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Fotoaktuality

II. Advent – mikulášský karneval

IV. Advent – vánoční mls

III. Advent – koncert v kostele

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
máme teprve 14 měsíců po posledních komunál-
ních volbách a tak můžeme hodnotit, co se za 
tuto dobu v Jevíčku událo. 
Jednou z nejvýznamnějších akcí byla Revitaliza-
ce Palackého náměstí v Jevíčku. Tento projekt 
byl spolufinancován Evropskou unií z Evropské-
ho fondu pro regionální roz-
voj. Díky těmto finančním 
prostředkům mělo měs-
to nejvyšší rozpočet ve své 
historii. Bylo to 76 mil. Kč. 
Projekt byl zahájen již v roce 
2010 a v roce letošním byl 
zdárně ukončen. Celkové 
náklady činily 33,3 mil. Kč. 
Jednalo se o revitalizaci 
plochy náměstí včetně in-
ženýrských sítí. Takovými 
technickými doplňky jsou 
odkanalizování kašny, dvě 
přípojky elektrické energie 
a možnost napojení stánka-
řů na pitnou vodu.
V centrální ploše byla připravena i betonová 
kostka pro umístění vánočního stromu. Bez-
pečnostní koeficient byl stanoven na 1,4 a tak 
vánoční strom pevně stojí. Letošní výzdobu za-
jišťovala firma ELPO-Jiří Popelka. A jak bylo za-
slechnuto v kuloárech - je to stromeček z pohá-
dek o Krtečkovi loni zesnulého Zdeňka Milera.
V rámci revitalizace se nově zbudovalo autobu-
sové nádraží, které prodělalo koncem roku tu 
největší zatěžkávací zkoušku - nový dopravní 
systém Pardubického kraje a částečně i změny 
dopravy v kraji jihomoravském.  Co si všechno to 
autobusové nádraží muselo vyslechnout na adre-
su kraje. Připadá nám, že všechny změny se na-
vrhují od zeleného stolu. Například autobusové 
dispečery, kteří mají dopravu na starost nikdo 
za celou dobu příprav nenavštívil. Je to proces 
vývoje a tak pevně věříme, že se jednotlivé spoje 
budou připomínkovat a upravovat. 
K autobusovému nádraží patří i veřejné WC. Se 
zprovozněním průchodu z Palackého náměstí 
bylo počítáno po zbudování Informačního cen-
tra. To se nám nepodařilo v loňském roce zreali-
zovat. Dali jsme ten prvotní impuls a na novém 
IC se v současné době intenzivně pracuje. Říká 
se, že podle úrovně WC se dá posuzovat i kultur-
nost města. V našem případě jsme vytvořili nad-
standardní zázemí pro vykonávání základních 
potřeb obyvatel. V rámci projektu se nám poda-
řilo vytvořit i dvě nová pracovní místa. 
Není to obvyklé, aby se v historickém jádru měs-
ta stavěly nové domy. Za posledních pět let to 
byl pouze nový dům pod restaurací Vesmír. Nám 
se podařilo dostavět proluku na ulici Kostelní 
tak, aby měla smysluplnou náplň. V přízemí je 
pracoviště Státní sociální podpory, v prvním pa-
tře Referát zprostředkování a v podkroví Pod-

nik bytového hospodářství města Jevíčka. Pro-
nájmem nám tato budova generuje i finanční 
prostředky. Prostory nového úřadu jsou řešeny 
moderně s patřičným zázemím  pro zaměstnan-
ce a s důstojným zázemím pro klienty. Už jste se 
byli v nových budovách podívat?
Otevření náměstí se uskutečnilo v termínu je-

víčské pouti, kde nedílnou 
součástí byl i kulturní pro-
gram, stánky a občerstvení.  
Doufám, že jsme položili 
základ nové tradici, kdy by 
se mělo naše město stávat 
centrem Malé Hané. V loň-
ském roce jsme společně 
kvitovali otevření prodej-
ny PENNY MARKET. Ná-
sledně jsme přestali vybírat 
parkovné na náměstí a tak 
i tyto ekonomické počiny 
přispěly k přílivu občanů 
do Jevíčka.
Druhou nejvýznamněj-
ší událostí v našem měs-

tě bylo otevření výrobního závodu firmy RE-
HAU. Tato firma je spolu s výrobním závodem 
v Moravské Třebové největším zaměstnavatelem 
v kraji. Jejich portfolio výrobků je tak pestré, 
že v globále je krize nepostihla. Kdo například 
ví, že realizují chladící systémy v zimních ha-
lách, nebo že vyrábí pochůzné lamely do pergol. 
Oba výrobní závody v našem kraji vyrábí zejmé-
na komponenty pro automobilový průmysl. Pro 
Jevíčko to znamená v současné době vytvoření 
200 nových pracovních míst. Do Jevíčka se má 
přesunout i Technologické centrum, které bude 
pracovat na komplexním vývoji nových technolo-
gií a postupů s působností pro celou Evropu.
To jsou signály stability této výroby v našem 
kraji. Pro další rozvoj firmy je důležitá i změ-
na územního plánu č. 3, která umožní rozvoj 
stávajícího závodu. Otevření závodu v Jevíčku 
byl přítomen i Dr. Veit Wagner, majitel mateř-
ské společnosti REHAU. Říkal, že je v České re-
publice potřetí. Poprvé to bylo v roce 1990, kdy 
byl účastníkem koncertu Rolling Stones v Praze, 
podruhé to bylo, když se otevíral závod v Morav-
ské Třebové,  a potřetí, když se otevíral závod 
v Jevíčku. Podle slov vedení společnosti REHAU 
odlétal pan Wagner z České republiky velice spo-
kojen. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakýmkoli způ-
sobem přispěli k chodu našeho města a i těm, 
kteří naše město reprezentují na poli sportov-
ním, kulturním i vzdělávacím. Poděkování patří 
nejenom zaměstnancům města, ale i firmám, se 
kterými jsme v průběhu roku spolupracovali a 
vytvářeli tu jevíčskou přidanou hodnotu. 

Do nového roku přeje hodně úspěchů Ing. Ro-
man Müller, starosta
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Společenská rubrika 
prosinec 2011

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
prosinci oslavili životní jubileum:

Miloslav Ertl
Karel Mikulášek
Zdeněk Havran
Ludmila Kotíková
Terezie Schmidtová
Karel Jelínek
Naděžda Kavanová
František Sedláček

Sbor pro občanské záležitosti blahopře-
je rodičům narozených dětí:

Tereza Janáčková
Z našich řad odešli

Ladislav Přikryl
Anna Přikrylová
Eliška Širůčková
Miroslav Rössler

Dluhová poradna – 
sociálně právní poradenství

10. ledna 2012 (úterý) v čase 8,30 – 14,00 
proběhnou v komerční místnosti MěÚ Jevíč-
ko konzultační hodiny pracovnice Krizové-
ho centra Svitavy. Doporučujeme objednat 
se u pracovnice Krizového centra předem 
na telefonu 461 321 200 nebo e-mailu 
kcsvi@pestalozzi.cz (paní Bartošová). Zá-
jem o konzultaci možno nahlásit také na 
MěÚ Jevíčko na telefonu 461 327 810 či 
přímo na podatelně.

Nové jízdní řády
Vážení spoluobčané. Pokud máte jakékoli připomín-
ky k novým jízdním řádům, nahlaste tyto na MěÚ 
v Jevíčku, abychom systém mohli připomínkovat. 
Termín je do 13. ledna 2012. Děkuji.

