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Fotoaktuality

Jevíčkovění 2012

Stanmont odjel do Bobrovce

MŠ na soutěži v Pardubicích

GYMNÁZIUM OSLAVILO 115 ROKŮ
Vzpomínka na jednoho abiturienta
 Při oslavách letošního 115. výročí založení 
zdejšího gymnázia by se ani nedalo vyčíslit kolik 
z tohoto gymnázia vyšlo lékařů, inženýrů, právní-
ků, lékárníků, pedagogů, kněží a ostatních profesí, 
ale je mezi nimi pouze jediný režisér.
 A tím je Karel Neubauer, který maturoval 
v roce 1949. Po maturitě studoval režii na JAMU 
v Brně. Ještě jako student gymnázia zde se stu-
denty úspěšně nastudoval Jiráskovu „Filozovskou 
historii“. Pokračoval dál v této činnosti při stu-
diu na JAMU nastudováním Vančurovy Josefíny. 
Tehdy nám řekl, že na premiéru pozval jednoho 
herce ze svých spolužáků. My holky jsme očekáva-
ly, že přijede herec, nejlépe budoucí první milov-
ník. Jaké ale bylo naše 
překvapení když přijel 
herec ve vytahaném ro-
láku, měl sice kudrnaté 
vlasy, ale vpředu mu víc 
vystupovaly dva před-
ní řezáky. Později došlo 
k úhledné opravě. Před-
sevzetí se zdařilo, sedli 
jsme všichni do šatny, 
Fišnarovi z Roudky nám 
donesli dort a sodovky, 
možná něco k přípitku. 
Začali jsme se společně 
bavit, ale ten herec z JAMU měl hlavní slovo a celý 
večer nikoho nepustil ani ke slovu. Vyprávěl jeden 
vtip za druhým a plno veselých příběhů. Čas utí-
kal a zmíněný herec neodcházel do hotelu přespat, 
protože neměl na ten nocleh peníze. Mužská část 
souboru tam tedy zůstala, smála se a posloucha-
la, až k ránu kluci šli tohoto herce vyprovodit na 
nádraží k vlaku. Tímto neodolatelným vypravěčem 
tehdy byl ještě neznámý Vladimír Menšík, ale my 
studenti jsme ho už dávno poznali, než se z něho 
stal nejslavnější, nejmilovanější a nezapomenutel-
ný herec.
 Karel Neubauer dál pokračoval ve své tvoři-
vé režisérské činnosti dalšími představeními a zval 
k nám plno svých přátel z Brna. Jednou jsme hrá-
li Moliérovo Šibalství Scapinova. Přidal se k nám 
náš vrstevník, který také rád hrál divadlo a dostal 
hlavní roli Scapina. Na toto představení se při-
jel podívat brněnský režisér Milan Pásek. Luboš 
Kolisko byl výborný herec, ale tehdy chtěl pouze 
malou roli sluhy, neměl čas, protože studoval me-
dicínu. V této roli sluhy se ale tak zalíbil Milanu 
Páskovi, že o něm prohlásil, že když by se hlásil na 
JAMU, že by byl určitě přijat. Luboš ale dal před-
nost medicíně.
 Potom se o prázdninách hrálo Nebe na zemi, 
kde si to vynahradil rolí Jupitera. Tehdy dvě hlavní 
role Karel svěřil Jiřímu Tomkovi a Jiřímu Bártkovi, 
studentům JAMU. Museli ale hrát pod pseudony-
mem, protože studenti nesměli nikde účinkovat. 
Představení se velice vydařilo, bylo úplně famózní 

už i proto, že hudbu a celý orchestr dirigoval prof. 
Frant. Medřík. Několik diváků po představení 
hodnotilo výkony herců a dostalo se nám pochva-
ly od Dr. Jaroslava Svobody, který jezdil do Jevíčka 
na dovolenou a byl fotografem v Národním divadle 
v Praze. 
 Další úspěšný kus byl Viktora Dyka Krysař. 
Hlavní roli dal Karel Janu Bergerovi, který poz-
ději dlouho režíroval nedělní odpolední pohádky 
v rozhlase v Praze. Další významná role Sep Jörge-
na byla svěřena mladému Eduardu Cupákovi, kte-
rý už tehdy si uměl virtuózně pohrávat se svým 
hlasem od tichého pianissima po silné fortissimo. 
Studoval také JAMU, ale po nějaké době se teh-
dy prozradila jeho homosexualita, tak byl z JAMU 

vyloučen, ale už jako 
student létal do Prahy 
filmovat Stříbrný vítr 
s Janou Rýbářovou. 
Stejně se z něho stal 
slavný pražský herec. 
Protože v Krysařovi 
mělo hrát několik star-
ších postav, tak Karel, 
aby to bylo autentické, 
požádal místní ochot-
níky paní Bermanno-
vou, Dr. Josefa Kolis-
ka a Františka Mikulu 

o výpomoc. Byl to další úspěch. 
 Náš soubor dostal název Mladá scéna a logo 
tohoto souboru vytvořil známý brněnský grafik Jiří 
Hadlač. Naše divadelní snažení bylo oceněno jako 
nejlepší mládežnický soubor na okrese a za od-
měnu jsme všichni jeli hrát na týden do Piešťan 
i s celým orchestrem. 
 Mezi námi všemi vzniklo plno krásných přátel-
ství a dokonce dva trvalé manželské svazky. Hod-
ně členů souboru už zemřelo, ale zůstaly nezapo-
menutelné vzpomínky díky Karlovi. 
 Karel Neubauer se narodil 8. listopadu 1929 
v Olomouci, jako syn Anny, rozené Smékalové, 
dcery zámeckého stolaře ve Velkých Opatovicích. 
Jeho otec byl stavitel a pocházel z Vydří u Jindři-
chova Hradce. Karel Neubauer studoval na gymná-
ziu v Jevíčku a měl velký zájem o divadelní umění. 
Po absolvování JAMU v Brně v roce 1955 přijal 
angažmá v Beskydském divadle v Novém Jičíně. 
Tam se začala rozvíjet jeho vyhraněná režisérská 
osobnost. Externě působil v Československé te-
levizi a Českém rozhlase v Ostravě. Jako režisér 
působil v divadle v Jihlavě, Českých Budějovicích 
a od roku 1968 ve Slováckém divadle v Uherském 
Hradišti. Jeho uměleckou dráhu ale překazila váž-
ná choroba – nádor na mozku. Proběhla úspěšná 
operace, ale za nějakou dobu náhle zemřel ve věku 
51 let. Byl jediným synem a jeho maminka ho ješ-
tě přežila. Škoda, že se opona na scéně jeho života 
tak brzy uzavřela. 

Anna Langerová
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Společenská rubrika 
červen 2012

Sňatek uzavřeli:

Marie Müllerová 
a Jiří Badal

Blahopřejeme

MUDr. Jana Trčková 
dovolená od 25. 6. do 4. 7. 2012.

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

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
10. 7. 2012 od 8:00 do 15:00 hodin – ul. Luční, Olomoucká čp. 232

Nové sběrné místo na sídlišti

V den svátku moravských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje - 5. července letoš-
ního roku uplyne padesát let od chví-
le, kdy nás opustil náš děda Fran-
tišek KYSELÁK z Nového Dvora, 
mistr košíkářský, který pocházel ze 
starého moravského rodu. Na zruč-
ného košíkáře vzpomněli i někteří 
pamětníci a rodáci z Fameleji. Jeden 
z posledních mistrových výrobků té-
měř už zapomenutého řemesla použí-
vá i pan Stanislav z místní usedlosti.

-pak-

V rámci postupného navyšování počtu kontej-
nerů na tříděný odpad bylo nově zřízeno sběr-
né místo na ulici K. Čapka, které by mělo být 
k dispozici převážně obyvatelům sídliště. Od 
společnosti EKO-KOM, která v České republi-
ce provozuje systém sběru a recyklace obalo-
vých odpadů, dále město obdrží zdarma for-
mou výpůjčky 6 ks kontejnerů (papír, plast 
a směsné sklo). O ty budou v průběhu prázd-
nin rozšířeny stávající sběrná místa ve městě. 
Celkový počet se tak navýší na 68 kusů sběr-
ných nádob. Díky třídění jsme v uplynulém 
roce získali příspěvek od EKO-KOMu ve výši 

252.953 Kč, který tvořil 16 % všech příjmů 
v oblasti odpadového hospodářství. Třídit se 
tedy vyplatí. Případné náměty na to, kde ve 
městě umístit nové sběrné místo přivítáme na 
e-mailu: mistostarosta@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář

Předávání 
cen vítězům 
fotosoutěže
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 20. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 13. června 2012
20/1  Zastupitelstvo schvaluje:

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav 
Zezula, Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Kamil 
Stopka,

b) program zasedání,

c) celoroční hospodaření města a závěrečný 
účet obce za rok 2011 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
Krajského úřadu Pk za rok 2011 bez 
výhrad,

d) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko 
č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 5/2011, o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí,

e) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku 
na rok 2012 uzavřenou mezi Městem 
Jevíčko a Regionem Moravskotřebovska 
a Jevíčska ve výši 71.625 Kč,

f) výsledek výběrového řízení na dodavatele 
akce „Protipovodňový výstražný systém 
města Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma ENVIPARTNER, s. 
r. o., Pšeník 11, 639 00 Brno-Štýřice za 
částku 125.000 Kč bez DPH,

g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou ENVIPARTNER, s. r. o., 
Pšeník 11, 639 00 Brno-Štýřice k provedení 
akce „Protipovodňový výstražný systém 
města Jevíčko“ za částku 125.000 Kč bez 
DPH,

h) snížení minimální ceny za prodej domu 
č. p. 263 na ul. Okružní II v Jevíčku 
a pozemků p. č. st. 191 (161 m2) – 
zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 115 (278 
m2) – zahrada a p. č. 122/2 (263 m2) – 
zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí na 
750.000 Kč,

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou TR Antoš, s. r. o., Na 
Perchtě 1631, 511 01 Turnov, na akci 
„Dětské hřiště A. K. Vitáka v Jevíčku“ za 
částku 397.333 Kč vč. DPH, 

j) prodej p. č. 4232/10 (799 m2) – trvalý 
travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí 

Jaroslavu Laštůvkovi a Zdeňce Laštůvkové 
za cenu 300 Kč/m2, celkem 239.700 
Kč, prodej investic realizovaných panem 
Aigelem za cenu 65.671 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč + částečnou (1/16) 
úhradu vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 4.095 Kč + připojovací poplatek 
ČEZ ve výši 12.500 Kč + přípojku vody 
včetně vodoměrné šachty ve výši 23.734 
Kč + přípojku kanalizace ve výši 9.816 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Jaroslavem Laštůvkou a Zdeňkou 
Laštůvkovou na prodej pozemku p. č. 
4232/10 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

k) nabytí pozemku p. č. 48/3 (317 m2) 
– zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov do 
vlastnictví města Jevíčka,

l) cenovou nabídku firmy Kamil Pitner, 798 
47 Horní Štěpánov 362 k provedení akce 
„Plynofikace a rekonstrukce koupelny 
bytu č. 1, Křivánkova 98, Jevíčko“ za 
částku 184.739 Kč bez DPH z rozpočtu 
PBH města Jevíčka, 

m) cenovou nabídku firmy Karel Hlíza, 
Jílová 825, 268 01 Hořovice na výrobu 
15 ks dřevěných stanových podsad 
s příslušenstvím za částku 112.725 Kč 
(nejsou plátci DPH) a cenovou nabídku 
firmy Kateřina Havlíková, Souběžná 96, 
267 62 Komárov u Hořovic na výrobu 
15 ks stanových celt s příslušenstvím za 
částku 36.300 Kč vč. DPH,

n) povinnost předkladateli návrhu na čerpání 
prostředků města, doložit informaci 
o vztahu navrhovaného čerpání peněz 
k rozpočtu města. V případě, že se nejedná 
o částku uvažovanou v rozpočtu města 
nebo její překročení, navrhne předkladatel 
způsob zajištění těchto prostředků,

o) směnu nově zaměřeného pozemku 
p. č. 4128/2 (600 m2) – orná půda 
v k. ú. Jevíčko–předměstí s Českou 
republikou, správa Pozemkový fond 
ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 za nově zaměřený pozemek 5359/3 
(529 m2) – vodní plocha v k. ú. Jevíčko-
předměstí a úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pozemkovým fondem ČR na směně 
pozemku p. č. 4128/2 za pozemek p. č. 
5359/3, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí.

p) nákup 7 ks osobních ochranných 
prostředků – zásahových oděvů ZAHAS 
VI COMFORT PROFI za částku 
80.481 Kč vč. DPH pro členy JSDH 
Jevíčko se spoluúčastí města Jevíčko 
částkou 40.481 Kč,

20/2  Zastupitelstvo určuje: 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 

a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila 
a Pavlu Konečnou,

20/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) slib člena Zastupitelstva města Jevíčko 

Ing. Zdeňky Jiráskové, 

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

c) zprávu o činnosti kontrolního výboru za 
období 1. – 5. 2012,

d) zprávu místostarosty o činnostech 
v Zadním Arnoštově za období 8/2011 – 
5/2012,

e) informaci z ÚP ČR o zařazování uchazečů 
na veřejnou službu,

f) informaci starosty o ukončení vyúčtování 
akce „Revitalizace Palackého náměstí 
v Jevíčku“ z Regionální operační rady,

g) informaci a pozvánku místostarosty 
k návštěvě rakouského Obergrünburgu 
v termínu 30. 6. – 2. 7. 2012, 

20/4  Zastupitelstvo ruší:
a) výběrové řízení na dodavatele akce 

„Vybudování dětského hřiště A. K. Vitáka 
Jevíčko“,

b) usnesení ZM 16/1 písm. d) ze dne 6. 3. 
2012 – ZM schvaluje směnu pozemku p. 
č. 4128 (4512 m2) – orná půda v k. ú. 
Jevíčko–předměstí s Českou republikou, 
se správou Pozemkového fondu ČR, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 za nově zaměřený pozemek 5359/3 
(529 m2) – vodní plocha v k. ú. Jevíčko-
předměstí a úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pozemkovým fondem ČR na směně 
pozemku p. č. 4128 za pozemek p. č. 
5359/3, oba v k. ú.Jevíčko-předměstí.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  

Usnesení ze 42. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 30. dubna 2012
1/42 Rada schvaluje úpravy pozemku při-
léhajícího k č. p. 717 žadateli dle zápisu, kdy 
město dodá zámkovou dlažbu, obrubníky 
a drť a žadatel provede na svoje náklady vlast-
ní úpravy,

2/42 Rada uděluje souhlas s přeložením 
sloupu z pozemku p. č. 3072/5 – ostatní plo-
cha na pozemek p. č. 3072/4 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí žadateli dle zápisu,
3/42 Rada pověřuje IT zajištěním cenových 
nabídek na zhotovení chodníku před domem č. 
p. 98 na ul. Křivánkova,
4/42 Rada schvaluje podíl úhrady v část-
ce 11.000 Kč za vyhotovení GP ul. Olomoucká 
v Jevíčku,

5/42 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka 
v příloze Svitavského deníku „Cesty městy“ za 
částku 8.112 Kč vč. DPH,
6/42 Rada schvaluje výrobu brožury pro po-
třeby muzea za částku max. do 7.000 Kč vč. DPH,
7/42 Rada schvaluje CN firmy Petr Do-
koupil, Zahrada pro Vás, 679 37 Borotín 5 na 
provedení odfrézování 2 ks pařezů v lokalitě 
u PENNY Marketu a náhradní výsadbu 6 ks 
stromků dle požadavku komise ŽP v celkové 
výši 26.680 Kč vč. DPH,
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Policejní zprávy červen 2012
28. 5. 2012     Dopravní nehody
Ke střetu motocyklisty s chodcem mělo 
dojít v tentýž den krátce před sedmnác-
tou hodinou a to na jedné z ulic Jevíč-
ka. Okolnosti této nehody, stejně 
tak míra zavinění obou účastní-
ků,  je předmětem probíhajícího 
vyšetřování ze strany dopravní 
policie. Oba účastníci byli pře-
vezeni do nemocnice. Ke zraně-
ní a době léčení jednoho z účast-
níků se lékaři prozatím nevyjádřili.
8. 6. 2012     S jídlem rostla chuť - Zá-
hada vyřešena  
Ze skladu jedné prodejny na Jevíčsku se 
záhadně ztrácelo pečivo. Mizel nejen chléb 
a rohlíky, ale i koláče, koblihy či zákusky. 
Poprvé byl tento případ zaznamenán zhru-
ba v polovině května a tentýž scénář se 
měl opakovat téměř v pravidelných inter-
valech až do středy tohoto týdne. Na pří-
padu bylo zvláštní už to, že do skladu ne-
bylo násilně vniknuto. Nic nenasvědčovalo 

ani tomu, že by mohl mít krádeže pečiva 
na svědomí třeba někdo ze zaměstnanců 
prodejny. Plynuly dny a škody stále narůs-

taly. Do vyšetřování případu se zapojil 
i tým kriminalistů. Ten pak záha-

dě přišel na kloub. Za vším měl 
být nalezený klíč od skladu. 
Ten totiž posloužil k otevření 
dveří. Pak stačilo jen vejít do 
objektu a vzít si pečivo. Než 

tak dvojice podezřelých stačila 
učinit, byla na své poslední výpra-

vě za pečivem kriminalisty zadržena. Jed-
nalo se o dva mladé muže bez práce. Jako 
důvod svého jednání uváděli, že je k tomu 
přiměl hlad. Dnes svého jednání se způso-
benou škodou za bezmála tisíc korun litu-
jí. Poté, co si oba převzali záznam o sděle-
ní podezření ze spáchání přečinu krádež, 
byli ze zadržení propuštěni a jsou vyšet-
řováni na svobodě. O výši trestu bude již 
rozhodovat soud, k němuž zřejmě zmíněná 
dvojice velmi brzy zavítá. 

