru jednotlivých prodejních míst, bude 
korigováno pořadateli,

16/19 Rada schvaluje úhradu 1 ks stromu lípy srd-
čité – Tilia cordata ‘Green Globe‘ částkou 5.000 Kč 
vč. DPH stejným podílem Města Jevíčko a Gymná-
zia Jevíčko, který bude zasazen dne 22. 8. 2011 na 
počest výročí 800 let od narození sv. Anežky České 
u sochy J. A. Komenského před budovou Zámečku,
17/19 Rada schvaluje zakoupení multifunkční 
barevné tiskárny pro potřeby Infocentra do částky 
5.000 Kč bez DPH,
18/19 Rada schvaluje zakoupení barevné inkousto-
vé tiskárny pro potřeby MěÚ Jevíčko do částky 1.700 
Kč vč. DPH vč. jedné sady originálních náplní do 
částky 1.900 Kč vč. DPH,
19/19 Rada schvaluje ukončit smlouvy o ubytování 
s neplatiči ubytovny města ke dni 20. 8. 2011,
20/19 Rada pověřuje tajemníka MěÚ ve spoluprá-
ci s JUDr. Jahodovou zajištěním předání dlužných 
nájmů za ubytování Okresnímu soudu ve Svitavách 
k jejich vymožení,
21/19 Rada schvaluje personální opatření ve Stře-
disku pečovatelské služby v Jevíčku dle zápisu, 
22/19 Rada schvaluje směrnici č. 4/2011 kterou 
se stanoví „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic 
a stížností“,
23/19 Rada schvaluje cenovou nabídku VPO Proti-
vanov ve výši 14.526 Kč vč. DPH na dodávku okna 
pro potřeby školní družiny ZŠ Jevíčko,
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Policejní zprávy srpen 2011
9. 8. 2011  Hledal teplé hnízdečko – muž 
bez domova obviněn 
Do opuštěného rodinného domu na 
Jevíčsku se v pondělí v odpoledních 
hodinách vloupal muž bez domova. 
V domě, kam vnikl bez oprávnění, 
setrval jen dvě hodiny a přišla si 
pro něj policie. Podezřelý nic neod-
cizil, ale tím, že se do domu  vlou-
pal, se dopustil několika protiprávních 
jednání. Ještě tentýž den byl zhruba 40letý 
muž obviněn. Ve zkráceném přípravném říze-
ní mu policisté sdělili podezření ze spáchání 
přečinu porušování domovní svobody a krá-
dež. Případ bude s největší pravděpodobnos-
tí v nejbližší době projednáván u soudu. Po-
dezřelému v případě prokázání viny hrozí až 
dvouleté vězení.

18. 8. 2011  Ukázněné řidiče čekal dárek 
– nevšední dopravní kontrola 
Včera, dne 17. 8. 2011 se mohli řidiči jedoucí 
mezi devátou a jedenáctou hodinou večer při 
vyjíždění z města Jevíčka ve směru na Chorni-
ce potkat s nevšední dopravní kontrolou.  
Krom hlídky dopravních policistů byla na mís-
tě kontroly přítomna i zástupkyně České aso-
ciace pivovarů a sladoven. Všichni ti, co byli 
zastaveni a jejichž dechová zkouška byla v na-

prostém pořádku, obdrželi od zmíněné zástup-
kyně firmy dárek v podobě láhve nealko-

holického piva, informačního letáku 
a jednorázového alkohol-testeru.
Vlastně všichni, kteří místem ve 
zmíněnou dobu projížděli, přesně-
ji 16 řidičů, si mohlo domů odvézt 
zmíněné předměty. A jaké byly re-

akce samotných řidičů a řidiček? 
Všechny  drobný dárek nejen zaskočil, 

ale zároveň i pravděpodobně mile překvapil.

26. 8. 2011  Ukradli stříbrnou Octávii – 
vůz byl řádně zajištěn, přesto zmizel 
Policisté pátrají po odcizeném osobním mo-
torovém vozidle Škoda Octavia. Toto vozidlo 
mělo být odcizeno v Jevíčku na jedné z ulic 
ze čtvrtka na pátek. Ráno uživatel vozidla zjis-
til, že přestože vůz řádně uzamknul a zabezpe-
čil, z ulice zmizel. Jedná se o stříbrnou Škodu 
Octávii registrační značky 5U2 1758 v hodno-
tě 300 tisíc korun. Ve vozidle byl uložen no-
tebook a navigace. Krádeží těchto věcí byla 
způsobena majiteli vozidla další škoda a to ve 
výši 10 tisíc korun. Po vozidle bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání. Policie by uvítala jakékoli 
informace vedoucí nejen k nalezení odcizené-
ho vozu, ale i k pachateli. Máte-li jakékoli po-
znatky, volejte prosím na linku 158. 

Usnesení z 20. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 8. srpna 2011
1/20 Rada neschvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 4232/1 – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí,
2/20 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku Chornickému železničnímu klubu ve výši 
2.000 Kč, v souvislosti s přípravami Mikulášské jíz-
dy zvláštního vlaku dne 26. 11. 2011,
3/20 Rada pověřuje místostarostu a IT města 
provedením místního šetření za domem č. p. 310 
na ul. Okružní IV, za účelem zjištění technického 
stavu hradeb,

4/20 Rada schvaluje ukončení smlouvy na umís-
tění reklamní tabule s Veronikou Janíkovou, Brněn-
ská 761, Jevíčko,
5/20 Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a firmou Jaroslav Nastoupil, 
Palackého 23, Moravská Třebová, na umístění re-
klamní tabule na sloup VO, dle přílohy zápisu, za 
částku 800 Kč bez DPH/rok/1 tabule,
6/20 Rada schvaluje zakoupení nábytkové skříně 
za částku 17.500 Kč bez DPH pro potřeby MěÚ,
7/20 Rada schvaluje pronájem 3 ks kontejnerů 
na separovaný odpad za částku 180 Kč vč. DPH/
měsíc,

8/20 Rada schvaluje zakoupení 4 ks lavic, které 
budou vhodně umístěné v ulicích města do částky 
25.000 Kč vč. DPH,
9/20 Rada schvaluje CN firmy Josef Bidmon, Je-
víčko na výměnu plynového kotle v bytě č. 1 na ul. 
Komenského 167 za částku 27.940 Kč vč. DPH,
10/20 Rada pověřuje IT města zajištěním ořezání 
keřů na ul. Olomoucká v Jevíčku.

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta 

Usnesení z 21. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 15. srpna 2011
1/21 Rada pověřuje IT zajištěním CN na nejnut-
nější opravy hradebního tělesa, 
2/21 Rada pověřuje místostarostu jednáním s ma-
jitelkou č. p. 164 ve věci odvedení dešťové vody z ků-
len přiléhajících k hradbám, aby nedocházelo k jejich 
podmáčení,
3/21 Rada pověřuje místostarostu ve spolupráci 
s JUDr. Jahodovou zjištěním dalšího postupu v pří-
padě exekučního příkazu č. j. 065 EX 01886/10-005,
4/21 Rada neschvaluje záměr prodeje pozemku 
v majetku města žadateli dle zápisu,
5/21 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Měs-
tem Jevíčko a VHOS, a. s., Moravská Třebová na do-
dávku vody a odvádění odpadních vod z kašny na 
Palackého náměstí,
6/21 Rada pověřuje místostarostu zajištěním pí-
semných stanovisek všech dotčených orgánů týkající 
se návrhu změny regulačního plánu MPZ Jevíčko,
7/21 Rada schvaluje výjimku ze záboru veřejného 
prostranství pro žadatele dle zápisu na dobu 2 let 
z důvodu spolupodílení se na zadláždění prostoru 
před budovou Hostince Na Dvorci,
8/21 Rada schvaluje umístění stojanu na jízdní 
kola před prodejnou ENAPO na Palackého náměstí 
v Jevíčku,
9/21 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku v částce 1.000 Kč Klubu chovatelů jezevčíků 
ČR na pohár pro vítěze výstavy jezevčíků, která se 
bude konat 11. 9. 2011 v areálů SK,
10/21 Rada schvaluje obnovení stánkového prode-
je na Palackého náměstí ve vyhrazené části před so-
chou TGM s platností od 1. 9. 2011,
11/21 Rada schvaluje opravu lavic na Palackého 
náměstí pracovníky města,
12/21 Rada schvaluje úhradu finančních nákladů 
na zajištění technického zázemí a občerstvení pro 
hosty a účinkující v rámci akce „Jevíčská pouť 2011“ 
do částky 50.000 Kč,
13/21 Rada ukládá vedoucím organizačních složek 
města, vyžádat si předchozí souhlas rady města, při 
zřejmém provádění činností nad rámec činností po-
psaných v organizačním řádu a pracovní náplni,

24/19 Rada pověřuje IT zajištěním kompletní CN 
na dodávku 8 oken pro budovu MěÚ Jevíčko,
25/19 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distri-
buce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, na stavbu „Je-
víčko K. Čapka 4222/2 AVEKO Servomotor“ – Nové 
kabelové vedení NN,
26/19 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových 
prostor v budově č. p. 1 na Palackého náměstí v Je-
víčku,

27/19 Rada schvaluje CN firmy Josef Bidmon, Je-
víčko k osazení jímky u domu č. p. 35 v Zadním Ar-
noštově za částku 29.600 Kč bez DPH,
28/19 Rada schvaluje CN firmy Josef Bidmon, Je-
víčko k provedení rekonstrukce havarijního stavu ka-
nalizace bytového domu č. p. 421 na ul. Třebovská 
za částku 34.620 Kč bez DPH,
29/19 Rada schvaluje CN firmy VPO Protivanov na 
výměnu 2 ks oken domu č. p. 57 na ul. Soudní za 
částku 23.929,70 Kč vč. DPH,

30/19 Rada schvaluje umístění televizního satelitu 
na vnější zeď bytového domu č. p. 551 na ul. M. Mi-
kuláše žadatelce dle zápisu. 

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta

14/21 Rada schvaluje podání žádostí k pokácení 
dřevin uvedených dle zápisu na doporučení komise 
životního prostředí,
15/21 Rada schvaluje pronájem sálu Zámečku spo-
lečnosti Chráněná ICT Deep Boskovice k uskutečně-
ní bezplatného kurzu pro seniory „Senioři komuni-
kují“ za částku 2.000 Kč vč. DPH,
16/21 Rada schvaluje odměnu panu Františkovi 
Plechovi, ve výši dle přílohy zápisu, za zpracování 
zápisů do Kroniky města Jevíčko,
17/21 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových 
prostor na ul. Kostelní 41 v Jevíčku,

18/21 Rada pověřuje tajemníka a místostarostu ve 
spolupráci s JUDr. Jahodovou přípravou OZV města 
Jevíčko pro usměrnění parkování vozidel a umisťová-
ní popelnic na Palackého náměstí,
19/21 Rada pověřuje starostu jednáním s dopravci 
ve věci dlouhodobějšího stání autobusů na Palacké-
ho náměstí,
20/21 Rada pověřuje IT zajištěním obnovení nátě-
rů na přechodech pro chodce dle zápisu.

Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta                              místostarosta 
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Ohlédnutí za sportovními úspěchy Davida Šimka
   Jako každoročně,tak i v minulém školním 
roce proběhly na našem okrese „Sportovní 
hry mládeže“ určené pro žáky základních 
škol praktických. Soutěží se ve čtyřech dis-
ciplínách a to: skok do dálky, sprint (60m), 
vytrvalostní běh (1500m) a hod kriketovým 
míčkem.
   Letos se tohoto atletického čtyřboje zúčast-
nili opět 3 žáci z naší školy: Jaroslav Šimek, 
Dominik Pokorný a David Šimek (žáci 9. roč-
níku ZŠ praktické). Okresní kolo se konalo 
10.5.2011 v Litomyšli na stadionu a chlapci 
jako družstvo vybojovali 3. místo. David Ši-
mek obsadil 1. místo a postoupil do kraj-
ského kola, které se konalo 19.5.2011 v Ústí 
nad Orlicí. Všichni jsme Davidovi drželi pěs-
ti, opět nezklamal a v silné konkurenci ob-
hájil 1. místo.

   Tímto úspěchem si zaručil po-
stup do celostátního kola, které 
se konalo na konci naší republi-
ky v Tachově u Mariánských Láz-
ní. David naši školu reprezento-
val v celostátním kole již potřetí 
za sebou a díky pečlivé přípravě 
a tréningu se i v tomto celostát-
ním kole nemusel za své výkony 
stydět. Umístil se v první dvacít-
ce.
   Všichni mu touto cestou ješ-
tě jednou gratulujeme a přeje-
me mnoho sportovních úspěchů 
i úspěchů v dalším osobním ži-
votě.

Za praktickou školu Horáková Lenka

Poděkování Františku PlechoviŠkolička stolního 
tenisu

Vážení rodiče, klub stolního tenisu TJ PINEC 
JEVÍČKO Vám nabízí spolupráci při využití 
volného času vašich dětí.
Vy pracujete nebo máte jiné aktivity, my dá-
váme Vašemu dítěti možnost sportovního vy-
žití mimo školní docházku případně o víken-
dech.
Pokud se Vaše dítě pro pinec rozhodne, my 
s ním budeme pracovat na jeho sportovních 
dovednostech a osobnostním rozvoji. Vám po-
tom náleží jeho podpora, pokud se občas sta-
ne nerozhodným, zda ano či ne.
Dítě se prostřednictvím pince může naučit 
přesnosti, pravidelnosti, radosti z úspěchu 
i schopnosti prohrávat, rychlé reakci, trpě-
livosti, odpovědnosti, úctě k jiným, víře ve 
vlastní schopnosti, umění rychlého rozhodo-
vání a myšlení.
Dejte svým dětem příležitost, nenechte své 
děti stagnovat v pasivní zábavě. Budeme Vám 
prostřednictvím tréninků pince pomáhat. Jak, 
o tom se přesvědčíte, když své dítě přivedete.
Ideální čas je 6-8 let věku dítěte. Tréningy bu-
dou probíhat v malé tělocvičné ZŠ v následu-
jících dnech a časech:
Pondělí 15,00 – 17,00 hod. 
Čtvrtek 15,30 – 17,30 hod. 
Děti mohou v tyto dny přijít přímo ze škol-
ní družiny.

Více o nás na www.pinec.jevicko.eu

***ZAČÍNÁME OD ZÁŘÍ 2011***

Za klub Oldřich Zecha

Poděkování rodákovi města Jevíčka, vzorné-
mu kronikáři a zdatnému průvodci jevíčské 
věži - panu Františku Plechovi.
Během víkendu, přesně před nedělním poled-
nem dne 17. 7. 2011 navštívili Jevíčskou věž – 
chloubu našeho města – mí obchodní přátelé 
Alexandr a Galina z dalekého Ruska, ze sibiř-
ského města Nojabrsk, které je vzdálené od 
Jevíčka vzdušnou čarou cca 6.000 km.
Vzhledem ke skutečnosti, že návštěvu nemohl 
osobně doprovázet starosta našeho města pan 
ing. Roman Müller, neboť zajištoval zdárný 
průběh tábora v Bobrovecké dolině, tak jsem 
se obrátil na tajemníka MěÚ pana 
Pavla Sedláka, který zajistil dopro-
vod prostřednictvím pana Františka 
Plecha.
Ve svých požehnaných letech „vybě-
hl“ na věž, aniž by byla znát únava 
či „lapání“ po dechu. Po dosažení 
výhledové plošiny, kde vzdáleným 
hostům našeho města zasvěceně vy-
právěl nejen o historii našeho měs-
ta, stejně tak i odpovídal na zvídavé 
dotazy mých přátel. Náš společný 
výstup na věž byl „odměněn“ fasci-
nujícím zvukem úderů zvonu, kte-
rý potvrdil čas pravého poledne. Po 
ukončení exkurze Alexandr a Gali-
na stvrdili výstup na věž svým dě-
kovným zápisem do této kroniky.
Touto cestou bych chtěl vyjádřit 
obdiv panu Plechovi za jeho dlou-
holeté vzorné provádění na Jevíč-
skou věž, stejně tak i za pečlivé 
vedení „knihy návštěv“ Jevíčské 
věže. Při této příležitosti součas-

ně opětovně chci panu Plechovi poděkovat 
za nespočet jeho výstupů za uplynulá léta, 
díky kterým umožnil skvostný výhled na 
naše město a překrásnou obklopující pří-
rodu pro mé přátele a obchodní partnery 
z mnoha zemí – Finska, Ruska, Běloruska, 
Izraele, Gruzie, Palestiny, Švédska. V závěru 
mého příspěvku chci současně popřát naše-
mu rodákovi panu Plechovi pevné zdraví do 
dalších let a „věrné“ návštěvníky naší věže 
z různých koutů naší planety.