Starosta Ing. Roman Muller. Vodné – stočné 2012
S platností od 1. 1. 2012 platí tyto ceny:
cena vodného 31,20 Kč/m3 s DPH
cena stočného 28,50 Kč/m3 s DPH

Závazná vyhláška o komunálních odpadech
Zastupitelstvo města Jevíčka na svém zasedání dne 14. 12. 2011 schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
Města Jevíčka č. 7/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Informace ze sociálního odboru MěÚ Moravská Třebová

Národní institut pro 
integraci osob s ome-

zenou schopností pohybu a orientace ČR, 
krajská organizace Pardubického kraje, o. s. 
středisko sociálních služeb
Wolkerova alej 18/92, 568 02 SVITAVY
461 535 324, e-mail: salvia@salvia.cz
www.salvia.cz

Provoz detašovaného pracoviště 
v budově Městského úřadu v Jevíčku, 
Palackého nám. 1, 569 43  JEVÍČKO
Vždy od 9:15 hod. do 10:45 hod. ve 
dnech:
26. ledna 2012 23. února 2012
29. března 2012 26. dubna 2012
24. května 2012 28. června 2012
30. srpna 2012 27. září 2012
25. října 2012 29. listopadu 2012
V měsíci červenci se nejezdí.

Veřejné WC – vchod 
z ulice Kostelní

Provozovatel: Město Jevíčko
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí–Pátek: 6:00–17:00
Sobota: 7:00–12:00
Poplatek za použití: 5 Kč

Sazba poplatku činí 500 Kč a splatnost je jedno-
rázově a to nejpozději do 30. června příslušného 
kalendářního roku.

Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:

třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině do •	
věku 26 let,
osoby, které se po celou dobu kalendářního roku •	
nepřetržitě zdržují v zahraničí,
osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody •	
a vazby,
osoby, které jsou v dlouhodobém ústavním léčení, •	
nápravném zařízení, domovech důchodců mimo 
město Jevíčko,
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející •	
se na území města Jevíčka, určenou nebo slouží-
cí k individuální rekreaci, ve které není hlášena 

k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň 
má alespoň jeden vlastník trvalý pobyt ve městě 
Jevíčko.

Úleva se poskytuje:
poplatníkovi s trvalým pobytem v k. ú. Jevíčko-a) 
město a Jevíčko-předměstí, který zároveň v přísluš-
ném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku ve 
výši 250,- Kč, 
poplatníkovi s trvalým pobytem v k. ú. Zadní Ar-b) 
noštov, který zároveň v příslušném kalendářním 
roce dovrší 80 a více let věku ve výši 175,- Kč,
poplatníkovi, který má trvalý pobyt nebo vlastní c) 
stavbu určenou nebo sloužící k individuální re-
kreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena 
žádná fyzická osoba  v k. ú. Zadní Arnoštov z dů-
vodu snížené četnosti svozu komunální odpadu 
ve výši 150,- Kč.

K 1. lednu 2012 Úřad práce ČR převezme agen-
dy nepojistných sociálních dávek, a to systémy 
dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro oso-
by se zdravotním postižením a příspěvku na 
péči. K hlavním změnám patří především sjed-
nocení administrace a výplaty sociálních dávek 
na jedno místo (úřady práce), změny v oblasti ro-
dičovského příspěvku a agregace dávek pro zdra-
votně handicapované.
Institut veřejné služby bude od 1. 1. 2012 v rám-
ci Sociální reformy I  převeden z obcí do kompe-
tence Úřadu práce ČR. Pokud uchazeč o zaměst-
nání vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě 
déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvo-
du vykonávat veřejnou službu v rozsahu až do 20 
hodin týdně, bude z evidence vyřazen. 
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením mimo jiné upravuje prů-
kazy osob se zdravotním postižením, rozsah vý-
hod poskytovaných podle dosavadní právní úpra-
vy zůstává zachován. Průkaz osoby se zdravotním 
postižením (průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude vy-
dáván automaticky v souvislosti s rozhodnutím 
o přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na 
mobilitu.

Od ledna 2012 vzniknou pouze dvě dávky pro 
zdravotně postižené, a to příspěvek na mobilitu 
a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Příspěvek na mobilitu může být přiznán nejdříve 
od prvního dne  v měsíci, ve kterém byla podána 
žádost. Jedná se o opakovanou dávku 400,-- Kč 
měsíčně. K žádosti není nutné předkládat tech-
nický průkaz a není třeba, aby se dopravovaná 
osoba osobně dostavila na úřad.

Od 1. ledna 2012 budou moci občané po-
dávat vyřizovat agendu týkající se  žádosti 
o dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro 
osoby se zdravotním postižením a  příspěvek 
na péči na kontaktním pracovišti úřadu práce 
na Městském úřadu v Jevíčku.

Byla zřízena infolinka 844 844 803. Za hovor 
z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. 
DPH. Cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/
min. vč. DPH. Pracovníci call centra Úřadu práce 
ČR jsou připraveni zodpovědět dotazy či vysvět-
lit nejasnosti  v souvislosti se sociální reformou, 
a to v provozní době v době od pondělí do pátku 
od 8:00 do 20:00 hodin. Mimo provozní dobu je 
možno zanechat dotaz na e-mailové adrese: kon-
taktni.centrum@mpsv.cz.

Dne 23. 12. 2011 jsme tichou vzpomínkou 
uctili památku zesnulého Václava Havla, 
prvního prezidenta České republiky. 
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 12. zasedání  
Zastupitelstva města  
Jevíčka
konaného dne 23. listopadu 2011
12/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín a) 
Staněk, Petr Spáčil, Ing. Jaroslav Zezula,

program zasedání,b) 

rozdělení částky 125.100 Kč ve 2. etapě gran-c) 
tového systému Města Jevíčka v roce 2011,

grantový systém Města Jevíčka na rok d) 
2012, 

přílohy č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o sběru, svo-e) 
zu a odstranění odpadu č. 103000213 ve zně-
ní pozdějších dodatků mezi Městem Jevíčko 
a společností SITA a. s., Divize JIH, Holzova 
14/730, 628 00 Brno (identifikační list, specifi-
kace služeb a ceníky pro rok 2012),

doplnění inventarizační komise PBH měs-f) 
ta Jevíčka o dva členy dle zákona č. 563/1991 
Sb., novými členy se stali Ing. Jaroslav Zezula 
a Mgr. Jiří Janeček,

cenu stočného pro rok 2012 ve výši 28,50 g) 
Kč/m3 vody vč. DPH,

koupi pozemku p. č. 387/2 (20 mh) ²) a p. č. 
st. 387/3 (20 m²) – oba zastavěná plocha a ná-
dvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí za částku 16.000 
Kč + úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem 
č. S/OM/4948/11/MB na koupi pozemků p. č. 
387/2 a p. č. st. 387/3 – oba zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí,