8/42 Rada schvaluje nevýhradní smlouvy 
o zprostředkování prodeje na nemovitosti v ma-
jetku města č. p. 63 v Zadním Arnoštově a č. p. 
263 v Jevíčku s přilehlými pozemky s RK Mat-
ras & Matras, Dvořákova 14, 602 00 Brno a RK 
Domino,
9/42 Rada schvaluje podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitální 
povodňový plán města Jevíčko“,
10/42 Rada jmenuje s účinností od 1. 8. 
2012 pana Mgr. Miloslava Parolka na pracovní 
místo ředitele ZŠ Jevíčko,
11/42 Rada jmenuje s účinností od 1. 8. 
2012 pana Dušana Pávka, dipl. um., na pracov-
ní místo ředitele ZUŠ Jevíčko, 
12/42 Rada schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí finanční dotace v požární ochraně na osob-

ní ochranné pracovní prostředky JSDH Jevíčko 
v částce 40.000 Kč,

13/42 Rada schvaluje částku 28.000 Kč bez 
DPH na odstranění pařezů, výměnu sloupu VO 
a umístění odpadkového koše na Malém náměstí,
14/42 Rada schvaluje pravidla pro dláž-
dění vjezdů na veřejných prostranstvích na ul. 
Mackerleho, Vrchlického a Svitavská takto: na 
náklady města bude provedeno zadláždění vjez-
dů v maximální šířce 4 m a v délce k hrani-
cím pozemků dotčených nemovitostí; v přípa-
dě, že majitel nemovitosti bude požadovat větší 
plochu na zadláždění, tuto plochu bude hradit 
na vlastní náklady,
15/42 Rada pověřuje vedoucí PBH zajiště-
ním CN na rekonstrukci bytu na ul. Křivánkova 
č. p. 98,

16/42 Rada schvaluje užití znaku města 
Jevíčka na propagačních materiálech pro potře-
by firmy Balóny Konice,
17/42 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
prostor Synagogy za účelem konání koncertů 
a vystoupení  žáků ZUŠ Jevíčko v termínech 23. 
a 30. 5. 2012,
18/42 Rada schvaluje licenční smlouvu 
o veřejném provozování č. VP_2012_49247 za 
živé užití hudebních děl v částce 11.449 Kč vč. 
DPH (poplatek Ochranného svazu autorského 
pro práva k dílům hudebním, o. s.).

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 43. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 14. května 2012
1/43 Rada schvaluje zpracování pa-
sportu místních komunikací pro město Jevíč-
ko a Zadní Arnoštov firmou URBANIA, s. r. 
o., 24. dubna 18, 664 43 Želešice za částku 
20.844,60 Kč vč. DPH,
2/43 Rada schvaluje odpojení ze systému 
ústředního vytápění v domě K. H. Borovského 
475 žadatelům dle zápisu,
3/43 Rada schvaluje nátěr lavic, dřevěné-
ho obložení pískoviště a střechy přístřešku na 
popelnice na ul. K. Čapka a pověřuje IT zajiště-
ním opatření,
4/43 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
synagogy na den 16. 6. 2012 za účelem prove-
dení bohoslužby „Evangelizace Jevíčko červen 
2012“, kterou organizuje křesťanské společen-
ství Živá voda z Brna,
5/43 Rada schvaluje umístění sídla 
a provozovny firmy NETVOIP, s. r. o. – dceřiná 
společnost společnosti JakaCom, s. r. o., v pro-
najatých prostorách města na adrese Kostelní 
41,
6/43 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
kina ASTRA na den 28. 6. 2012 u příležitosti 
rozloučení žáků 9. ročníku se základní školou,
7/43 Rada schvaluje podání žádosti ZUŠ 
Jevíčko na dotaci z Programu rozvoje venkova 
a realizaci projektu v prostorách budovy Zámeč-
ku v Jevíčku,
8/43 Rada pověřuje místostarostu svolá-
ním jednání s nájemníky bytů na Komenského 
náměstí 167 za účelem vyřešení vstupu k by-
tům a úklidu veřejných prostor,
9/43 Rada schvaluje nákup 2 ks PC a 2 
ks LCD monitorů pro potřeby Městské knihov-
ny za částku 32.000 Kč vč. DPH,
10/43 Rada schvaluje nákup drobných 
upomínkových předmětů pro účastníky dětské-
ho dne, který se bude konat 9. 6. 2012 do část-
ky 6.000 Kč vč. DPH,
11/43 Rada schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí finančního příspěvku ve výši 37.590 Kč 
mezi Městem Jevíčko a Římskokatolickou far-
ností, Komenského 165, 569 43 Jevíčko na 

akci: „bývalý Augustiniánský klášter č. p. 167 
na st. p. č. 2, Jevíčko“, 
12/43 Rada schvaluje zakoupení reklam-
ních předmětů pro potřeby Města Jevíčko do 
částky 40.000 Kč vč. DPH,
13/43 Rada schvaluje rekonstrukci věž-
ních hodin do částky 40.000 Kč vč. DPH,
14/43 Rada schvaluje zpracování studie 
na sadovnické řešení zelených ploch v lokali-
tách ulic Třebovská a Svitavská dle požadavku 
komise ŽP firmou Zahradní a krajinářská tvor-
ba Brno, s. r. o., za částku 12.380 Kč bez DPH,
15/43 Rada schvaluje podání žádosti 
o dotaci z Programu rozvoje venkova na revita-
lizaci zeleně na veřejných prostranstvích ul. K. 
Čapka a A. K. Vitáka,
16/43 Rada schvaluje licenční smlouvu č. 
JSDH-036/2012 pro nevýhradní licenci mezi 
Městem Jevíčko a firmou RCS Kladno, s. r. o., 

Mánesova 1772, 272 01 Kladno, která zajišťuje 
licenční podmínky pro testování software „Por-
tál jednotek SDH“,
17/43 Rada schvaluje výměnu oken v bytě 
č. 1 na ul. Růžová 91 firmou Černohous Milan, 
Jamné nad Orlicí za částku 60.622,44 Kč bez 
DPH z rozpočtu PBH,
18/43 Rada schvaluje zřízení věcného bře-
mene na pozemku p. č. 1311/1 – ostatní plo-
cha v k. ú. Zadní Arnoštov a smlouvu o zřízení 
věcných břemen mezi Městem Jevíčko a společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s.,
19/43 Rada schvaluje fakturaci energií 
Podniku bytového hospodářství města Jevíč-
ka ve výši 21,83 % elektřiny, 25,95 % vytápění 
a 32,15 % vodného a stočného z celkové faktu-
rované částky na měřidlech.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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vedeno celkové hodnocení škol. 
Naši školu reprezentovalo 8 dětí – 
4 chlapci a 4 dívky. V hodnocení 
škol jsme vybojovali úžasné 
2. místo.Velké úspěchy jsme 
zaznamenali i v soutěži 
jednotlivců. Naším nejúspěšněj-
ším sportovcem byl Marek Ševčík, 
který získal 1.místo v běhu na 50 
m a v běhu na 400 m, 3. místo 
ve skoku dalekém z místa a 2. 
místo ve čtyřboji. I další naši 
sportovci si vedli skvěle. Dorota 
Šmedková obsadila ve čtyřboji dí-

vek 2. místo  a vyhrála zlatou medaili v hodu 
kriketovým míčkem. Adrian Kolář skončil ve 
čtyřboji chlapců na 3. místě a v hodu kriketo-
vým míčkem na 1. místě. Sportovní zápolení 
bylo zpestřeno «Pohádkovým lesem». Děti se 
tu setkaly s pohádkovými postavičkami, s je-
jichž pomocí plnily různé úkoly.

Mgr. Helena Valíčková

ŠKOLA

Úspěchy ZŠ Jevíčko na Olympiádě dětí a mládeže
Dne 23. května 2012 se žáci 1. 
tříd ZŠ Jevíčko zúčastnili tra-
diční ODM 1.roč. (Olympiáda 
dětí a mládeže)  ve Velkých 
Opatovicích.  XIV. ročníku 
ODM se zúčastnilo 245 mla-
dých sportovců z 27 základ-
ních škol Blanenska, Svitavska 
a ZŠ Praha 4 - Podolí, Nedvě-
dova nám. Soutěžilo se ve 4 
dílčích disciplínách - v běhu 
na 50 m, v běhu na 400 m, 
ve skoku dalekém z místa a v 
hodu kriketovým míčkem v ka-
tegoriích chlapci a dívky. Na základě součtu 
bodů všech závodníků každé školy bylo pro-

Aerobik klub Jevíčko 
sklízí úspěchy

Aerobik klub Jevíčko při základní škole 
má již dvanáctiletou tradici a pravidelně 
sklízí nemalé úspěchy. Každoročně se zú-
častňujeme nejrůznějších soutěží a akcí, 
a to jak regionálního, tak i celostátního 
charakteru.
Se skupinou nejstarších děvčat jsme 10. 
března vyrazili na soutěž O pohár měs-
ta Kunštátu. Jako každý rok se zde se-
šla kvalitní a početná konkurence týmů 
z celé Moravy. Této akce se účastnilo 43 
tanečních skupin, což dohromady obná-
šelo 138 vystoupení. Choreografii skladby 
s názvem Wimbledon si děvčata vytvoři-
la sama a konečné 4. místo v hodnocení 
kategorie „junioři“ lze považovat za velký 
úspěch. K medaili chyběl onen pověstný 
kousek. 
Po několikaměsíčním usilovném nacvičo-
vání jsme se zúčastnili i 1. ročníku sou-
těže Bystřický Kostitřas, která se konala 
14. dubna 2012 v Bystřici nad Pernštej-
nem. Zde nás reprezentovala skupina nej-
mladších dívek s choreografií „Žížaly“. 
V kategorii 7 – 11 let jsme obsadili ko-
nečné 7. místo. Dívky dokázaly diváky za-
ujmout, o čemž svědčil potlesk, který je-
jich vystoupení doprovázel. 
Kromě soutěží týmových choreografií 
jsme absolvovali i soutěž jednotlivců – 
Zlatá hvězda, která se konala 9. června 
2012 v Sebranicích. Zastoupení jsme měli 
ve všech věkových kategoriích a výsled-
ky předčily naše očekávání. Celkem jsme 
získali 10 pohárů, 5 stříbrných za druhá 
místa a 5 bronzových za místa třetí.  
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
dívkám za jejich celoroční práci a úsilí, 
také i rodičům za veškerou podporu a po-
moc při účasti na těchto soutěžích. 

Mgr. Helena Valíčková

Okénko mateřské školy
V naší školce byl závěr školního roku plný akcí 
a dětské radosti.
Dne 29.5. proběhla ukázka dravého ptactva, 
kde se děti dozvěděly zajímavé informace o je-
jich životě.
Na Den dětí jsme pozvali do naší školky hasi-
če. Děti prozkoumaly nejen hasičské auto, ale 
i jeho vybavení. Vyzkoušely si vše co správný 
hasič ke své práci potřebuje.
I hudba dětem není cizí a proto své šamanské 
bubnování ukázaly 2.6. v synagoze.
Ani sportu se děti nebránily a 31.5. se zúčast-
nily Sportovních her MŠ, kde vybojovaly  v re-
gionálním kole v Moravské Třebové 1. místo 
a postoupily do finálového kola v Pardubicích. 
Děkujeme manželům Trojanovým, kteří zajistili 
a uhradili dětem dopravu a občerstvení.
Ve čtvrtek 14.6. nás svým tancem okouzlili žáci 
ZUŠ Jevíčko.
V úterý 19.6. třída Sluníček podnikla pirát-
skou výpravu k Pionýrské chatě, kde děti zaži-
ly spoustu dobrodružství a zábavy při hledání 
pokladu.
Ve středu 20.6. se třída Koťátek a Kapříků vy-
pravila za poznáním do Planetária v Brně a při 
zpáteční cestě si děti prohlédly muzeum straši-
del v Olešnici.
V pátek 22.6. jsme se na naší zahradě rozloučili 
s dětmi, které odchází do 1.třídy. Děti si zasko-
tačily na skákacím hradě , zajezdily na koni, 
zhlédly ukázku umění s bičem a mohly využít 
profesionální malování na obličej.V průběhu 
celé akce se děti mohly osvěžit zmrzlinou, li-
monádami a nechybělo ani opékání párků.
Závěr školního roku jsme s dětmi ukončili 23.6. 
krátkým průvodem masek po Jevíčku.
Poděkování patří všem sponzorům, rodičům 
a celému kolektivu zaměstnanců MŠ.

Za MŠ Martínková Veronika a Mlatečková Eva

V zoologické zahradě
Budete se možná divit, ale ve čtvrtek 31. 5. 
se ve třídě Kosáčků děti proměnily v krásná 
a  barevná zvířátka ze ZOO. Byli tu k vidě-
ní opičky, tygři, medvědi, ale i divoké kočky 
a zajíci. Děti si masky sami namalovaly pastel-
kami a vodovými barvami. Paní učitelky jim 
pomohly se stříháním a s připevněním gumi-
ček. Všichni jsme se podíleli na výzdobě třídy, 
aby oslava zvířátek mohla začít.
Ráno zvířátka překonávala „ opičí dráhu“, 
později dováděla na hudbu a roztančila i le-
nocha medvěda. Na závěr utvořila dlouhého 
hada a navštívila děti z jiných tříd. Nezapo-
mněla ani na paní kuchařky, které se jich má-
lem polekaly.
Odměnou za jejich nápaditost, fantazii a hra-
vost byla zmrzlinka, kterou jsme tento velký 
den zakončili. Tak jsme netradičně v I. oddě-
lení oslavili DEN DĚTÍ.

Country v MŠ Jevíčko
Také naši malí tanečníci country rádi lížou 
zmrzlinku. Celý školní rok pilně pracovali, 
aby vše zúročili na vystoupeních a hlavně se 
pro ně stal tanec součástí přirozeného pohybu 
a vzbuzuje v nich radost. Pro nás paní učitel-
ky je velkou odměnou to, že spousta dětí z na-
šeho tanečního kroužku country pokračuje 
v tanci na ZUŠ Jevíčko. Přejeme všem dětem, 
aby s tancem prožily spousty krásných chvil.

Za MŠ Jevíčko
Libuše Pazdírková,Bc. Martina Zatloukalová
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ŠKOLA

Jevíčští skauti na Lobinově závodě

TJ Pinec Jevíčko – trénovali s námi…

Výpomoc AVZO Jevíčko škole v přírodě

V podhůří Hostýnských vrchů 
nedaleko Fryštáku u Zlína pro-
běhl ve dnech 8. a 10. června 
2012 sedmý ročník Lobinova 
závodu Svazu skautů a skau-
tek České republiky.
Čtyřiadvacetihodinového zá-
vodu se zúčastnilo cca 120 
skautů, kteří uprostřed lesů 
na skautské základně Eliška 
soutěžili v nejrůznějších skautských disciplínách. 
Z jevíčských oddílů přijelo celkem pět soutěžních 
družin chtivých utkat se s ostatními ve svých vědo-
mostech i dovednostech.
Již v pátek byla louka pod základnou poseta stany 
a přístřešky starších dětí. Nejmladší kategorie pře-
spávala v chatkách. První disciplína se uskutečnila 
už během pátečního večera, když účastníci u tábo-
rového ohně předvedli svůj herecký talent ve scén-
kách s převážně skautskou tématikou.
V sobotu ráno po oficiálním zahájení se družiny 
skautů a skautek vydaly s veškerou výbavou do 
přírody plnit jednotlivé disciplíny. Každá družina 

Jak bylo již několikrát na stránkách Jevíčské-
ho zpravodaje uvedeno, TJ Pinec Jevíčko je malý 
sportovní klub, ale ve stolním tenise se nám daří. 
Školička stolního tenisu, umístění mladých hráčů 
v různých statistikách, tyto skutečnosti zřejmě zau-
jaly i manažery velkých extraligových klubů. 
Dne 7. 6. 2012 navštívili město Jevíčko manažer 
klubu Lokomotiva Praha AQUECON Ing. Roman 
Kaucký společně se slovenským reprezentantem 
a bundesligovým hráčem Michalem Bardoněm 
a dále manažer klubu SK DDM Kotlářka Praha, 
stále ještě aktivní extraligový hráč, Petr Kaucký.
S hosty jsme nejprve probrali v jakých podmínkách 

Základní škola z Brna pořádala na Edenu letní 
školu v přírodě pro 49 dětí. Protože tato práce pro 
učitele je náročná a vyplnění volného času dětí je 
složité, byli jsme požádáni vedoucí o výpomoc při 

naplnění volna dětí. 6. června jsme tedy všechny 
přijali v našem domě AVZO, kde se děti pěkně vy-
řádily. Zahrály si stolní tenis, stolní fotbal, šipky, 
zacvičily si na posilovací stolici a zastříleli si ze 

vzduchovky. Dětem i učitelkám se odpoledne líbi-
lo a nakonec se pořídilo společné foto. Touto akcí 
jsme malou troškou reprezentovali město Jevíčko.