L. Halačka, v Jevíčku dne 17. 7. 2011
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Jevíčský smíšený pěvecký sbor Cantilo nezahálel ani 
o prázdninách.
Letní sborová dílna
Začátkem července se celkem 18 členů sboru /včet-
ně sbormistra/ zúčastnilo čtyřdenní „IV. Letní sbo-
rové dílny“ v Lomnici u Tišnova, kterou 
pořádal spřátelený pěvecký sboru LSDa /
známý z březnového koncertu v jevíčské 
synagoze/. 
Někteří z Cantila na této dílně nebyli no-
váčky - již vloni nás 8 členů přijelo „na 
zkušenou“ a atmosféra celé akce nás na-
tolik nadchla a uchvátila, že jsme se jed-
nomyslně shodli: „Příští rok zase!“
 A jak taková dílna probíhá? Pro začátek 
se přihlásíte do jednoho z ateliérů – na 
výběr byly tyto:  mezižánrový, klasika a li-
dové písně, jazz,  novinkou letošního roku 
byl interpretační seminář sólového zpě-
vu. Každý ateliér vede zkušený odborník, 
který se vám během 4 dnů snaží vtlouci 
do hlavy 4-5 písní, které předvedete na 
závěrečném společném koncertu. Potom 
se od rána do večera jenom organizovaně 
zpívá, no a od večera do rána se zase zpí-
vá – tentokrát ale zcela neorganizovaně, u skleničky 
něčeho dobrého! 
Součástí dílny byl i doprovodný program - večerní 
koncert vedoucího jazzového ateliéru Skippa Wilkin-

se, dále pak společný koncert několika pěveckých 
sborů včetně místního LSDa, na kterém jsme vystou-
pili také my s výběrem různorodých skladeb z našeho 
repertoáru.  
Většina členů našeho sboru se zapsala do ateliéru 
klasiky a lidové písně, který vedl Pavel Koňárek, di-
rigent Sboru Janáčkovy opery Brno a sbormistr Aka-

demického sboru Žerotín. Nacvičili jsme celkem čtyři 
písně /dvě lidové a dvě latinské duchovní/ a jednu 
společnou pro všechny ateliéry. Ještě jednou tímto 
děkujeme panu Koňárkovi za pedagogický um, bez-

meznou trpělivost a smysl pro humor! 
Vrcholem celé dílny byl závěrečný koncert v místní 
synagoze, který proběhl poslední den. Při společ-
né písni více než sta zpěváků – árii „Coro di schia-
vi Ebrei“ z opery Nabucco – všem přítomným běhal 
mráz po zádech. Potom jednotlivé dílny předváděly, 
co se během čtyř dnů /ne/naučily – tréma sehrála 

svoji roli. Zajímavé byly také vstupy sólis-
tů pod vedením Tomáše Trapla, známého 
jako pedagoga Pražské konzervatoře i mu-
zikálového herce a zpěváka.  Vše průběž-
ně natáčela Tišnovská televize – reportáž 
ze „Sborové dílny“ je možné zhlédnout na 
internetu. No a pak závěrečné foto, louče-
ní a opět jednomyslné rozhodnutí: „Za rok 
nashledanou!“
Vystoupení v synagoze
Dne 12. 8. proběhla v jevíčské synagoze 
vernisáž výstavy „Náměstí ve fotografiích“. 
Na úvod vystoupil sbor Cantilo /tento-
krát ne v plném počtu, část členů si uží-
vala dovolené/ se třemi „lidovkami“ / „Go 
down, Moyzes“, „Okolo Jevíčka“, „Už ho 
vedou Martina“/. Po slavnostních proslo-
vech Mgr. Roberta Jordána a starosty měs-
ta Ing. Romana Müllera závěr patřil opět 
Cantilu a třem moderním písním /“David 

a Goliáš“, „V domě straší duch“ a „Blackbird“/. Dě-
kujeme všem zúčastněným za finanční příspěvek, kte-
rý bude použit na provoz sboru. 

Mgr. Darina Gnipová

Cantilo o prázdninách

Žijí s námi...
…psi, kočky, králíčci, fretky, želvičky a další.

V minulém článku jsme se obecně zamysleli nad vý-
běrem zvířete. V tom dnešním se budeme věnovat kon-
krétně výběru psa, protože je naším nejčastějším zví-
řecím společníkem a aspektů, které bychom měli brát 
před koupí v úvahu, je mnoho.

Je tedy rozhodnuto. Do naší domácnosti přibude pes. 
Ale jaký? Čistokrevný, s průkazem původu (dále jen PP) 
nebo bez, kříženec nebo konkrétní plemeno, z útulku, 
od chovatele, fenka nebo pes? Kritérií je mnoho.

Začněme čistokrevností. Většina lidí nechce dávat 
více peněz za čistokrevné zvíře s PP s odůvodněním, že 
na výstavy jezdit nebudou a odchovávat štěňata také 
ne. Jenže to nejsou jediné výhody zvířete s PP. Pokud 
má zvíře PP, znamená to také, že nevzniklo z úzce pří-
buzenské plemenitby a že z něho opravdu vyroste jedi-
nec plemene, které jsme si přáli. Někdy se stane, že do 
ordinace přijde štěňátko, které například vypadá jako 
kříženec kokršpaněla a jezevčíka, a majitelé tvrdí, že 
to je jorkšírský teriér, protože oba rodiče znají a jsou 
to jorkšírci. Můžou tak vypadat, ale jestli oba rodiče 
nemají PP, tak se někde nazpět v rodokmenu objevilo 
i jiné plemeno a štěňátko je tak třeba po prababičce. 
Pokud to novým majitelům nevadí, nic se neděje, ale 
pokud chtěli jorkšírka, tak budou zklamaní. Druhým 
případem, na který je potřeba si dát pozor, je ten, kdy 
oba rodiče sice mají průkaz původu (z jedince vyroste 
to, co chceme), ale štěňatům vystaven nebyl. Pláno-
vané krytí a vrh nebyl hlášený. U tohoto případu je 
potřeba si dát pozor, zda se nejedná o příbuzenskou 
plemenitbu. Nejen ve větších chovných stanicích, kde 
žijí pospolu chovné fenky a psi, se může stát „ neho-
da“ a dojít k nechtěnému spáření třeba matky se sy-
nem či bratra se sestrou a podobně. Takováto spojení 
pak s sebou nesou vyšší riziko vzniku vrozených vývo-
jových vad i jiných dispozic k různým onemocněním. 
Tato obava tedy odpadá, pokud má štěně PP, kde si 
tyto informace můžeme ověřit.

Častým argumentem pro výběr psa kříženého je do-
mněnka, že křížení psi bývají zdravější. Na tom sice 
může něco být, ale musí se jednat o jedince, který má 
i rodiče, prarodiče a praprarodiče také křížence. Pros-
tě se musí jednat o „pravou pouliční směsku“ do nej-
zazšího kolene. V takovém případě se opravdu můžou 
plemenné dispozice k různým onemocněním poněkud 

rozmělnit. Pokud ale zkřížíte například německého ov-
čáka a labradora, tak štěně je sice také kříženec, ale 
může si přinést dispozice k nemocem od obou plemen 
více či méně rovným dílem a může být i hůř než u čis-
tokrevného psa.

Zodpovědně by se měl budoucí majitel postavit 
i k výběru velikosti zvířete. Pro někoho je pes psem, 
pokud má minimálně 40 kg. Ale pokud jste subtilní 
žena, nemáte silného partnera či syna a nevlastníte 
auto s velkým kufrem, je nerozumné si tak velké zvíře 
pořizovat. Dopravit ho na ošetření na veterinu, pomá-
hat mu při pohybových obtížích nebo ho třeba pra-
videlně koupat při dermatologických onemocněních 
apod., se může stát nepřekonatelným problémem, sa-
mozřejmě vždy ke škodě zvířete. Nemůžeme předpo-
kládat, že zrovna náš pes uhyne tiše ve spánku na se-
šlost věkem bez jakýchkoli předcházejících zdravotních 
problémů. Takových šťastlivců je velmi málo. A nechat 
psa trpět bez ošetření (ne všechny zákroky lze provést 
u majitele doma) nebo ošetřování, protože na to ne-
máme vlastní nebo pomocnou sílu či ho nedostaneme 
do auta nebo ho tam dostat nechceme, protože je pes 
špinavý nebo je z různých důvodů cítit (ano, i tací jsou 
mezi námi), je značně nehumánní.

Velikost zvířete též úzce souvisí s finanční náročností 
chovu. A netýká se to jen nákladů na krmení, ale i ná-
kladů na preventivní či léčebné akce. Snad jen kromě 
vakcinace, kde je stejná dávka a cena jak pro čivavu, 
tak pro vlkodava, se množství a následně tedy i cena 
léků a přípravků odvíjí od hmotnosti. To co u 10 kg 
psa stojí 100,-  je u velkého desetinásobně dražší.

Někteří lidé chtějí udělat dobrý skutek a vzít si psíka 
z útulku. To je sice chvályhodné, ale pes z útulku by 
se například neměl brát do rodiny s malými dětmi. Po-
kud máte děti a majitel nebo správce útulku vám bude 
vnucovat nevyrovnaného německého ovčáka, vezměte 
nohy na ramena. Zkušený kynolog by vám tento počin 
měl vysvětlit a rozmluvit. Výjimkou jsou pouze štěňa-
ta narozená a správně socializovaná již v útulku. Pes, 
u kterého je veliká pravděpodobnost, že nebyl správně 
socializován a nevíte, jaké zkušenosti má za sebou, pa-
tří do rukou zkušených chovatelů.

Jestli nemáte jasno zda fenku nebo psa, rozhlédněte 
se. Možná vám napoví okolí. Má soused psa a chatr-
ný plot? Pokud si přivedete fenku, je velmi pravdě-
podobné, že při prvním hárání bude plot překonán, 
fena předčasně nakryta a sousedský konflikt zažehnut. 

I fenky samy se často vydávají po okolí hledat ženichy. 
Je dobré mít možnost fenu v době hárání zavřít pod 
zámek, vyplížit se ven pouze na venčení, a to na vo-
dítku, a nějak ty cca tři týdny přežít. Vše se dá vyřešit 
včasnou kastrací, ale pokud jste zavilí odpůrci (o kas-
tracích bude pojednáno v některém z příštích článků) 
nebo chcete chovat, musíte být připraveni. Pokud si 
přivedete psa, nemusí si se sousedovým padnout do 
oka a budou se prát. V tom případě musí být prvně 
opraven plot.

V bytovém domě též může nastat problém. Pokud 
zde už bydlí nevykastrovaná fenka a vy přivedete pejs-
ka, může tento hárající fenu cítit a v inkriminovaných 
dnech bude buď „pouze“ chřadnout, nejíst a celé dny 
ležet na rohožce, v horším případě bude i štěkat a výt 
a zapříčiní tak plnění schránky městského úřadu stíž-
nostmi. Nebo opačně, přivedete fenku a dosud klidný 
sousedův pes začne budit celý dům.

Pokud jste nezkušení chovatelé nebo osamělé ženy či 
ženy s dětmi, doporučuji spíše fenku. Mívají menší sklo-
ny k dominantnosti, a tím tedy i k možným problémům 
z toho vyplývajících. Znám tedy i fenky, které jsou agre-
sivní, a psy, kteří jsou hodní bez jakékoli výchovy, ale 
u psů- samců jsou tyto případy přece jen častější.

Při výběru plemene často rozhoduje typ srsti. 
O dlouhou se musíme denně starat, to lidé většinou 
vědí. Málokdy ale berou v úvahu predispozice urči-
tého plemene k různým onemocněním. Nemůžete si 
pomoci, zamilujete se třeba do West Higland White 
Teriéra a chcete ho za každou cenu? S velkou pravdě-
podobností budete hojněji navštěvovat veterinární or-
dinaci. Westíci velmi často trpí atopiemi a málokterý 
nemá i jen občasné potíže s kůží, očima nebo ušima. 
Němečtí ovčáci nebo labradoři zase mívají dysplazie 
kyčelních či loketních kloubů. U dlouhých psů typu 
jezevčíka se setkáváme s výhřezy meziobratlových plo-
tének s vysokými náklady na operaci a tak dále a tak 
dále. Obraťte se před koupí na odborníka či literaturu, 
ať víte, co vás může s tím kterým plemenem potkat, 
a jestli problém, pokud nastane, budete schopni ak-
ceptovat jak finančně, tak psychicky. Také se můžete 
díky včasnému zájmu dovědět, jak zkusit eventuálním 
problémům předcházet.

Takže rozhlédnout se, vzít rozum do hrsti, dvakrát 
měřit a jednou jet pro štěňátko. V příštím čísle tedy 
něco málo o štěňatech a koťatech.

MVDr. Eva Kouřilová
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Pouťový nohejbalový 
turnaj dvojic 9. ročník

V sobotu 13.8.2011 uspořádaly TJ a T. J. Sokol 
Jevíčko již 9. ročník Pouťového nohejbalového 
turnaje dvojic. Pro hráče byly na asfaltové ploše 
připraveny dva kurty.
Turnaje se zúčastnilo 6 dvojic z Jevíčka, Úsobr-
na, Bělé a Mor. Třebové. Ve skupině hrály dvo-
jice každý s každým, poté byly nalosovány do 
pavouka. Celkové výsledky turnaje:
Mor. Třebová – Pospíšil, Polák
Bělá u Jevíčka- Pazdírek, Marek
Úsobrno I – Ščudla, Písek
Jevíčko I – Sláma, Berka
Úsobrno kinders – Červinka, Písek
Jevíčko II – Slezák, Martinec
Pro hráče a diváky byla připravena pečená ku-
řátka a pivečko. Každá dvojice si odnesla něja-
kou cenu.

Za TJ a T. J. Sokol Jevíčko Radomil Sedlák.

Míčový sedmiboj 
dvojic 7. ročník

V sobotu 23. 7. 2011 proběhl za přispění 
TJ, T. J. Sokol a TC Jevíčko ve sportov-
ním areálu na Žlíbkách 7. ročník Míčové-
ho sedmiboje dvojic. Osm dvojic z Mor. 
Třebové, Jevíčka a okolí se utkalo v teni-
se, pingpongu, nohejbale, petangu, bas-
ketbale(hody na koš), házené(hody na 
bránu) a fotbale(kopy na přesnost). Po 
halových disciplínách se o prvenství dě-
lili bratři Kleinovi a Martin Schuppler 
s Ladislavem Kritzbachem  st. Po ven-
kovních disciplínách a finiši dvojic Jiří 
Čekal, Ladislav Kritzbach ml. a Radomil 
Sedlák, Jiří Sedláček vzniklo následující 
konečné pořadí.
Radomil Sedlák, Jiří Sedláček 46b.
Jiří Čekal, Ladislav Kritzbach ml. 36b.
Luboš Dostál, Pavel Dostál 35b.
Martin Schuppler, Lad. Kritzbach st. 33b.
Tomáš Klein, Adam Klein 27b.
Martin Řehoř, Marek Řehoř 22b.
Radek Vymětal, Antonín Vymětal 21b.
Jaroslav Vašíček, Ondra Kyša 18b.

Doufáme, že příští rok se najde o pár mí-
čových všeumělů více.

Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák.

Jevíčská věž o pohár města 1. ročník

O Jevíčskou věž Memoriál Přemysla Ryše 6. ročník

Již tradičně první srpnový víkend 6.-7.8.2011 
patří na Žlíbkách tenisovému turnaji „ O Je-
víčskou věž“. Po čtyřicet let byl tento turnaj 
jen turnajem čtyřher. Letos došlo ke změně.
Jelikož mladí hráči na turnaj, kde se hrají 
pouze čtyřhry nepojedou, zahájili jsme, dou-
fáme, novou tradici klasickým turnajem dvou-
her i čtyřher 1. ročník „ Jevíčská věž o pohár 
města“.
 I přes velkou nepřízeň počasí se turnaje zú-
častnilo 16 hráčů z Jevíčka, Brna, Letovic, 
Svitav, Blanska, Vel. Opatovic, Mor. Třebové, 

Kunštátu. V sobotu se začalo hrát v 9 hodin 
již za mrholení. V poledne se muselo pro neu-
stálý déšť přerušit a pokračovalo se až kolem 
16 hodiny. V neděli byly na pořadu semifiná-
lové a finálové zápasy dvouher i čtyřher, které 
také přerušil déšť. Ve výborném finále zvítězil 
Jakub Vurm z Mosilany Brno nad teprve 16-ti 
letým Tomášem Elískem, který ovšem hraje 2 
ligu za Letovice ve třech setech 6:7, 7:5, 6:2.
Jakub Vurm společně s Tomášem Vondráč-
kem je nejúspěšnějším hráčem čtyřicetileté 
historie turnaje. Několik sezon hrál mistrov-

ská utkání za náš oddíl, 
takže je to takové malé 
jevíčské vítězství. Poraže-
ní semifinalisté byli Jan 
Zezula z Blanska a Ra-
domil Sedlák z Jevíčka. 
Turnaj čtyřher vyhrála 
blanenská dvojice Jan 
Zezula, Pavel Zemánek, 
která ve finále, jež se do-
hrávalo v 19 hodin za sil-
ného deště, porazila dvo-
jici Tomáš Elísek, Jan 
Sojka 6:7, 6:2, 10:5.
Poražené semifinálové 
dvojice byly Petr Vesel-

ka, Radomil Sedlák a Vlastimil Crha, Erich 
Kalous. Hrací plány na www.cztenis.cz/jed-
notlivci.
Poděkování patří organizátorům, sponzorům 
a všem, kteří se po oba dva dny turnaje starali 
o kurty, občerstvení, hráče a všechny ostatní 
věci, které k takovému turnaji patří.