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíč-i) 
ko a firmou ELPO Jiří Popelka, Okružní IV/716, 
569 43 Jevíčko na akci „Veřejné osvětlení ul. 
Svitavská“ za částku 81.084 Kč vč. DPH,

finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč Řím-j) 
skokatolické farnosti Jevíčko, Komenského 
nám. 165, 569 43 Jevíčko na výměnu oken na 
faře realizovanou do konce roku 2012,

návrh zadání ÚP Jevíčko v souladu s ustano-k) 
vením § 47 odst. 5 stavebního zákona,

zpracovatele ÚP Jevíčko dle výsledku vý-l) 
běrového řízení – Ing. arch. Pavla Mudruňku, 
IČ: 45511888, Palackého 207, 533 04 Sezemice 
a smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a Ing. 
arch. Pavlem Mudruňkou na zpracování ÚP Je-
víčko za cenu 880.800 Kč vč. DPH,

cenu ve výši 150 Kč/mm) ² za prodej pozemků p. 
č. 15/4 (72 m²) a p. č. 13/2 (40 m²), oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 

prodej pozemku p. č. 1418/1 (224 mn) ²) – 
ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov Milanu 
Horákovi, Sladkého 500/9, 617 00 Brno za cenu 
50 Kč/m², celkem 11.200 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mi-
lanem Horákem na prodej pozemku p. č. 1418/1 
v k. ú. Zadní Arnoštov,

koupi domu č. p. 323 a pozemku p. č. st. o) 
261 (350 m²) – zastavěná plocha a nádvoří, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 400.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Barborou Spíchalovou, Josefská 
367/14, 571 01 Moravská Třebová na koupi č. 
p. 323 a pozemku p. č. st. 261, oba v k. ú. Je-
víčko-předměstí,

odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi p) 
Městem Jevíčko a Miroslavem Aigelem, Hejdu-
kova 397, 572 01 Polička, týkající se koupě po-
zemku p. č. 4232/10 – trvalý travní porost v k. 
ú. Jevíčko-předměstí,

vložení infrastrukturního majetku – vodo-q) 
vodu Města Jevíčko dle inventurních sestav do 
Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná,

bezúplatný převod pozemků p. č. 93/1, p. č. r) 
2077, p. č. 2078, p. č. 2092, p. č. 443/2, p. č. 
2463, p.  č. 2465, p. č. 2466, p. č. st. 31, p. č. 
145/1, p. č. 145/3, p. č. 1326/1, vše v k. ú. Zad-
ní Arnoštov od Pozemkového fondu ČR,

12/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-a) 
vou a ověřovatele zápisu Martu Pocsaiovou 
a Ing. Františka Bušinu,

12/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:

informaci o inventarizaci majetku města,a) 

zápis ze schůze finančního výboru ze dne b) 
2. 11. 2011,

nabídku společnosti BONVER WIN, a. s., c) 
Ostrava, v rámci řešení budoucího stavu a pro-
vozu sázkových zařízení na území města Jevíč-
ka,

vyhodnocení výsledků projednání návrhu d) 
ÚP Jevíčko s určeným zastupitelem v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního záko-
na,

upravený návrh zadání ÚP Jevíčko,e) 

informaci ředitele ZŠ Jevíčko o předpokláda-f) 
ných nákladech potřebných oprav v roce 2012, 
které přesahují rámec běžného rozpočtu školy,

informace o předpokládané výši vodného g) 
v částce 31,20 Kč v roce 2012, 

nabídku p. Viléma Němce k převzetí daru h) 
v podobě podílu o velikosti 3/20 k celku po-
zemků p. č. 2095 (7231 m²) – lesní pozemek 
a p. č. 5215 (5241 m²) – orná půda a podílu 
o velikosti 1/20 k celku pozemku p. č. 5305 
(6350 m²) – trvalý travní porost, vše v k. ú. Je-
víčko-předměstí,

předpokládané náklady na adaptaci stáva-i) 
jících prostor v přízemí MěÚ Jevíčko (bývalá 
kancelář ÚP) na prostory informačního centra 
ve výši 400.000 Kč bez DPH,

odstoupení Pavly Konečné z redakční rady j) 
Jevíčského zpravodaje na vlastní žádost,

informace o obdržených dopisech adresova-k) 
ných zastupitelům města od starosty obce Vítě-
jeves pana Petra Havlíčka a starostky obce Ka-
menné Horky paní Aleny Odehnalové,
11/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :

člena redakční rady Ing. Romana Müllera, a) 
svoláním schůzky redakční rady, kde bude do-
hodnutý  způsob práce redakční rady jevíčské-
ho zpravodaje.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  

Usnesení z 13. zasedání  
Zastupitelstva města  
Jevíčka
konaného dne 14. prosince 2011
13/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

návrhovou komisi ve složení: Stanislav Do-a) 
koupil, Mgr. Miloslav Parolek, Vojtěch Hebelka,

program zasedání,b) 

účast na dražbě 1/12 pozemků p. č. c) 
4224/1 (4587 m²) a p. č. 4225 (1750 m²), 
která se koná dne 14. 12. 2011 v sídle Exe-
kutorského úřadu Šumperk s účastí místosta-
rosty,

úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 d) 
č. 4,

návrh rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 e) 
bez investičních akcí,

rozpočet sociálního fondu města Jevíčka na f) 
rok 2012 ve výši 346.800 Kč,

obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko g) 
č. 7/2011 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2012,

dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dota-h) 
ce č. PU/0717/S mezi Městem Jevíčko a Regio-
nální radou regionu soudržnosti Severovýchod, 
Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, týkající 
se změn v rozpočtu projektu, změny termínu 
pro předložení Závěrečné monitorovací zprávy 
a změny hodnoty indikátorů projektu,
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Policejní zprávy prosinec 2011
12. 12. 2011 Stromky za pět prstů – 
zloděj bez svědomí
V sobotu dopoledne se na kolegy v Mo-
ravské Třebové obrátil muž, jemuž byly 
přes noc, přesněji mezi 9. a 10. prosin-
cem ze zahrady u rodinného domu na 
Jevíčsku odcizeny k prodeji připravené 
vánoční stromečky. Přesněji se jed-
nalo o 15 kusů borovice o délce 
zhruba 2 metry. Škodu maji-
tel vyčíslil na 3 tisíce korun. 
Pachatel má zřejmě v úmys-
lu tyto kradené stromečky 
sám prodat. Měl by ovšem 
počítat s tím, že policie po 
něm pátrá. V případě dopadení 
a prokázání viny mu za podezření 
ze spáchání přestupku proti majetku hro-
zí ve správním řízení pokuta až do výše 
15 tisíc korun. 

19. 12. 2011 Dopravní nehody
Dne 18. 12. 2011 utrpěla lehké zranění 
chodkyně jdoucí kolem půl šesté večer 
po silnici III. třídy 3742 u Bělé u Jevíčka. 
Žena po střetu s vozidlem utrpěla zranění, 
která si vyžádala převoz do brněnské ne-
mocnice. Hmotná škoda na vozidle je od-
hadnuta na 30 tisíc korun. Okolnosti této 
nehody, stejně i míra zavinění je předmě-
tem nadále probíhajícího vyšetřování.

Týž den řešili dopravní policisté další ha-
várii a to na jedné z ulic města Jevíčka. 
Řidič pravděpodobně nezvládl řízení vozu, 
vyjel mimo komunikaci, kde narazil do 
plechové popelnice, do plastové rozvodné 
skříňky od kabelové televize. Hmotné ško-
dy na vozidle a majetku jsou odhadnuty 
na 23 tisíc korun. Přestože řidič z místa 
nehody odešel, byl vypátrán. V jeho de-
chu policisté naměřili hodnoty přesahu-
jící 1,7 promile. I tato havárie se obešla 
bez zranění.