Za AVZO Jevíčko František Langr

obdržela mapu se zašifrovaný-
mi pokyny a vyrazila po jedné 
z mnoha naplánovaných tras. 
Během celého čtyřiadvaceti-
hodinového závodu byli dopro-
vázeni rozhodčími, kteří prů-
běžně vyhodnocovali plnění 
jednotlivých úkolů, sledovali 
chování ve družině a vzájem-
nou spolupráci, ověřovali, zda 

si skauti navzájem pomáhají a jestli se snaží napl-
ňovat skautský slib a zákon.
Na své pouti krajinou soutěžící nejen plnili úkoly, 
ale také svými činy pomáhali lidem. Jedním z úko-
lů bylo i vyčištění části přírody od odpadků. Vel-
kým prožitkem pro všechny účastníky bezpochyby 
byly opakující se přeháňky, při nichž skauti museli 
zvládnout utábořit se, uvařit dvě teplá jídla na ohni 
a přenocovat v přírodě pod stanem či přístřeškem.
Všichni závodili v těchto disciplínách: skautský 
kroj, skautská stezka, výbava jednotlivce i družiny, 
první pomoc, odlití stopy zvířete, vázání uzlů, va-
ření na ohni, přenocování a přístřešek, dramatika, 

a jak trénujeme, pak nám pomohli postavit stoly 
a společně s našimi hráči se rozcvičili. Společný tré-
nink pokračoval různými herními variantami před-
váděnými v podání extraligových a našich hráčů. 
Pro naše kluky, kteří se snažili být důstojnými spo-
luhráči, takový trénink znamenal velkou zkušenost 
a zajímavý zážitek, no a přátelé z Prahy si vyzkou-
šeli nové prostředí.
Na závěr odpoledne jsme se dohodli na další spolu-
práci, např. návštěva našich kluků v klubech v Pra-
ze či přípravě ukázkových, případně ligových utkání 
na území Jevíčka.

Za oddíl Oldřich Zecha

topografie v terénu, šifry, pomoc přírodě, chování 
družiny, poznávání rostlin, živočichů, turistických 
a mapových značek. Zvláštní a dobrovolná disciplí-
na nesla název Velký čin a její náplní byl jakýkoliv 
skutek zasluhující si zvláštní ocenění.
Závodníci se vraceli na skautskou základnu v neděli 
ráno. Po slavnostním vyhlášení výsledků a předává-
ní cen čekal na účastníky chutný oběd. Pořadatelé 
rovněž zajistili polní mši celebrovanou bratrem sa-
lesiánem Maxem Dřímalem přímo v areálu skaut-
ské základny.
Zástupci jevíčských oddílů slavili na závodech veli-
ký úspěch, když se jim podařilo obsadit dvě první 
místa z šesti kategorií.

Vítězné družiny – dle kategorií:
Dívčí oddíly:
mladší světlušky – Pomněnky Jevíčko
starší světlušky – Slunečnice Brněnec
skautky – Severka Zlín
Chlapecké oddíly:
mladší vlčata – Sokoli Fryšták
starší vlčata – Bílí tygři Jevíčko
skauti – Delfíni Mohelnice

Mgr. Petr Votroubek
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Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko

Netýkavka žlaznatá
Ne, nelekejte se, nebude následovat žádné 
učené pojednání o rostlinách, vyskytujících 
se v okolí Jevíčka. Správný botanický název 
nositelky tohoto jména a něco o jejím výsky-
tu a zvláštnostech jsem si našel na interne-
tu teprve nyní, když jsem, ostatně jako často, 
vzpomínal na našeho syna, který byl upoután 
na invalidní vozík. Syn, i přes svůj handicap, 
miloval přírodu a rád vstřebával nové poznat-
ky a vědomosti. O internetu tehdy nebylo ani 
potuchy, takže nám k tomu sloužily procház-
ky (či projížďky) po cestách, cestičkách i pěši-
nách v okolí Jevíčka. Jedna z těchto tras vedla 
k přehradě, přes hráz na opatovickou stranu 
a právě zde, u cesty, se k cestě skláněly růžo-
vě kvetoucí rostliny, kterým syn říkal „lekát-
ka“. Proč? Zralé tobolky jedlé ale nechutné, 
obsahovaly semínka, která byla při dotyku, 

Úspěch našich dorostenkyň
Ve dnech 23. a 24. června 2012 se konala ve 
Mladkově v Orlických horách krajská soutěž 
v požárním sportu. SDH Jevíčko zde repre-
zentovaly v kategorii dorostenců Stanislava 
Ošlejšková a Lucie Skácelová. Soutěžily v dis-
ciplínách běh na 100 m s překážkami a dvoj-
boj. Stanislava Ošlejšková obsadila ve dvojboji 
4. místo a v běhu na 100 m s překážkami 

8. místo. Lucie Skácelová vybojovala v obou 
disciplínách 2. místo a bude tak reprezento-
vat Pardubický kraj na mistrovství republi-
ky v Sokolově, které se uskuteční ve dnech 
7. a 8. července 2012.
Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci.

Za SDH Jevíčko František Skácel

pomocí důmyslného systému spirálky, prudce 
vystřelována do okolí. Neznalý se této nečeka-
né reakce po dotyku, tak trochu lekl. Z toho 
si syn odvodil svůj název. Kromě „škádlení“ 
netýkavky měl syn rád trasy, na kterých, sa-
mozřejmě v závislosti na ročním období, bylo 
možno ozobávat maliny, jahody, ostružiny, bo-
růvky a další „pokrutiny“, jak ří-
kával. 
     Velmi rád jsem se synem pod-
nikal tyto vyjížďky. Pravda, někdy 
bylo překonávání překážek, hlavně 
na lesních cestách, v podobě ko-
řenů, dosti namáhavé. Ale vyhlíd-
ka na město, která se nám potom 
ukázala, byla pro nás oba tou nej-
lepší odměnou. Dodnes si troufám 
tvrdit, že tak prochozené okolí Je-
víčka, jak jsme měli my dva, má 
málokdo. 
     Jedno hezké letní odpoledne jsem se 
rozhodl, že chlapce vyvezu poněkud dál od 
města. Abych ušetřil celkem dlouhou a fád-
ní cestu pěšky po silnici, jeli jsme Trabantí-
kem. Ze silnice jsem odbočil na polní cestu 
a dovolil jsem si vjet po cestě asi 200 metrů 
do lesa. Protesty mého syna i svého špatného 
svědomí jsem se snažil umlčet argumentem, 
že ten kousek, co jsme vjeli do lesa, nikomu 
nemůže vadit, neboť cesta beztak podle hoj-
ných otisků pneumatik očividně slouží jako 
ztratka do nedaleké Vísky. Zastavil jsem na 
křižovatce lesních cest, vyndal invalidní vo-
zík, posadil na něj syna a zajeli jsme asi 100 
metrů do borůvčí. Zaparkoval jsem vozík ve-
dle mohutného pařezu, na kterém jsem se 
uvelebil, trhal synovi borůvky a společně 
jsme vstřebávali neopakovatelnou krásu lesa.  
V pásech slunečního světla, deroucího se skrz 
koruny vysokých borovic, se leskly pavučiny, 
napnuté mezi stromy. Míhání a bzukot lesk-
lých mušek a rozmanitého hmyzu ve vzduchu 
provoněném pryskyřicí, navozovaly atmosféru 
honosné katedrály se světlem podobně proni-
kajícím vitrážemi vysokých oken a se vzduchem 
naplněným tichými motlitbami a vůní kadidla.  
     Když jsme se do sytosti nabažili borů-
vek i lesní pohody, odbrzdil jsem vozík a smě-
jíce se jeden druhému, kdo má víc modrou 
pusu, dojeli jsme až k Trabantíku, který na 

nás trpělivě čekal. Smích nám oběma ztuhl 
na rtech, když jsme uviděli lístek, zastrčený 
za stěračem. „... Dostavte se na Lesní správu 
v … k projednání přestupku...“, stálo na líst-
ku. „No jo, sakra, já přeci vím, vjezd do lesa 
je zakázán, nejsem blbej!“ láteřil jsem, abych 
aspoň trochu přehlušil vyčítavý pohled Láďův. 

„Kdyby ten horlivec, když viděl za předním 
sklem znak pro invalidy, došel za námi, tak 
daleko jsme zas nebyli, já bych mu to byl vy-
tmavil,“ nadával jsem. „Nic jsme zde nezni-
čili a pokutovat mě za to, že jsem ti umožnil 
dostat se do přírody, je blbost!“ ukončil jsem 
svou hlasitou úvahu, zmačkal lístek, práskl 
dveřmi a jeli jsme domů. Láďa byl moc hodný 
kluk a epizoda, která se odehrála v lese, ho 
moc mrzela. Právě, když mě nešťastně pře-
svědčoval o tom, že je to jeho vina, měli jsme 
vyjíždět z polňačky na silnici. Zastavil jsem 
a rozhlížel se na obě strany, abych v tom roz-
čilení něco nepřehlédl, když v tom jsme to 
uviděli! Na krajní bříze remízku u cesty byla 
hřebem přibita rezavá a nepředpisová do-
pravní značka „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou 
tabulkou „mimo vozidel LZ“!! V tu chvilku 
jsem se načepýřil jako páv, vrazil tam jednič-
ku a smělým obloučkem vyjel na silnici a tam 
zastavil tak, aby Láďa viděl na tu pitomou 
značku! „Vidíš to! Vidíš to!“ Ať si ten blbej 
hajnej trhne nohou! Ty seš Ladislav Zbořil, já 
jsem Ladislav Zbořil, oba tedy máme iniciály 
LZ, takže tam můžeme vesele jezdit!“ hlaholil 
jsem. Byl jsem v koutku duše moc rád, že vše 
dobře dopadlo a Láďa mohl vesele cenit svůj 
modrý chrup i na maminku, když jí příhodu 
doma líčil.

Ladislav Zbořil

Zamyšlení
Ladislav Zbořil
Sledoval jsem nedávno v televizi film, pojed-
návající o účasti a bojích sovětských vojsk 
v Afghanistánu. S lehkým srdcem ponechám 
stranou děj, umělecké hodnoty i název filmu. 
Spíše, než to, mě zaujala bezútěšnost krajiny, 
území, obydleného místními kmeny. Hory, ka-
mení, kamení. Z čeho žijí ti lidé zalezlí v dě-
rách, jeskyních a nuzných brlozích, ptal jsem 
se sám sebe? Kromě pár koz, nikde ani živáč-
ka, nezpívají tady ptáci. Nikde ani strom, ani 
keř, žádná zelená louka? Říká se, že všude žijí 
lidé. Připouštím. Během svého cestování jsem 
měl možnost poznat, že lidé žijí i v podmín-
kách, které se diametrálně liší od mých před-
stav o místě vhodném k životu. Toto přirozené 
zasazení děje do reálného prostředí mě však 
vzalo dech.
Jako probuzení ze zlého snu na mne zapůso-
bilo, když jsem si uvědomil, na jakém maleb-
ném koutku země žiji. Z Jevíčka se rozbíhají 
cesty na všechny světové strany. Ať se vydám 
kterýmkoliv směrem, mohu sledovat břehy 
říček a potoků, vinoucích se poli a loukami. 
Vím, že za tímto zákrutem jsou stráně se za-
hradami, se stromy obtíženými ovocem, které 
už téměř nikdo nečeše. Těším se za parné-
ho letního dne, až se cesta ponoří do chla-
divého a voňavého stínu lesa se svými kouty 
plnými malin, borůvek a hnědými kloboučky 
hub. Nedočkavě seskakuji, opírám svůj bicykl 
o strom na břehu přehrady, abych už, už od-
hodil své svršky a ponořil se do chladivé vody. 
Vím, že doplavu doprostřed přehrady, obrátím 
se naznak a budu na modré obloze pozorovat 
tiše se rozplývající kondenzační páry doprav-
ních letadel, mířících k moři. Také jsem tam 
nesčetněkrát mířil, bylo tam příjemně, ale 
tady, tady jsem doma. 
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Městská knihovna Jevíčko
Dovolte, abychom vás i jménem  Městské 
knihovny pozvali na Mejdan na zámečku. Začá-
tek je ve středu 4. července v 17.00 hodin. Bu-
dou pro vás připraveny dobrůtky, skvělá hudba 
a příjemný večer u zámečku. Podrobný pro-
gram najdete ve zpravodaji. Těšíme se 
V červenci bude knihovna otevřena beze 
změny. 
Nezapomeňte, že každé pondělí můžete využít 
služby knihovny do 19.00 hodin…

pondělí  12.30 – 19.00
úterý  8.00 – 11.00  12.30 – 16.00
středa  8.00 – 11.00  12.30 – 16.00
čtvrtek  8.00 – 11.00  12.30 – 17.00

Zpráva pro vaše děti a teenagery.
Nudíte se ? Nekupujte medvídka Mývala, ale 
zajděte si do knihovny. Máme pro vás velkou 
zásobu skvělých deskových her. Domluvte se 
s kamarády a přijďte si zahrát super hry. 

PrOGrAMY

Kino Astra Jevíčko v červenci 
nehraje – dovolená.

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

14.07. 13:00  Oslavy 80. výročí založení sokolského areálu Tyršovy plovárny, 
areál Žlíbka

14.07. 13:00 Dětský den, areál Žlíbka, TJ Jevíčko
21.07. 09:00 Míčový sedmiboj dvojic, areál Žlíbka, TJ Jevíčko
28.07.–29.07. 09:00  „O Jevíčskou věž“, tenisový turnaj čtyřher veteránů, areál Žlíb-

ka, TJ Jevíčko

 

 

 

 

 

  

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI                            ČERVENEC A SRPEN 2012  

Přijďte si pohrát i o prázdninách. Palouček bude otevřený každé úterý
 od 9:30 do 11:30 hod. 

 

 

 

www.jevicko.org/paloucek            

 

 

 

Sedmý recept ze soutěže:

Dort Pohádka
K létu patří grilování masa, ryb, drůbe-
že a nejrůznější zeleniny. Co je ale dobré 
a především chutné, maso naložit nejmé-
ně na 12 hodin do grilovacích směsí. Ně-
které směsi připravujeme za studena, jiné 
potřebují tepelnou úpravu. 
Každý měsíc jsme přikládali i lákavé 
obrázky. Tento měsíc to uděláme jinak. 
Poprosíme, Vás čtenáře našich receptů, 
abyste Vaše grilování vyfotili a poslali na 
adresu paloucek@jevicko.org Nejkrásněj-
ší obrázky budou odměněny.

Chilli směs
1 šálek rajčatové šťávy nebo protlaku mož-
no i kečupu, 2 rozdrcené chilli papričky 
nebo jedna lžička sušeného chilli, 2 lžíce 
cukru, 2 dcl oleje, 1 lžička soli, 1 lžička 
worcestrové omáčky, 3 stroužky najemno 
nastrouhaného česneku.
Připravujeme za studena. Všechny ingredi-
ence smícháme a vložíme do nich naklepa-
né a na okraji naříznuté maso. Těsně před 
samotným grilováním maso vyjmeme, po-
třeme olejem a zbytek směsi používáme na 
potírání během pozvolného grilování

Sojová směs
1 větší nakrájená cibule i s natí, 1 – 2 dcl 
sojové omáčky, i dcl bílého vína, 2 lžíce 
kečupu, 1 lžíce oleje, 1 lžička worcestrové 
omáčky může a nemusí být.
Připravujeme za studena.

Ostrá směs
2 dcl oleje, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 
1/2 šálku kečupu, 2 lžíce octa, 2 lžičky 
cukru, 1 lžička chilli koření, 1/2 lžičky 
soli, 2 lžičky ostré hořčice. 
Na oleji osmahneme nadrobno nakráje-
nou cibuli a česnek utřený se solí. Přidá-
me ostatní přísady a vše asi  5 minut du-
síme za stálého míchání na mírném ohni. 
Maso potřeme teplou směsí a po vychlad-
nutí dáme Auležet.

Pivní směs
1 lžička chilli koření, 1/4 l světlého piva 
zbytek z láhve nedopíjíme, ale schová-
me pro samotné grilování, 1 lžíce sojové 
omáčky, 1dcl oleje, 1/2 lžičky cukru, 1/2 
lžičky soli, 1 nadrobno nakrájená cibule, 
1 lžička plnotučné hořčice.
Připravujeme za studena.

Havajská směs
citrónová šťáva z jednoho citronu, 1 dcl 
oleje, 1 lžička kari koření, 1 lžička mleté-
ho zázvoru, 1 lžička soli, 3/4 lžičky cuk-
ru, 1 stroužek česneku. 
Připravujeme za studena. Stroužek česne-
ku utřeme se solí a smícháme s ostatními 
přísadami za studena.