TC Jevíčko

Poslední červencový víkend 30. – 31.7.2011 
uspořádal TC Jevíčko 6. ročník tenisového tur-
naje čtyřher veteránů O Jevíčskou věž Memori-
ál Přemysla Ryše. Z Jevíčka, Radotína, Prahy, 
Brna, Kuřimi, Vel. Opatovic se sjelo celkem 15 
dvojic. Celá třetina dvojic, čili 5,
+ manželky a přítelkyně přijela z Prahy(Slovan 
Svoboda) a Radotína, našich spřátelených od-
dílů. Prvenství si již po třetí odvezla radotínská 
dvojice Ruda Muller a Karel Špringer, která ve 
finále porazila domácí dvojici Tomáš Jagoš, Ra-
domil Sedlák. Na třetím místě byla další jevíč-
ská dvojice Jan Margetin, Radek Vymětal, která 
v boji o bronz porazila dvojici ze Slovanu Svo-
boda Richard Moravec, Jiří Drvota. 11 dvojic si 
zahrálo i turnaj poražených, tzv. útěchu. I přes 
sobotní nepřízeň počasí si turnaj všichni užili. 
Ženy z našeho oddílu přichystaly pro všechny 
výborné občerstvení(sekaná, chlebíčky, poma-
zánky, saláty, atd.). Dále byly pro hráče i hos-
ty připraveny kuřecí stehýnka, grilované steaky,  
klobásy, které bravurně připravoval Nahid Mr-
voljak a další pochutiny i tekutého rázu.
V sobotu večer proběhlo v místní restauraci Ha-
vana club vystoupení pražské bluesrockové sku-
piny Plum jam, která je spřátelena s většinou 
pražských a radotínských účastníků turnaje.  
Na pódiu všichni předvedli, že vládnou nejen 
tenisovou raketou, ale i výborným tanečním 
uměním. V neděli při předávání cen, kterého 
se zúčastnil i pan starosta,bylo všem líto, že 
turnaj není alespoň týdenní a už se všichni tě-

šili na další ročník. Pevně věříme, že se turnaj 
bude dále rozšiřovat o další „perspektivní vete-
ránské dvojice“.
Poděkování patří organizátorům, sponzorům 
a všem, kteří se po oba dva dny starali o kurty, 
občerstvení, hráče a všechny ostatní věci, které 
k takovému turnaji patří.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák 
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Čtvrtek 8. září 2011  Z A V Ř E N O CVIČENÍ PILATES  
PRO ŽENY 

Středa 14. září 2011  Z A V Ř E N O 
ZAHÁJENÍ  

SENIORSKÉHO KLUBU 
pod vedením Mirky Ambrozové 

Čtvrtek 15. září 2011  Z A V Ř E N O CVIČENÍ PILATES  
PRO ŽENY 

Pondělí 19. září 2011 Z A V Ř E N O 

15:30 ÚVODNÍ LEKCE 
      ANGLIČTINY 

pro děti 3 - 6 let 
Pod vedením Lenky Grulichové 

Úterý 20. září 2011  

9:30 ÚVODNÍ LEKCE 
HRÁTEK S DĚTMI  

 Pro děti 1 – 2 roky 
Pod vedením Radky Jelínkové 

(Sedláčkové) 

15:30 ÚVODNÍ LEKCE 
FLÉTNY 

foukání pro zdraví pro děti 4 - 6 let 
Pod vedením Báry Haasové 

 

Středa 21. září 2011  
9:30 ÚVODNÍ LEKCE 

BAREVNÉHO 
DOPOLEDNE 

Pod vedením Renaty Štindlové 

SENIORSKÝ KLUB 
návštěva Poličky 

prohlídka města s průvodcem 

Čtvrtek 22. září 2011  

9:30 ÚVODNÍ LEKCE 
HRÁTEK S DĚTMI 

Pro děti 2 -4 roky 
Pod vedením Radky Jelínkové 

(Sedláčkové) 

CVIČENÍ PILATES  
PRO ŽENY 

Pondělí 26. září 2011 Z A V Ř E N O 15:30 ANGLIČTINA 
pro děti 3 - 6 let 

Úterý 27. září 2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

15:30 FLÉTNA 
foukání pro zdraví pro děti 4 - 6 let 

Středa 28. září 2011  STÁTNÍ SVÁTEK 
Z A V Ř E N O 

STÁTNÍ SVÁTEK 
Z A V Ř E N O 

Čtvrtek 29. září 2011  
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

15:30 TVOŘIVÁ DÍLNA 
výroba dekorace do bytu  

pro děti 2 – 6 let 
CVIČENÍ PILATES  

PRO ŽENY 

 

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

informace na samostatných 
plakátech 

 

 

Středa 7. září 2011 Z A V Ř E N O 

Středa 14. září 2011 zahájení 

Středa 21. září 2011 návštěva Poličky 
prohlídka města s průvodcem 

Středa 28. září 2011 STÁTNÍ  SVÁTEK    Z A V Ř E N O 

 

 

04.09. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Březová, SK Jevíčko
09.09. 19:00 Lampiónový průvod pro děti za památkami města, sraz u Měst. věže
10.09. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Zámrsk, SK Jevíčko
10.09. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Dolní Újezd B, SK Jevíčko
17.09. 16:30 Fotbal – muži B, Jevíčko – Linhartice B, SK Jevíčko
18.09. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Sebranice, SK Jevíčko
24.09. 06:30 Výlet do Mikulova, MěK Jevíčko
24.09. 10:00 Fotbal – přípravka- turnaj, SK Jevíčko
24.09.–25.09. 12:00 Výstava drobného zvířectva a ptactva, areál chovatelů
25.09. 14:15 Fotbal – dorost, Jevíčko – Bystré, SK Jevíčko
25.09. 16:30 Fotbal – muži A, Jevíčko – Bystré, SK Jevíčko
28.09. 14:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Morašice, SK Jevíčko
28.09. 16:00 Fotbal – muži B, Jevíčko – Kunčina B, SK Jevíčko
30.09. 18:00 Vernisáž výstavy obrazů R. Selingera, MěK Jevíčko
  Výstava potrvá od 01.10.–09.10.2011, sál Zámečku

3. 9., sobota v 17:30 hod., Americký širo-
koúhlý film:
PAŘBA V BANGKOKU
Volné pokračování úspěšné komedie ,,Pařba ve Ve-
gas“. Nyní jedou Phil, Stu, Alan a Doug do exotické-
ho Thajska na Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné 
rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a na-
plánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. 
Jenže ne všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. 
Co se stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale 
co se stane v Bangkoku si nedokážete představit 
ani v té nejbujnější fantazii. Takže hurá na svatbu… 
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, 
Justin Bartha, Ken Jong a další.
Vstupné: 69 Kč 102 minut, mládeži přístupný, do 
12 let nevhodný

10. 9., sobota v 17:30 hod., Americký ši-
rokoúhlý film v českém znění:
KUNG FU PANDA 2
Dvojnásobně pandastické tajemství Dračího bo-
jovníka odhaleno, hrdý jako páv ale drsný jako 
bojovník, který říká: ,,Přece nenechám zničit něco, 
co jsem se právě naučil.“ Pokud uspěje, odměnou 
mu bude nejen další hrdinský kousek na kontě, ale 
i rýsující se skládačka střípků vlastní minulosti, 
které naznačují, že jeho tatínek asi doopravdy nebyl 
houser. A tak se nechme překvapit neuvěřitelný-
mi příhodami našeho hrdiny, chlupatého pandi 
chlapíka Po.
Vstupné: 69 Kč, 91 minut, mládeži přístupný

17. 9., sobota v 17:30 hod., Americký ši-
rokoúhlý film:
PRINC A PRUĎAS
Princ Thadeous se ze všeho nejlíp umí povalovat 
a závidět bratrovi, princi Fabiousovi jeho proslulost 
a sličnou dívku Belladonnu, kterou si přivezl z posled-
ní výpravy, aby ji pojal za manželku. Jenže na scéně 
se objeví čaroděj Leezar, jenž se Belladonny zmocní 
a unese ji na svůj hrad. A tak se ženich vydá na její zá-
chranu se svým bratem Thadeousem, vstříc mnoha ne-
bezpečenstvím i překvapením… Hrají: Danny R. McBri-
de, James Franco, Natalie Portman, Zooey Deschanel, 
Justin Theroux, Damian Lewis, Toby Jones a další.
Vstupné: 69 Kč, 102 minut, mládeži nepřístupný

24. 9., sobota v 17:30 hod., Americký ši-
rokoúhlý film v českém znění:
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
Končí příběh, který změnil svět. Přichází poslední 
dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V tomto vý-
pravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem 
do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo 
v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to 
ale Harry Potter, kdo bude muset podstoupit oběť 
největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Lordem 
Voldemortem a tady všechno končí… Hrají: Daniel 
Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bon-
ham Carter, Bonnie Wright, Maggie Smith, Evanna 
Lynch, Natalia Tena a další. 
Vstupné: 69 Kč, 130 minut, mládeži přístupný, do 
12 let nevhodný

V ZÁŘÍ OPĚT OTVÍRÁME A V NOVÉM
           DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOU TYTO AKTIVITY

Pondělí 15:30 
ANGLIČTINA

pro děti 3 - 6 let
děti se zde hravou formou 

seznamují s prvními 
anglickými slovíčky.

LENKA GRULICHOVÁ

Úterý 19:00 
ČAS PRO SEBE
tvořivá dílna pro maminky
2. týden večer (bez dětí)

JANA JUNKOVÁ
další různé lektorky

Úterý, čtvrtek 9:30 
HRÁTKY S DĚTMI
cvičení pro rodiče s dětmi 

Za doprovodu básniček a písniček se 
nejprve přivítáme, pak si vsedě nebo 

vleže na podložce procvičíme všechny 
části těla. Naučíme se množství nových, 

jednoduchých, snadno 
zapamatovatelných říkadel, doplněných 
nějakou aktivitou. Při cvičení budeme 

využívat různé pomůcky, jako jsou 
overbally, padák, gymbally, rytmické 
nástroje, maňásci a další. Zkrátka 

nepřijdou ani maminky. Do lekcí budou 
zařazeny speciální cviky na formování 
problematických partií a naše dětičky 

nám budou pomáhat. 
RADKA JELÍNKOVÁ (Sedláčková)

Úterý 15:30
FLÉTNA

pro děti 4 - 6 let
VESELÉ PÍSKÁNÍ, ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ

malá škola hry na zobcovou flétnu.
Děti se učí hře na zobcovou flétnu, která 

je v porovnání s jinými hudebními 
nástroji snadná.

Velký význam pro děti předškolního 
věku má i rozvoj jemné motoriky a 

cvičení paměti. Tím pomáháme rodičům 
v nácviku dovedností potřebných ke 
zdárnému zvládání školní docházky.

Dechová gymnastika, která je součástí 
výuky, učí děti správnému dýchání, což 
je vhodné nejenom pro zdravé děti, ale 

především pro děti s dýchacími 
zdravotními obtížemi (např. astma).

BÁRA HAASOVÁ

Čtvrtek 15:30 
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Setkání s různými výtvarnými 
technikami. Podpora a rozvoj 

zejména jemné motoriky u dětí 
od dvou let. Nácvik stříhání, 
správného držení tužky atp. 

JANA JUNKOVÁ

Čtvrtek 15:30 
SETKÁNÍ 

S POHÁDKOU
Každý třetí čtvrtek v měsíci 
literárně – výtvarné odpoledne

BÁRA HAASOVÁ

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

Dále nabízíme: 
Volnou hernu v úterý a ve čtvrtek po cvičení cca 10:30.
Kreativní dopoledne pro maminky (dle rozpisu) 
1.čt.  malá tvořivá dílna pro maminky
2.čt. zdravé vaření – výživa dětí v prvních letech života, 
zdravé vaření, zlepšení nebo ovlivnění průběhu léčby po-
mocí správných stravovacích návyků některých civilizač-
ních chorob (obezita, diabetes, vysoký krevní tlak atp.). 
A seznamování i s jinými životními styly (vegetariánství, 

makrobiotika, náboženství atp.) a dietami (diabetes, ce-
liakie atp.). 
3.čt. přednáška Hero
4.čt. kosmetika, móda
Cvičení PILATES pro ženy ve čtvrtek v podvečer.
Využití solné jeskyně navrhnutý termín je v pátek dopo-

ledne od 10:00 hod. Zahájení v měsíci říjnu.
Sauna na Žlíbkách. Navrhnutý termín je čtvrtek od 
17:00 hod. Zahájení v měsíci říjnu.
A potom plavání dětí od 1–3 roky a od 3–6 let ve škol-
ním bazénu ve Velkých Opatovicích. Zahájení po na-
puštění bazénu.

Jednorázové akce: 
termíny jsou předběžné. Prosíme, 

sledujte jednotlivé plakáty.
20.9. úterý valná hromada
8.10.  sobota Den pro rodinu – oslava 

narozenin
10.11. čtvrtek lampionový průvod
4.12. neděle mikulášská s Městem
25. 2. Sobota Masopustní karneval
21.4. čtvrtek den Země
2.6. sobota dětský den na Žlíbkách

Kontakty:
Jana Junková 608 51 71 12
e-mail: repak2005@volny.cz 
Bára Haasová 776 74 46 15

e-mail: bara@jevicko.org
www.jevicko.org/paloucek

e-mail: paloucek@jevicko.org
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RŮZNÉ

Městská knihovna Jevíčko

Letní tábor na městské chatě ve Smolenském údolí

Od září půjčujeme, tak jako po celý rok:

pondělí 12.30 – 19.00
úterý 8 -- 11 12.30 – 16.00
středa 8 -- 11 12.30 – 16.00
čtvrtek 8 -- 11 12.30 – 17.00

Pouze ve čtvrtek 22. září bude knihovna uza-
vřena!!!

Novinka pro Vás – rodinný roční 
registrační poplatek
1 rodič + 1 až 3 děti = 100 Kč
výhody: naučíte děti samostatnosti, každý bude 
mít svoji průkazku = ušetříte 

Knihovna – bezpečný prostor 
pro vaše děti
Chodí vaše děti do kroužků, čekají na autobus, 
potřebujete jeden záchranný bod, kde se v pří-
padě rodinných organizačních zmatků sejdete? 
Takový prostor vám nabízí Městská knihovna 
v Jevíčku. Děti mohou čekat na vás, prohlí-
žet si knížky, malovat, hrát si…využijte prostor 
knihovny pro svoje děti.

Trénink paměti
Mozek je sval a potřebuje pravidelně cvičit, léto 
je období odpočinku a proto je nutné opět roz-
hýbat mozkové závity. Městská knihovna Vám 
opět nabízí kurzy tréninku paměti.
-  kurz pro ty, kteří ještě nezačali a neví, co je čeká
-  kurz pro ty, kteří začali už dávno a  chtějí po-
kračovat

-  jednodenní kurz pro maminky, které chtějí udělat 
něco pro sebe a své děti. Tento kurz  bude zamě-
řen na všeobecné cvičení paměti a rady, jak nau-
čit své děti si lépe pamatovat.

Bude se konat v sobotu 8.10.2011 
od 14 do 17hodin. Zájemci hlaste se v knihov-
ně osobně,  telefonicky 461325229, 731655437 
nebo emailem knihovna@jevicko.net.

Zájezd za krásami a památkami 
Mikulova
V sobotu 24. září 2011 v 6.30 od budovy Gym-
názia v Jevíčku odjíždíme na pohodový zájezd 
za krásami Mikulova. Mikulov je město, kterým 
projíždíme na dovolenou, ale málokdy se nám 
podaří v něm zastavit a v klidu se projít. Boha-
tá minulost, zajímavá současnost, dobré vínko 
a milé průvodcování pana Valíčka vám připraví 
krásně prožitou sobotu.
Přihlásit se můžete v Městské knihovně na tel. 
číslech 461 325 229, 731 655 437.
Předběžná cena zájezdu je 250,- Kč

Výstava obrazů
V pátek 30. 9. 2011 v 18.00 hodin vás srdečně 
zveme, spolu s autorem, na vernisáž výstavy ob-
razů jevíčského rodáka a jen částečného odro-
dilce  Radovana Radyse Selingera. 

Výstava bude otevřena na sále zámečku v Je-
víčku od soboty 1. října a ukončena v neděli 
9. října. Prohlédnout obrazy si můžete v těchto 
hodinách:

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

Tento rok se již po čtrnácté konal letní tábor pro 
děti od šesti  let a to v posledním červencovém 
týdnu, počasí nám sice moc nepřálo,  ale děti  
byly  fantastické. Nevadilo jim studené počasí 
ani častý déšť, který tábor doprovázel.  Mohu 
říct, že to velice bravurně zvládli i tři předško-
láčci. Tábor byl motivačně zaměřen na DIVOKÝ 
ZÁPAD.  Děti si vyzkoušely rýžování zlata, kte-
ré pak měly možnost 
směnit za zboží dle 
jejich výběru. Dále 
se učily táborovým 
dovednostem a sa-
mozřejmě i povinnos-
tem např. /uklidit si 
svůj srub-stan, umýt 
si svůj kotlík, načer-
pat vodu či postarat 
se o něco k jídlu/. 
Táborníků – kov-
bojů bylo letos 32 
a myslím si, že větši-
na  z nich, si dovez-
la pěkné zážitky a na 
tábory, ať už tento 
nebo jiné se určitě 

přihlásí příští rok zase. Touto cestou bych ráda 
poděkovala přátelům tábora, kteří přispěli, ať už 
pomocí či finančně, Městu Jevíčku za možnost 
čerpání grantu a všem svým skvělým vedoucím, 
kuchařkám a kovbojovi- práce všeho druhu, bez 
kterých by to opravdu nešlo. Všem dětem přeji  
hodně úspěchů ve škole a příští rok zase!

Pavla Konečná

Vím – nevím
Tak jsme si nazvali hru, kterou jsme hrávali 
s mým synem.Šikovný, nadaný chlapec, upou-
taný na invalidní vozíček se živě zajímal o ži-
vot kolem sebe. Rád vstřebával nové vědomosti 
a touto zábavnou formou jsme se obohacova-
li o nové poznatky navzájem. Na to, jak jsme 
spolu sedávali na mezi na „Červeňáku“ nad 
Jevíčkem, nebo na lavičce na náměstí u „Ma-
sardy“, jak s oblibou říkal, jsem si vzpomněl 
nedávno.
Pojďte, vrátíme se společně do doby  „předin-
ternetové“ a zkusíme si spolu zahrát tu „naši“ 
hru.
Vím, že v dobách nerozborného přátelství se 
SSSR jmenoval se hotel na jižní straně náměstí 
Stalingrad.
Nevím, proč se nyní jmenuje „Morava“, když 
žijeme v jednom z hnízd východočeského „vlez-
doprdelismu“.
Nevím, proč byla rodina pana Jana Svojanov-
ského (mistr pekař, který svoje voňavé a křu-
pavé rohlíky rozvážel v krosně na kole po širo-
kém okolí), byla v 70. letech minulého století 
opustit nejen dům v Úzké ulici, ale byla nako-
nec nucena opustit i Jevíčko samotné, údajně 
kvůli plánované demolici objektu.
Vím, že do dneška k žádné demolici domu ne-
došlo, ba právě naopak, někdo ho tam lepí, jak 
vlaštovka své hnízdo.
Takto bych mohl pokračovat ve hře, čerpajíc 
z bohaté studnice jevíčského folkloru. Ale mys-
lím, že jako názorná ukázka to stačí. Těžká 
nemoc nakonec zvítězila nad mým synem a já 
náhle neměl spoluhráče…
Život šel dál. Spolu s mojí ženou jsme si poří-
dili zahradu na pěkném místě. Při zaměstnání 
jsme vložili do zvelebení pozemku mnoho času 
a práce. Zahrada se stala oázou klidu radosti 
a relaxace právě v době našeho odchodu do 
důchodu. Nyní nás odměňuje svojí vůní neda-
lekého lesa, zpěvem ptáků, bzučením hmyzu. 
Neméně krásné je pozorovat tříletého vnoučka, 
jak se ztrácí v záhonu jahod, či natahuje ručku, 
aby si utrhl malinu, rybíz, angrešt či jostu.
Když je příroda štědrá, rádi se o plody, výpěst-
ky, sazenice a o radost z toho všeho, podělíme 
se sousedy. Jsme rádi, když pozvání na kávu 
a štamprličku na naší zahradě přijme pozvaný 
host. Dvojnásob nás mrzí, když naši zahradu 
navštěvuje opakovaně host nezvaný – zloděj. 
Jelikož nejsme vlastníky žádných zařízení, jako 
jsou bazény, čerpadla atd., ukájí se návštěvník 
tím, že bere stará vědra a konve na zalévání, 
vstupní rohožku u dveří a dětské hračky na-
šeho vnuka. Umí-li dotyčný číst, (v opačném 
případě mu to v bufetě, kde svůj lup prodává, 
někdo přečte), vzkazuji mu, že je ubožák.
Sedíce, smutný po takové návštěvě, Začínám 
znovu hrát tu „naši“ hru. Sice jenom na jednu 
branku, jsem sám, ale říkám si:
– Nevím, zda moje opatření proti návštěvě ně-
koho nezmrzačí.
– Vím, že mě jej líto nebude!