21. 12. 2011 Maskovaný muž se 
ukájel - Policie žádá občany o spo-
lupráci  
Obracíme se na občany města Jevíčka i 
dalších přilehlých měst a obcí a žádá-
me je o spolupráci při ztotožnění muže, 
který se měl v pátek 16. prosince kolem 

20:30 ukájet před zraky dvou mla-
dých žen. K tomuto protipráv-

nímu jednání nedošlo na 
ulici, nýbrž v prostorách 
jednoho z místních ka-
deřnictví. Když svědkyně 
upozornily maskovanou 

osobu na nevhodné cho-
vání se slovy, že věc oznámí 

na policii, neznámý z místa ute-
kl neznámo kam. V průběhu této ne-
příjemné scény muž nikterak nekomu-
nikoval, pouze při svém počínání ženy 
bedlivě pozoroval.  
Popis pachatele: Jde o muže pravdě-
podobného stáří 45 let, vysokého asi 
180 centimetrů, silnější postavy. Obli-
čej muž ukrýval pod tmavou šálou. Oči 
měl tmavé a na hlavě měl mít pletenou 
čepici hnědé, či černé barvy. Barva vla-
sů byla rovněž hnědá.  Pachatel měl mít 
na sobě rozepnutou šedou prošívanou 
bundu na zip. Tato bunda měla mít na 
zadní části skvrnu. Pod bundou měla 
být kostkovaná košile hnědé, nebo čer-
né barvy. Policisté intenzivně po osobě 
zmíněného popisu pátrají a o spoluprá-
ci požádali i kolegy ze sousedních kra-
jů. Prosíme občany, aby si všímali svého 
okolí, zvláště pak ve večerních hodinách 
a na pohyb muže uvedeného popisu po-
licii okamžitě upozornili prostřednic-
tvím bezplatné linky 158, případně své 
poznatky, vedoucí ke ztotožnění pacha-
tele zavolali na Obvodní oddělení PČR 
v Moravské Třebové na číslo telefonu 
974 578 721.

prodej pozemku p. č. 3060/5 (39 m²) – i) 
zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Martinu 
a Ivetě Fojtů, Biskupická 368, 569 43 Jevíčko 
za cenu 70 Kč/m², celkem 2.730 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu úřadu 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mar-
tinem a Ivetou Fojtů na prodej pozemku p. č. 
3060/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

prodej pozemků p. č. 15/4 (72 m²) a p. j) 
č. 13/2 (40 m²), oba zahrada v k. ú. Jevíčko-
předměstí Mileně Zezulové a Miroslavu Zezu-
lovi, Okružní III/770, 569 43 Jevíčko a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Milenou Ze-
zulovou a Miroslavem Zezulou na prodej po-
zemků p. č. 15/4 a p. č. 13/2 v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

koupi pozemků p. č. st. 1131/1 – zastavěná k) 
plocha a nádvoří, p. č. 538/1 – ostatní plocha 
a p. č. 538/60 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
předměstí a cenu 6 €/m², t. j. celkem 37.182 € 
od Slovenské republiky – Centrum výskumu 
rastlinnej výroby Piešťany,

13/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-a) 
vou a ověřovatele zápisu Ing. Antonína Staňka 
a Mgr. Jiřího Janečka,

13/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:

statistiku odpadového hospodářství za rok a) 
2010,

plán práce RM a ZM na rok 2012,b) 

informaci starosty o odvolání Františka c) 
Skácela z funkce velitele JSDH Jevíčko, ke dni 
31. 12. 2011, na vlastní žádost,

informaci starosty o jmenování Stanisla-d) 
va Ducháčka do funkce velitele JSDH Jevíčko 
s platností od 1. 1. 2012 a o jmenování Marti-
na Jakubce a Františka Skácela zástupci veli-
tele JSDH Jevíčko s platností od 1. 1. 2012,

informace o nabídce p. Viléma Němce e) 
k převzetí daru v podobě podílu o velikosti 
3/20 k celku pozemků p. č. 2095 (7231 m²) – 
lesní pozemek a p. č. 5215 (5241 m²) – orná 
půda a podílu o velikosti 1/20 k celku pozem-
ku p. č. 5305 (6350 m²) – trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

informaci o dopisu zaslaném společnosti f) 
S & M Develop, s. r. o., Jevíčko s požadavkem 
na přehodnocení záměru výstavby BPS na ul. 
Olomoucká v Jevíčku,

informaci o obdrženém dopisu od starosty g) 
obce Gruna, pana Aloise Křivánka, týkající se 
činnosti společnosti S & M Develop, s. r. o., 
Jevíčko,

informaci o možnosti zastupitelů zapojit se h) 
do e-learningového kurzu, který pořádá Svaz 
měst a obcí ČR s názvem projektu „Vzdělaný 
zastupitel“,

pozvánka starosty k novoročnímu přípitku, i) 
který se uskuteční 31. 12. 2011 v 18:00 hodin 
před budovou MěÚ Jevíčko,

informace o plánovaných investiční a nein-j) 
vestiční akcích v Jevíčku v roce 2012,

informaci starosty o současné situaci týka-k) 
jící se úpravy autobusových jízdních řádů,

11/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :

starostu projednáním podmínek kupní a) 
smlouvy na koupi pozemků p. č. st. 1131/1 
– zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 538/1 – 
ostatní plocha a p. č. 538/60 – ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí od Slovenské re-
publiky – Centrum výskumu rastlinnej výroby 
Piešťany.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  
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své díla vystavo-
vali, nebo ales-
poň je posílali do 
soutěží. Nadaní 
studenti Gym-
názia z Jevíčka 
své fotografie po-
slali do soutěže 

RŮZNÉ

Úspěch studentů Gymnázia Jevíčko ve fotografické soutěži „Příroda lesa“
Neznám moc lidí, kteří by nezkusili něco 
vyfotit. Znám ale jen málo lidí, kteří by 
u tohoto koníčku zůstali. Ne každý má to-
tiž výdrž při lovu na správný den, správné 
místo, správný úhel a hlavně na správné 
světlo. Je to přece jen moc správných okol-
ností pohromadě. Pokud však máte štěs-
tí a patříte mezi tyto vytrvalce, tak Vám 
nejen gratuluji, ale Vás i vybízím, abyste 

Vážení spoluobčané,
Město Jevíčko zahájilo pořizování nového 
územního plánu v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu ve znění pozdějších předpisů. 
Vlastní zpracování tohoto dokumentu je ná-
ročný proces a jeho ukončení předpokládáme 
do konce roku 2013. Schválený územní plán 
bude závazným dokumentem pro řízení vý-
stavby ve městě po dobu příštích cca. 10 až 
15ti let. Dodatečné změny budou samozřejmě 

možné, ale jejich schvalovací proces trvá více 
než rok.
Proto Vás žádáme o předání Vašich předpo-
kládaných záměrů výstavby na období příš-
tích 10ti až 15ti let a to nejpozději do  28. 2. 
2012 na Městský úřad Jevíčko. 
Vaše předpokládané záměry budou vyhodno-
ceny a dle možností zapracovány do územní-
ho plánu. Přestože doposud nevíte, zda vůbec 
bude Váš záměr realizován, je vhodné s ním 
již nyní seznámit Město Jevíčko a architek-

ta zpracovávajícího nový územní plán. Vaše 
záměry můžete zaslat poštou na adresu uve-
denou v záhlaví nebo elektronicky na e-mail: 
mistostarosta@jevicko.cz Obálku nebo e-mail 
označte heslem „Záměry ÚP Jevíčko“. K to-
muto účelu lze použít formulář, který je mož-
né stáhnout na webových stránkách města: 
www.jevicko.cz v odkazu Územní plán Jevíčko.
Děkuji za spolupráci.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

MĚSTO JEVÍČKO
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

Vlastníkům a uživatelům nemovitostí v k. ú. Jevíčko–město, Jevíčko-předměstí a Zadní Arnoštov
Věc: Územní plán města Jevíčko – záměry výstavby

Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
www.gymjev.cz 

 
 

 
Gymnázium Jevíčko 

srdečně zve  
 

rodiče a žáky devátých tříd 
na 

 
Den otevřených dveří č. 2 

 

 
 

 Kde:  Gymnázium Jevíčko 
 
 Kdy:  čtvrtek 02. 02. 2012  
 
 V kolik: od 08:00 do 16:00 

 
 

 
 

Těšíme se na Vás!  