Mexická marináda
3 lžíce oleje, 2 stroužky česneku, 3 lží-
ce octa, 1dcl jablečného džusu nebo ana-
nasového,1 lžička chilli koření, 1 lžička 
cukru, 1/2 lžičky soli, 1/4 lžičky mletého 
pepře , 1 polévková lžíce medu.
V nádobě na mírném ohni necháme roz-
pustit med. Přidáme lžičku cukru a ne-
cháme zkaramelizovat. V druhé nádobě si 
nachystáme. Na rozehřátém oleji krátce 
osmažíme utřený česnek, vmícháme ocet, 
chili koření, sůl, pepř, džus. Celé to při-
dáme do první nádoby a prohříváme za 
stálého míchání do zhnědnutí. Tato ma-
rináda dodává kuřecímu a rybímu masu 
zlatavou barvu.
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Žijí s námi…
psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta 
dalších…..
V dnešním článku se budeme věnovat proble-
matice vakcinace. Co to ta vakcinace vlastně je? 
Velice zjednodušeně řečeno, je to vpravení anti-
genu do organismu s následnou tvorbou proti-
látek. Antigenem může být například část viru 
či bakterie, která nemůže způsobit onemocnění, 
ale imunitní systém ji odhalí a ve snaze ji zlik-
vidovat, začne tvořit protilátky a tzv. paměťové 
buňky. Protilátky nezmizí z těla hned, nějakou 
dobu přetrvávají, a pokud organismus napadne 
živý patogen (virus nebo bakterie), okamžitě jej 
začnou ničit a paměťové buňky vyburcují další 
obranné mechanismy tak, že infekce je včas po-
tlačena a nedojde k onemocnění.
Proti čemu se zvířata vakcinují? Vakcinace pro-
ti vzteklině je povinná. Dále se u psů vakci-
nuje parvoviróza, psinka, infekční zánět jater, 
leptospiróza, parainfluenza. Tyto jsou často po-
dávány v jedné injekci, jak lidé často říkají ́ troj-
kombinaci´ , ale pokud se podává i se vztekli-
nou, je to tedy vlastně ´šestikombinace´. Také 
se může vakcinovat proti borelióze, psincovému 
kašli či tetanu. U koček se vakcinuje panleuko-
penie neboli mor koček, komplex kočičí infekč-
ní rýmy, vzteklina, leukemie a borelióza, u fret-
ky je důležitá psinka a vzteklina, u králíků mor 
a myxomatóza. 
Kdy a kolikrát se psi a kočky (ostatní zvířata si 
probereme jindy v samostatných článcích) vak-
cinují? U psa je optimální začít v 7. týdnu věku, 
kočka by měla mít završený 8. týden. U všech 
uvedených onemocnění kromě vztekliny je pro-
kázáno, že pouze jedna dávka vakcíny nestačí 
k vytvoření dostatečného množství protilátek 
a paměťových buněk a je nutné aplikaci mini-
málně jedenkrát zopakovat, takzvaně revakcino-
vat, a donutit tak imunitní systém k vyšší pro-
dukci, aby byl organismus dostatečně chráněný. 
Přeočkovává se v intervalu 2 – 4 týdnů. Důle-
žité je, aby poslední dávka byla podána po 12. 
týdnu věku. Ani poté nezůstávají protilátky po 

celý život, ale u různých onemocnění různou 
rychlostí jejich počet klesá. Nejdéle vydrží sa-
mostatně vakcinovaná vzteklina, a to 1 – 3 roky 
dle vakcíny. Pokud se dává v kombinaci, dopo-
ručuje se každoroční revakcinace. Nejméně vy-
drží leptospiróza, ta opravdu potřebuje pravidel-
né každoroční opakování. Ani u dospělého psa, 
pokud jde na vakcinaci poprvé, nestačí jedna 
aplikace kombinované vakcíny. Revakcinace by 
se také měla provést při výraznější prodlevě ka-
ždoročního přeočkování. Minimálně u již zmiňo-
vané leptospirózy. Hodně lidí nechá naočkovat 
psy kombinací jen v mládí a později očkují už 
jen povinnou vzteklinu. Argumentují tím, že pes 
těmito onemocněními v dospělosti již nemůže 
onemocnět, což je velký omyl. Snad jen kromě 
parvovirózy můžou onemocnět všemi uvedený-
mi nemocemi v jakémkoli věku.
Úskalím může být nedostatečná odezva na vak-
cinaci, i když je provedena správně. Děje se to 
asi u 5-10 % zvířat. Na vině je nedostatečnost 
imunitního systému, která může být vrozená 
nebo získaná během života v důsledku růz-
ných infekčních nemocí nebo vzniká v souvis-
losti s metabolickými či hormonálními choro-
bami, jako je například cukrovka, nedostatečná 
činnost štítné žlázy, Cushingův syndrom apod., 
nebo užíváním léků, například kortikoidů. Čas-
to při takovýchto nemocech nebývají zřetelné 
klinické příznaky, proto posouzení zdravotního 
stavu a rozhodování o vakcinaci patří jen do ru-
kou veterinárního lékaře. Snížená obranyschop-
nost se též projevuje při dospívání, hárání či 
graviditě.
K nežádoucím účinkům patří nejčastěji místní 
reakce na vpich v podobě otoku, který vzniká 
za 1-3 dny po vakcinaci a postupně se během 3 
týdnů vstřebá. Asi 1% psů bývá druhý den po 
vakcinaci unavenější, mírně může vzrůst teplo-
ta. K velmi vzácným reakcím patří anafylaktic-
ký šok (kolaps), který vyžaduje okamžitý zákrok 
veterinárního lékaře.
Jak a kdo může vakcinovat. Nejčastější forma je 
forma injekční. Před aplikací vakcíny musí být 
ze zákona provedeno klinické vyšetření a posou-

zení zdravotního stavu zvířete, které je vhodné 
nejenom kvůli tomu, aby se zvíře mohlo naoč-
kovat, ale často se při jeho pečlivém provedení 
spolu s kladením různých otázek majiteli odhalí 
problém, kterého si majitelé nevšimli anebo ho 
za problém nepovažovali. (Příkladem může být 
relativně častý záchyt srdečních šelestů nebo 
nesestouplých varlat.) Z tohoto důvodu nejsou 
vhodné hromadné vakcinace na návsích, kde 
je tato povinnost obvykle opomíjena a vakci-
nace se provádí rychle, hlava nehlava, a často 
automatem s jednou jehlou pro všechny psy! 
Vyšetření a posouzení zdravotního stavu smí 
provádět pouze veterinární lékař s licencí. Bez 
přítomnosti veterinárního lékaře je tedy vakci-
nace nezákonná a bez jeho razítka v očkovacím 
průkazu neplatná.
Proč vakcinovat? Často lidé nechávají své psy 
očkovat jen proto, aby se oni sami něčím ne-
nakazili. Pravdou je, že pes nás může nakazit 
z výše uvedených nemocí jen vzteklinou, lep-
tospirózou, která může způsobit i nám vážné 
onemocnění jater či ledvin, a boreliózou, na-
příklad při odstraňování klíšťat nebo vektoro-
vě přes krev sající hmyz. Ostatní vyjmenované 
choroby se na člověka nepřenáší. Ale většina 
z nich je velmi vážná a v převážné většině mají 
fatální průběh. To, že je nyní nákazová situace 
u nás dobrá, je tím, že jsou na trhu kvalitní vak-
cíny a většina majitelů psů nechává své miláčky 
vakcinovat kombinovanými vakcínami, tudíž je 
veliká část psí populace proimunizovaná a tím 
se drží tyto nemoci „na uzdě“ a nezpůsobují ve-
liké ztráty, jako například psinka cca před 15 
lety. Důležité je tento stav udržet, ne-li zlep-
šit! Veliké mezery jsou ještě u koček. Například 
virus leukemie dokáže napáchat veliké škody, 
vakcinace existuje, ale očkováno je zoufale malé 
procento kočiček.

MVDr. Eva Kouřilová

Helenka
Vždy, když na jižní Moravě začaly dozrávat 
meruňky, přivezli k sósedum i s voňavým 
a sladkým proviantem malou Helenku. 
Bylo to velmi živé a bystré pětileté děvčát-
ko. Jako společenský a kamarádský tvor 
chodila často také k nám. Jednou přišla 
a děda zrovna ležel a odpočíval na otoma-
nu e z vobotéma botama. Sotva ho uvidě-
la, hned začala lamentovat jako dospělá 
ženská, že zkrátka v botách se na otomaně 
neleží… Od tak malého dítěte to působilo 
více jak komicky, a tak jsme se jejímu na-
pomenutí začali hrozně smát.
Z Malé Hané odjížděla zpátky domů 
s mamó. Nedaleko hlavního nádraží 
v Brně je na druhé straně ulice čekal jeji 
tata. Když ho zmerčila, vytrhala se mamě 
z ruky a chtěla za ním utíkat. Místo toho 
však vběhla přímo pod projíždějící auto 
a její kratičké životní stránky byly navždy 
tragickou vteřinou dopsány.
A tak jsem ji alespoň ve své duši postavil 
malý pomníček, hned vedle onoho otoma-
nu, jako vzpomínku na malou a roztomi-
lou Helenku.

Pavel Kyselák

Úspěch našeho rodáka
Jevíčský rodák Ing. Vlastimil Hebelka, člen širší-
ho reprezentačního výběru České asociace hen-
dikepovaných golfistů (CZDGA), dosáhl v květnu 
obrovského úspěchu na evropském turnaji EDGA 
Golf Italian Open 2012 v italské Varese, kde v ka-
tegorii D obsadil druhou pozici a podtrhl tak cel-
kový úspěch české výpravy, která získala tři cen-
né kovy. Turnaj je součástí evropské túry EDGA 
Order of Merit, která měla pokračování v červnu 
v České republice v resortu Darovanský Dvůr, kde 
Vlastimil obsadil čtvrté místo předkola turnaje 
ProAm.
V současné době se Vlastimil intenzivně připravu-
je na další evropský turnaj ABN Amro Disabled 
Open 2012, který se bude konat začátkem čer-
vence v holandském golfovém resortu Purmerend. 
Tréninkové zázemí mu poskytuje jeho mateřský 
golfový klub Kořenec Golf & Ski Resort. „Máme 
zde na Kořenci krásné hřiště, vládne zde přátel-
ská a vstřícná atmosféra a podmínky pro golf jsou 
zde opravdu skvělé“, říká Vlastimil. 
Kořenec Golf & Ski Resort se nachází necelých 

20km od Jevíčka v přírodním parku Řehořkovo 
Kořenecko, nedaleko Paprče, jednoho z nejvyš-
ších bodů Drahanské vrchoviny. Pro zajímavost 
nedaleko na vrcholu Skalky se nachází meteo-
rologický radar ČHMÚ, který je jedním ze dvou 
těchto zařízení v ČR. Okolní příroda a podmínky 
pro aktivní využití volného času jsou zde oprav-
du výborné – výuka golfu, půjčovna jízdních kol, 
tenisový kurt, vyjížďky na koních, běžecké trasy, 
nordic walking. Golfový klub má unikátní klubov-
nu, jejímž jádrem je pravý kanadský srub, na kte-
rý navazuje restaurace pod zatravněnou střechou 
s vyhlášenou gastronomií. 
„Na Kořenci se starají o všechny golfisty – junio-
ry, seniory, hendikepované i ty nejmenší“, sděluje 
dál Vlastimil. Resort připravuje řadu akcí a zají-
mavý celoroční program. Velké úsilí je věnováno 
práci právě s nejmenšími zájemci o golf, pro kte-
ré tým specialistů využívá hravou a kamarádskou 
formu výuky. „Přijďte pobejt, rád se s Vámi tady 
potkám“, zve Vlastimil.
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KULTUrA

Městská knihovna v Jevíčku a Občanské sdružení „Ze Zámečku do světa“
Vás srdečně zvou na

Hudební program:  
17 – 18 hod.   Malohanácká muzika 
18 – 20 hod.    Etien Band      
20 – 22 hod.  skupina Defekt   
Doprovodný program:
- zábavný program pro děti
- vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jevíčko
Občerstvení zajišťuje Hotel Morava: 
pivo, kofola, víno, míchané nápoje, klobásy, steaky…

Děkujeme partnerům akce:

středa 4. července 2012 od 17 hodin 
před Zámečkem v Jevíčku. Za nepříznivého počasí v hotelu Morava.

 Vstupné dobrovolné
Město Jevíčko

MAS
Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko o.p.s.

„ Mejdan na Zámečku“
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Oblastní charita informuje
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomů-
cek je v provozu každý pracovní den od 7:00-
15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kon-
taktní osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002744.
CO SE DĚJE V CHARITĚ:
„Ukaž co umíš“
I v tomto roce proběhl 29. 5. 2012 díky finanč-
ní podpoře z Interního grantu Zdravého měs-
ta Mor. Třebová již 6. ročník akce „Ukaž, co 
umíš“. 
Počasí všem účastníkům přálo a tak se připra-
vených disciplín zúčastnilo více jak 80 seniorů 
a dalších hendikepovaných osob. Tradičně byly 
pro účastníky připraveny zábavné soutěže a do-
vednostní disciplíny. Novinkou v tomto roce byl 
kroketový slalom a možnost ukázat svou krea-
tivitu skrze malbu na velké formáty papíru. Ce-
lou akci zpestřily svým vystoupením mažoretky 
– seniorky „Poupata z Rozstání“.
„Zeptej se mě“
V pátek 15. 6. proběhla ve spolupráci s IZS akce 
určená pro děti všech věkových kategorií pod 
názvem „Zeptej se mě“. Kromě praktických uká-
zek propojení jednotlivých složek IZS se v tomto 
roce do akce zapojila i oblastní charita a nabíd-
la dětem na jednotlivých stanovištích možnost 
vyzkoušet si na vlastní kůži jaké  to je, žít s ně-
jakým hendikepem. Odpoledne bylo určeno pro 
mladé lidi a rodiny s dětmi, kde jim k poslechu 
hrála hudební skupina Světlo světa.  Celodenní 
program byl zakončen promítáním filmu s proti-
drogovou tematikou  –  Katka. Akci se podaři-
lo uskutečnit i díky podpoře z Interního grantu 
Zdravého města Mor. Třebová.
Program „Kamarád“
Celkem 6 dětí ze Základní a Speciální školy 
a 6 dobrovolnic z Gymnázia, kteří se od úno-
ra scházeli na místní faře, kde se ve dvojicích 
připravovali do školy a nebo hráli společenské 
hry, zakončilo své setkávání návštěvou cukrárny 
a Muzea. Někteří také navštívili Aquapark ve 
Velkých Opatovicích. Děti se se svými „velký-
mi kamarádkami“  těžko loučily a moc se těši-
ly, až se za dva měsíce zase sejdou. Rodiče byli 
s programem také velmi spokojeni. Při rozhovo-
ru s koordinátorem sdělili, že se děti na setkání 
vždy velmi těšily a doufají v pokračování i v příš-
tím školním roce. Moc děkujeme dobrovolni-
cím za ochotu nezištně věnovat svůj volný 
čas dětem, kterým chybí kamarád!

Další informace najdete na našich internetových 
stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v zaříze-
ních DS Domeček a STD Ulita na ul. Svitavská 
44, M. Třebová.

Ludmila Dostálová (ředitelka OCHMT)

GP Matoušek – ZMN 2012 Jevíčko
36. ročník mezinárodního etapového závodu kadetů
Celkové výsledky po čtyřech etapách 
1. ZVERKO  David Slovensko Slovensko A 5:04:15 0:00:00
2. KLARIS Magnus Bak Team Sjaelland Dánsko 5:05:15 0:01:00
3. KOGSTED Tobias Morch Team Sjaelland Dánsko 5:06:40 0:02:25
4. NIEMI Marco-Tapio Tampere Yritis  Finsko 5:07:22 0:03:06
5. JEPPESEN Andreas Herning Cykle Klub Dánsko 5:07:29 0:03:14

1. etapa   délka 78,5km rychl. průměr 37,59 km/h
1. ZVERKO  David Slovensko Slovensko A 2:05:17 0:00:00
2. CAMRDA Pavel GIESSEGI TEAM SCM Tábor 2:05:54 0:00:37
3. KLARIS Magnus Bak Team Sjaelland Dánsko 2:05:54 0:00:37

2. etapa   délka 23km rychl. průměr 37,95 km/h
1. BEDENIK Manuel Slovenija Slovinsko 0:36:22 0:00:00
2. BARTÁK Ferdinand Slovensko Slovensko A 0:36:25 0:00:03
3. PAZLAR Anže Slovenija Slovinsko 0:36:25 0:00:03

3. etapa   délka 76 km rychl. průměr 37,52 km/h
1. KLARIS Magnus Bak Team Sjaelland Dánsko 2:01:27 0:00:00
2. KOGSTED Tobias Morch Team Sjaelland Dánsko 2:01:27 0:00:00
3. ZVERKO  David Slovensko Slovensko A 2:01:27 0:00:00

4.etapa   délka 15,5 km rychl.průměr 43,45 km/h
1. JERKIČ Žan Slovenija Slovinsko 21:09.451 00:00.000
2. JEPPESEN Andreas Herning Cykle Klub Dánsko 21:14.391 00:04.940
3. ZVERKO  David Slovensko Slovensko A 21:18.354 00:08.903

celková délka závodu 193 km rychl.průměr 38,06 km/hod
Vrchařská soutěž puntíkovaný dres Czech Blades
BRKIC Benjamin Austria Rakousko
Bodovací soutěž zelený dres BAXI
ZVERKO  David Slovensko Slovensko A
Nejlepší jezdec ročníku 1997 TECHNISERV IT
JORGENSEN Mathias Norsg. Herning Cykle Klub Dánsko

6. ročník závodu juniorek a žen - celkové výsledky, růžový dres – Inženýrské stavby Brno
1. MACHAČOVÁ Jarmila ASC DUKLA PRAHA Dukla Praha 5:32:51 0:00:00
2. TREFNÁ Tereza ALLTRAINING.CZ Mix team 5:49:41 0:16:49
3. ZÁLESKÁ Lucie ASC DUKLA  PRAHA Dukla Praha 6:09:22 0:36:31

Pobytové odlehčovací služby
Nabízím touto cestou občanům Jevíčka a ce-
lého Pardubického kraje pomoc pobytové od-
lehčovací služby, kterou Charita Svitavy po-
skytuje již od roku 
2003 v zařízení 
Světlanka na Jung-
mannově ul. ve Svi-
tavách. Jedná se 
o oblíbené zaříze-
ní rodinného typu, 
které je umístěno 
v areálu bývalé ma-
teřské školy, obklo-
peno velkou zahra-
dou. Uživatelé mají 
k dispozici malou 
knihovnu, počítačový koutek, tělocvičnu s roto-
pedy, posilovacími stroji a gymbaly a také nově 
zrekonstruovanou koupelnu s možností využít 
hydromasáž a perličkovou lázeň. Občané, kteří 
tohoto „krátkodobého domova pro seniory“ vy-
užili v minulosti, se rádi vrací. 
Rádi pomůžeme rodinám, které chtějí své-
mu seniorovi zajistit kvalitní péči, ale ne-
mají na to čas či energii. Pomůžeme v době 
jejich dovolené, pracovního zaneprázdnění, 

hospitalizace apod., v době, kdy se nemohou 
o svého příbuzného postarat vlastními silami. 
Okruh osob (cílovou skupinu) tvoří senioři nad 