Laďa
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Přijďte podpořit ře
šení  

komunikace R43

Klub českých turistů Boskovice ve spolupráci s dalšími partnery pořádá 

v sobotu 3. září 2011
2. ročník

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

KultuRní PRogRam v cíli od 13 do 17 hodin, občerstvení zajištěno.

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

StaRt: pro pěší i cyklo z Jevíčka
U Zámečku, od 8.00 do 11.00 hodin 

cíl: výletiště u školy v Mladkově 
(místní část Boskovic) – 18 km

Další startovací místa: 
Moravská třebová, Městečko trnávka, 
Velké Opatovice, Knínice-Vanovice-Šebetov, 
Boskovice, Brno, Kuřim, Lipůvka, Lažany, 
restaurace Jižní Portál u Újezdu u Černé Hory, 
Černá Hora aj. (4–41 km).

KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ
HRA – PŮL NA PŮL

TJ SK JEVÍČKO VÁS ZVE NA ŠESTÝ 
TURNAJ KUŽELKÁŘSKÉ LIGY 

-  ESKÁ 2011-
KDE:  ESKÁ
KDY:  03.09.2011
PREZENTACE:  17.00 – 17.30 HOD.
ZAČÁTEK :  17.45 HOD.
STARTOVNÉ : 50,- KČ                             
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
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Sponzoøi:Sponzoøi:

Mìsto Jevíèko

poøádá 11. záøí 2011poøádá 11. záøí 2011

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU JEZEVÈÍKÙ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU JEZEVÈÍKÙ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU JEZEVÈÍKÙ 

NÁKUP STARÉHO DØEVA A DEMOLICE

KUÈERA JiØÍ - tel.: 731 175 878, 731 175 884

            

CUKRÁRNA KADERKA - SVÌTLÁ

NÁRODNÍ VÝSTAVA OSTRAVA -  p. Coufal

Mediální partner:

VÍNA 

Z Ratíškovických vinohradù

František BÁBÍK

zahájení v 09:00 hod.zahájení v 09:00 hod.zahájení v 09:00 hod.

Generální partner:Generální partner: Se zadáváním titulu CAC a Vítìz speciální výstavySe zadáváním titulu CAC a Vítìz speciální výstavy

Klub  chovatelù jezevèíkù ÈR a SK JevíèkoKlub  chovatelù jezevèíkù ÈR a SK Jevíèko

areál SK Jevíèkoareál SK Jevíèkoareál SK Jevíèko

Kulturní komise města Jevíčka
a divadelní kroužek  

„OS Ze Zámečku do světa“
 

zve děti a rodiče na

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
ZA PAMÁTKAMI MĚSTA

pátek  9. září  2011
začátek průvodu v 19:00 hod.

u městské věže v Jevíčku
☺Lampióny sebou 

ČSCH Jevíčko pořádá

24.9. – 25.9. 2011

V Ý S T A V U
drobného zvířectva a ptactva

Chovatelský areál 
ul. Brněnská č.p. 353

Sobota 12.00 - 17.00 hodin
Neděle   9.00 - 17.00 hodin

Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé
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Vavřinec Leandr Rvačovský, spisovatel, který žil v Jevíčku
Vavřinec Leandr Rvačovský se narodil roku 1525 
v Roudnici nad Labem. Jeho životopisy se rozchá-
zejí v tom, zda vystudoval pražské vysoké učení 
nebo zda studoval v „Německu“. Byl vychovate-
lem tří synů Zdeňka I. Brtnického z Valdštejna 
a stal se jejich hofmistrem za jejich studií ve Štras-
burku a v Pise. Po návratu z ciziny zůstal s nimi 
nějaký čas na Brtnici u Jihlavy a v Sádku u Třebí-
če. V té době mu otec jeho svěřenců vymohl u cí-
saře Maxmiliana II. roku 1565 přidělení přídomku 
z Rvačova a zároveň mu v té době zařídil místo ut-
rakvistického faráře v Moravských Budějovicích. 
Působišť Rvačovský vystřídal hodně. Na chudých 
farách měl starosti s uživením početné rodiny (se 
dvěma manželkami – první mu zemřela - měl 11 
dětí, ne-li více), hlavní příčinou jeho častého stě-
hování však zřejmě bylo to, že míval spory s vrch-
nostmi světskými i duchovními. Míval dluhy, do-
pouštěl se výtržností.    
Z Moravských Budějovic odešel Rvačovský roku 
1572 do Horního Újezda u Třebíče, odtud roku 
1573 do Jaroměřic nad Rokytnou, roku 1575 do 
Krhova nedaleko J. n. R., roku 1576 do Jevíčka, 
z Jevíčka se pravděpodobně odstěhoval na Novo-
jičínsko, odtud roku 1580 do Slaného, roku 1584 
do Kostelce nad Labem, roku 1585 do Bohdanče 
a nato do Luže, z Luže do Nového Bydžova, roku 
1590 byl přijat na zkoušku do měst Pražských, 
v letech 1590-1591 působil v Lounech. Z Loun 
měl odejít do Tábora, ale tam ani nikde jinde již 
jeho pobyt není doložen.
Rvačovského působení v Jevíčku je podle Jarosla-
va Mackerleho (1958, s. 85, 86) doloženo údajem 
ve Rvačovského Knížce zlaté, v nížto předkládá se 
člověku křesťanskému, jakou by zbraní měl se hoto-
viti proti nepříteli ďáblu a jeho holomkuom. Rvačov-
ský v ní (vydané roku 1577 v Olomouci) píše, že 
je farářem v Jevíčku.

 Rvačovského nejrozsáhlejším a nejvýznamněj-
ším dílem je Masopust, kniha o uvedení v pravou 
a Bohu milou pobožnost, skrz kratochvilné o dva-
nácti synech Masopustových, patryarších pekelních, 
rozjímání, spasitedlná naučení dávajíc, proč se jejich 
tovaryšství varovati mají. Rvačovský na knize jistě 
pracoval i v Jevíčku, neboť - jak sám uvádí – ji 
psal 7 let a k prvnímu vydání došlo roku 1580. 
Šlo o poslední knihu vydanou Jiřím Melantrichem 
z Aventina.  
Kniha je kritikou lidských nešvarů, jak je Rva-
čovský poznal ve své době. J. Kolár ji charakte-
rizuje takto (2008, s. 543): „Byla to doba tradič-
ního uvolnění od striktních církevních příkazů 
týkajících se postů, zákazů světských radovánek 
a všelijakých rozpustilostí, čas osvobozeného ve-
selí, tanců, obžerností a uvolněnosti mravů, kdy 
se všechen běžný život převracel ve větší či menší 
míře naruby.“ 
Svou kritiku chování svých současníků vyjadřu-
je Rvačovský alegoricky prostřednictvím barvi-
tě vylíčeného chování dvanácti synů Masopusto-
vých: Soběhrda, Lakomce, Nádherného, Vožralce, 
Vsteklíka, Pochlebníka, Závistníka, Klevetníka, 
Všetýčky, Lenocha, Darmotlacha a Lháře. V knize 
je množství moralistních úvah, výchovných příkla-
dů převzatých ze starší literatury apod.
Rvačovského Masopust je velmi ceněný i pro auto-
rovo jazykové mistrovství (bohatou slovní zásobu, 
stylistickou obratnost). Autor v knize projevuje 
i značné znalosti antické mytologie, náboženských 
textů i středověkých literárních děl. 
J. Kolár hodnotí Rvačovského Masopust tak-
to (2008, s. 543): „Rozsáhlá mravokárná alego-
rie Vavřince Leandra Rvačovského Masopust... 
je svou koncepcí, obsažností, jazykovou kultu-
rou i tiskařskou vybaveností v české produkci ze 
sklonku 16. století dílo ojedinělé. Slučuje v sobě 

několik výrazných tendencí vlastní literární tvor-
bě své doby a jako celek představuje pozoruhod-
ný vhled do dobového života i kulturního myšlení 
z časů, kdy vrcholil měšťanský podíl na formování 
národní vzdělanosti.“
Jestliže je Rvačovského Masopust literárními his-
toriky hodnocen tak vysoko, potom nepřekvapuje, 
že byl v roce 2008 znovu vydán (572 stran). Učini-
lo tak Nakladatelství Lidové noviny. Rvačovského 
knihu vydalo pod názvem Massopust (ponechá-
na pravopisná podoba 1. vydání) ve své prestižní 
edici Česká knižnice. Ta si dala za úkol v pečlivě 
připravených svazcích předložit dnešnímu čtenáři 
reprezentativní díla české literatury od jejích po-
čátků do současnosti. 
Dodejme, že nakladatelství Host, které tuto zá-
služnou edici převzalo, vydalo v roce 2010 druhou 
knihu související s Jevíčkem – Krev není voda od 
Josefa Jedličky. 

Pozn.: Podle E. Pocheho (1987, s. 629) byla fara 
v Jevíčku roku 1563 luterská, převážně však v 16. 
st. zůstávala neobsazena. Od roku 1625 byla ka-
tolická. 

Literatura:
Kolár, Jaroslav: Komentář (1. Rvačovského Ma-
sopust), in: V. L. Rvačovský: Massopust, Praha 
2008
Mackerle, Jaroslav: Letopis města Jevíčka, Brno 
1958
Plichta, Alois: Jaroměřicko. Dějiny Jaroměřic nad 
Rokytnou a okolí, sv. I, Jaroměřice n. R. 1994
Poche, Emanuel: Umělecké památky Čech, sv. 1, 
Praha 1987
Vlček, Jaroslav: Dějiny české literatury I (od 1893)

Štěpán Blažek

Hrádek u Jevíčka
Bratr Karla IV. (1346–1378) moravský markrabě 
Jan Jindřich (1350–1375) měl za sídelní město 
Brno, rezidenční hrad Špilberk a lovecký hrad Ve-
veří. Pečoval o dobrý rozvoj měst, o bezpečnost na 
cestách, neboť Morava v té době byla klasickou 
zemí „brigandů“, tj. loupeživých rytířů a lapků.

Pro bezpečnost obchodní cesty od Konice k hra-
du Cimburku, která vedla podél klikatého potoka 
a v bažinatých loukách Nectavským údolím, po-
stavil Jan Jindřich v letech 1362–1370 na kopci 
u Biskupic hrad s názvem Hrádek u Jevíčka nebo 
také Plankenberk, byl z velké části dřevěný, ohra-
ničen tzv. plaňkami. Tzv. palácová část hradu byla 
z kamene o výměře 20 x 18 m, ostatní části byly 
dřevěné. Z kamenné části se zachovaly jen mizivé 
zbytky v zemi.
Markrabě Jan Jindřich byl velkým příznivcem Je-
víčka (Obr. č. 2), jeho vláda znamenala pro naše 
město zlatý věk. V roce 1368 např. uděluje měs-
tu právo odúmrtní, tj. majetek (movitý i nemovi-
tý) toho, kdo zemřel bez dědiců, připadal dosud 
markraběti, nyní městu. Když staví 
v důležitých městech Moravy kláš-
tery, patří k nim i Jevíčko. Kon-
krétně zakládá v roce 1350 v Brně 
klášter augustiniánů u sv. Tomáše, 
v roce 1364 v Olomouci a před ro-
kem 1370 v královském a markra-
běcím městě Jevíčku. Augustiniáni 
prosluli vzdělaností, při jejich kláš-
teře vzniká v Jevíčku škola, z níž vy-
cházeli vzdělaní hoši (často Mikulá-
šové podle patrona kostela), někteří 

pokračovali ve studiu 
na vysokém učení 
v Praze a dosahovali 
vysokých hodností. 
Mimořádným problé-
mem pro Jana Jin-
dřicha bylo zajištění 
nástupnictví. Měl tři 
syny – Jošta, Jana 
Soběslava a Proko-
pa. Chtěl předejít je-
jich sporům a hád-
kám. Bohužel bez 
úspěchu. Mezi brat-
ry brzy vypukly boje. 
Vlády se ujal nejstar-
ší syn Jošt (1375–
1411), ctižádostivý, 
nadaný, smělý voják 
a obratný diplomat 
(tytéž vlastnosti měl 
i jeho bratr Prokop). 
Jošt vládl z Brna, byl 
to nejvýznamnější a nejmocnější moravský markra-
bě, dovede shromáždit obrovské finanční prostřed-

ky, kupuje země a úřady, dokonce 
v roce 1388 po získání braniborské 
marky vládne i Berlínu.
Hrad Plankenberk s třemi vesni-
cemi (Biskupice, Hartinkov a Bře-
zinky) připadl Prokopovi. Tento ho 
daroval v roce 1386 Ješkovi Puš-

kovi z Kunštátu. Byl to loupeživý 
rytíř, který pustošil s oblibou trnav-
ské panství i jiný majetek patřící olo-
mouckému biskupství. V roce 1399 
byl exkomunikován z církve a vy-
sloven nad ním interdikt (církevní 
trest). Hrádek u Jevíčka (Planken-
berk) získává od Prokopa za věrné 
služby Jan Boskovec z Brandýsa. 
V roce 1405 zemřel markrabě Pro-
kop na útrapy věznění v kartuziás-
kém klášteře v Brně-Králově Poli. 
Jeho ostatky byly objeveny teprve 
nedávno. Po smrti Prokopově se stal 
Jošt jediným pánem Moravy a roku 
1410 kandiduje s dobrými vyhlídka-
mi na královskou a císařskou koru-
nu v Říši. Bohužel dříve než mohl 
tento titul získat, umírá 18. ledna 
1411. Hrad Plankenberk s Bisku-
picemi a Březinkami dostal Heralt 
mladší Puška z Kunštátu. 
V roce 1420 obsadili Jevíčko i Hrá-

dek husité. Od té doby se stal tento hrad baštou 
husitů. K roku 1467 je ještě zmínka, že na Hrád-
ku (Plankenberku) sídlil hejtman Václav Šatný, po-
strach celého kraje. Poslední zpráva z roku 1495 
říká, že Hrádek (Plankenberk) je již pustý, snad 
zničený požárem. Tak končí pohnuté, tajemstvím 
obestřené dějiny romantického Plankenberku, kte-
ré jsou krátké a plné záhad. V této době (1499) se 
také Jevíčko dostává pro dluhy Jana Heralta z Kun-
štátu do vlastnictví Hanuši Haugwitzovi z Biskupic 
ve Slezsku, hejtmanovi země Moravské, a dosud 
královské město se stává městem poddanským.

Ing. Jan Suchomel

Ideální rekonstrukce Plankenberku podle 
Ing. J. Mackerleho

Plastický portrét markraběte 
Jana Jindřicha z triforia chrá-
mu sv. Víta. Dílo Parléřovy huti 
z konce 70. let 14. století.
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bický, Josef Vrbický. Z děvčat Marie Zemenová, 
Eliška Kubíčková, Anna Křivánková, Františka 
Koliánová, Filomena Zeitlerová, Albina Reifová 
(výborná zpěvačka), Ferdinanda Markusová, Te-
resie Goulová, Julie Scichtová, sestry Barfusovy, 
Božena Herelová, sestry Dadákovy a jiných více.
 Při spolkových tanečních zábavách nám hrával 
ochotně na piano varhaník Karel Zezula.
 Dlouholetým předsedou spolku byl Hynek He-
ger, rolník na odpočinku, dobromyslný starý pán, 
jenž rád vyprávěl o svých zážitcích, když za mla-
dých let, pokud nebylo ještě dráh, provozoval for-
manství a dopravoval zboží povozem do Budapeš-
ti a Terstu. 

Zábavy
 V masopustě pořádaly se obyčejně plesy růz-
ných spolku jako hasičů, veteránů, řemeslníků 
a maškarní. Mimo plesů Ctibora byly nejokázalej-
ší řeznické elitní plesy, pořádané po několik roků 

s vojenskou hudbou. Nejveseleji bylo ovšem 
o ostatcích. V neděli a v pondělí se pilně 

tančilo, v úterý pořádala se takzva-
ná zástěrková (závěrečná) zábava, 

do níž přicházela děvčata v pa-
rádních zástěrkách. Na rozlou-
čenou s masopustem končila 
pak zábava tradičním po-
chodováním basy. O ostat-
ních přicházeli k nám také 
z venkova, ponejvíce ze Šu-
bířova, mladíci za maškary 
nevkusně přestrojení, aby 
za provozování všelijakého 

bláznovství vyškemrali něja-
ké dárky. 

 Po postní době byla naše 
první jarní vycházka o veliko-

nočním pondělí na mrskut do Ma-
lonína, kde bývalo v Gerišově hostin-

ci vždy veselo a vymrskávala se barevná 
vajíčka. Sám pan hostinský nám zahrál na svůj 
staromódní klavír a holdovalo se pokoutně tanci, 
neboť platilo tehdy velikonoční pondělí ještě za 
noremní den.
 Za krásné letní pohody bývala oblíbenou ne-
dělní vycházka do lázní ve Velké Roudce. Kona-
la se tam pravidelně taneční zábava v prostorné 
dřevěné boudě (říkalo se jí dupárna), jež bývala 
dostaveníčkem tancechtivé mládeže z celého kra-
je. Ze žárlivosti povstaly tam časté hádky, jež oby-
čejně končívaly pěstní potyčkou a měly pak ještě 
dohru u soudu. 
 Také císařské hody (v druhé polovině října) 
byly oslavovány. V hostincích bylo po dva dny živo 
a pilně se tančilo. 