Předávání cen

Daniel Cigánek / vítězná fotografie „Lesní hřbitov“
Jan Košťál / 3. místo, fotografie „Už rostu“

Rozhovor s Janem Košťálem

Podorlicko - Příroda lesa, která se usku-
tečnila 17. 11. 2011 v České Třebové. Pár 
týdnů žili v nejistotě a naději, ale stálo to 
za to. Daniel Cigánek (z 3. ročníku) ukořis-
til 1. místo (černobílá fotografie do 20 let) 
a Jan Košťál (ze 4. ročníku) 3.místo (ba-
revná fotografie do 20 let).

Nikola Weiglová, Gymnázium Jevíčko, 3. B
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V předvánoční době jevíčský pěvecký sbor Can-
tilo absolvoval tři různá vystoupení.
Na samém začátku Adventu 26. 11. jsme byli 
pozváni do Kartografického centra ve Velkých 
Opatovicích, abychom zazpívali na probíhají-
cích Adventních trzích. Mnozí z nás zde byli 
vůbec poprvé – měli jsme příležitost si celé 
centrum a vystavené exponáty prohlédnout, 
projít si jednotli-
vé stánky, kterých 
zde bylo opravdu 
hodně, nakoupit si 
vánoční drobnosti 
a dekorace. Samo-
statné vystoupení 
bylo koncipováno 
do tří částí: Lido-
vé písně, moderní 
písně, duchovní 
skladby a koledy. 
Počet posluchačů 
a návštěvníků byl hojný a myslím, že překva-
pil i samotné pořadatele. Touto cestou bychom 
chtěli dodatečně poděkovat organizátorům 
i zaměstnancům kartografického centra za po-
zvání a také za starostlivost a péči o nás sbor.
3. adventní neděli 11. 12. jsme vystoupili na 
tradičním Adventním koncertu učitelů a hostů 
ZUŠ Jevíčko v místním kostele. Po loňských 
zkušenostech jsme raději zvolili zpívat z chó-

ru, aby všichni diváci dobře slyšeli. Zaznělo 
celkem 5 skladeb většinou duchovního charak-
teru – anglický spirituál, 2 latinské skladby, 
česká koleda a na závěr krásná africká uko-
lébavka.
Poslední vystoupení v tomto kalendářním roce 
proběhlo 17. 12. v kulturním domě v Boršově, 
kam nás pozvala jako hosta na svůj tradiční 

vánoční koncert 
moravskotřebov-
ská Fermáta. 
Kromě Fermáty 
zde spolu s námi 
vystoupilo dívčí 
folkové kvarte-
to Hlasy ve tmě 
z Lanškrouna. 
V našem půlhodi-
novém vystoupení 
zazněly skladby, 
které charakteri-

zovaly různorodost našeho repertoáru – lidové 
písně, moderní i duchovní písně a koledy. Na 
konec všichni účinkující společně zazpívali Ti-
chou noc. Milé domácí prostředí a závěrečné 
posezení při kytaře nás velmi nadchlo a ani se 
nám nechtělo odjíždět domů.

Mgr. Darina Gnipová

Předvánoční večer ve čtvrtek 22. 12. 2011 byl 
krásným setkáním malých hráčů školičky 
stolního tenisu při TJ Pinec Jevíčko s ostat-
ními rodinnými příslušníky, jichž se zúčastni-
lo přes dvacet. Dvanáct adeptů stolního teni-
su předvádělo nabyté dovednosti, obratnost 
a soutěživost. Jednotlivé ukázky byly odmě-
něny bouřlivým potleskem všech přítomných. 
Zkušenější mladí hráči, hrající již soutěže, 
předvedli sérii herních výměn, na vyšší spor-
tovní úrovni. Samozřejmě došlo také na spor-
tovní utkání rodičů s dětmi, vzájemná sou-

těživost byla spojena s radostí, odhodláním 
i vtipem. Na závěr „stolnětenisové“ akade-
mie bylo konstatováno, že vítězi jsou vlastně 
všichni aktivně zúčastnění na tomto předvá-
nočním sportování. 
Drobné dárečky a diplomy obdrželi mladí hrá-
či, malé ocenění dostali i aktivní rodiče, v da-
nou chvíli jejich sportovní soupeři. Mediálním 
partnerem akce bylo město Jevíčko.

Za pořadatele Oldřich Zecha

Cantilo v adventním čase

Předvánoční sportování...

Tříkrálová sbírka 
2012

Již po dvanácté se v našem městě usku-
teční Tříkrálová sbírka pod záštitou Cha-
rity České republiky. Koledníci navštíví 
naše domovy a koledují o finanční pří-
spěvky, které přispějí k rozvoji charitního 
díla pro všechny potřebné nejen v naší re-
publice, ale i v zahraničí.
I Ty se můžeš stát jedním z králů a svým“ 
koledováním“ se připojit k pomoci po-
třebným a trpícím u nás i v zahraničí.
________________________________
V Jevíčku se Tříkrálová sbírka uskuteční 
7. 1. 2012 – tj. v sobotu. Sraz všech krá-
lů – pomocníků je v  08:45 hod. na faře 
v Jevíčku. Koledování začíná společným 
požehnáním všech koledníků a násled-
ným koledováním v  našich domovech.
Je třeba si přinést královskou korunu 
(postačí papírová) a být teple oblečen.  
Koledníci mají svého vedoucího skupiny 
– také krále, který zodpovídá za zapeče-
těnou pokladničku a také za své mladší 
kamarády - krále, koledníky.

Oblečení pro krále je přichystáno na 
faře v Jevíčku – Komenského náměstí 
(pod věží) a je možné obleční vyzvenout 
po domluvě s organizátorem koledujících 
skupinek dětí, mobil 777 983 996 ( paní 
Benešová-Vykydalová)   

Podrobnější informace  poskytne :
Dagmar Krhlová, koordinátor Oblast-
ní charity Moravská Třebová, mobil 725 
020 852, Bohunka Benešová-Vykydalová, 
organizátor koledujících skupinek dětí, 
mobil 777 983 996 -  
tento kontakt využijte, prosím, i v případě 
onemocnění přihlášených koledníků, rovněž 
v tomto případě prosíme  o navrácení vy-
zvednutého oblečení. 

Za pomoc děkují organizátoři Tříkrálové 
sbírky 2012
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kdykoliv jsem se obracel na Vás , v posledním 
čase i na celou redakční radu Jevíčského zpra-
vodaje, s žádostí o uveřejnění mého příspěv-
ku, vždy jsem měl na mysli, abych nezneužíval  
Vaší laskavosti a nezabíral jistě omezené místo 
v tomto periodiku jiným.Ačkoliv jsem měl i do 
chystaného čísla připraven článek, odložil jsem 
jej. Proč?
Jako železničář – důchodce jsem se přestal 
angažovat  ve veškerém dění , které souvise-
lo s našimi třemi lokálkami, kde jsem prožil 
podstatnou část svého nádražáckého života.Při-
spěl k tomu jednak můj zdravotní handicap, ale 
hlavně nemožnost o cokoliv usilovat v nynější 
„demokratické“ současnosti.  V rozporu s výše 
uvedeným tvrzením apeluji nyní na Vás, abyste 
se zasadil o to, aby mé příspěvky, které v přílo-
ze zasílám, včetně tohoto vysvětlujícího dopisu, 
tentokrát uveřejněny byly! „Upečené“ a hlavně 
„vypečené“ opatření, které chci zveřejnit, se to-
tiž přímo dotkne i občanů Chornic, Biskupic, 
Jaroměřic, nejen Jevíčka. Lakonické sdělení, že 
od 11. 12. 2011 nepojedou žádné osobní vlaky 
v úsecích Chornice – Moravská Třebová, Chor-
nice -  Dzbel, a Chornice – Velké Opatovice 
a opačně,  se neobtěžoval nikdo z „volených“ 
zástupců předložit svým voličům. Důvodem je, 
ušetřit na tomto „ strategicky důležitém úze-
mí“  prostředky k posílení dopravy na úseku 
Pardubice – Hradec Králové! Těmito a podob-
nými kroky si kupuje pan hejtman přízeň  vý-
chodočechů a my moravští berani opět a znovu 