65 let, v případě vol-
né kapacity přijmeme 
osoby s chronickým 
onemocněním nebo 
osoby se zdravotním 
postižením nad 50 
let.
Jedná se o registro-
vanou pobytovou so-
ciální službu, která je 
poskytována obyva-
telům Pardubického 
kraje po dobu jedno-

ho měsíce (nebo kratší). V případě volné kapa-
city je možno pobyt prodloužit. Služba je hra-
zena uživateli v souladu se Zákonem 108/2006 
Sb. o sociálních službách. Měla by přednostně 
sloužit osobám pobírajícím příspěvek na péči. 
Služba je 24hodinová a provoz je uzavřen pouze 
po dobu vánočních svátků (24.–26. 12).
Podrobnosti naleznete na našich internetových 
stránkách: www.svitavy.caritas.cz 

Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy
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pokračování příště

K vzácným přátelům, kterých si mimořádně 
vážím, patřil profesor Oldřich Bubeník. Duše 
čistá a ušlechtilá, člověk neobyčejně vzdělaný 
a obětavý, vždy připravený pomoci.
Oldřich Bubeník se narodil v Jevíčku v roce 
1908 jako syn statkáře v Chornické ulici. Vy-
studoval Masarykovu univerzitu v Brně (fi-
lozofii, němčinu a francouzštinu) a učil jako 
profesor na různých gymnáziích (např. v Bo-
humíně, Uherském Brodě, Novém Městě na 
Moravě). V roce 1954 se vrátil do Jevíčka, 
kde učil do roku 1959, kde s ním byl roz-
vázán pracovní poměr pro jeho náboženské 
přesvědčení (návštěva kostela setrvává na 
„nevědeckém světovém názoru“). Není pro 
něho jiné místo než vrátný v pivovaře, kde 
nastupuje. Pracuje zde do roku 1962, kdy se 
mu podařilo získat místo překladatele, doku-
mentátora v Mor. šamotových a lupkových 
závodech ve Vel. Opatovicích, kde jsem také 
pracoval. Zůstává zde do roku 1965, kdy byl 
„omilostněn“, a je přijat opět na původní 
místo profesora v Jevíčku. Oldřich Bubeník 
byl literárně činný, napsal řadu divadelních 
her, např. Chopinovy lásky, Ženy před krá-
lem, Lermontov, Nad hutí svítá, Sedmikráska 
a loupežníci, Hra o kněžně Durance a Úsobr-
nu, aj. Psal i verše a dramata např. O blaho-
slavené Zdislavě a o životě svatého Františ-
ka. V roce 1990 vydává některé jeho povídky 
Vít Bubeník, jeho syn, žijící asi od roku 1970 
v Kanadě. Oldřich Bubeník umírá v Jevíčku 
v roce 1973. Uvádím ukázku z jeho tvorby, 
která dosud nebyla veřejně vydána.

Panu Ing. Janu Suchomelovi
v upomínku na vánoce 1970
vděčně prof. Oldřich Bubeník
5. 12. 1970

O princezně Zuzance
Princezna Zuzanka byla dcerou starého 
dobráckého krále. Vládl nad krajinou, v níž 
se rozprostírala pěkná rovina podél ryb-
naté řeky. Všude se mohla pěstovat zlatá 
pšenice na bílé koláče. Bylo tam mnoho 
polí též s jetelem s růžovými paličkami, jež 
byly pochoutkou pro vypasené krávy. Ty za 
to poskytovaly mléko v náramném množ-
ství na máslo a tvaroh a v koláčích bylo 
též mnoho medu, o nějž se ochotně staraly 
včelky a brumlaví čmeláci, pasoucí se na 
onem svrchuzmíněném růžovém jeteli.
Pýchou krále a jeho poddaných byly též 
pečlivě udržované vinice na pahorcích, 

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

zdvihajících se na onou žírnou rovinou. 
Měli mnoho druhů vín, jedno lepší jak 
druhé – zlatové nasládlé, červené trpké, 
po němž se dobře trávily koroptvičky, ba-
žanti a zajíci, vypasení na jeteli s růžový-
mi hlavičkami – pak kyselkavé přírodní, 
o kterém říkali, že zajalo sluneční paprsky, 
a mnoho mnoho jiných, ba každá dědina 
měla několik svých vlastních druhů, jimiž 
se velmi pyšnila.
Starý král, který jen zřídka nosil korunu, 
když přišlo vinobraní, nechal i hermelíno-
vý háv v trůním sále, jen žezlem místo 
hůlky se opíral, když vycházel na nějaký 
pahorek, aby si porozprávěl se sousedy 
o úrodě, ochutnal a znalecky ocenil hroz-
ny a poradil při lisování, střídmě popil 
s nimi několik skleniček loňského ročníku 
a poslechl si jak zpívají děvčata.
Když se na ně díval, jak vesele planou je-
jich pestré sukně, vyšívané živůtky a šátky, 
když viděl zelené stráně, zalité září teplé-
ho sluníčka, a slyšel jejich neustálé žerty, 
škádlení a výskavý smích, tu vždy říkal, že 
by své malé království nevyměnil ani za 
největší císařství světa – a sousedé na to 
vždy pyšně a spokojeně přikývli hlavou. 
Když pohasla poslední jiskra červánků 
a padl vlahý soumrak, optal se ještě, jak 
se v sadech urodily meruňky a broskve, 
jak rostou letošní kohoutci a zavolal svou 
jedinou dceru Zuzanku, podali všem lidem 
ruku a provázení upřímným přáním dobré 
noci, ubírali se domů.
Není divu, že všichni poddaní takového 
krále měli rádi a kdykoliv byli v kostele, 
na něho vzpomínali, aby dlouho dlouho 
ještě vládl. Měli samozřejmě rádi také Zu-
zanku a říkali, že žádná dcerka se tak dob-
ře nevyvedla jako ona.
Dvořané si ovšem myslili pravý opak. O dia-
dém a perlové čelenky příliš nestála, přís-
ný hofmistr byl uražen, že nedbá o etiketu, 
její vychovatelka lomila rukama, že nestojí 
o upnuté šaty s volány a kanýry, jak tehdy 
princezny nosily k dvorním plesům, taneč-
ní mistr si zlostí kroutil knír, že si nevá-
ží vznešených cizokrajných řadových tanců, 
dvorní mudrc a hvězdopravec Polyglotto-
xensofos, vědec zcestovalý po všech zahra-
ničních vysokých učeních a dopisující člen 
přemnohých alchymistických a astrologic-
kých akademií si trpce stěžoval, že princez-
na trestuhodně zapomněla výjimky při tře-
tí deklinaci latinských masculin, že si plete 
sinus s cosinem, že nezná zpaměti vypočí-
tat poloostrovy Evropy – musíme říci, že za 
tohle Zuzanka jistě zasloužila spravedlivou 
výtku, vždyť dnes ani na gymnázium by se 
nedostlala – co však bylo všechno platno, 
když všichni poddaní se v ní jen viděli a na 
rukou by ji nosili.

Dobře cítili, že je pravou dcerou jich po-
žehnaného kraje. Měla tvářičku sličnou 
nad vše pomyšlení, se zdravým ruměncem, 
drobné ruce do zlatohněda opálené, vždy 
byla veselá, švitořivá, žádný žert nikomu 
nezůstala dlužna a pořád jen mezi oněmi 
dobrými měšťany, vinaři a řemeslníky.
Od vesnických děvčat se naučila vyšívati, 
též zdobit květy a srdíčky hliněné talíře 
a džbánky, malovat velikonoční kraslice, 
zakládala si na tom, kolik zná písniček 
a přísloví – a když byly dožinky či vino-
braní, tu se mohli mládenci o ni poprat, 
jak pěkně tančila. 
Tohle nerad viděl dvorní mudrc Polyglotto-
xensofos, který s ní měl dobírat ještě inte-
grály a dějiny ekonomiky. Velmi huboval, 
ona však ho chytila v podpaží, zasmála se 
a optala, kterého tanečníka by jí ještě pora-
dil, zda by on sám si s ní nechtěl zatančit, 
že by se dobře vyjímal ve svém dlouhém 
taláru, který byl ozdoben geometrickými 
obrazci, a vždy pak dodala, kdy se už vrátí 
jeho synovec Tomáš, jenž se už deset let po-
tuloval po světě, jakoby nevěděl, že u nich, 
v jejich království, je nejlépe na světě.
Při této větě starý hvězdopravec obyčej-
ně říkal, že zdejší království se nevzmohlo 
ještě ani na jednu univerzitu, že je to han-
ba, když mladí lidé musí chodit za hranice, 
ale pak povzdechl: Bylo pravda, co prin-
cezna říkala. Synovec Tomášek, s nímž si 
hrávala a škorpila jako děcko, byl už jaksi 
dlouho pryč. Cizí univerzitu udělal jen ob-
stojně, ale ne aby se vrátil k němu, jedi-
nému příbuznému, a tu četl a psal učené 
knihy o dějinách ekonomiky a astrologie! 
Místo toho si chtěl hodně přečíst ve vel-
ké knize světa. Uviděl, prostudoval moc za 
dlouhých deset let, zažil věci dobré i zlé 
a ty poslední ani trochu nevadily, aby hez-
ký, vytáhlý chlapík nechtěl poznat ještě 
více stránek v této ohromné knize světa. 
„Je to mrzuté“ myslil si Polyglottoxen-
sofos, „princezna je už na vdávání a jak 
bude mít s nějakým princem svatbu, bude 
starý král nejlépe naladěn, aby založil as-
poň jednu hodně učenou akademii, neřku-
li univerzitu. Kdyby zde Tomášek byl, jak 
skvělá by to byla příležitost ustanovit ho 
stálým sekretářem této učené společnosti, 
jejímž prezidentem samozřejmě nikdo jiný 
by se nemohl stát leč já sám, mudrc, eko-
nom a hvězdopravec Polyglotoxensofos, 
magister doctorum omnium“. 
Bylo pravdou, co si myslil Tomáškův strýc: 
S princi se dvéře v královském paláci ani 
netrhly. Princezna se však jen smála a po 
starém hofmistru, který znal libě znějící 
diplomatické řečičky, jim vzkazovala, aby 
se vrátili, že jim zde pšenice nepokvete.
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Co by nemělo vidět třetí oko III.
Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě
Štěpán Blažek
Hned na počátku uvádím, že za autora fresek ve zno-
jemské rotundě považuji kronikáře Kosmu.
Rukopis Kosmovy Kroniky české A1a (zvaný Brněn-
ský nebo Třebíčský) obsahuje vsuvku Založení kostela 
třebíčského. Domnívám se, že k třebíčskému kostelu 
se pojednání vztahuje jen zdánlivě (zejména vyjmeno-
váním řady vsí, které se na Třebíčsku nacházejí nebo 
nacházely). Ve skutečnosti se jedná (nebo především 
jedná) o rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě.
Kosmas někdy na své hříčky upozorňuje. Snad jsou 
takovými i dvě následující: 
1) „...nás došla lež o svrchovaném knížeti, totiž Oldři-
chovi a jeho bratru Litoltovi...“
Kosmas zřejmě čtenáře upozorňuje, že se o Oldřicho-
vi a o Litoltovi dopouští lži. Je nápadné, že v obou 
jménech je -ol-. Jde o narážku na město Olomouc 
nebo na jméno Boleslav? Neskrývá se za alespoň jed-
ním jménem sám Kosmas?
2) „...je nezbytné, abychom vypočetli nečetné z jejich 
chvályhodných činů.“
Slovem vypočetli snad Kosmas čtenáře nabádá, aby 
počítal. Nápadný je výčet nezbytností v následující 
větě. „Podle uvedeného obyčeje jsme ho (kostel) oba 
nadali... poli (1), pastvinami (2), loukami (3), lesy (4), 
poplužími (5), voly (6), ovcemi (7), prasaty (8), dobyt-
kem (9) a jinými následujícími nezbytnostmi (10).
Možná máme vypočítat, kdy vznikla tři moravská 
údělná knížectví. (Jejich vznik zřejmě nesouvisel 
s pěti Břetislavovými syny.) Dosadíme-li za každou 
nezbytnost číslo 100, dostaneme v součtu 1000. Jest-
liže bychom počítali s tímto číslem, s počtem vsí a s 
čísly, vztahujícími se ke každému údělu, dostali by-
chom možná letopočet, kdy každý ze tří údělů vznikl.
Pokračujme dále v citacích ze Založení kostela třebíč-
ského.
„Oldřich, z Boží milosti to, co je.“ Slova to, co je snad 
naznačují, že Kosmas nechtěl otevřeně říci „to, co Ol-
dřich je“. Pokud by měl na mysli opravdu údělného 
knížete Oldřicha, následovala by snad jeho konkrétní 
charakteristika. (Uveďme, že i v Kosmově kronice se 
za Oldřichem schovával jiný kníže.)
Dále Kosmas (pod jménem Já, Oldřich) myslím zdů-
vodňuje, proč vymaloval rotundu (vyhotovil list).
„Prozíravost starých mudrců a zvyk tvrdí, že když ně-
kdo chce jakékoli osobě ve vlastní vlasti něco upevnit 
nebo rozhodne, aby to bylo trvalé, má to svěřit pamě-
ti... (…) Já, Oldřich, přemítaje v mysli o tomto obyčeji, 
žádal jsem, aby byl vyhotoven tento list (fresky v ro-
tundě?) na připomenutí a potvrzení pro čas přítom-
ný i budoucí. Přeji si tedy, aby bylo oznámeno všem... 
že jsem... s... knížetem Litoltem... postavil klášter...“ 
Následuje výčet vsí. Pro třetí oko se mají vztahovat 
k třebíčskému kostelu. Domnívám se, že se tato jmé-
na ve skutečnosti vztahují k moravským údělným 
knížectvím. 
1) Nejvíce se jich vztahuje k Olomoucku. To snad 
Kosmas naznačuje jmény vsí Olavané, Klilochovici, 
Omici.
„Vsi“, u nichž jsou uvedeny vinohrady, jsou možná 
lokality, v nichž byla významná církevní správa, která 
se neobešla bez božího nápoje – vína.
Do šesti po sobě jmenovaných vsí jsou zašifrována 
jména moravských biskupů: Nemojovici (Metoděj), 
Hostákov (Gorazd), Dobrutoys (v Kosmově kronice 
nenáviděný „Němec“, vrah, Strachkvas, biskup Jaro-
mír atd., zde Brutus), Náramče (Jimram), na Boru 

(Bruno) a Zagmo/Lagmo (Kosmas, šestý biskup Še-
bíř). V Aldikovicích je možná skryt Zdík. V někte-
rých jménech vsí (Viprechtici, Kojatíno, Vrchotici) 
jsou snad schovány význačné rody. V několika jmé-
nech bychom možná poznali hrady a hradiště. Got-
šalkovici (Gotšalk = služebník boží) se možná vzta-
hují k Valům u M., sídlu Metodějovu, Chlumané ke 
„Kosmovu“ hradišti Chlumec (Mařínské hradiště?). 
2) Po Olomoucku následuje Brněnsko. Má ho snad 
prozradit jméno Břešťané. Ve výčtu vsí se objevují 
Smilovici. „Kosmův“ Smil byl možná syn Václavův 
(Smil = Z mil/ovaného?; Kosmas na jednom místě 
své kroniky nazval Václava Kochanem = miláčkem). 
3) Přichází Znojemsko. Jestliže písmeno N ve slo-
vě Nmecino otočíme o 90°, dostaneme Zmecino, 
v němž je skryto Znojmo.
V této „znojemské“ části si můžeme přečíst jméno 
knížete Litolta (v němž vidím Kosmu) a řadu jmen 
vsí (sice v jiném pořadí): Staříče, Čemíře, Kohíř, Po-
zďatici, Raškovici, Hrajkovici, Pohvizdi, Přelščici, 
Mičapi, Okraševici, Kracovici, Cretes, Kožuchovici, 
Řipovici. 
Nyní z těchto jmen sestavíme s pomocí několika dal-
ších slov větu. Litolt (z Olomouce?), stařec se zne-
tvořenou tváří a s nohama jak pařez, už v pozdním 
věku, v červeném hábitu (sukni), jako by si hrál, po-
hvizdávaje si, snaže se přelstít diváka, vestoje jako 
čáp (nebo čapy = nohy), okrášlil krásnými kresbami 
kožich stavby, stojící u prudkého srázu.
Vysvětleme si některá místní jména.
Čemíře: Jméno může souviset se slovem čemer. V. 
Machek (1968, s. 97): „čemer mor.: hlíza, bulka pod 
koží, kocovina, nechutenství.“ V Kronice připisované 
Dětmarovi z Merseburku (domnívám se, že jejím au-
torem je Kosmas) vypravěč o sobě píše (s. 132): „Na 
první pohled vidíš, čtenáři, významného muže, ale ve 
skutečnosti je to jen malý človíček se znetvořenou levou 
tváří a bokem, kde bují stále se zvětšující vřed.“
Kohíř: D. Moldanová vysvětluje příjmení Kohák, kte-
ré možná znamená totéž co kohíř, takto (1983, s. 
107): „Kohák  nář. A kohák = pařez.“
Řipovici: I. Lutterer, R. Šrámek (2004, s. 231): „Říp... 
má základ v germán. *rip- ,hora, vyvýšenina‘, jež má 
lat. paralelu v slově rìpa ,břeh, svah, úbočí‘.“ Břeh, 
svah, úbočí, to odpovídá umístění znojemské rotundy.
Raškovici: D. Moldanová (1983, s. 189): „Raš-ka 
(zdrob.; A raška = pták … červenka, rehek; slez. nář. r. 
= stará žena)“. Na jednom místě své kroniky Kosmas 
píše o církevním hodnostáři v červené sukni. Tomu 
by se podobal rehek.   
To, že se dá těžko rozlišit, zda jde o Zagmo nebo Lag-
mo, je možná od Kosmy úmysl. Je Kosmou, ale skrý-
vá se za Litoldem (a možná i Oldřichem).
Kosmas některá slova skrýval do jiných slov. Zda se 
nacházejí v následující ukázce jména Kateřina a Znoj-
mo náhodně nebo jde o Kosmův úmysl, těžko soudit. 
„...je nezbytné... dárci almužen i jako zbožní příznivci 
kostelů, svědčí jejich stvrzení v privilegiu kostela tře-
bíčského... přemítaje v mysli o tomto obyčeji... na (k) 
připomenutí a potvrzení... křesťanům, přítomným... 
našeho Ježíše Krista, umístěný... kníže Konrád při-
dal... od rolníků daných kostelu...“ V textu najdeme 
ještě další skrytá jména Znojmo a Kateřina (i v textu  
uvedeném níže z jiného důvodu).
Většina letopočtů v Kosmově kronice je polotovarem. 
Skutečný letopočet je třeba vypočítat pomocí čísel 
uvedených v textu. Z následujícího odstavce lze mož-
ná vypočítat, kdy Kosmas rotundu vymaloval.