Divadelní vlaky
 V té době počal se také u nás probouzeti zá-
jem o jiné všenárodní manifestace. Po znovuote-
vření Národního divadla v Praze bylo touhou tak-
řka každého vlastence spatřiti první stánek umění 
zbudovaný obětavostí národa. Byly tam vypravo-
vány zvláštní vlaky ze všech končin vlasti a náš 
kraj nezůstal za ostatními. Divadelního vlaku, jež 
byl vypraven 24.února 1884 z Boskovicka, zúčast-
nilo se celkem asi 600 hostů. Z Jevíčka jelo nás 
asi 20 účastníků. Pokud se pamatuji, byli to sl. 
Anna Tillová, Hynek Heger, jeho zeť Jiří Křivá-

nek s dcerou Annou, František Zemene st, Josef 
Sponer, Josef Machorek, Rudolf Valík, Theodor 
Kubíček, Jan Sedlák, František Kedroutek, Josef 
Műller, Ferd. Nárožný, můj mladší bratr Leopold,-
já, pak 3 Židé, Emil Bock, Berthold Bock, a Sam. 
Jelínek, jež tam vábila více zvědavost.
 Divadelní vlak, jehož lokomotiva byla pestře 
ověnčena, těšil se na české půdě ve všech stani-
cích živé pozornosti, ale nejokázalejšího uvítání 
dostalo se nám v Kolíně.
 Přičinili se o to bratři Tillové, kteří tam tehdy 
studovali gymnázium a zvěděli  o příjezdu našeho 
vlaku od své sestry, která jela s námi. Sotvaže vlak 
stanul na nádraží, naplněném do posledního mís-
tečka obecenstva, rozlehlo se hřímavé provolání: 
„Sláva Moravanům“ a připravená Kmochova hud-
ba zahrála nám na uvítanou „Moravo, Moravěnko 
milá“.
 Nastaly uvítací a děkovné projevy, zatímco 
jsme se s bratry Tillovými srdečně zdravili a oni se 
svou sestrou objímali a líbali. Stejně tak rozjařené 
jako uvítání bylo po několika minutách i loučení, 
když se vlak hnul a unášel nás dále. Již druhý den 
psaly pražské noviny ve zprávě o tomto vroucím 
uvítání, že došlo v Kolíně při příjezdu našeho di-
vadelního vlaku k pravému sbratření Čechů s Mo-
ravany, kteří se navzájem objímali a líbali. 
 V Praze samé, kde nás očekávali a věnovali se 
nám naši známí vysokoškoláci Karel Till a Lad. 
Šilhan (švagr tehdejšího notáře Karla Langera), 
se nám ovšem velmi líbilo, prožili jsme tam mno-
ho příjemných chvil. Národní divadlo nás přímo 
oslnilo svou nádherou. Navštívili jsme všechny vý-
znamné památnosti, muzea, chrámy, Hrad a jiné 
budovy, dávné to svědky staré české slávy. Bohu-
žel byl náš pobyt vyměřen jen na několik málo 
dnů. Odjížděli jsme s dojmy nejkrásnějšími, jež 
nám zůstaly dlouho milou vzpomínkou. 
 Právě co tyto řádky píši (19.11.1943), vzpomí-
ná se v denním tisku 60. výročí otevření Národ-
ního divadla a nadšení prvních návštěvníků, kteří 
ze všech končin vlasti do Prahy tehdy pospíchali. 
Vzpomínám při této příležitosti také na náš zájezd 
do Národního divadla a na všechny tehdejší účast-
níky, z nichž jedině Theodor Kubíček a já jsme 
se dožili dnešního významného jubilea. Všichni 
ostatní jsou již na věčnosti, většina z nich již mno-
ho let.
 Tentýž rok byl také vypraven divadelní vlak 
„Malá Haná“ do Národního divadla v Brně. Účast 
z Jevíčka byla již daleko četnější. Na počest účast-
níků výpravy byl uspořádán v sále Besedního 
domu přátelský Kuneš Kunze. Večírku se zúčast-
nilo mnoho našich v Brně usedlých rodáků, pak 
vrchní soudní rada Štěpán Můčka, bývalý předse-
da zdejšího okresního soudu, známý to dobrák, se 
svou milou chotí, kteří byli zřejmě potěšeni, že se 
shledali po letech s mnohými známými. 
 V roku 1885 zúčastnil se Ctibor slavnosti od-
halení pomníku krále Jiřího z Poděbrad v Kunštá-
tě. Mužský sbor zpíval s ostatními spolky písně 
k této slavnosti zvlášť nacvičené. 
 V roku 1884 koupila Záložna Panský dům 
a brzy nato přenechala Ctiboru prostornou míst-
nost, sousedící se sálem, bezplatně k užívání. Té 
doby opustila také německá společnost, valně 
již prořídlá, restaurační místnosti Záloženského 
domu, a tak se stal dům střediskem veškerého 
českého života.

Obrození Ctibora
 Po téměř dvacetiletém trvání Ctibora byla jeho 
činnost na jistou dobu přerušena, neboť spolek 
neměl žádného útulku, mimo to zájem starších 
činovníků o spolkový život počal ochabovati. V té 
době dorůstala však již mladá generace, synové 
zakladatelů a prvních členů spolku, bratři Tillo-
vé. Theodor Kubíček, Karel Appel a více nás mla-
dých, kteří jsme se již těšili, že můžeme přiložiti 
ruku k národní práci, abychom dědictví otců za-
chovali. Nejagilnější ze všech byl humorný a čilý 
Karel Appel. Takto omlazen pokračoval spolek 
v místnostech  u Sedláčků č. 83 na náměstí ve své 
další činnosti.
 V našem národním životě hrálo 
významnou roli vždy učitelstvo. 
Učitelé bývali oddanými šiřiteli 
vlasteneckých myšlenek a také 
u nás by se byli našli ochotní 
pracovníci z jejich řad, ale 
jejich dobrou vůli brzdili 
vyšší školské úřady i sami 
okresní hejtmani, zakazo-
vali jim účast na činnosti 
v českých spolcích. Teprve 
po jmenování nadučitele 
Ed. Matouška z Cetkovic 
okresním inspektorem čes-
kých a utrakvistických škol 
na Moravskotřebovsku (v. r. 
1886) bylo učitelstvu popřáno 
více volnosti, neboť nový inspek-
tor byl jejich spravedlivým představe-
ným, ale též zastáncem. 

Sbormistr Šimon
 Ve Ctiboru nastal pak nový, rušnější život. Cvi-
čení zpěvu ujal se ochotně učitel Jan Šimon, člo-
věk pro svou milovanou povahu oblíbený a váže-
ný. Brzo soustředil řadu zpěváků a zpěvaček. Jako 
sbormistr byl shovívavý, neúnavný a přestože měl 
četnou rodinu a zastával ještě jiné funkce, věnoval 
cvičení zpěvu příkladnou péči a získal si o rozkvět 
spolku velikých zásluh. Jeho přičiněním a vytrva-
lostí účinkujících bylo spolku umožněno pořáda-
ti zábavné večírky s přednáškami, výlety do lesa 
a sousedních obcí, koncerty s hodnotnými pro-
gramy, zdařilé silvestrovské zábavy a jiné spole-
čenské podniky. Pilně byla hrána ochotnická diva-
dla   s výpravnějšími hrami jako Jiříkovo vidění, 
Paličova dcera, nepostradatelný tehdy kus Mlynář 
a jeho dítě i snadnější zpěvohry.
 Po obrození Ctibora byli nejpilnějšími a nej-
horlivějšími členy pěveckého a divadelního odbo-
ru Theodor Kubíček, Karel Appel, Frant. Písařík, 
Frant. Kedroutek, Eduard Maršálek, mg. Karel 
Till, mg. Frant. Till, Josef Coufal, Frant. Chornit-
zer, Frant. Utíkal, František Janíček, mg. Ludvík 
Lorek, Aug. Pařízek, dr. Ludvík Till, mg. Vilém 
Till, Hubert Samek, Karek Hauser, Karel Galla, 
Adolf Macek, JUDr. Ladislav Ledvinka. Arnošt 
Vyhlídal, Alois Volf, mg. Lud. Klimeš, Leop. Vr-
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Pozvánka – Biskupice naruby
V sobotu 3. září 2011 ve 14:00 hod. na ná-
vsi před OÚ uspořádáme již oblíbenou akci 
„Biskupice naruby“. Pro ty z Vás, co neví co 
se bude dít, to znamená, že holčičky, slečny, 
maminky, babičky a paní se převléknou za 
kluky. Chlapečci, mladíci, tatínkové, dědečci 
a pánové se obléknou za holky. Pro všechny 

„holky + kluky“ je zajištěná bohatá tombo-
la, soutěže pro jednotlivce i skupiny. Něco 
dobrého k jídlu, pití a samozřejmě i kvalitní 
hudba. 

Přijďte s námi prožít veselé, soutěživé odpo-
ledne. 
Jste všichni srdečně zváni.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

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

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

13. ročník festivalu slivovice Biskupické kaléšek 
 a 

10. ročník závodu historických kol od pálenice k pálenici
Vzorky slivovice do  letošnímu ročníku soutěže o nejlepší vzorek slivovice je nutno 

odevzdat nejpozději do 18. září 2011 na níže uvedené kontaktní adresy.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo 

vypálení, stupeň alkoholu a druh ovoce.

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

Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000 Kč + věcný dar
2. místo 2000 Kč + věcný dar
3. místo 1000 Kč + věcný dar

Náhled do programu kaléšku:
 9,30 HaPe sport – odjezd cyklistů do Biskupic
10,30 Zahájení – nástup – rozdání kalíšků – přípitek
11,00 Společný odjezd k pálenici
11,30 Společný odjezd ke startu do Jaroměřic
12,00 Start časovky – podle kategorií: vysoká kola muži - ženy
 plášťová kola muži – ženy, dreziny, kuriozity 
13,00 Vystoupení MELODY GENTLEMEN Lednice – perličky stříbrného plátna
14,30 Klaun Bublín – bublinová show
15,00  Vyhlášení nejlepšího voňavého moku Janem Rosákem před porotou, dražba vítěz-

ných vzorků ve prospěch Oblastní charity Moravská Třebová – zařízení Domeček
15,30 Výběr velocipedistů všech kategorií o nejpomalejší jízdu na velocipedu
16,30 Vyhlášení vítězů všech soutěží
17,30 Jízda elegance a ukončení  Biskupického kaléšku
18,00  Tradiční pasování vrchního kaléšníka 2011 rytířem Modré trnky Valašského krá-

lovství F. Segradem
20,00 Taneční zábava se skupinou EPICENTRUM

Po celý den skákací hrad pro děti a šlapací minikáry pro děti i dospělé.
Výstava historických tříkolek ze sbírky pana Jiřího Fialu v sále domu pana Valoucha (čp.4)  
v Biskupicích 22.. 9. – 1.10.  spojená s výstavou o obci.
Možnost shlédnout největší pletené proutěné velikonoční vajíčko – výška vajíčka 283 cm, 
obvod 432 cm a průměr 138 cm. 
Košt slivovice zdarma (nad 18 let).
Vstupné: děti do 15 let zdarma, ostatní 30,- Kč 
v ceně vstupného je poukázka na košt slivovice zdarma a kalendářík na rok 2012

Upřesnění programu a další informace budou postupně uveřejňovány na  
www.biskupice.cz

POŘADATELÉ VŠECHNY SRDEČNĚ ZVOU

Upozornění!
Upozorňujeme občany, že dne 9. září 
2011 (pátek) se v naší obci uskuteční 
mobilní sběr nebezpečného 
odpadu.
Časový harmonogram:
15:00–15:15 hod. stanoviště Zálesí u au-
tobusové zastávky
15:15–15:30 hod. stanoviště Flintór 
u autobusové zastávky
15:30–16.00 hod. stanoviště  Biskupice 
u hasičárny

Nebezpečným odpadem se rozumí ze-
jména: plechovky od barev, znečištěné 
hadry, odpadní kyseliny, odpadní ředi-
dla, obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek, filtry, pneumatiky 

Elektroodpad je vybírán obcí

Oznamujeme občanům, že v pátek 
16. září 2011 bude do naší obce před 
budovu Hasičské zbrojnice přistaven 
kontejner na směsný komunální 
odpad. Kontejner bude přistaven do 
pondělí 19. září.

Směsný komunálním odpadem se ro-
zumí zejména: všechen odpad který se 
nevleze do popelnic, papír, lepenka (le-
penkové obaly větších rozměrů), sklo 
(obaly větších rozměrů např. demižony, 
okna, zrcadla, textilní materiál (např. 
koberce), dřevo (např. vyřazený náby-
tek, odpad z prořezávek dřevin), mat-
race, plasty (např. obaly větších rozmě-
rů – sudy), kovy (např. kovový nábytek, 
sudy), objemový odpad neobsahující ne-
bezpečné látky atd.

Do kontejneru nepatří nebezpečný 
odpad! Např. televizory, ledničky, zá-
řivky, baterie, výbojky, obaly obsahující 
zbytky nebezpečných látek, barvy.
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Pozvánka
AVZO Biskupice pořádá
v areálu „Na střelnici“ 

10. září turnaj v malé kopané 
začátek v 12:00  hod.

17. září volejbalový turnaj „Po-
slední smeč“ začátek v 10:00 hod

Bohaté občerstvení zajištěno,  
pečené makrely.

Společenská rubrika
srpen 2011

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

Z našich řad odešla
Věra Václavková

U S N E S E N Í 
ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce BISKUPICE  

ze dne 28. července 2011

7/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program jednání

b) ověřovatele zápisu a členy mandátové 
komise

c) rozpočtové opatření  Pardubického 
kraje č. 166 ve výši 125 000,- Kč, rozpoč-
tovou limitku s Ministerstvem pro místní 
rozvoj ve výši 600 000,- Kč a úpravu roz-
počtu dle zápisu

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
č. OŽPZ/11/41456 s Pardubickým kra-
jem ve výši 125 000,- Kč na akci „Sběrný 
dvůr Biskupice“

e) smlouvu o poskytnutí  členského pří-
spěvku na rok 2011 Regionu Moravskotře-
bovska a Jevíčska  ve výši 11 100,- Kč

f) dohodu o podmínkách plnění povin-
né školní docházky a úhradě neinvestič-
ních nákladů  u Základní školy Jevíčko  
s městem Jevíčko, se sídlem Pal. nám. 1, 
569 43   ve výši  25 148,- Kč

g) fakturu  o podmínkách plnění povin-
né školní docházky a úhradě neinvestič-
ních nákladu u Základní školy Chornice  
s obcí Chornice, se sídlem Jevíčská 41, 
569 42  ve výši  6000,- Kč

h) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  s fir-
mou Akvamont, společnost s ručením 
omezeným, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy 
– Lačnov,, IČ 15035221 na akci „Biskupi-
ce - oprava místních komunikací I. etapa 
od km 0,200 – 0,340“  na provedení více-
prací ve výši  148 369,- Kč  vč. DPH

ch)  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  s fir-

mou Stavební vodohospodářská, s.r.o., 
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Tře-
bová  IČ 28771346, na akci  „Biskupice 
oprava místních komunikací ve staničení  
km 0,340 do 0,445 km“  na provedení ví-
ceprací ve výši 52 357,- Kč vč. DPH

i) cenovou nabídku firmy Akvamont, 
společnost s ručením omezeným, Hlav-
ní 426/4, 568 02 Svitavy – Lačnov, IČ 
15035221 na provedení prací pro odvod-
nění části místní komunikace Flintour ve 
výši  38 718,- K vč. DPH

j) cenovou nabídku firmy Akvamont, 
společnost s ručením omezeným, Hlav-
ní 426/4, 568 02 Svitavy-Lačnov, IČ 
15035221 na vybudování dlažby u dětské-
ho hřiště vve výši  15 671,- Kč vč. DPH

k) žádost o koupi pozemku a  smlouvu o 
budoucí kupní smlouvě na prodej pozem-
ku par. č. 199/34 o výměře 738 m2 v obci 
Biskupice a katastrálním území Biskupi-
ce u Jevíčka panu Michalu Sokolovi, by-
tem Husova 5, 602 00 Brno – střed, za 
účelem výstavby RD

l) žádost o koupi pozemku a  smlouvu 
o budoucí kupní smlouvě na prodej po-
zemku par. č. 199/28 o výměře 836 m2 
v obci Biskupice a katastrálním území 
Biskupice u Jevíčka panu Tomáši Maca-
lovi, bytem Tyršova 29 682 01 Vyškov, za 
účelem výstavby RD

m) žádost o koupi pozemku a  smlou-
vu o budoucí kupní smlouvě na prodej 
pozemku par. č. 199/42 o výměře 826 
m2 v obci Biskupice a katastrálním úze-
mí Biskupice u Jevíčka panu Miroslavovi 
Rakovi, bytem Pustiměř 186, 683 21, za 
účelem výstavby RD

n) nájemní smlouvu na pronájem země-
dělských pozemků ve vlastnictví obce 
s panem Bedřichem Pazdírkem, bytem 
Biskupice 30, IČO:13555111 

o) cenovou nabídku na vybudování ve-
řejného osvětlení v zástavbě 15 RD od 
pana Vítězslava Macka, bytem Biskupice 
134, IČO 49469967, ve výši 97 739,- Kč 
vč. DPH

p) žádost AVZO Biskupice ze dne 
13.6.2011o finanční příspěvek na víken-
dový pobyt pro děti konaný ve dnech 
29.–31.7.2011 ve výši 8 000,- Kč

r) přílohu č. 1 ke základní vnitřní směr-
nici 

7/2 Zastupitelstvo obce bere na vě-
domí:

a) žádost ze dne 27.5.2011 pana Marti-
na Vašíčka, bytem Biskupice 37, 569 43  
o koupi obecních pozemků kolem jeho 
domu čp. 153 dle zápisu

b) zprávu o daňové kontrole Finančního 
úřadu v Pardubicích, Hrotovická 2700, 
531 15 Pardubice, která proběhla na obci 
14.2.2010 a protokol k této kontrole ze 
dne 22.6.2011

7/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) pověřuje starostu k podpisu smluv 
uvedených v bodě 7/1 tohoto usnesení

Dalibor  Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji zainvesto-
vaná stavební místa p.č. 199/33 (733 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
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci září

Miroslav Podlezl
Ladislava Vykydalová
Jana Tlustošová
Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví  
v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

Tomáš Vašíček
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Zahájení školního roku

Hrátky s dětmi také v Chornicích

Ředitelství základní školy sděluje žákům 
a rodičům školy, že školní rok bude zahájen 
1. září 2011 v 8:00 hodin. Prvňáčky již tradič-
ně přivítáme slavnostně v jejich třídě. Ško-
la byla modernizována. Po instalaci interak-
tivní tabule v budově 1. stupně na jaře jsme 
pro žáky 1. stupně během prázdnin připravi-
li ještě i  novou počítačovou učebnu. Žáci 2. 

stupně budou mít od září novou interaktiv-
ní tabuli v pracovně přírodovědných předmě-
tů a jistě si již při vstupu do školy všimnou 
nově natřených dveří v celé budově. Věříme, 
že se děti do školy těší a že nový školní rok 
bude pro naše žáky stejně úspěšný, jako byl 
ten loňský.    