musíme držet hubu a krok! 
Vážený pane starosto, věřím, že bude velmi ne-
příjemné v tomto případě pohlédnout směrem 
dolů (k plebsu) i směrem nahoru (k patrici-
ům). Moje babička však říkala: „Jaky kafé sis 
nadrobil, takovy vepi!“
Nečekám, že dostanu dotaci jako Spolek přátel 
pardubického kraje, ale nedojde-li k uveřejnění 
této informace ve Zpravodaji, jsem rozhodnut 
na své náklady olepit Jevíčko sám.
Je mě smutno z toho, že za zájmy našich obča-
nů se zasazují, bojují a ptají se cizí lidé!

Jevíčko 1. 12. 2011 Ladislav Zbořil
K.Čapka 605, Jevíčko

18. 7. 2011 – 23. 7. 2011 = cca 
430 km kolmo

Den 1.
Jevíčko – Bílovice nad Svitavou, 66 km
První den naší cyklovýpravy se neobešel bez 
problémů. Vozík za kolo se neosvědčil a bě-
hem 10 km skončil dvakrát na boku – tudíž 
byl vyměněn za klasické brašny. 
Zátěžová zkouška kol je v plném proudu – Ká-

jovi upadl přední blatník a já píchl při přejez-
du kamenité cesty. 
Ubytování na faře v Bílovicích bylo více než 
dobré – sprcha i párková večeře přišly muž-
stvu k duhu. 
Po večeři proběhlo školení o chování v silnič-
ním provozu.

Den 2.
Bílovice nad Svitavou – Dolní Věstonice, 61 km
Po snídani a sbalení jsme opustili faru a vy-
razili. První karambol nás postihl asi po 300 
metrech. Ferdu zrádně opustila přední braš-
na. Vrhl se hrdinně po ní, ale netrefil se a ne-
nadálý manévr zapříčinil jeho pád. 
Přes poledne se naše znavená těla ukryla 
v Rajhradě. Taz domluvil prohlídku taměj-
šího Památní-
ku písemnictví 
na Moravě. Vel-
ké stany slavily 
svou premiéru 
a nutno říci, že 
obstály se ctí.
Po znamenité 
večeři (pikantní 
kuře s rýží) ná-
sledovala mše 
a všeobecný od-
počinek.

Den 3.
Dolní Věstonice – Angern (Rakousko), 94 km
Třetí den byl ve znamení zatažené oblohy, 
zimy a občas i deště (naštěstí jen pár kapek). 
Vzhledem k délce trasy ale chladné počasí 
vyhovovalo více než vedro.
Během cesty jsme ověřili některé cyklistické 
zákony na vlastní kůži. Můžeme plně potvrdit, 
že cyklista jede stále do kopce a stále proti vě-
tru. Hlavně toho větru jsme si dnes užili...
Dopolední přejezd hranic neznamenal posun 
ve vývoji o sto let, jak někteří tvrdili, nicmé-
ně změnu státu jsme zaznamenali okamžitě. 
Hlavně upravené vesnice a chybějící odpadky 
podél cest naznačovaly, že jsme mimo území 
České republiky.
Únava už si začala vybírat svou daň, ovšem 

humoru nám to 
neubralo. Lze tak 
soudit podle ne-
obyčejně velkého 
množství veselých 
hlášek pronese-
ných během celé-
ho dne. 
(pokračování 
příště)

Bc. Josef Nešpor

Vážený pane starosto,

Skautská cyklovýprava do Rakouska k Neziderskému jezeru

Vánoční mls 
2011 výsledky

Vánoční mls 2011 děti
Maruška Janíčková1. 
Míša Ferusová2. 
Verča Macounová3. 

Vánoční dekorace 2011 děti
Míša Ferusová1. 
Martin Brauner2. 
Natálka Crhová3. 

Vánoční mls 2011 dospělí 
Martina Ferusová1. 
Eva Zechová2. 
Kamila a Dušan Pávkovi3. 

Vánoční mls dekorace 2011 dospělí
Iva Crhová1. 
Lenka Krenarová2. 
Andrea Haderová3. 

Tetička pijó
Rovnó předevčirem před svatym Mikolášem sem 
se mojé jevičské tetičke ptal, jaké to měla ževot se 
stréčkem. „No copak si mesliš, te pisálko holhané 
– ževot s mozekantem néni jenom samá serenáda,“ 
vesókala ze sebe zamešlená tetička, všecka rodá jak 
mak na polo. „Dež vrzával na zábavách a všelezja-
kéch tancovačkách, přešel decky dom ráno, kde ož 
sem měla podojenó našo cetkovickó kozenko Bla-
huvko a naši děcka se na něho divale jako na boži 
zjeveni. No ja, dneska ož hraje jenom vo pohřbách 
a gdež přende dom brzo, e tak je jak zákon káže.“
Za krátkó dobo jo zas volám. Z drohé strane ale 
zachrči jak cyankálim převotrávené hlas. A tak vez-
vidám: „Kdepak máš stréčko, svojo tetičko?“ „No, 
kde be bela, te zvědavá harmaro,“ povidá stréček 
Cyrda – hóřecké rodák a pokračoje v řeče: „Sedi na 
Moravě na předvánočnim sleto a plká z babama 
z Dia. A já mosim bet doma a hlidat děcka našeho 
Fanócha,“ vehrkl stréček, jak splašené šifonér. 
A tak telefónojo dalši boži deň. „Copak ste si tam 
dale, tetičko?“ Polehóčko špijónim. „No, co bech si 
dala, te chetráko jeden, dvě pivečka a jedno bab-
skó zelenó.“
A tož šťastné a veselé celé nové rok, a ať Vám 
furt chotná e zdravi slóži, moja drahá tetičko, e 
Tobě, milé stréčko z královskyho města Jevička. Ja 
bať, jak decky řikal muj dědóšek Josef zvané Pepiš: 
Ledi, co se škádlivajó, se rádi majó!

-pak-

Posledním vlakem domů. (Sobota dne 10. 
prosince 2011 v 11 hodin 47 minut.)

-pak-
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI               LEDEN 2012 

Úterý 3.ledna 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Středa 4.ledna Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 5.ledna 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 6.ledna 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 10.ledna 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Středa 11.ledna Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 12.ledna 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 13.ledna 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 17.ledna 

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 přednáška HERO 

na téma „ZAVÁDĚNÍ 
LEPKU“ 

Z A V Ř E N O 

Středa 18.ledna Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 19.ledna 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 20.ledna 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 24.ledna 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Středa 25.ledna Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 26.ledna 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 27.ledna 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

výtvarka pro děti 1,5 – 3 roky 
Z A V Ř E N O 

Úterý 31.ledna 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 4. ledna 2012  vyprávění vtipů po Silvestru 

Středa 11. ledna 2012 přání se mají plnit i po Vánocích 

Středa 18. ledna 2012 cvičení jógy 

Středa 25. ledna 2012 zpívání pro radost 

 

www.jevicko.org/paloucek             

 

 

Program kina Astra Jevíčko

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@seznam.cz. Další informace naleznete také na webových 
stránkách města: www.jevicko.cz.