„To však začali činit od roku 1101, když to po smrti 
Břetislavově, který je vyhnal z Moravy, a potom, co 
se v Čechách usadil Bořivoj, podruhé dostali. A nejpr-
ve postavili kostelík svatého Benedikta uprostřed lesa 
a usadivše bratry černého řádu, jak bylo řečeno, svěři-
li jim mnohé statky. Kostelík ten vysvětil Heřman, 
biskup pražský roku 1104, dne 10. července (10.7.).“ 
Rok: 1101 + (1)104 + 2 – (10 x 7) = 1137. (Nebo má 
místo  + 2 být – 2? Vyšel by rok 1133.) Břetislav je ve 
skutečnosti Boleslav I., Bořivoj je Boleslav II.    
Nyní může přijít námitka. Vznik fresek kladou his-
torikové k r. 1134 a Kosmas zemřel r. 1125. Proto 
nemohl být autorem fresek v rotundě sv. Kateřiny 
ve Znojmě.
Opravdu zemřel r. 1125? Kosmova kronika končí 
těmito slovy: „...skladatel této kroniky Kosmas... ze-
mřel dne 21. října  (21.10.) téhož roku, v němž byl... 
kníže Soběslav povýšen na stolec.“
Vypočítejme rok. V Kosmově kronice se i za Sobě-
slavem skrývá Boleslav I., který podle legend na-
stoupil na trůn po Václavovi (podle Kosmy zabitém 
r. 929). Tedy: 929 + (21 x 10) = 1139. Kosmas mož-
ná zemřel až r. 1139.
I věty o své smrti mohl napsat Kosmas sám, když 
už věděl, že se jeho život chýlí ke konci. Den a mě-
síc zde s největší pravděpodobností neznamenají 
datum jeho úmrtí. V kronice je uvedeno pro vypočí-
tání skutečného roku úmrtí. Stejně tak je to v Kos-
mově kronice se dny a měsíci úmrtí českých panov-
níků (s výjimkou Václava). 
To, že byl Kosmas autorem fresek ve znojemské ro-
tundě, můžeme snad vyčíst i ze Založení kláštera 
sázavského obsaženém v Mnichu sázavském (jímž 
je snad sám Kosmas): „Božetěch (zřejmě Kosmas)... 
Uměl velmi krásně malovat a vyznal se výborně ve vy-
tváření nebo rytí prací ze dřeva i z kamene a v sou-
struhování kostí. Muž skvělé výmluvnosti a bystré 
paměti. (…) ...nakonec nad ním vyřkl biskup: ,...pro-
tože ty, opate, dobře umíš vyřezávati a soustruhova-
ti, ukládáme ti... abys udělal Ukřižovaného v rozměru 
své výšky a šířky...‘“  Vyřezaným Ukřižovaným míní 
Kosmas zřejmě postavy knížat na fresce ve znojem-
ské rotundě.
V Mnichu sázavském se můžeme dočíst i následu-
jící slova (1950, s. 89, 90): „1162... ujal se opat 
Regnard správy kláštera sázavského. (…) …v prv-
ním roce vysvěcení... jak praví sv. Řehoř... obvinění 
jediného člověka... ve čtrnáctém roce po svém se-
sazení... (…) ...dovedl dobře malovati a prováděti vý-
tvarné práce ze dřeva, z kostí nebo z... kovů, také se 
vyznal v kovotepectví a v umění vysazovati skelnou 
mozaiku.“
Rok 1162 je zřejmě opět polotovar. Zkusme skuteč-
ný rok vypočítat: 1162 – 1 – (12 x 3) – 1 – 14 = 1110 
(?). (Snad měl sv. Řehoř svátek 12.3. i za života 
Kosmy.) Kosmas (zde Regnard) je zřejmě osobou, 
jejíž výtvarné schopnosti jsou zde vychvalovány. 
V Mnichu sázavském Kosmas dle mého soudu ve 
skutečnosti líčí dějiny moravského biskupství (při-
čemž. Metoděje nazývá Prokopem).
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Kosmas: Kronika česká, Praha – Litomyšl 2005
Lutterer, Ivan – Šrámek, Rudolf: Zeměpisná jména 
v Č., na M. a ve Sl., Havl. Brod 2004
Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka čes-
kého, Praha 1968
Mnich sázavský, in: První pokračovatelé Kosmovi, 
Praha 1950
Moldanová, Dobrava: Naše příjmení, Praha 1983
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HISTOrIe nA POKrAČOvÁnÍ

 Do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 
také několik nových prozíravých členů z řad 
inteligence. Starostou města zvolen znovu 
MUDr. Jan Klimeš, jenž pak téhož roku ze-
mřel. Zanechal po sobě pěknou památku ne-
jen jako hledaný, oblíbený a úslužný lékař, ale 
i jako osvědčený národní buditel. Po celou 
dobu svého dlouholetého působení byl takřka 
vůdcem národních pracovníků celého kraje, 
přinášeje ochotně provždy každou třeba i fi-

nanční oběť pro dobro české věci, a jeho 
chvályhodná všestranná činnost 

zůstala povždy ve vděčné vzpo-
mínce všech spoluobčanů, 

jak místních, tak i okol-
ních. 

Nový starosta
 Při nové volbě 
starosty byl tím úřa-
dem jednomyslnou 
volbou pověřen dosa-
vadní náměstek Ema-
nuel Sedláček. Plně 
si zasloužil této důvě-

ry, neboť dosavadní-
ho jeho osvědčená prá-

ce o rozvoj jeho města 
byla všeobecné uznávána. 

Jeho přičiněním a za spolu-
práce ostatních činitelů v obec-

ním zastupitelstvu došlo během ně-
kolika málo let k realizování tak důležitých 
úkolů, o nichž se již stala zmínka. On ko-
nal své povinnosti vůči městu vždy svědo-
mitě, odpovědně a nezištně, mnohdy i přes 
mnohé překážky, jež mu často byly kladeny 
do cesty. I v budoucnosti se pak ukázalo, že 
úřad starosty byl tentokráte vložen do nej-
povolanějších rukou. Jako člověk zkušený, 
rozvážný a poctivý byl také poctěn důvěrou  
i v jiných korporacích a spolcích. Tak stál 
v čele Akc. pivovaru, Okresního silničního vý-
boru, Hasičského spolku atd. Po zřízení Spo-
lečenstva živnostníků (r. 1887) a Okresní ne-
mocenské pokladny (r. 1888) byl také zvolen 
prvním jejich předsedou. Při zřizování těchto 
nových korporací jsem s ním spolupracoval, 
obstarávaje v prvních letech funkci jednatele  
a pokladníka jako vedlejší zaměstnání. 

Pokračovací škola
 Četl jsem tehdy v novinách o založení jed-
né z prvních pokračovacích škol průmyslo-
vých v jistém moravském městě. Napadlo mi, 
že by našemu živnostenskému dorostu byla 
pokračovací škola prospěšnou a nemeškal 
jsem požádati ředitelství oné školy o zprávu, 
jak jim bylo zřízení školy umožněno. Podle 
obdržené informace sepsal jsem potřebné žá-
dosti o povolení a subvencování školy a před-
ložil hotovou věc výboru společenstva k uvá-
žení. 
 Návrh byl jako vhodný ihned schválen a za 
nedlouho bylo otevření školy povoleno. Sprá-
vy školy se ujal ředitel utrakvistické obecné 
a měšťanské školy Frant. Schober, otevřena 
byla r. 1893. 
 Nově ustanovené obecní zastupitelstvo 

mohlo se s klidem věnovati další plodné prá-
ci a také se snažilo vykonati vše, co bylo kla-
deno jako podmínka vzestupu města jak po 
stránce hospodářské, tak i kulturní a sociál-
ní. Nezůstalo pouze při slibech, ale postupně 
bylo v následujících letech dokončeno vše, co 
za dřívějších poměrů nebylo možno provésti. 

Dívčí měšťanka
 V ohledu kulturním byl zase uči-
něn krok kupředu. Aby dívkám dvanácti  
a čtrnáctiletým, které byly nuceny po 3 roky 
navštěvovati V. třídu utrakvistické obecné ško-
ly, bylo usnadněno vyšší vzdělání, bylo přiči-
něním ředitele reálky Ad. Erharta v obecním 
zastupitelstvu usneseno zažádati o zřízení 
české dívčí měšťanské školy. Jeho intervencí  
u vlivných školních činitelů podařilo se, že 
zřízení této školy bylo zemskou školní radou 
povoleno a vyučování na ní bylo počátkem 
školního roku 1906 zahájeno. 

Ředitel Kovář
 Prvním ředitelem byl jmenován Jakub Ko-
vář, odborný učitel na zdejší německé měš-
ťanské škole. Dostalo se mu tím satisfakce 
za všechno příkoří, které snášel jedině proto, 
že vystupoval vždy a všude jako uvědomělý 
Čech. Některým štváčům byl dlouho trnem 
v oku, nemohli mu odpustit, že byl předsedou 
českého učitelského spolku a členem českého 
obecního zastupitelstva, a proto jej vinili, že 
je škůdcem německé školy a podávali na něj 
stížnosti. Všechny vyzněly sice naprázdno, ale 
ztrpčovaly mu přece jen život. 

Odborný učitel Grňa
 Na dívčí měšťanské škole působil též od-
borný učitel Josef Grňa, jenž byl roku 1919 
jmenován ředitelem nově zřízené měšťanské 
školy v Trnávce, ale netěšil se dlouho z to-
hoto povýšení. Ujal se s láskou a obětavostí 
řízení školy, opravoval si byt a činil přípra-
vy k přestěhování rodiny. Vraceje se jednoho 
dne večer do školní budovy, uslyšel na dvoře 
nějaké šramocení a chtěl se přesvědčiti, co 
se tam děje. Sotvaže se přiblížil ke dveřím, 
otočil klíčem a sáhl na klidu, padla střelná 
rána, střela pronikla dveřmi, zasáhla jej ne-
šťastnou náhodou poblíž srdce, takže všech-
na pomoc byla marnou, vykrvácel a zakrátko 
byl mrtev.
 Jeho tragický skon vzbudil pochopitelně 
značné vzrušení v celém kraji, neboť ředitel 
Grňa byl oblíbeným a vzorným vychovatelem 
mládeže a pro svou milou, tichou a dobrác-
kou povahu získal si mnoho dobrých přátel. 
Byl znám jako vášnivý milovník knih a pro-
pagátor esperanta a udržoval přátelské styky 
s mnohými spisovateli. 
 Zavedeným soudním vyšetřováním nebyl 
pachatel tohoto hnusného zločinu vypátrán. 
Vyslovovala se sice domněnka, že se ředitel 
Grňa stal obětí vraždy spáchané ze zášti ná-
rodnostní, ale padlo též podezření, že jeho 
vrahem byl známý zákeřný lupič ze Šubířo-
va, jenž byl té doby postrachem celého kraje 
a brzo nato zastřelen četníkem, jejž při zatý-
kání pistolí ohrožoval. Ředitel Grňa dožil se 
jen 39 let. 

Kanalizace
 Po zavedení vodovodu bylo ihned pomýšle-
no na další zvelebení města vybudováním řád-
né kanalizace, pak na úpravu náměstí a ulic. 
Po té stránce se také po celou řadu let nic 
kloudného neučinilo. Do té doby 
měli jsme takzvanou povrchovou 
kanalizaci. Z některých domů 
majících spád na náměstí 
nebo některou ulici vytéka-
ly totiž pomyje a močůvka  
a neměly řádného odto-
ku. Po zavedení vodovo-
du těchto splašků ještě 
více přibývalo, ježto se 
s vodou mohlo plýtva-
ti a veřejná prostranství 
byla tím značné znečišťo-
vána. Tak počala se jeviti 
naléhavá potřeba řádného 
čistění a soustavného odvod-
nění města. V obecním zastu-
pitelstvu nebyli již tomuto pro-
jektu kladeny žádné větší překážky 
do cesty, a tak došlo přičiněním náměstka 
starosty Eman. Sedláčka k provedení účelné 
kanalizační sítě v celém městě roku 1912. 
 Vybudováním vodovou a kanalizace nejen 
se značně zlepšily hygienické poměry v na-
šem městě a mohlo se pak přikročiti k po-
stupnému zřizování chodníků a řádné úpravě 
náměstí jenž se staral o vysazování stromů 
a úpravu veřejných prostranství, která býva-
la skladištěm střepů, kamení a různého hara-
burdí a byla pak přeměněna v parčíky a záho-
ny osázené ozdobnými keři a květinami. 

Okrášlovací spolek
 Okrášlovací spolek založil u nás v letech 
osmdesátých min. století Jan Horák, tehdy 
auskultant zdejšího okresního soudu, nadše-
ný milovník přírody, jenž byl v pozdějších 
letech vrchním soudem radou v Kroměříži. 
V uznání zásluh o náš spolek byla lipová alej 
u reálky pojmenována „Horákovým stromo-
řadím“. Akátové stromy kolem náměstí byly 
vysázeny v březnu 1890. Město naše dostalo 
pak jiný vzhled a mohlo se honositi moderní-
mi zařízeními, jakými se nemohlo a také ještě 
dnes nemůže pochlubiti tak mnohé sebevětší 
město. Tím byla také splněna řada těch nej-
naléhavějších a nejdůležitějších úkolů, jež si 
nová správa města vytkla. 

Volby r. 1899
 V roku 1899 došlo k vypsání nových vo-
leb do obecního zastupitelstva. Listina voličů 
utvářela se tentokráte jinak. Česká strana byla 
posílena největším poplatníkem Akciovým pi-
vovarem, pak hlasy novým voličů z řad inte-
ligence (profesorů, státních úředníků), takže 
strana opozičníků se více voleb nezúčastnila, 
a tak se odbyly tentokráte klidně jednomyslně. 
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Tuto otázku jsme položili našim dětem a do-
stali jsme jasné odpovědi. Jezdíme na výlety. 
Hrajeme si. Nebudeme ve školce dlouho. Hmm...
hmm..hmm.. U někoho spíme nebo si hrajeme. 
Většina dětí má jasno co bude o prázdninách 
dělat, ale co jsou to ty prázdniny? Na tento 
náš další dotaz děti vymyslely toto. Když si 
užíváme náladu. Když jsme doma. Když může-
me být doma a nemusíme pracovat, může to být 
strašně dobrý. Jaký prázdniny? Když nechodíme 
do školky.
Prázdniny ji jistě 
všichni zaslou-
žíme, protože 
jsme po celý rok 
pilně pracovali. 
Pro rodiče jsme 
připravili besíd-
ky, vystupovali 
jsme při Vítání 
občánků nebo 
pro místní dů-
chodce, byli na 
výletech v okolí, 
pracovali jsme 
na několika pro-
jektech, ale ani 

při běžných, každodenních činnostech jsme 
nezaháleli.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 
kteří naši školku jakkoliv podporují. Rodi-
čům dětí, spoluobčanům a spolkům z Bisku-
pic, vedení obce, sponzorům a mnoha dalším. 
Všichni přispívají k vytvoření pohodového zá-
zemí pro děti. 
Věříme že prožijeme krásné, odpočinkové léto 
a všem přejeme slunečné dny. 

Za kolektiv mateřské školy Žaneta Beserlová 

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika 
červen 2012

Naši jubilanti
Zdeněk Sekerka
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní  
spokojenosti..

Z našich řad odešla
Galina Hotařová
Zdeněk Sendler
Čest jejich památce

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

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

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

Co děláme o prázdninách?AVZO Biskupice pořádá 
30.6. v 9.00 h. „Na střelnici“

POHÁROVÝ 
TURNAJ V MALÉ 

KOPANÉ
Přihlášky družstev do 9.00 hod. 30. 6.

+ POUŤOVÝ VEČER s kapelou
a hostem Ronnie
vstupné zdarma 

Připravené jsou dobroty z udírny, pečené 
makrely a další občerstvení. Na čepu pivo 
Rebel 10° + 12°. Srdečně zvou pořadatelé –  
přijďte se pobavit.