Obec Chornice připravuje od září letošního 
roku také program pro maminky s dětmi. Cvi-
čení bude probíhat jednou týdně v  dopoled-
ních hodinách v  kulturním domě pod vede-
ním Mgr. Radky Jelínkové.
Hrátky s dětmi jsou určeny pro děti cca od 
jednoho roku do tří let. Za doprovodu básniček 
a písniček si děti i maminky procvičí všechny 
části těla. Naučí se množství nových, jedno-
duchých, snadno zapamatovatelných říkadel, 
doplněných nějakou aktivitou. Při cvičení se 
budou využívat různé pomůcky, jako jsou over-
bally, rytmické nástroje, maňásci a další. Do-
zvíte se, jak zabavit dítě bez drahých hraček 
pomocí jednoduchých pomůcek (provázek, lát-
ková plenka…) a tím zároveň procvičit jemnou 
motoriku čili šikovnost prstíků.

Jindy bude zařazen blok výtvarné a rozumové 
výchovy, kdy si děti vyzkoušejí práci s různými 
výtvarnými materiály a procvičí si např. po-
znávání barev, tvarů apod. Zkrátka nepřijdou 
ani maminky. Do lekcí budou v případě zájmu 
zařazeny speciální cviky na formování proble-
matických partií.
Lekce budou trvat cca 45 min, poté bude 
v případě zájmu pokračovat volná herna. Cena 
je 30 Kč/lekce.
Více informací získáte na  
www.sportzdrave.cz.
Prosíme případné zájemce, aby se nezá-
vazně hlásily na Obecním úřadě v Chor-
nicích nebo přímo lektorce na mail:  
radka-jelinkova@email.cz

Hasiči Chornice 
Požární útoky
Ženy, veteráni a děti měli svoje pravidla 
a muži také.

Požární útok muži
První kolo byl požární útok, kde veškeré nářa-

dí na útok bylo uloženo 
v požárním vozíku mimo 
stroj PS-8, který zůstal 
v klidu na základně. 
Výsledné časy po tom-
to pokusu rozhodovaly 
o dvojicích hasičských 
družstev o nasazení do 
vyřazovacích kol. Ve vy-
řazovacích kolech šly 
vždy dvě mužstva proti 
sobě, kde vítěz postu-
poval do dalšího kola. 
Tyto pokusy se provádě-
ly tak, že veškeré nářadí 
bylo na základně a stroj 
v chodu. Postupy byly 
fyzicky velmi náročné. 
Naši muži se utkali ve 

vyřazovacích kolech s družstvy Stará Roveň, 
Dlouhá Loučka, Dzbel a z těchto soubojů vy-
šli vždy jako vítězové a tím se dostali až do 
finále. Během  soutěžních  vyřazovacích kol 
jsme se vzájemně podporovali s obcí Městeč-
ko Trnávka, kdy nikdo nečekal, že se s nimi 
utkáme ve finále. Nervy drásající souboj, na-
pětí vrcholí, startér odmávl start a naši muži 
vyráží všichni, fandí neboť duel vesnic z naše-
ho regionu v obci Dzbel nikdo nečekal. A je 
to tady, první a druhá plechovka je sražena 
k zemi a vítězí CHORNICE naši muži zvítězili 
a domů si odvážejí 1. místo

Strojník - Ševčík Milan
Savice - Liška Vladimír
Koš - Písek Michal
Hadice „B“ - Pohanka František
Rozdělovač - Bubák Vít
Proudy - Bubák Zbyněk - Václavek Zbyněk

Přejeme hodně zdaru v dalších soutěžích 
v požárním sportu! 

Za SDH Chornice Pohanková Andrea

V sobotu 20. září se konaly závody s PS-8 (po-
žární stříkačky s rokem výroby 1950–1970) 
v obci Dzbel. Soutěže se zúčastnilo 10 druž-
stev mužů 6 družstev žen 3 družstva veteránů 
a 5 družstev dětí.
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Využijte kulturní dům pro své rodinné i společenské akce

3. ročník soutěžní výstavy králíků a holubů

SDH Chornice pořádá

v sobotu 3. září 2011

S R A Z   

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

Program:  14:00 – 14:30 sraz účastníků

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

  15:00 – 17:30 začátek a průběh soutěže

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

  18:00 – 24:00 volná zábava

Po celé odpoledne i večer bohaté občerstvení 

zajištěno.

Zvou chorničtí hasiči.

Kontakt: 
Ševčík Milan, 736 442 028

Obecní úřad v Chornicích nabízí široké veřejnosti využití kulturního domu v Chornicích  
pro akce rodinné (oslavy, svatby, …), kulturní, společenské i sportovní.

Stanovené pronájmy:

celý KD včetně Pekla
5 000 Kč + energie mimochorničtí občané
2 500 Kč + energie místní občané

celý KD bez Pekla
4 000 Kč + energie mimochorničtí občané
2 000 Kč + energie místní občané

zasedací místnost s kuchyňkou
500 Kč + energie akce v trvání nad 6 hodin
250 Kč + energie akce v trvání do 6 hodin

sportovní aktivity 150 Kč/hod.
prodejní akce 300 Kč/hod. + energie

Bližší informace poskytne obecní úřad. 

Základní organizace Českého svazu cho-
vatelů Chornice uspořádala ve dnech 6.-7. 
srpna 2011 již 3. ročník soutěžní výstavy 
králíků a holubů. Pokračuje tak již třetím 
rokem obnovená dlouholetá tradice výstav 
drobného zvířectva v Chornicích z konce 
devadesátých let minulého století. 
    Chovatelé ze ZO ČSCH  Březiny, Koni-
ce, Jevíčko, Opatov a Chornice celkem vy-
stavili 45 ks králíků a 72 ks holubů mno-
ha plemen a rázů. Bylo uděleno celkem 11 
čestných ocenění ve formě pamětních po-
hárů. Nejúspěšnějším chovatelem se třemi 
vítěznými cenami za svoje vystavené holu-
by se stal p. Pavel Pokorný z Nectavy.
   Příjemné prostředí zahrady obchodní-
ho domu Jednoty Chornice, dobré občer-
stvení přispělo ke zdaru celé akce. Ještě 
lepší dojem byl narušen po oba dny ne-
příznivým počasím. Zejména pro děti to 
bylo vedle pouťových atrakcí další zpestře-
ní pouťových dnů.  

    ZO ČSCH děkuje touto cestou Obci 
Chornice za finanční příspěvek na pořá-
dání této výstavy a dále děkuje paní Pa-
roulkové, vedoucí Jednoty Chornice za 

poskytnutí prostor zahrady u obchodního 
domu.

Ing. Smítal František
jednatel ZO ČSCH Chornice

SRAZ OSMIČKÁŘŮ
Sbor dobrovolných hasičů Chornice zve všechny příznivce požárního sportu na 
sraz osmičkářů, o putovní pohár starosty obce. 
Soutěž se koná v sobotu 3. září od 14:00 v areálu u hřiště a přileh-
lém okolí. 

K občerstvení budou připraveny opékané makrely, kuřecí stehna na roštu, klo-
bása z udírny, točené pivo a další. 

Srdečně zvou hasiči.
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Obec Jaroměřice

Výlet za památkami UNESCO po čtvrté, tentokrát do Kroměříže
Ani sobota 18.8.2011 v letošním rozmarném 
létě nebyla bez deště, ale to nic nebránilo ja-
roměřickým uskutečnit další výlet za krásami 
republiky. Protože ctí tradice a není sebemenší 
důvod činit změny, byl opět knihovnou osloven 
zkušený a oblíbený průvodce pan Jan Valíček. 
I tentokrát se vzorně staral o 49ti člennou sku-
pinu po celý den. Sehranou dvojici doplnil i ři-
dič pan Vlastimil Matocha.
Kroměříž dominuje oblasti Východní Moravy, 
které se pro jeho historické památky, umění 
a kulturu přezdívá Hanácké Athény. Nejvý-
znamnější památkou je Arcibiskupský zámek 
s jedinečným komplexem zahrad, zapsaným 
na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO.
Nejen zámek a Květná zahrada, ale i ostatní 
památky stojí za zhlédnutí a obdiv Mlýnská 
brána, Arcibiskupské gymnázium, gotický kos-
tel sv. Mořice, barokní kostel sv. Jana Křtitele, 
Vrchnostenská sýpka, Mariánský sloup, radnice 
na Velkém náměstí.
Mnozí využili pohodové prohlídky zámecké ob-
razárny, jejíž součástí jsou významná díla sta-

rých mistrů. Tč. probíhá výstava současného 
výtvarníka a ilustrátora zvl.dětských knih Kar-
la Franty, kterou byli nadšeny nejen děti, ale 
i dospělí.
Za zmínku na závěr stojí informace, na niž by 
jaroměřičtí měli být právem hrdi. Jistě nepadlo 

do zapomnění nedávno objevené a zmiňované 
jméno rodáka z Jaroměřic, významného země-
měřiče a stavitele 1. pol. 18. stol. Jana Antoní-
na Křoupala (1711–1793), který se významnou 
měrou podílel mj. na rekonstrukci právě navští-
veného kroměřížského zámku.

Obecní knihovna i SPOZ děkují všem účastní-
kům za zájem, neboť bez každého jedince by 
společný zájezd nemohl být uskutečněn. Zvlášt-
ní poděkování jménem všech spokojených patří 
průvodci, panu Valíčkovi. Jistě  příští rok opět 
bude vhodně zvolena další z osmi doposud ne-
navštívených památek Unesco.

Občané pozor!!!
Oznamuji, že dne 14. října 2011 bude pro-
veden sběr nebezpečného odpadu, a to: 
v Novém Dvoře od 15.30 hod.
v Jaroměřicích od 16.00 hod. (náves)
sběr směsného odpadu
velkoobjemové kontejnery budou přista-
veny v pátek dne 21. října 2011 a odveze-
ny budou v pondělí 24. října 2011.

Prosím o maximální pořádek okolo kon-
tejnerů. Neděláte toto poprve a proto zno-
vu  všechny prosím – nedávejte do velko-
objemového odpadu to, co tam nepatří.
Např. elektronika, ledničky, pračky, pne-
umatiky... to vše patří do nebezpečného 
odpadu.

Dávám toto na vědomí v dostatečném 
předstihu, abych neslyšel po obci:
„Me sme to nevěděle!“

Děkuji 
Rostislav Grulich, starosta obce

Hasiči Jaroměřice
Dne 20.8.2011 jsme pořádali hasičské závody 
aneb Tradiční Kýbl Cup v Nových Dvorech.
Od 13:00 h jsme čekali na příjezd soutěžících. 
Krátce po 13:00 h dorazilo družstvo ze soused-
ního Jevíčka. I nadále jsme byli zvědaví,  které 
sbory si přijedou zasoutěžit a pobavit se. Účast 
byla hojná. Soutěž jsme zahájili v neuvěřitelně 
velkém  nečekaném počtu celých 2 družstvech. 
Nejdříve se hasiči zahřáli v požárním útoku 
o Putovní pohár starosty obce Jaroměřice, na 

který měli 2 pokusy, díky velké účasti. Zvítězili 
hasiči z Jevíčka a naši hoši získali nečekaně 2. 
místo. Posléze jsme zahájili několik netradič-
ních disciplín o pohár Kýbl Cupu. Začínalo se 
trefováním kuželek hadicí, pak se hoši posilnili 
na přetahování lanem, zapili to pivní štafetou 
a zchladili se na lavórované. Pohár byl náš a Je-
víčský sbor vyhrál krásné 2. místo    
Sluníčko hřálo a svítilo, to se ale krásně závodi-
lo! Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
se této akce zúčastnili.

SDH Jaroměřice

Korálkování
Ani datum 8. srpna 2011 zdaleka nepři-
pomínalo letní prázdninový den. Místo do 
bazénu zavítali děti i dospělí do výtvarné 
dílny CŽP, aby si zpestřili deštivé odpoled-
ne výrobou korálkového nebo drátkovaného 
šperku.

Osvědčená a již zkušená lektorka Helena 
Podlezlová vybídla přítomné, kteří korálko-
vání absolvovali již vloni, aby zvolili složi-
tější šperk než je kulička z drátěné spirálky 
– hit loňské dílny. Vzájemná důvěra se vy-
platila, neboť pod odborným dohledem lek-
torky vznikly originální přívěšky, náušnice 
i náramky. Díky šikovné paní Helence Pod-
lezlové odešli všichni účastníci spokojeni se 
zkompletovaným líbivým šperkem.

Ani nikomu nevadilo, že pořád prší.

Vzpomínka
Dne 20. září uplyne 
85 let od narození 
paní Lidviny 
KYSELÁKOVÉ 
z Nového Dvora. K věčnému odpočinku 
odešla před třemi roky.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci září se významného životního jubilea 
dožívají:

Zdenka Dolejší
Ludvík Pudík

Oběma jubilantům 
přejeme pevné zdraví 
a spokojenost.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc září 2011,  
pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ

2.9. pátek, 19.00 hodin, výstavní síň Centra života 
a podnikání (VS)
Putování do neznáma- země Východu, povídání 
o cestách magie s ing. Jitkou Víchovou,
v případě teplého večera povídání na dvoře či zahradě 
Dvoustovky, bubínky s sebou.
4.9. neděle, 9.00-18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou, 
k pokročilým se připojují začátečníci
9.9. pátek, 11.00 –15.30 hodin, VS
Second hand, prodej levného textilu s Veronikou Na-
vrátilovou, akční ceny – 30,- Kč za kus
13.9. úterý, 14.30 hodin, klubovna 
Informativní hodina dramatického kroužku pro děti 
s MgA.Zdenou Selingerovou
14.–30.9. CŽP v době provozu knihovny
Přijímka objednávek na podzimní květiny ze zahrad-
nictví p.Kohoutka z Vanovic, macešky 5,- Kč, chryzan-
témy 50,- až 150,- Kč, prodej v úterý  4.10.
16.9.- 14.10., VS v době provozu knihovny
MILOVNÍCI KNÍŽEK, výstava koláží a fotomontáží 
básníka, aforisty a výtvarníka
MIROSLAVA HUPTYCHA, člena Obce spisovatelů 
a Mezinárodního PEN klubu
18.9. neděle
JAROMĚŘICKÁ PODZIMNÍ POUŤ
ve výstavní síni CŽP bude otevřena výstava MILOVNÍ-
CI KNÍŽEK od 9.00 do 16.00 h
19.9. pondělí, 16.45 h, klubovna
Informativní hodina pro zájemce o výuku angličti-
ny (začátečníci i pokročilí ) 
s ing. L. Charvátovou
19.9. pondělí, VS
Zahajovací hodina kondičního cvičení v 16.30 h, pila-
tes v 17.40 h s Mgr. Kamenou
20.9. úterý, 14.00 hodin, knihovna – VS
Čtení s dětmi a knihovnicí, informativní hodina 
21.9. středa, 16.00 hodin, zadní místnost ve dvoře 
CŽP 
Keramická dílna s výtvarnicí Janou Trantírkovou
22.9. čtvrtek, 18.00 hodin, počítač. učebna ZŠ, infor-
mativní hodina pro zač. i pokročilé
Kurz práce na počítači s lektorkou Mgr. Irenou Štaf-
fovou
23.9. – 21.10. , VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH, knihy, které doma přebývají nabídněte 
knihovně, jiným zájemcům, nebo posléze do humani-
tární sbírky. Manipulační poplatek při koupi od 1,- do 
5,-ti Kč.
28.9. středa, 16.00 hodin, vestibul nebo nádvoří jaro-
měř.zámku, Dny evropského dědictví
Koncert pěveckého sboru CANTILO pod vedením 
Mgr. Luďka Klimeše, vstupné 30,- Kč

Připravujeme:
Do 14.10., VS v době provozu knihovny
MILOVNÍCI KNÍŽEK, výstava koláží a fotomontáží 
básníka, aforisty a výtvarníka
MIROSLAVA HUPTYCHA, člena Obce spisovatelů 
a Mezinárodního PEN klubu

Do 21.10. , VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH
2.10. neděle, 9.00-18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
4.10. úterý, VS, 11.00- 15.00 hodin
Prodej objednaných macešek a chryzantém ze za-
hradnictví p. Kohoutka z Vanovic
3.- 9.10. TÝDEN KNIHOVEN ( program bude včas 
upřesněn)
6.10. čtvrtek, VS, 13.00 hodin
Setkání s Adolfem DUDKEM, oblíbeným ilustráto-
rem mnoha knih pro děti
7.10. pátek, VS, 18.00 hodin
NEPÁL -sám v Himaláji, cest.přednáška s Mgr.K. Ko-
cůrkem, s tamními hudebními nástroji
8.10. sobota, VS, 9.00
Kurz patchworku s Renatou Edlmanovou
Od konce září v knihovně vzpomínková výstava na 
existenci JUNÁKA v Jaroměřicích.
Exponáty připraví pan ing. Milan Kopuletý.
Plánovaná vernisáž a výstava díla Václava Smejkala se 
odkládá z důvodu nemoci výtvarníka.
Od října bude dle zájmu zahájen kurz němčiny s Mgr.
Bohatcovou a šití s p.T. Koudelkovou.
Již od září můžete přinášet do knihovny amatérské fo-
tografie k plánované listopad. výstavě.

Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP 
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
Orientální tance pro pokročilé s Mgr. Alenou Kri-
klovou ve výst. síni CŽP
Středy – od 19.30 hodin, začátečníci se dohodnou 
7.9. v hodině pro pokročilé
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale - Pátky od 17.00 
hodin

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

Pexesový turnaj
Nejúspěšnější prázdninovou akcí pro děti v roce 
2011 byl Pexesový turnaj.
Konal se v úterý 16. srpna ve výstavní síni CŽP 
v Jaroměřicích od 10.00 do 12.00 hodin.
Na třicet dětí si přišlo po ránu probystřit hlavič-
ky, některé trénovaly pilně již před turnajem, jak 
upozornila jedna z nejmladších účastnic, Lucinka 
Stejskalová.
Organizující knihovna, spolu se zástupci SRPŠS – 
manželi Valáškovými a ZŠ – pí. vych. Soňou Va-
lentovou, byli potěšeni vysokou účastí a zdravým 
zájmem o toto klání.
Ze čtyř nejmladších předškoláků zvítězila již jmeno-
vaná Lucie Stejskalová.
Nejsilnější kategorií ze čtyř bylo 15 dětí ve věku 
7-11 let. Nejvíc výher získala Anežka Lexmanová. 

Z pěti 12-15ti letých zvítězil Pavel Kuba.
K překvapení pořadatelů se do turnaje zapojila, 
možná trochu z recese, ale s nadšením, i pětičlen-
ná skupina dospívajících. Mezi nimi vynikla Pavla 
Machatová.
Letošní ročník se může pochlubit i mezinárodní 
účastí, neboť hrály i děti ze Slovenska, dokonce 
i z Francie, hostující tč. v Jaroměřicích. 
Všichni byli odměněni drobnými odměnami pro ra-
dost, na některé zůstaly ještě časopisy, darované 
vydavatelstvím Euromedia a Fragment. V tradici 
budeme pokračovat zajisté i příští prázdniny, proto, 
děti, nezahálejte a bystřete hlavičky po celý rok.

Letní škola paličkování
Ťukot paliček ve výstavní síni Centra života 
a podnikání v Jaroměřicích není neznámým 
zvukem. Každou první neděli v měsíci se zde 
scházejí ženy místní i z okolí, aby se zdokona-
lily v prastarém krajkářském řemesle. 
Rytmus „ ťukotu paliček“ udává lektorka ing. 
Iva Vanžurová z Letohradu, v oboru známá 
a vyhledávaná krajkářka a výtvarnice. Do Ja-
roměřic zajíždí pravidelně již tři roky a od září 
zahájí 4.ročník, do něhož se mohou přihlásit 
i začátečníci.
Již po třetí zvolila prostředí vesnického stat-
ku, jenž je zrekonstruován v Centrum života 
a podnikání, k uskutečnění Letní školy palič-
kování. Do cípu Malé Hané se sjíždějí začí-
nající i pokročilé krajkářky z různých koutů 
republiky, mnohé se zde setkávají pravidelně. 
I letos zájem převýšil kapacitu jednoho týdne, 
proto Letní škola proběhla ve dvou termínech 
25.-29.7. a 1.-5.8. 2011. 
Atmosféra i tvůrčí nadšení bylo vynikající. 
Zkušená lektorka Iva Vanžurová je navíc ob-
dařena pedagogickým talentem, dokáže pro 
laika náročné pracovní postupy srozumitelně 
objasnit. Na poduškách – herdulích – se již 
po několika dnech objevovaly zdařilé upalič-
kované krajky. 
Pro zpříjemnění pobytu krajce oddaných žen 
bývá po večerech připraven dle možností do-
provodný program – procházka za památkami 
Jaroměřic, seznámení s astrologií, návštěva 
Kartografického centra ve Velkých Opatovi-
cích, ukázka novinek jaroměřického patchwor-
ku, malování kraslic, předvedení kroužku ori-
entálního tance… O ubytování a stravování se 
vzorně postaralo pohostinství U Trojanů.
Letošní nejmladší účastnicí se stala 10tiletá 
Deniska Mašínová. Protože je šikovná a pilná, 
po třech dopoledních radostně předala ma-
mince upaličkované srdíčko.
Věřme, že paličkovaná krajka nezanikne 
a díky dobrým lektorům a nadšeným krajkář-
kám bude mít své pokračovatele. Jsme rádi, 
že toto vzácné řemeslo zakořenilo i v Jaromě-
řicích.
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Pronájem 
billboardu

Město Jevíčko 
oznamuje záměr 

pronajmout 
billboard umístěný 

u komunikace 
naproti prodejně 

Penny Market 
stojící na pozemku 

p. č. 222/5, k. ú. 
Jevíčko-předměstí. 

Cena dohodou.

PROVÁDÍME ODDLUŽENÍ PODLE 
INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
• zastavíme exekuce, narůstání úroků,  

penále, pokut
• zaplaťte již od 30 % ze všech Vašich závazků,  
až 70 % z celkového dluhu Vám promine soud

ABIVIA s. r. o., Svitavy, náměstí Míru 139/82, 
tel.: 774 209 195,  

e-mail: abivia.svitavy@centrum.cz

Prodám VARI-Terra s příslušenstvím. 
Informace 18:00–19:00 h na tel . č . 723 821 775

       UŠETŘETE
AŽ  30%
ZA ENERGIE
Ceny energie a tepla neúprosně rostou. V nejbližší 
době očekáváme další navýšení cen, protože výro-
ba je vázána na cenu ropy. K tomu se ještě přidá-
vá změna DPH. Velkou pravdou stále zůstává, že 
nejlevnější energie je ta, která se vůbec nevyrobí. 
Správná cesta je vsadit na úsporná opatření.

Je reálné ušetřit až 30%
Pokud by existoval způsob, jak ušetřit 30% za topení, tak by ho 
jistě každý majitel domu rád znal. Dobrá zpráva je, že to jde. 
Řešení je již na světě a opravdu to funguje. Přesvědčili se o 
tom majitelé již více než 12 tisíc objektů u nás. Když si před-
stavíme dům, kde za topení vydáváme kolem 35 tisíc ročně, tak 
dokážeme každý rok ušetřit až 10 tisíc korun.

Jen 3 hodiny a šetříte také
Představte si, že sedíte pohodlně v obýváku,  koukáte oblíbený 
film a než skončí, máte hotovo. Stačí 3 hodiny a šetříte také. 
Bez námahy, bez nepořádku a v super kvalitě. Nehádáte se 
s řemeslníky, nestavíte lešení, neuklízíte nepořádek. Je to možné? 
Ano. Když si vyberete zkušené machry, kteří službu zdokonalují 
mnoho let. Ti mají cenné zkušenosti a chtějí klientovi upřímně po-
moci, ne ho okrást a prodat mu podřadné produkty, co nakoupí 
někde z druhé ruky.

Co to tedy je? O čem se mluví v televizi a píše v tisku 
jako o nejúspornějším opatření?
Odborné pořady v televizi jako jsou Rady ptáka Loskutáka, nebo 
Receptář prima nápadů již přinesly reportáže z realizací společ-
nosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.  Teplo stoupá vzhůru a nejvíce ho 
z domu uteče stropem. Nemá smysl izolovat střechu, pokud půdu 
nevyužíváte. Zateplením podlahy na půdě získáte nejvíce úspor. 
Malá izolovaná plocha navíc zaručuje nízkou cenu. 

Zateplení se provádí foukáním izolace do dutiny v podlaze půdy. 
Pokud podlaha není dutá, postaví firma podlahu novou s dutinou 
a tu zaizoluje. Izolace MAGMARELAX® se fouká do místa hadicí 
z vozu, který stojí na ulici před domem. Jediné co do domu 
firma přivede, je plastová hadice. Takže je to skutečně bez 
hluku a nepořádku. 
Chcete více informací? Kontaktujte firmu IP IZOLACE POLNÁ, 
s.r.o. na telefonu 800 100 533 a my vám pomůžeme. Zá-
stupce firmy zdarma přijede až k vám a vše vysvětlí na místě. 
Poradí, proměří, spočítá kolik by vás to stálo a vy se v klidu 
rozhodnete. Neváhejte a nečekejte na zdražení energií!

Volejte bezplatnou linku 800 100 533, nebo navštivte www.ippolna.cz

Zateplete dům
za 3 hodiny

Při natáčení pořadu Rady ptáka loskutáka – zateplení dutiny trámového stropu

Foukání izolace hadicí z vozu před domem

  
VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová 

přijme 
na  Vodohospodářský provoz v Moravské Třebové,

 pracoviště Jevíčko 

*   PROVOZNÍHO MONTÉRA   *

Požadujeme:   -     vyučen v oboru instalatér nebo provozní zámečník výhodou
- řidičské oprávnění skup. B 
- řidičské oprávnění skup. C nebo  strojnický průkaz výhodou
- dobrý zdravotní stav  (práce v terénu) 
-      pracovní nasazení, samostatnost

Nabízíme:     výhodné platové podmínky, 5 týdnů dovolené, 
penzijní připojištění, pracovní poměr na dobu neurčitou 

NÁSTUP   OD  1. 10. 2011  

Bližší informace získáte:
VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová

Provoz Moravská Třebová, pracoviště Jevíčko, vedoucí  : Jan Doležel
tel.: 461 357 242, e-mail: j.dolezel@vhos.cz

Pracovní doba  Po-Pa od 07:00 do 14:00 hod.

Přihlášky  zasílejte :
VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová

Útvar ŘLZ, Dagmar Krhlová tel.: 461 357 142, e-mail: d.krhlova@vhos.cz
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Místní akční skupina  MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která pracuje meto-
dou Leader.  V roce 2006 ji  založily 3 obce, podnikatelé a fy-
zické osoby z našeho regionu. MAS je otevřená organizace, 
která přijímá nové členy se zájmem  o rozvoj a prosperitu 
všech oblastí  života a podnikání na území našeho regionu. 
Máme možnost podílet se menšími finančními částkami na 
propagaci  vašich kulturních a společenských akcí,  dle potře-
by a možností pomáháme i s organizací  akcí. Připravujeme 
sérii školení a zájmových činností. 

Již 7. října ,od 16 hodin začínáme  tématem  Pro-
blematika nájemních vztahů, kde s Vámi právník 
probere všechna  úskalí  špatně sepsané nájem-
ní smlouvy. Školení budou za symbolickou cenu, 
dostupné všem občanům.  Místo konání  Penzion 
v Podzámčí  v Moravské Třebové . V případě větší-
ho zájmu jsme schopni zajistit opakování semináře 
kdekoliv v regionu.

Další školení budou např. na téma finanční gra-
motnost obyvatel,  organizace vlastního času, mo-
tivace k úspěchu.  V současné době provádíme prů-
zkum zájmu i jiných témat a volnočasových aktivit, 

např. výtvarné dílny, cizí jazyky, sportovní aktivity apod. Za-
jímá nás i váš názor, proto nám napište Vaše připomínky, ná-
pady, dotazy.

V měsíci červenci byl úspěšně dokončen další projekt pod-
pořený prostřednictvím naší MAS, a to v obci Biskupice s ná-
zvem Biskupice oprava místních komunikací od km 0,200-
0,340. Již proběhla předběžná kontrola ze strany SZIF, byla 
podaná žádost o proplacení výdajů a po konečné kontrole 
na místě bude obci proplaceno 90 % uznatelných výdajů bez 
DPH. Projekt bude  SPOLUFINANCOVÁN  EVROPSKOU UNIÍ  

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VEN-
KOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. 

Do konce října 2011 budou dokončeny další projekty pod-
pořené MAS, a to Oprava chodníku v obci Mladějov na Mora-
vě, dále drobné podnikatelské projekty s názvy : Rozvoj truh-
lářství Knötig  a Rozšíření klempířské výroby Továrek – Bělá 
u Jevíčka.  Na těchto příkladech je dobře vidět, že program 
opravdu funguje. V případě potřeby s vyplněním žádosti kaž-
dému žadateli pomůžeme, popř. prokonzultujeme další po-
třebné kroky.

V současné době je  vyhlášena další výzva, a to výzva č. 
2/2011. Žádosti o dotaci v tomto kole mohou podávat opět 
živnostníci a malé firmy do 9 zaměstnanců, obce a další nezis-
kové organizace v rámci zlepšení  občanské vybavenosti a ob-
novy nebo pořízení nových turistických stezek, hippostezek, 
odpočívadel a naučných stezek.  Doporučujeme Všem, aby 
si prohlédli naše webové stránky www.mas-mtj.cz, kde jsou 
Vám k dispozici veškeré informace o činnosti MAS, všech vý-
zvách, možnostech osobních konzultací atd.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Kontakt: Sídlo: Městečko Trnávka 2
 E-mail: mas.mtj@seznam.cz, kaderkova@mas-mtj.cz
  www.mas-mtj.cz nebo www.masmtj.cz
  Miroslava Šejnohová – managerka: 605 301 919
  Anna Kaderková – ředitelka: 607 657 690
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MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Sídlo:  Městečko Trnávka, čp. 2, PSČ 569 41 Městečko Trnávka, IČO 27505189

Výzva k předkládání projektů
1. Číslo výzvy: 2/2011

Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
Osa: IV. Leader
Opatření: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

2. Identifikace MAS

Místní akční skupina (MAS):  MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Strategický plán Leader (SPL): Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na konci  
      světa“, na pomezí Čech a Moravy.

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000158

Kontakt: MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
  Městečko Trnávka, čp. 2
  569 41 Městečko Trnávka

Zveřejnění  výzvy:  http://www.masmtj.cz  a   http://www.mas-mtj.cz

Výše alokace pro MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. pro tuto Výzvu 2/2011 k rozdělení na projekty žadatelů činí 
minimálně   2 708 786,- Kč,.  

Určuje se, že :
pro Fichi č. 2 Podpora podnikání - je alokováno 1 000 000 Kč,  
pro Fichi č. 5 Snazší život  - je alokováno 708 786 Kč
pro Fichi č. 6 Vítejte - je alokováno 1 000 000 Kč.   

Bude-li některá z částek nedočerpána, bude umožněn přesun přednostně pro Fichi č. 2 Podpora podnikání, dále pro Fichi číslo 
6 Vítejte a nakonec pro Fichi číslo 5 Snazší život. Jinak platí, že v každé z vyhlašovaných Fichí bude výběr prováděn izolovaně 
a pořadí určováno podle bodů z hodnocení preferenčních kritérií uvedených ve Fichi. 

3. Termíny a příjem žádostí, způsob podání

Vyhlášení výzvy:  5.8.2011
Příjem žádostí: od 5. září 2011 od 9:00  do 17:00 hodin,
  6. září 2011 od  8:00 do 16:00 hodin
  7. září 2011 od  8:00 do 16:00 hodin
  8. září 2011 od  7:00 do 14:00 hodin 
   
v sídle MAS na adrese Městečko Trnávka, čp. 2, 56941 MěstečkoTrnávka do rukou Miroslavy Šejnohové nebo Anny Kaderkové.

Mimo uvedené termíny příjmu žádostí lze podat žádost jen po předchozí domluvě, přičemž platí, že konečný termín podání je 
8. září 2011 do 14:00 hodin. 

Způsob podání: Žadatel předá žádost osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřenou plnou 
mocí k podání žádosti, plná moc musí mít úředně ověřený podpis),  na adrese Městečko Trnávka, čp. 2, PSČ 569 41 Městečko 
Trnávka do rukou Miroslavy Šejnohové nebo Anny Kaderkové, –  po předchozí domluvě na telefonu 605 301 919. Všechny 
žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti 
bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.
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Konzultační dny: Pro řešení konkrétních dotazů či problémů spojených s předkládáním žádostí, jsou stanoveny konzul-
tační dny od pondělí do pátku v termínu od vyhlášení této výzvy po datum konce příjmu žádostí, tj. od 5.8.2011 do 8.9.2011. 
Nezbytná je předchozí domluva na telefonu 605 301 919 nebo e-mailu: mas.mtj@seznam.cz a stanovení si přesného času 
konzultace.

Semináře pro žadatele: 
15.8.2011  od 15 hodin v salónku Penzionu v podzámčí v Moravské Třebové.
16.8.2011  od 15 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Jevíčku, Palackého nám. 1.

Veřejné obhajoby projektů proběhnou 26.9.2011 od 15. hod v zasedací místnosti Zámečku v Jevíčku. Pořadí žadatelů 
k veřejné obhajobě bude stanoveno podle data a času příjmu Žádostí od žadatele. Tato veřejná obhajoba je veřejně přístupná 
a slouží především k seznámení veřejnosti  a výběrové komise s jednotlivými projekty, k prezentaci projektu a jeho návaznosti 
na Strategii. Je to také možnost žadatelů předvést účelnost a jedinečnost projektu.

4. Náležitosti Žádosti o dotaci

• Žádost o dotaci  předkládá osobně v elektronické podobě (1x CD nosič) a musí být zpracována na předepsaném formuláři. 
Ostatní přílohy k žádosti se předkládají pouze v písemné formě – tištěné verzi ve třech paré, z nichž jedno paré je originál, 
případně ověřená kopie, druhé a třetí paré může být prostá kopie.

• Každý výtisk projektu včetně příloh se předkládá v pevné vazbě (např. kroužková vazba, šanon apod.). Výtisk musí obsahovat 
seznam všech předkládaných dokumentů s uvedením počtu stran každého z nich. Tento seznam bude podepsaný statutárním 
zástupcem žadatele.

• Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem 
žádosti – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení projektu.

• Dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky uvedené v Pravidlech pro opatření IV.1.2, v jednotlivých Ficích a pod-
mínky uvedené v Metodice pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2. 

• Veškeré formuláře ke zpracování žádosti nalezne žadatel na internetových stránkách:  
http://www.masmtj.cz, případně na požádání zašleme e-mailem , poštou. Formuláře budou k dispozici i na školení žadatelů.

• V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

• Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podání Žádosti o proplacení.

5. Způsob výběru projektů

Úplné žádosti a projekty jsou po ukončení termínu příjmu předány výběrové komisi. Výběrová komise postupuje dle informací 
v příslušné Fichi, řídí se platnými Pravidly a Metodikou. Konečné bodování provádí po veřejné obhajobě žadatelů. Po schválení 
výběru budou vybrané projekty předány v měsíci říjnu 2011 ve 14. kole příjmu PRV (Program rozvoje venkova) příslušnému 
Regionálnímu odboru SZIF k registraci. 

Předběžný termín oznámení výsledku výběru projektů : 7.10.2011
Předběžný termín podpisu Dohody o poskytnutí dotace k financování projektu:únor 2012. 
Aktuální informace budou zveřejněny na stránkách www.masmtj.cz a www.mas-mtj.cz

6. Území realizace projektů a vyhlášené Fiche

Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území působnosti MAS Moravskotřebovsko  
a Jevíčsko o.p.s. Vymezené území je uvedeno na internetových stránkách www.masmtj.cz nebo www.mas-mtj.cz

V rámci  této výzvy č 2/2011 pro příjem žádostí budou přijímány projekty pro následující Fiche: 

Číslo Fiche Název Fiche Max.výše podpory v % Minimální způsobilé 
výdaje v Kč

Maximální způsobilé 
výdaje v Kč

2. Podpora podnikání 60 % 0 2 000 000,-

5. Snazší život 90 % 0 500 000,-

6. Vítejte 90 % 0 2 000 000,-

Kompletní znění Fichí nalezne žadatel na internetových stránkách: www.masmtj.cz  
a www.mas-mtj.cz
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7. Doba, místo a způsob realizace projektu

• Projekt  musí být realizován na území působnosti MAS – vymezené území možné pro realizaci projektů je uvedeno na 
internetových stránkách: www.masmtj.cz nebo www.mas-mtj.cz

• Žadatel předkládá Žádost o proplacení výdajů nejdříve na MAS do maximálně 23 měsíců,  
v případě financování formou leasingu do 35 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace  
(není-li v příslušné Fichi stanovené méně). MAS Žádost o proplacení konečného příjemce včetně příloh před předložením 
na RO SZIF zkontroluje dle kontrolního listu. Po provedení kontroly MAS potvrdí formulář Žádosti o proplacení a ten je 
pak předložen konečným příjemcem na RO SZIF.Nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF je 
do maximálně 24 měsíců,  
v případě financování formou leasingu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace  
(není-li v příslušné Fichi stanoveno méně).

8. Způsobilé výdaje projektu:

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány následující formou, není-li v Metodice stanoveno jinak:

1. bezhotovostní platbou – příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související s financováním způsobilých 
výdajů prostřednictvím vlastního bankovního účtu,

2. hotovostní platbou – maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit 
100 000 Kč.

3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace (lze realizovat pouze stavební výdaje).

V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu nebo je podpora poskytována v režimu „de minimis“, jsou výdaje v rámci 
projektu způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické dokumentace a nákupu nemovitostí.

Ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem regis-
trace Žádosti o dotaci z PVR na RO SZIF.

Za vznik výdaje je považováno vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či zahájení stavebních prací (v případě 
věcného plnění).

Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je stanovena dotace, pro jednotlivé složky 
rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu stavebních prací  
RTS, a.s. Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.

Všechny způsobilé výdaje je možné realizovat jen na území působnosti MAS Moravskotřebovsko  
a Jevíčsko o.p.s. Vymezené území je uvedeno na internetových stránkách www.masmtj.cz

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. doporučuje všem žadatelů zahájit realizaci způsobilých výdajů až po podpisu Doho-
dy na RO SZIF v Hradci Králové. 

Kontaktní údaje:  tel.: 605 301 919
   e-mail:  mas.mtj@seznam.cz
    mirka.sejnohova@seznam.cz
    kaderkova@mas-mtj.cz

V Městečku Trnávka  4.8.2011   Anna Kaderková - ředitelka  
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Sázení lípy
U příležitosti oslav 800. výročí narození sv. 
Anežky České se 23. srpna uskutečnilo sázení 
památné lípy. Celý akt proběhl pod záštitou 
Jednoty českých matematiků a fyziků, Komi-
se pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, 

Gymnázia Jevíčko a Města Jevíčka. Mezi hos-
ty se objevili Václav Neubauer poslanec Par-
lamentu ČR, Václav Koukal člen senátu ČR 
a vojenský kaplan Petr Šabaka. Hlavní projev, 
který přednesl univ. prof. PhDr. Petr Piťha, 
CSc., uveřejňujeme. 

Přátelé, občané jevíčtí,

důstojnost člověka je dána jeho zodpovědností 
a zodpovědně jedná ten, kdo ví, co koná, proč 
se k tomu rozhodl a co jeho čin způsobí. Roz-
hodli jsme se zasadit pamětní lípu a doufáme, 
že vzroste.

Žijeme v době překotné a dosti zmatené. Ne-
jednou se nám zdá, že se v tom už ani nevy-
známe. Potřebujeme orientační body. Takový 
bod musí být pevný, stálý a neměnný. Sotva by 
někdo došel cíle, kdybychom mu řekli: Až na-
razíš na psa, dej se vlevo a u zajíce odboč dopra-
va. Stejně tak nedojde člověk, kam chce, bude-
li se řídit reklamou: U reklamy „Levné boty pro 
celou rodinu“ doleva. Jenže v noci zamění tuto 
reklamu třeba na nabídku mobilu.

Lípa, kterou jsme zasadili, má hodnotu orien-
tačního bodu, a to ne jen pro orientaci ve měs-
tě, ale i v životě. V tom je její platnost opřena 
o postavu svaté Přemyslovny Anežky. Byla to 
výsostně krásná žena, která celým svým živo-
tem ukazuje k dobru a tím samým varuje před 

chybným směrem. Její rozhod-
nutí opustit pohodlí a nadby-
tek královského dvora nás va-
ruje před konzumním životním 
stylem. Svým vstupem do služ-
by potřebným varuje před so-
bectvím. Svým zájmem o smír 
nás upozorňuje na potřebu hle-
dat společný zájem, který nás 
vzájemně poutá. Svým hrdě pev-
ným postojem v době braniborské 
okupace nás vede k lásce k zemi, 
která je naším domovem.

Pamětní lípa tu bude 
stát, aby nám připomí-
nala zásadně potřebné 
věci, na které tak čas-
to zapomínáme. Je to 
s námi s lidmi bohu-
žel tak, že si vzpome-
neme teprve, když se 
ozve hrom. Ale i pak 
nám to pomůže, pro-
tože si vzpomeneme, 
že nás někdo milo-
val a co nám říkal. 
Pamětní lípa se ko-
řeny dlouhými jak 
dějiny drží naší 
vlasti a svými vět-

vemi svědčí o budoucnosti. Kdo žije 
okamžikem tak, že ztratí svou minulost, nemá 
budoucnost.

Kdybych uměl rozeznít harfu anebo tvořit ver-
še s rýmy, snadněji bych teď zazpíval píseň 
o kráse lip. Jsou to mateřské stromy. Tvarem 
svých listů mluví o lásce. V každém kmeni lípy 
může procitnout spící madona, v každé větvi 
mohou ožít postavy z betléma. Když končí se-
noseč, vždy znova obléknou svatební šat, jenž 
voní a zní altovými tóny pilných včel. Z té doby 
svatební nám zbyde zlatý med a suché květy na 
odvar, který je hojivý a tiší neklid. Když zavoní 
vůně posledních otav, vsadí jim září královskou 
korunu. Bez hlesu složí ji z hlav, pokorně maje-
státní stojí v nahotě své pravdy a svědčí o tom, 
že růst je bolestný, až puká kůra. Pak s jarem, 
silnější o jedno léto v kmeni, obrazí a nabíd-
nout svá větvení za domov písním v miskách 
hnízd. Krásné a poučné. Jak dobré by bylo žít 
s lidmi, kteří stojí pevně jako strom. Jak snad-
né by bylo spolupracovat s těmi, kdo bez ohle-
du na zisk či slávu tvoří z vnitřní nutnosti. 
Lípy kvetou, protože nastal jejich čas, nečekají 
na potlesk a nepodávají statistiky o počtu kvě-
tů. Kdo z nás se o něco podobného pokusí? 
Kdybychom byli rovní lidé, asi mnozí, ale ne-
chali jsme se pokřivit v sádrové trpaslíky, kteří 
jsou neteční a snadno se urážejí.

Lipko malá, stojím tu také, abych ti podal naše 
přání. Nebudu jako nerozumní rodiče, kteří so-
becky sní o slávě svých dětí. Ano, může se stát, 
že z tvého dřeva budou hoboje či violy a bu-
dou jednou znít při sladkých či slavných oka-
mžicích. Možná bude z tvého dřeva žerď pro 
praporec nesený vítězně v čele zástupů. Anebo 
deska stolu, na kterém básník napíše krásnou 
knihu. Možná – a daleko spíše – tě po mnoha 
létech, v nichž překonáš žízně sucha a odoláš 
poryvům bouří, čeká ten nejběžnější osud. Pře-
jeme ti však, abys byla přijata a milována lidmi 
po mnoho generací. Abys viděla, jak malé děti 
nesou domů košíček tvých natrhaných květů 
nebo některý z tvých zlatých listů. Nejspíš se 
proměníš ve světlo a teplo krbu a pak ti přeje-
me, abys byla pro tu chvíli středem šťastné ro-
diny či kruhu dobrých lidí, kteří chápou pravou 
hodnotu věcí tak, jako nyní my.

POŽEHNÁNÍ LÍPY

Všemohoucí Bože – Stvořiteli,
z lásky a pro lásku jsi stvořil svět.
Dal jsi vyrůst stromům a vzlétnout ptákům
hnízdícím v jejich korunách.
Děkujeme ti za tuto lípu,
kterou jsi svěřil naší péči.
Ty, který všechno obnovuješ
dechem svého svatého Ducha,
Ducha Lásky, Pravdy a Života.
Děkujeme ti, že jsi nám dal
laskavou princeznu Anežku Přemyslovnu,
aby nás chránila a ukazovala nám,
kudy vedou cesty spravedlivého života.
Dopřej nám, abychom jako ona
sloužili potřebným, pracovali a žili v míru
v dědičné zemi sv. knížete Václava.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Žehnám tuto lípu zasazenou
k poctě sv. Anežky České.
Žehnám i všem, kdo budou
kolem ní procházet a připomenou si
svou lidskou odpovědnost.
Žehnám i celému tomuto městu
a těm, kdo zde žijí, aby na přímluvu
tety zakladatele Vašeho města,
sv. Anežky, zvládali nelehký úkol
vytvářet spolehlivé sousedské vztahy.
Požehnej Vás všemohoucí a milosrdný
Bůh Otec i Syn i Duch svatý.
Amen.
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Přelom v bádání představuje systematická 
povrchová prospekce během posledních pěti 
let (zejména D. Vích, Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě), při níž bylo objeveno mno-
ho keramických a kovových nálezů na více-
rých lokalitách, zpravidla 
sídlištích. Identifikované 
lokality z doby římské 
na Malé Hané se nachá-
zejí v tzv. kontaktní zóně 
mezi Polabím a Poduna-
jím, kde se střetávali Své-
bové, Vandalové, Gótové 
a římští obchodníci. Celý 
region měl nepochybně 
značný význam při ob-
chodování s římskými 
provinciemi a při migra-
cích barbarů a je tudíž 
velmi perspektivní pro 
další vědecký výzkum.
V Jevíčku se nachází více 
lokalit z doby římské 
(zpravidla osady). Dosud 
jediným labsko-germánským pohřebištěm 
na Malé Hané je naleziště Jevíčko-Předměs-
tí 6 („Pod Příčnou cestou“). Lokalitu objevil 
D. Vích v roce 2005 pomocí detektoru kovů. 

Řada kovových nálezů (fragmenty římských 
bronzových nádob, římské a germánské spo-
ny ad.) naznačily, že půjde o žárové pohře-

biště a poškozené artefakty představují po-
zůstatky rozoraných hrobů. Proto bylo nutné 
provést archeologický výzkum, který potvrdil 
existenci pohřebiště. Některé hroby byly více 
či méně zachovalé a ty jsme zkoumali. V hro-

bech jsme našli hliněné popelnice a v nich 
spálené lidské kosti a kovové nebo kostěné 
milodary (spony, zbraně, hřebeny apod.).
Žárové hroby zjištěné letos a v loňském roce 
naznačují, že lokalita bude mít mimořádný 
význam pro studium římsko-germánských 
a intergermánských kontaktů v době kolem 
markomanských válek (2. pol. 2. století). Ty 
se odehrávaly rovněž na jižní Moravě, ze-
jména v okolí Mušova v 70. letech 2. století 
za vlády římského císaře Marka Aurelia, 
kde byly soustředěny početné vojenské 
sbory. Římská armáda pronikla dale-
ko na sever, dokonce do sousední 
oblasti Hané (římský tábor v Olo-
mouci-Neředíně). Markomanské 
války znamenaly zásadní zlom 
nejen v dějinách římské říše, ale rovněž ve 
vývoji labsko-germánských, východogermán-
ských a sarmatských kmenů, které bojovaly 
proti Římanům v širokém pásmu mezi dolní-
mi toky Rýna a Dunaje.
Kromě žárových hrobů ze starší doby římské 
se podařilo prozkoumat i část osady z konce 
doby římské a počátku doby stěhování náro-
dů. V Jevíčku přebývali podobně jako v jiných 
částech středního Podunají (jižní a střední 
Morava, jihozápadní Slovensko a Dolní Ra-
kousko) poslední Svébové, kteří v roce 406 

opouštějí naše země a odcházejí spolu s Van-
daly a Alany na západ do Španělska.
Výzkum v letošním roce, kterého se zúčast-

nili studenti archeologie 
z České republiky a Polska 
(Rzeszów), realizovala Ka-
tedra archeologie Univerzity 
Hradec Králové a Katedra 
historie (sekce archeologie) 
Univerzity Palackého v Olo-
mouci s podporou projektů 
Grantové agentury ČR („Mi-
grace Germánů mezi Labem 
a Dunajem a význam česko-
moravského pomezí v proto-
historickém vývoji“) a ESF 
(„Partnerství ve výzkumu 
a prezentaci archeologické-
ho kulturního dědictví“). 
Závěrem patří srdečný dík 
panu starostovi Jevíčka za 
jeho obětavou pomoc výzku-

mu. Více o nálezech z Jevíčka, o době marko-
manských válek a době posledních Svébů se 
mohou zájemci dočíst v následující literatuře.

Droberjar, E. 2005: Věk barbarů. České země 
a stěhování národů z pohledu archeologie. 
Praha – Litomyšl. Droberjar, E. – Vích, D. 
2011: Nové žárové pohřebiště z doby římské 
v Jevíčku-Předměstí, okr. Svitavy. In: E. Dro-
berjar (ed.), Archeologie barbarů 2010. Lub-
lin, 23–38.

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Archeologické objevy z doby římské v Jevíčku
Oblast Malé Hané tvoří neobyčejně zajímavý a dosud velmi málo 
prozkoumaný prostor, který v době římské (od konce 1. stol. př. Kr. do 
konce 4. stol. po Kr.) osídlili polabští Germáni neboli Svébové. Zájem 
o tento region je staršího data (minimálně od první republiky), kdy byly 
z oblasti zaznamenány první nálezy. 
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Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás touto cestou informovat o ukončení realizace projektu

REVITALIZACE PALACKÉHO  
NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU,

jehož investorem bylo Město Jevíčko. Děkuji všem, kteří se zúčastnili slavnostního přestřižení pásky, které 
se uskutečnilo jako součást jevíčské pouti v neděli 14. srpna 2011 v 15:00 hod. právě na Palackého náměstí. 

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, slouží tato informace.

 Zahájení projektu: duben 2010

 Ukončení projektu: srpen 2011

 Investiční náklady projektu (včetně DPH): 

 Stavba 1 náměstí - komunikace, sadové úpravy,  
 kanalizace, vodovod, rozvody NN,  
 veřejné osvětlení, mobiliář: 20,3 mil. Kč

 Stavba 1 přístavba městského úřadu: 9,2 mil. Kč 

 Stavba 2 autobusové nádraží - komunikace, zeleň,  
 rozvody NN, veřejné osvětlení mobiliář, zastávky: 3,2 mil. Kč

 Stavba 2 veřejné záchody: 0,6 mil. Kč

V rámci projektu byly revitalizovány 2/3 Palackého náměstí, do kterých je začleněno i nové autobusové 
nádraží. Kromě toho byla zrealizována dostavba městského úřadu, kde bude sídlit Úřad práce, Kontaktní 
místo odboru státní sociální podpory a Podnik bytového hospodářství. Ve dvoře MÚ vznikly nové veřejné 

záchody.

Realizace projektu přinesla zlepšení estetického vzhledu frekventovaných veřejných ploch. Došlo k rozšíření 
zeleně v prostoru náměstí a ke zpomalení dopravy. Přibyla parkovací místa.  Současně byla vybudována 

multifunkční budova sloužící i ostatním úřadům. Vznikly tolik potřebné veřejné záchody s pasáží, která oživí 
dvůr MÚ. Celý projekt významně přispěje ke zkvalitnění života obyvatel Města Jevíčka a blízkého okolí.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

MĚSTO JEVÍČKO
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Proměny Jevíčského náměstí

První zádlažba náměstí

Návštěva T. G. Masaryka v roce 1929

První zásah do povrchu náměstí duben 2010

Náměstí s mobiliářem

Vznik samostatné republiky v roce 1918

Osvobození v roce 1945

Vznikající autobusové nádraží

Oficiální otevření náměstí 14. 8. 2011 se skupinou NO NAME