04.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
06.01. 20:00 XII. Ples, sál Hotelu Morava, ZŠ Jevíčko
08.01. 10:00  Šachový turnaj Jihomoravského kraje ŠK Jevíčko – ŠK Kuřim, 

sál Hotelu Morava
11.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
11.01. 17:00 Koncert žáků ZUŠ,I. Svojanovská sál Zámečku
12.01. 17:00 Koncert žáků ZUŠ, I. Svojanovská, sál Zámečku
14.01. 09:00 Mistrovské utkání ve stolním tenise – muži, tělocvična ZŠ
14.01. 17:00 Výroční schůze TJ SK Jevíčko, jídelna DM
18.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
18.01. 17:00 Koncert žáků ZUŠ, J.Nedomanská, sál Zámečku
20.01. 20:00 Maturitní ples Osmé es, sál Hotelu Morava, Gymnázium 
25.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
29.01. 15:00 Koncert Etien Bandu, sál Kina Astra

7. 1., sobota v 17:30 hod., Slo-
venský film:
VIDITELNÝ SVĚT
Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. 
Psychologické drama o osamělosti 
člověka. Protagonistou je čtyřicát-
ník Oliver, Čech pracující v Brati-
slavě jako letový dispečer. V hlavní 
roli Ivan Trojan. Dále hrají: Jana 
Hlaváčová, Ivan Palúch, Kristína 
Turjanová, Oliver Ács, Jana Búto-
rová a další. 
Vstupné: 69 Kč, 104 minut, mláde-
ži přístupný, do 12 let nevhodný.

14. 1., sobota v 17:30 hod., 
Koprodukční širokoúhlý film 
Anglie a USA v českém znění:
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Rodinná komedie, která konečně 
odhaluje neuvěřitelnou odpověď 
na dosud nezodpovězenou otázku 
každého dítěte: ,,Jak to, že Santa 
stihne nadělit všechny ty dárky za 
jedinou noc?“ Odpověď: Santova 
rozveselující super high-tech ope-
race ukrytá pod Severním pólem. 
Ale v jádru filmu je příběh oko-
řeněný vánoční klasikou – rodina 
ve stádiu komické nefunkčnosti a 
podivný hrdina Artur s posláním, 
které musí být dokončeno před 
tím, než přijde vánoční úsvit.
Vstupné: 69 Kč, 98 minut, mláde-
ži přístupný.

21. 1., sobota v 17:30 hod., 
Koprodukční širokoúhlý film 
Anglie, USA a Francie:
JOHNNY ENGLISH SE 
VRACÍ
Nebezpečí je třeba zesměšnit. Ješ-
tě jednou komická postava agenta 

britské tajné služby MI7 v podá-
ní Rowana Atkinsona. Patřičně 
sebevědomý, potrhlý a nešikovný 
protagonista má za úkol zabránit 
atentátu na čínského premiéra při 
jeho schůzce s britským protějš-
kem. Vše vrcholí napínavými akce-
mi ve švýcarské horské pevnosti a 
v jejím okolí, kde se musí English 
utkat nejen sám se sebou, ale 
hlavně se zrádcem z vlastních řad. 
Dále hrají: Dominic West, Gillian 
Andersonová, Rosamunda Pikeo-
vá, Daniel Kaluuya, Richard Schiff 
a další.
Vstupné: 69 Kč, 102 minut, mlá-
deži přístupný.

28. 1., sobota v 17:30 hod., 
Český film:
POUPATA
Tak trochu jiný vánoční příběh, 
který vypráví o těžké zkoušce 
rodiny, žijící v kraji drsných pra-
videl. Postavy žijí velkými ideály 
v kontrastu s malostí svých činů. 
Rodina Jardy Hrdiny žije v zapa-
dákově, kde Jarda pracuje jako 
hradlař na dráze a jeho žena Ka-
mila uklízí nádražní toalety. Dce-
ra Agáta touží po šťastném životě 
daleko od domova. Syn Honza 
věří v sílu lásky bez ohledu na 
okolnosti, za jakých se zrodila. 
Kamila hledí s jistotou do bu-
doucna a jediný Jarda ví, že svět 
ani sebe nezmění. Hrají: Vladimír 
Javorský, Marika Šoposká, Natá-
lie Řehořová, Malgorzata Pikus, 
Josef Láska, Dana Syslová, Jiří 
Maryško a další.
Vstupné: 69 Kč, 90 minut, mlá-
deži přístupný, do 12 let nevhod-
ný.

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna Jevíčko
Vážení a milí,
přejeme Vám, aby vás rok 2012 netrápil a při-
nesl co nejvíce všeho dobrého. 
A bude-li vám přece jen krušno přijďte si na-
brat pohodu do knihovny . 
Jsme tu pro Vás. 
Pro všechny, kdo ještě neví, upozorňujeme, že 
knihovna má v pondělí otevřeno do 19.00 ho-
din. Půjčovní doba knihovny:

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

Pátek --- ---

Pro všechny, kteří si chtějí hrát a zároveň tré-
novat mozkové závity – začínáme.
Trénink paměti pro pokročilé
16. 1. 2012 v 8.30 hodin na zámečku. Máte 
chuť procvičit šedé buňky mozkové?  
Tak neváhejte a přijďte. 

Trénink paměti pro začátečníky
První trénink se uskuteční dne 16. 1. 2012 
v 10.00 hodin  na zámečku. 
Nenechte si ujít příležitost, něco pro sebe 
udělat a  zábavnou formou procvičit paměť.

Čtvrtek 19. ledna v 18.00 hodin přednáš-
ka Mgr. Jindřicha Žižky
„Lze žít u jiných hvězd?“ – sál 
zámečku

Přednáška uvede posluchače do nevšedního 
světa daleko od Slunce, do světa okolo jiných 
hvězd, kde se podařilo najít již stovky bizar-
ních planet. Některé jsou obři koule plynu 
s jednoduchými organickými sloučeninami 
v jejich atmosférách, na jiných, zahalených do 
hustých mračen, panují přímo pekelné pod-
mínky podobně jako na známé Venuši.
Možná se ptáte, jak astronomové vůbec doká-
ží tyto planety objevit, ba co hůř, jak je vůbec 
dokáží změřit a zvážit? Podaří se v budouc-
nu najít těleso natolik podobné Zemi, aby na 
něm byly tolik důležité podmínky pro život? 
Pokud ano, která z hvězd by měla druhé Zemi 
utvářet její druhé Slunce?