POZVÁNKA
AVZO Biskupice a obec Biskupice pořádají 
VI. víkendový pobyt pro děti.
Datum: 3.8. - 5.8. 2012
Místo: areál Střelnice Biskupice
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, 
gumáky, pokrývku hlavy, spacák (stan), kartá-
ček  na zuby, hrníček na pití, bílé tričko, kar-
nevalovou masku.
Přihlášky budou v obchodě, vyplněné je tam 
můžete odevzdávat do 29.7.2012.  Malé děti 
mohou jít na noc domů. Příspěvek na celý po-
byt dítěte je 100 Kč. 

Vedoucí pobytu Eda Jeniš
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í
ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce BISKUPICE
ze dne 5. června 2012
14/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise
c) pojistnou smlouvu  č. 8602913532 s Ko-
operativa pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 
747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617 na pojištění 
obce a obecního majetku,  roční pojistné činí 
28 983,- Kč
d) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 
od Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska se 
sídlem nám. T. G. Masaryka č. 29, 571 01 Mo-
ravská Třebová, IČ: 69834458 ve výši 10 000,- 
Kč na spolufinancování  akce „Biskupické ka-
léšek 2012“
e) smlouvu  č. 1214 s VIP produkce Vojtěch 
Polanský, Za horou 466, 664 82 Říčany u Brna 
IČ: 11486244 na zajištění akce „Biskupické ka-
léšek 2012“ ve výši 69 000,- Kč 
f) odstoupení ze dne 15.5.2012 od kupní 
smlouvy k pozemkové par. č. 199/27 o výměře 
879 m2 v obci Biskupice a katastrálním úze-
mí Biskupice u Jevíčka včetně přípojek v ceně 
93 660,- Kč od pana Alexis Regueyra Bola-
ňos, bytem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovi-
ce a paní Miroslavy Štarkové, bytem Plechti-
nec 3, 569 41 Městečko Trnávka a schvaluje 
kupní smlouvu na odkoupení pozemkové par. 
č. 199/27 o výměře 879 m2 v obci Biskupice 
a katastrálním území Biskupice u Jevíčka včet-
ně přípojek v ceně 93 660,- Kč od pana Ale-
xis Regueyra Bolaňos, bytem Zámek 14, 679 
63 Velké Opatovice a paní Miroslavy Štarkové, 
bytem Plechtinec 3, 569 41 Městečko Trnávka 
zpět do majetku obce
g) avizo Pardubického kraje pro změnu roz-
počtu obce - rozpočtové opatření č. 22 ve výši 
30 000,- Kč  na akci „Restaurování pomníku 
padlým v 1. sv. válce“  a avizo Pardubického 
kraje pro změnu rozpočtu obce - rozpočto-
vé opatření č. 34 ve výši 76 000,- Kč na  akci 
„Splašková kanalizace a COV pro obec Bisku-
pice, Flintour, kanalizační přípojky  - úroky 
z úvěru“ 
14/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 26.5.2012  paní Ladislavy 
Kolářové, bytem Biskupice 11 o výměnu oken 
v obecním bytě v Biskupicích čp. 11 - byt č. 8
14/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) pověřuje starostu obce k podpisu smluv uve-
dených  v bodě 14/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

„Karneval 0-99“
V sobotu 23. 6. 2012 v odpoledních hodinách za nád-
herného počasí se uskutečnil „Karneval 0-99“.
Příchozí masky všeho druhu vítaly již na dálku barev-
né, třepetající se  fáborky rozvěšené na návsi. Mas-
ky byly rozděleny do čtyř skupin podle věku. Každá 
maska se představila „karnevalové porotě“. Porota 
měla nelehký úkol – určit nejhezčí masky. Po dlou-
hém, přetěžkém rozhodování (všechny masky byly to-
tiž nádherné) určila porota takto:

– v I. skupině do 6-ti let se umístnil na 1.místě 
ČERNOKNĚŽNÍK (Mareček Gloc), na 2.místě VO-
JÁČEK (Tobiášek Slouka), na 3.místě MOTÝLEK 
(Natálka Neubauerová)
– ve II. skupině 7-10 let se na 1.místě umístnila 
MOCHOMŮRKA (Anička Neuerová), na 2.místě 
FOTBALISTA (Honzík Kolář), na 3.místě VEČER-
NICE (Janička Bidmonová)
– ve III. skupině 11-15 let obsadila 1.místo DÁMA 
(Kristýnka Živná), 2.místo SLUNEČNÍ PANÍ (Adé-
lka Parolková), 3.místo DVORNÍ DÁMA (Pavlínka 

Procházková)
– ve IV. skupině 16 let a více 1.místo obsadili RUM-
CAJS+MANKA (Jarka a Jiří Živní), 2. místo PIRÁT 
(Jitka Havigerová), 3.místo VÍLA (Helena Neuerová).
Za zvuku písniček z pohádek se karnevalový průvod 
prošel Biskupicemi. 
Samozřejmě, že nechyběla ani tolik očekávaná tom-
bola. O výtečné klobásky z udírny se postarali Rum-
cajs s Mankou. Hudba hrála, počasí nám přálo a tak 
nám karnevalový rej vydržel dlouho, dlouho do noci.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Zájezd žáků základní školy do Itálie

Poznávání okresu – návštěva Moravské Třebové
V rámci každoročního poznávání okresu se ten-
tokrát žáci II. stupně vydali do Moravské Tře-
bové. Stejně jako vloni se na přípravě exkurze 
podíleli žáci 8. třídy v rámci semináře ze ze-

měpisu, kteří pro své spolužáky vytvořili pra-
covní list o historii města, zámku a zámeckých 
expozicích. Ty byly jedním z hlavních cílů ex-
kurze. Ve středověké mučírně se žáci seznámili 
s praktikami práva útrpného, v alchymistické 
laboratoři mistra Bonaciny nahlédli do tajů la-
boratoře astrologa, alchymisty a dvorního léka-
ře pána třebovského zámku Vladislava Velena 
ze Žerotína a na závěr shlédli v prostorách bý-
valé zámecké kuchyně expozici o geologickému 
vývoji našeho regionu. 
Exkurze se i přes nepřiliž přívětivé počasí vyda-
řila a všichni se již jistě těší na příští rok, kdy 
navštívíme město Svitavy. 

Mgr. Alena Továrková

Naši jubilanti
v měsíci červenci 2012
Věra Machatá
Marta Nezvedová
Helena Čapková
Anna Krbcová
Pavel Blažek

Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Na konci května navštívili žáci základní školy 
v Chornicích Itálii. Program byl bohatý. První den 
jsme sice strávili převážně v autobuse, abychom se 
do Itálie dopravili, ale hned druhý den jsme před 
sebou měli prohlídku Benátek – města lagun, mos-
tů a nádherných paláců. Většina žáků byla v Itálii 
poprvé a hned jsme měli možnost zažít atmosfé-
ru města, do kterého jsme připluli lodí a již při 
plavbě jsme mohli po-
zorovat jak jsou Benát-
ky nádherné. Vystoupili 
jsme proti slavné bazi-
lice Santa Maria della 
Salute a po procházce 
městem k mostu Rialto 
jsme dorazili na náměs-
tí svatého Marka, aby-
chom si prohlédli nád-
hernou baziliku svatého 
Marka, paláce tohoto 
náměstí, hodinovou věž 
a zvonici, ze které jsme 
měli celou lagunu jako 
na dlani. 
Z Benátek vedla naše 
cesta ještě na ostrov 
Murano, kde jsme v jed-
né ze sklářských dílen 
byli svědky výroby slavného muránského skla a na 
ostrov  Burano, který nabízí světoznámou krajku. 
Druhý den jsme se ráno vypravili do malého státeč-
ku San Marino. Procházka hlavním městem byla 
kouzelná, Historický střed San Marina, plný pa-
mátek, muzeí a uměleckých děl je turisticky vel-
mi přitažlivý. Došli jsme až k hřebenu hory Monte 
Titano, kde  se tyčí tři mohutné pevnosti, spojené 
cimbuřím a klikatícími se stezkami.
Ze San Marina jsme pokračovali do Ravenny, nád-
herného města, plného krásných byzantských pa-
mátek a nejkrásnějších mozaik, které patří k pokla-
dům umění lidstva. Zde jsme se zastavili u hrobky 
Danteho Alighieri a navštívili řadu krásných pamá-
tek. Prohlédli  jsme si slavnou baziliku San Vitale, 
baziliku San Apollinare, Mausoleum Galla Placida 
a baptisterium. 

Večer jsme se stihli vykoupat v moři a další den 
byla našim cílem Verona, kde jsme vystoupili 
u slavné starověké arény a odtud jsme se vydali 
procházkou do centra města až na náměstí Pia-
zza delle Erbe. Cestou jsme viděli nádherné pa-
láce, veronskou katedrálu  a krásný románský 
kostel San Zeno Maggiore. Na náměstí Piazza 
dei Signori jsme se podívali na místní trhy a ješ-

tě měl každý možnost prohlédnout si město in-
dividuálně. Bohužel, neviděli jsme slavný balkón 
Julie, který se rekonstruuje, ale i tak bylo zážit-
ků hodně. 
Poslední naše cesta  vedla na sever Itálie, kde jsme 
navštívili historické městečko Sirmione s pevností  
u krásného jezera Lago di Garda. Zde pro nás byla 
největší atrakcí projížďka na lodičkách po jezeře. 
Majitel motorového člunu předvedl bravurní jízdu 
po jezeře, která nás všechny rozveselila, ale zde 
také náš zájezd skončil, protože odtud jsme se již 
vydali na zpáteční cestu domů. 
Cesta po Itálii v nás zanechala obrovský dojem 
a jistě se mnozí z nás ještě do Itálie rádi vrátí. 
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří 
finančně přispěli na náš zájezd, jmenovitě: Kabe-
lová televize CZ s.r.o. Česká Třebová, PROVISER-
VIS Praha, Ing. Manfrin Hlučín, AXIA Lanškroun, 
ERGO spol. s.r.o. Chornice, Jaroslav Komárek ma-
lířství Jevíčko, Elpo Jiří Popelka Jevíčko, Martin 
Hofman Březinky, pohostinství U kostela Chorni-
ce, Obec Vrážné, Obec Březinky, Obec Bezděčí, 
a Obec Chornice
A dále bychom chtěli poděkovat paní Ing. Janě 
Pernicové, člence  Rady Pardubického kraje pod 
jejíž záštitou jsme zájezd uskutečnili a Pardubické-
mu kraji za finanční podporu. 

Dětské sportovní odpoledne
V sobotu 23.června,  se naši nejmenší koneč-
ně dočkali dětského sportovního odpoledne, 
které bylo pro nepřízeň počasí dvakrát odlože-
no. Tentokrát nám počasí vydrželo a tak moh-
li malí účastníci soutěžit o pěkné ceny, které 
pro ně připravili zástupci místních organizací, 
především z řad TJ Sokol Chornice a dohlíže-
cího výboru SD Jednota.  Za účast v soutěž-
ních disciplinách byl také každý odměněn vo-
ňavou dobrotou z udírny. Přesto, že byla akce 
dvakrát odložena, přišlo si zasoutěžit celkem 
74 dětí, což je velmi solidní účast. Závěrem 
děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou 
i samotným průběhem tohoto odpoledne.

PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
- paní Navrátilová

ve středu 18. července 2012 od 10,00 
do 15,00 hodin v Kulturním domě 
v Chornicích.



17Červenec 2012Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

ZPRÁVY Z CHORNIC

Kinematograf bratří Čadíků
Letos to bude po páté, kdy do Chornic zavítá ma-
ringotka Kinematografu bratři Čadíků,s původ-
ními českými filmy. Filmová projekce by měla 
probíhat od soboty 25. srpna do úterý 28.srpna,  
v areálu fotbalového hřiště.  Předběžně jsou avizo-
vány tyto čtyři filmy: Fimfárum – Do třetice všeho 
dobrého, V peřině, Nevinnost a Lidice Doplňují-
cí informace otiskneme v příštím čísle zpravodaje.

XI. Letní večer
Dne 16. června 2012 se v okolí kulturního domu 
a fotbalového hřiště v Chornicích konal XI. Letní 
večer pořádaný Klubem přátel rybolovu Chornice. 
Akce začala ve 14 hodin dětským odpolednem, kde 
se malí návštěvníci mohli zdarma povozit na koních, 
vydovádět se na trampolíně, skákacím hradu, nebo 
kolotoči. V bazénku na odiv všem kolemjdoucím 
a hlavně dětem plavali obrovští amuři a kapři, které 
mohli návštěvníci vyhrát v bohaté tombole. V odpo-
lední programu vystoupil p.Pavel Kuča - Mistr Evro-
py s honáckým bičem, bojovníci Muay Thai a místní 
gymnastky pod vedením paní Aplové. Ke konzumaci 
pečených makrel a dalších rybích specialit, či Svi-
janké 11, doprovodila odpoledne country kapela Ká-
zeň. Na večerní taneční zábavě zahrála skupina 2,5 
promile. Organizátoři děkují za Vaši návštěvu, téměř 
tropické počasí a těší se na Vás se rybími specialita-
mi na letošní Letní kino.             (KPRCH)

Závody v požárním sportu
Dne 26.května se konalo okrskové cvičení v požár-
ním sportu. Soutěž probíhala v naší obci Chorni-
ce a soutěžilo se v požárním útoku a štafetě. Naši 
jednotku SDH reprezentovalo družstvo mužů i žen. 
Obě družstva získala krásná 1. místa. Blahopřejeme.

Závody Nedošín u Litomyšle
V sobotu 2.června se chorničtí hasiči zúčastnili již  
pátým rokem závodů v požárním útoku,  na kte-
ré je pozval pořadatelský sbor SDH z obce Nedo-
šín.  Tyto závody jsou pojaty poněkud netradičně. 
Sedm závodníků  požárním vozidlem přejede úsek 
dlouhý 200 m , poté vytáhnou stříkačku  a natáh-
nou vedení.  To vše je potřeba udělat v co nejkrat-
ším čase. Naši borci každý rok dosahovali lepšího 
výsledku, nežli rok předešlý. Letos se jim podařilo 
překonat i dosavadní časový rekord trati, který do 
té doby činil 72,5 vteřiny. Nově tak posunuli  lať-
ku hodně vysoko, a to časem 63,5 vteřiny. Ze závo-
dů si po právu odvezli zasloužené 1. místo,  krás-
ný pohár a radostnou vzpomínku na tento den. 
Našim hasičům touto cestou  děkujeme a přejeme 
další takové úspěchy.
Naši zástupci: Lukáš Getzel, Stanislav Jachan, 
František Pohanka, Adam Popelka, Zbyněk Bu-
bák, Zbyněk Václavek a  Michal Písek
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Obec Jaroměřice

Jaroměřická pohádka se šťastným koncem

Prázdninový tenis pro děti a mládež do 18 let

...a pršelo, jen se lilo... až do 13ti hodin v den 5. 
výročí pořádání Pohádkového lesa v Jaroměřicích, 
v sobotu 9.června 2012.
Početný tým pořadatelů se ale nevzdal. Vždyť tolik 
úsilí, které bylo vynaloženo každým jedincem do vel-
ké Pohádky musí být zúročeno uspokojením natěše-
ných dětí. A to bylo odměnou! Přicházely postup-
ně do Pohádkového království za králem Jaromírem 
a královnou, aby pomohly najít zatoulanou princez-
nu Jarmilku a navíc rozehnaly černé mraky a déšť, 
co Jaroměřicím hrozil.
220 dětí se vydalo v doprovodu rodičů a příbuzných 
překonat 22 pohádkových zastavení s 65ti pohádko-
vými postavami na cestě přes náves, 
poutní horu Kalvárii směrem na hřiš-
tě na Čtvrtničkách. Trasa byla tento-
krát náročnější – mokrá a místy i blá-
tivá –  přesto, že byla vzorně vysečena 
pracovníky obce. Ale děti byly odhod-
lané princeznu najít, navíc je chránil 
při vstupu darovaný amulet, který jim 
dodával odvahu. 
Nakonec princeznu opravdu našly, 
schoval si ji Král lesa a na hřišti roz-
dal spolu s princeznou dětem sladkou 
odměnu.
Čekání na průvod všech pohádkových 

Komise pro školství, tělovýchovu a mládež při OÚ 
Jaroměřice ve spolupráci s oddílem tenisu TJ Ja-
roměřice po předchozích jednáních, dořešení pod-
mínek a pravidel provozu, tímto zajišťují pro děti 
navštěvující místní ZŠ, děti v obci trvale bydlící 
a mládež do 18 ti let (včetně) v obci trvale bydlí-
cí rozšířenou prázdninovou akci „Tenisové léto pro 
děti a mládež“
Každý otevírací, pracovní den:
PO, ÚT, ST, ČT od 16.00 do 18.00 hod 
PÁ 9.00 do 11.00 hod 
budou k dispozici dva tenisové kurty. Dětem 
a mládeži bude umožněn volný vstup, bezplatné 
zapůjčení tenisových raket a míčků. V případě, že 
v těchto časech budou mít o hru zájem hráči s per-
manentkami a hráči platící, budou kurty pro tento 
účel po nutné úpravě uvolněny.
Podmínkou vstupu bude dodržování stanovených 
provozních zásad a pravidel, hlavně předepsaná 
hladká obuv, úprava kurtů před a po hře, dále slušné 
a bezproblémové chování se na kurtech i přilehlém 
areálu a řízení se pokyny služby na kurtech. Služba 
bude při přidělování kurtů přihlížet k rozsahu před-

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci červnu se významného jubilea dožívají
Pospíšilová Eliška
Srncová Anna
Kvapilová Božena
Klíčová Antonie
Gloc František
Goliáš Vladimír
Kostrubanič Andrej
Hegerová Ludmila
Všem jmenovaným  
hodně zdraví, radosti a optimismu do dalších let.

Mezi nové jaroměřické občánky se řadí
Štěpánková Ema
Holčičce a jejím rodičům přejeme hodně zdraví 
a společně prožitých radostí.

Blahopřejeme
žákyni 6. třídy ZŠ Jaroměřice Zuzce Hlaváčové 
k pěknému umístění v celostátní soutěži „Mla-

dý zahrádkář“, která le-
tos proběhla ve dnech 
22.–24. 6. 2012 v zápa-
dočeských Klatovech. 
7. místo z 36 účastní-
ků je chvályhodné nejen 
pro snaživou Zuzku, ale 
i pro její důsledné mladé 
lektory Jitku Křečkovou 
a Michala Filipa. Účast 
a doprovod na okresní 
i celostátní soutěži zajis-

til jako každý rok jednatel ZO ČZS Jaroměřice 
ing. Josef Vykydal.

Čtení pomáhá
„Čtení pomáhá“ je projekt pro všechny děti, co rády 
čtou. V prvním roce běhu projektu (8.4. 2011-7.4. 
2012) se do projektu přihlásilo 90 747 dětí. My, 
4.tř, čteme hodně rádi. Za celý školní rok jsme spo-
lečně ve škole s paní učitelkou Marcelou Langero-
vou přečetli zhruba 12 knížek. Moc nás to bavilo. 
Přispěli jsme částkou 7 400,- Kč na nejrůznější cha-
ritativní projekty, a to je nás ve třídě jen 19 a při-
spíváme po padesátikoruně.
Když jsme se rozjeli a četli, nevěděli jsme, kdy pře-
stat. Nejprve nám četla paní učitelka, ale potom 
to předala nám. Dokonce nejen děti rády poslou-
chají pohádky, ale i hodně rádi poslouchají pohád-
ky i dospělí. Přečetli jsme např: Fimfárum, Luisu 

Provozní doba – tenisové 
kurty TJ Jaroměřice 

červenec–srpen 2012
Po až Pá 9–11 a 17–20 hod
So a Ne 9–11 a 17–20 hod
Provoz tenisových kurtů v pracovní dny do-
poledne – bude zajištěn pouze po předchozí 
domluvě se službou.
Rezervace  kurtů  pí. Z. Tillerová. Členové, 
kteří mají povolen individuální vstup (PER-
MANENTKY) jsou taktéž povinni přítom-
nost předem dohodnout se SLUŽBOU. (viz. 
předchozí rezervace a další smlouvy) 
V případě vážných provozních důvodů (zjm. 
poruchy závlahy a nepříznivé klimatické 
podmínky) bude doba provozu kurtů ope-
rativně upravena, popřípadě omezen provoz. 
Veškeré změny provozu a další důležité infor-
mace budou průběžně zveřejňovány na ná-
stěnce TENISU v rubrice „Důležitá sdělení“.
Služba: paní Zdenka Tillerová, Jaroměřice 
12, tel. 608 778 391, (734 726 818)
Provoz: Ing. Karel Vystavěl, Jaroměřice 201, 
tel. 723 642 050 
Další informace k TJ a TENISU najdete na 
http://www.jaromerice.cz a věci nejaktuál-
nější na vývěskách oddílu TENISU.

postav zpestřily výtvarné dílny, hasičská technika, 
air soft, bohaté občerstvení...
Z důvodu silného dopoledního deště byl odvolán 
k lítosti dětí skákací hrad, vojenská technika i jízda 
na koni, což dětem bude příště vynahrazeno.
Na závěr se předvedly mažoretky ZUŠ Jevíčko v plné 
parádě a sklidily zasloužený potlesk.
Všichni – účinkující, pořadatelé, zachránci princezny 
i jejich doprovod - se stali na jedno odpoledne sou-
částí velké pohádky se šťastným koncem. Kéž by ta-
kových příběhů, které dobře skončí, bylo víc...
Akci podpořili Obec Jaroměřice, pojišťovna Genera-
li a jiní drobní podnikatelé. Poděkování Vám všem.

chozího obsazování jednotlivými zájemci tak, aby 
byla zajištěna možnost rovnoměrného prostřídání.
Po příchodu na hřiště si příchozí zájemci vždy pře-
čtou, co je napsáno na nástěnce v části Důležitá sdě-
lení (zde budou v předstihu sdělovány všechny dů-
ležité informace o provozu, provozních omezeních, 
atd.) Dále se zájemci vždy přihlásí u služby, která jim 
sdělí aktuální pokyny a instrukce a bude průběžně 
dohlížet na provoz, jejich hru a pohyb na kurtech.
Protože se po předchozí poptávce (stejně jako tomu 
bylo vloni) nepodařilo zajistit z řad členů oddílu 
tenisu, ani z řad veřejnosti a ani řad rodičů dětí 
metodika, trenéra, či odborný dohled – prostě ně-
koho, kdo by měl čas a ochotu se „mládí“ více 
věnovat činím tímto opakovaně neadresné oslo-
vení nadšenců, kteří ať více, či méně znalí pravi-
del, zásad a vlastní hry by svým přispěním mohli 
rozvoji mladého tenisu pomoci. Pokud tomu tak 
není, doporučuji stejně jako v minulosti, aby se na 
svoji omladinu chodili podívat i rodiče a pomohli 
tak alespoň částečně tenisové začátky usměrňovat 
a alespoň poradit. 

Předseda oddílu tenisu

a Lotku, Kocoura Modroočka, Žofku, Domov pro 
marťany, Tatínku, ta se ti povedla,  Karlík a továr-
na na čokoládu apod... Už jsme dočetli i Matyldu 
a ta byla velmi zajímavá a legrační. Ta nás hodně 
bavila. Je tam např. paní ředitelka Kruťáková, která 
je hodně zlá, paní učitelka Dobrotová, která je zase 
hodná apod... Vážně ta kniha je super. Každý den 
jsme si museli přečíst alespoň 5 kapitol, jak nás 
to bavilo. Četli jsme si mnohdy i o přestávkách, 
v družině nebo vyrazili s knihou ven. Jako posled-
ní nás  doprovázel Karkulín od Astrid Lindgrenové 
a Mumínci.
Vážně se to vyplatí, přečíst si knihu. Jestli se chcete 
zaregistrovat do projektu Čtení pomáhá, tak můžete 
na těchto stránkách www.ctenipomaha.cz

Nicole Kalasová 4. třída Jaroměřice
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červenec 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
Dovolená v knihovně od 2.do 12.7., v pátek 13.7. 
otevřeno
26.6.- 17.8.2012, otevřeno v době provozu knihov-
ny, jinak po dohodě s knihovnicí, VS
Veselý svět Terezy Skoupilové, výstava obrazů pro 
děti
Zpřístupněno  PO, ST   9-11, 13-16 hodin,  PÁ – 13-
18 hodin
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti od 
6ti do 15ti let 
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ Registrace od 
29.6.2012, ukončení soutěže 31.8.2012
Podmínky soutěže:
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem ná-
vštěvy kulturní památky,  různého navštíveného  mís-
ta –informační centrum, OÚ,  kulturního představe-
ní, kina, divadla, koncertu, knihovny–i jaroměřické, 
aj. (1 záznam ve vlastním deníčku-1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10ti 
otázkami z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninového 
výrobku, obrázku (max. 10 bodů )
4. Záznam o přečtené knize (10 bodů)
Do 7.9. v knihovně předloží zaregistrovaní účastní-
ci deník se záznamy návštěv. Vyplněný test, záznam 
o přečtené knize, výrobek nebo obrázek ( možno ode-
vzdat i v průběhu prázdnin) k součtu bodů.
Vyhodnocení podle  počtu získaných bodů 11. září 
2012

20.7. pátek, VS, 14.00 hodin
Korálkování – oblíbená výtvarná dílna s p.Alenou 
Abrahámovou
vstupné 20,- Kč + hodnota spotřebovaného materiá-
lu, zájem potvrďte v knihovně, 
21.7. sobota, Volnočasový areál, 16.00 hodin
Meditace s esoterikem Broňou  Rotherem, vstup-
né 250,- Kč
27.7. pátek, výstavní síň CŽP, 14.00 – 16.00 hodin
Dětské astrohrátky s Alenou Málkovou, astrologic-
ké hry pro děti, vstupné 20,- Kč
27.7.pátek, VS, 17.00 hodin
Astrohrátky pro dospělé s Alenou Málkovou, 
základní principy astrologie, automatická kresba 
osobního horoskopu, max. účast 10 zájemců, v pří-
padě většího zájmu-další termín 3.8. v 17.00 hodin, 
předpokládanou účast potvrďte, prosím, v knihovně. 
Vstupné 150,- Kč

Připravujeme:
1.8.středa dovolená v knihovně, 3.8. pátek ote-
vřeno od 16.00 do 19.00 hodin
2.8. čtvrtek, 10.00 hodin, VS 
PEXESOVÝ TURNAJ pro malé i velké
4.8. sobota, odjezd autobusu od zastávek ČSAD, Bis-
kupice 6.50 h, Jaroměřice 7.00 h,  Jevíčko 7.10 h
Zájezd za památkami UNESCO s průvodcem Ja-
nem Valíčkem 
tentokrát do LEDNICE A VALTIC, předpokládaná 
cena 240,- Kč

Zájezd je již obsazen, přijímají se místa náhradníků.
6.8. - 10.8.  pondělí –pátek, VS
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. 
Ivou Vanžurovou -1.skupina
13.8. – 17.8. pondělí –pátek, VS
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. 
Ivou Vanžurovou -2.skupina
11.8. sobota, prostory VS a dvora, 16.00 h
LETNÍ PODVEČER s Módní přehlídkou klubu pa-
ličkování z Mohelnice, vystoupení taneční skupiny 
ZUŠ Jevíčko, barmanská show Mgr. Kamila Hégra, 
občerstvení, 
hudba HOMOGURU, vstupné 40,-, děti 10,- Kč

Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordi-
naci nebo tel.: 724 288 524 
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  ( mimo 6.-17.8.)
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  
Pátky      od 17.30 hodin
Případné změny budou oznámeny, kontakty Obecní 
knihovna 546 604 183, 461 325 300, 776 552 246 
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

Vaše knihovnice Helena Vykydalová

Výročí založení Junáka
V tomto roce se oslavuje 100. výročí za-
ložení Junáka v našich zemích. V letech 
1945  až 1948 existovalo středisko Junáka 
i v Jaroměřicích. Činnost jeho dvou oddílů 
dokumentují památky a dokumenty vysta-
vené v Obecní knihovně. Výstavku připra-
vil jeden ze zakládajících členů

ing. Mgr. Milan Kopuletý

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovate-

le zápisu 
2. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posled-

ního zasedání
3. hospodaření obce za leden - květen 2012
4. Rozpočtové opatření č. 1 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o 520 914,40 Kč
5. Kupní smlouvu  s VČP Net, s.r.o. Hradec Králové  

na převod plynárenského zařízení včetně všech 
součástí a příslušenství zbudovaného  v rámci 
plynofikace rodinných domků v lokalitě „Za Tvr-
zí“, kupní cena  činí 348 500 Kč. 

6. nájemní smlouvy na hrobová místa č. 300 a 301 
a urnové místo č. 16, celkové nájemné činí 
1 710 Kč

7. dodatek č. 3 nájemní smlouvy s paní Danou Še-
dinovou na bytové prostory na č.p. 200

8. dodatek č. 3 nájemní smlouvy s paní Věrou Fo-
dorovou na bytové prostory na č.p. 200

9. dodatek č. 1 nájemní smlouvy s paní Věrou Fo-
dorovou na nebytové prostory na č.p. 200 (garáž)

10. dodatek č. 5 nájemní smlouvy s paní Lenkou Na-
vrátilovou na nebytové prostory na č.p. 200

11. dodatek č. 3 nájemní smlouvy s paní Lenkou Hr-
batovou na nebytové prostory na  č.p. 200

12. dodatek č. 5 nájemní smlouvy s MUDr. Jiřím 
Hájkem na nebytové prostory na  č.p. 200

13. nájemní smlouvu s Mgr. Františkem Václavkem 
na nebytové prostory  na č.p. 200

14. firmu M-SILNICE Chrudim  jako zhotovitele za-
kázky „Výstavba komunikace na sídlišti Za Tvrzí“

15. odměny ostatním členům komisí Obecního úřa-
du v Jaroměřicích za 1. pololetí 2012 dle návrhu 
předsedů jednotlivých komisí

16. nabídku pana Romana Dvořáka na vymalování 
prostor obecního úřadu v celkové výši 25 714 Kč

17. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se 
ruší OZV č. 3/2004 o poplatku za provozování 
výherního hracího automatu

18. příspěvek Městské knihovně Svitavy ve výši 2,- 
Kč na obyvatele  na nákup knih do výměnného 
fondu  

19. příspěvek na činnosti mládeže ve výši 13 000,- 
Kč 

20. kupní smlouvu s Davidem a Veronikou Koneč-
nými na pozemek p.č. 166/34 o výměře 1 348 
m2 pro výstavbu RD v lokalitě „Za Tvrzí“, kupní 
cena činí 202 200 Kč

21. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 13. 6. 2012 
21. podmínky pronájmu tenisových kurtů pro děti 

v době letních prázdnin
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
22. zprávu o výsledku interního auditu v obci Ja-

roměřice
23. protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly 

v Základní škole a mateřské škole
24. zprávu z jednání finančního výboru při OÚ Ja-

roměřice
25. jmenování Mgr. Františka Václavka ředitelem Zá-

kladní školy a mateřské školy, Jaroměřice, okres 
Svitavy

26. zprávu firmy VHOS M. Třebová o výsledcích hos-
podaření a výslednou kalkulaci za rok 2011 – 
vodovod

27. informace firmy OREDO k jízdním řádům auto-
busů a ČD

28. usnesení Okresního soudu ve Svitavách ve věci  
přerušení řízení na určení vlastníka nemovitosti 
domu č.p. 118

29. ministra financí ve věci novel zákona o rozpočto-
vém určení daní

30. dopis KÚ Pardubického kraje - možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním 
z důvodu připravovaného záměru zahloubení 
a rozšíření lomu Chornice

31. Závěrečný účet Regionu MTJ za rok 2011 a zprá-
vu o výsledku přezkoumání hospodaření Regionu 
MTJ za rok 2011

Zastupitelstvo obce ukládá:
32. starostovi obce  podepsat kupní smlouvu s VČP 

Net dle zápisu
33. starostovi obce  podepsat smlouvu o dílo s fir-

mou M-SILNICE Chrudim na zakázku „Vybudo-
vání komunikace na sídlišti Za Tvrzí“

34. starostovi obce  podepsat smlouvu o dílo s pa-
nem Romanem Dvořákem na vymalování prostor 
obecního úřadu

35. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s man-
žely Konečnými na pozemek p.č. 166/34

36. místostarostce vypracovat návrh na pronájem te-
nisových kurtů dle zápisu

37. odpovědět na nabídku pana Z. Schreibera dle 
zápisu

38. starostovi obce reagovat na e-mail paní Lenky 
Kalasové

39. starostovi obce odpovědět na dopis chatařů z lo-
kality „Nádevsí“

Nabídka stavebních 
míst v obci Jaroměřice
Obec Jaroměřice nabízí k prodeji zain-
vestovaná stavební místa v lokalitě „Za 
Tvrzí“pro 13 RD. Čtyři stavební místa 
jsou již prodány. Další místa k prodeji:
- p. č. 166/25 o výměře 700 m²
- p. č. 166/26 o výměře 722 m²
- p. č. 166/28 o výměře 874 m²
- p. č. 166/29 o výměře 1034 m²
- p. č. 166/30 o výměře 884 m²
- p. č. 166/32 o výměře 1087 m²
- p. č. 166/35 o výměře 818 m²
- p. č. 166/36 o výměře 838 m²
- p. č. 166/37 o výměře 1091 m²
Cena 150,- Kč/m2
Další informace na tel. 461 325 720, 
461 327 813, www.jaromerice.cz
Doručení písemných žádostí:
Obec Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1,  
email: obecjaromerice@cmail.cz
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Pronajmu byt 2 + 1 v Jevíčku  
od srpna 2012 . Mobil: 774 500 442 .

Pronajmu nebytové prostory 
na ul . Kostelní 47, Jevíčko . Tel .: 777 300 572 .

Koupím byt 2 + 1 v Jevíčku. 
Tel .: 777 185 717 .

Koupím staré pohlednice do r. 1945. Dále hle-
dám řády a vyznamenání, i soc . Tel .:  608 420 808 .

nevíte co s dětmi? 
Přijďte každý den na skákací hrad na Žlíbkách .

Pronajmu nový velký byt 3 + 1 (90 m2) v Jevíčku 
za 5 .500 Kč bez energií . Tel .: 776 763 662 .

Hrozí Vám exekuce? Narůstají Vám dluhy o úroky, penále, 
pokuty? Nedokážete vydělat na splátky? Řešte své závazky 
podle Insolvenčního zákona - až 70 % z celkového dluhu 
Vám promine soud!!! Jste nedůvěřiví a máte strach? Schůz-
ka je nezávazná a bezplatná!!!

www.abivia.cz, abivia.jevicko@gmail.com,  
tel.: 775 613 712

Pronájem reklamních ploch
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na 
hodinách umístěných na Palackého náměstí. 
Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc.

Město Jevíčko pronajme reklamní plochu 
na autobusové zastávce na ulici K. H. 
Borovského v Jevíčku. Cena je 200 Kč bez DPH/
měsíc.

NOVĚ OTEVŘENO –  
NOVÉ ZBOŽÍ

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

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

Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel. 608 863 074 