A kdo, že vám bude přednášet ? 
Mgr. Jindřich Žižka
Absolvent magisterského oboru teoretické fy-
ziky a astrofyziky na MU v Brně, v současné 
době pokračuje třetím rokem v doktorském 
studiu na Astronomickém ústavu Univerzity 
Karlovy v Praze, kde je částečně zaměstnán 
a věnuje se výzkumu malých těles sluneční 
soustavy, především asteroidů.
… a také je to absolvent Gymnázia v Jevíčku, 
všichni, kdo jste byli na jeho fyzikální show si 
jistě další setkání nenecháte ujít 

Pondělí 30. ledna 2012  bude zahájena 
výstava fotografií jevíčského rodáka Roma-
na Christa.
Naše město, příroda, sport a udá-
losti ve  fotografii - Roman Christ

Svět kolem nás objektivem zkušeného foto-
grafa, můžete obdivovat od pondělí 30. ledna 
do čtvrtka 9. února. Průřez tvorbou Roma-
na Christa najdete na sále zámečku. Výstavu 
bude otevřena:
Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 19.00
Úterý 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Pátek 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Sobota ------ 14.00 – 16.00
Neděle ------ 14.00 – 16.00

Výstava fotografií Vám může být inspirací 
a ponouknutím k pilnému focení – od 5. břez-
na do 15. března bude otevřena každoroční 
výstava Amatérské fotografie. Proto prosíme 
všechny, kdo rádi koukají na svět přes objek-
tiv fotoaparátu, aby svoje snímky přinesli do 
knihovny, a to do 1. března 2012. Výstava va-
šich fotografií je vždy krásná, tak neváhejte 
a vytáhněte fotky z počítače. 
Těšíme se na Vás 

Dne 7.12.2011 bylo naše centrum oceněno 
v rámci Evropského roku dobrovolnictví 
Pardubickým krajem spolu s Koalicí nevlá-
dek Pardubicka.
RC Palouček postoupilo mezi nejužší výběr 
deseti nejlepších (bez udání umístění) ne-
ziskových organizací Pardubického kraje. 
Toto uznání je pro nás velkou odměnou 
a také povzbuzením do naší další činnos-
ti.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kte-
ří nám v tomto úsilí pomáhali a pomáha-
jí. Vzpomínám na začátky před pěti lety, 
kdy jsme s Markétou Krejčí, Lenkou Sed-
láčkovou sháněly peníze na vybavení cen-
tra, na pomoc města Jevíčka, které nám 
propůjčilo prostory, kde jsme doposud. Za 
tuto dobu jsme zorganizovaly spoustu pra-
videlných akcí, které probíhaly v centru, 
ale i těch, na kterých jsme spolupracovaly 

s ostatními místními spolky. Začátky ne-
byly lehké, nebylo moc peněz, ale nadše-
ní maminek bylo velmi motivující. Naším 
centrem prošla spousta maminek, kterým 
říkáme služební, které aktivně pomáhaly 
při realizaci jednotlivých programů. V prů-
běhu let však opět nastoupily do práce 
a pokud jim čas dovolí, stále s námi spo-
lupracují. V současné době největší práci 
pro naše centrum odvádí Bára Haasová, 
která je programovou koordinátorkou, vy-
tváří jednotlivé projekty pro získání gran-
tů a je hlavním tahounem našeho cent-
ra. Dalšími služebními maminkami, které 
v současné době nejvíce v centru pracují 
jsou Radka Jelínková a Renata Štindlová. 
Všechny tyto maminky zde pracují bez ná-
roku na finanční odměnu ve svém volném 
čase. Všechny služební maminky moc ob-
divuji za jejich činnost a všem moc děkuji 

za jejich obdivuhodnou práci, bez nich by-
chom toto ocenění nedostali.
Dobré jméno našemu centru dělá také Se-
niorský klub, který vede Mirka Ambrozo-
vá. Členky Seniorského klubu se také ce-
loročně a dobrovolně zapojují do našich 
aktivit, které pořádáme pro děti.
Děkuji také městu Jevíčku za jejich pod-
poru v naší činnosti, bez které bychom se 
také neobešli.  
Co si přát v tomto roce? Všem služebním 
maminkám mnoho energie a spoustu no-
vých nápadů do dalších činností a centru 
spoustu nových maminek, které sem bu-
dou rády chodit za zábavou, ale i pona-
učením. 

Za RC Palouček Jana Junková

Ocenění pro RC Palouček
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RŮZNÉ

Stavebnictví
Automotive
Průmysl

 
REHAU je mezinárodně uznávanou značkou, která nabízí řešení na bázi polymerů v oblasti stavebnictví, v automobilovém průmyslu a v ostatních 
průmyslových odvětvích. Aniž byste si to uvědomovali, provázejí Vás naše systémy každý den a přinášejí Vám užitek. Inovativní a kompetentní 
výkon více než 15.000 zaměstnanců na 170 místech po celém světě přispívá k úspěchu a kontinuálnímu růstu naší nezávislé rodinné firmy.
Společnost REHAU iniciovala a významně podporuje vznik nového 4letého oboru s maturitou, který bude od školního roku 2012/2013 vyučován 
na Středním odborném učilišti ve Svitavách 
 

MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ

Studijní obor nabízí: Stipendium REHAU všem studentům 1. ročníku ve školním roce 2012/2013 ve výši 500,-Kč/měsíc  
   Umožnění školních praxí na moderním strojním zařízení u spolupracujících firem   
   Široké perspektivy uplatnění v atraktivním oboru zpracování polymerů

SOU SVITAVY – Nádražní 1083 – 568 02 Svitavy – Tel.: 461 534 927 – www.sou.svitavy.cz 
REHAU, s.r.o. – Linhartice 177 – 571 01 Moravská Třebová – Tel.: 461 355 324 – www.rehau.cz
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KULTURA

Vás zve v sobotu 4. února 2012 ve 20 hodin  

    
                         

H
K tanci a poslechu hraje Slza

Bohatá tombola a domácí bufet

 

                       

 

Základní umělecká škola Jevíčko zve příznivce hudby
na

KONCERT
orchestru ETIEN BAND

– představíme současný repertoár s novými hudebníky orchestru!
– zvuk a světla Mirek Horký

neděle 29. ledna 2012 v 15 hodin 
v sále Kina v Jevíčku

--- vstupné 40,- Kč ---
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RŮZNÉ

Jevíčko před sedmdesáti lety

Hudba W. MÜLLERA, R. FALLA a L. FALLA na internetu

Vstup do roku 1942 nebyl vůbec radostný. Dru-
há světová válka probíhala s nebývalou silou. Na 
frontách a v koncentračních táborech umíralo stále 
více lidí. Válečné události spojené s německou oku-
pací sužovaly celý národ i občany našeho města. 
V koncentračních táborech a káznicích byla za 
protifašistickou činnost vězněna řada jevíčských 
občanů, jejichž zatýkání započalo již v roce 1939. 
Po církevním úředníkovi Vladimíru Barfusovi, kte-
rý byl umučen počátkem roku 1941 v Neuengam-
me u Hamburku, zemřel v roce 1942 v Osvětimi 
sokolský funkcionář Antonín Dostál a obchodník 
Václav Kaderka. V době heydrichiády byl v Brně 
zatčen 20. června 1942 a následující den zastře-
len v Kounicových kolejích absolvent zdejší reálky 
Jan Svoboda.
V koncentračním táboře byl v roce 1942 vězněn 
také profesor jevíčské reálky František Černý, kni-
hař Karel Zemánek, tesař Ludvík Janeček, vyso-
koškolák Gustav Kaplan, kovář Ludvík Mlateček 
(zemřel na následky věznění v roce 1946), proda-
vačka Marie Mazalová (Kedroutková), řidič Milo-
slav Aubrecht, manželé Tomáš a Anna Šenkovi 
i jejich syn Josef. Z těch, kteří v Jevíčku dříve 
působili byl nacisty vězněn bývalý ředitel jevíč-
ského gymnázia Karel Littloch. V Osvětimi zahy-

nul v roce 1942 náboženský kooperátor Jaroslav 
Šumšal (v Jevíčku 1928–1930) a v Drážďanech byl 
popraven profesor jevíčské reálky Oldřich Marek 
(v Jevíčku učil ve školním roce 1930–1931).
13. března postihlo velké neštěstí židovské obyva-
telstvo města. Nacisté stěhovali všechny židovské 
občany bez rozdílu stáří, pohlaví, zdravé i těžce 
nemocné pivovarským nákladním autem na že-
lezniční stanici. Zde byli naloženi do nákladních 
vozů a odvezeni do Brna. Tak bylo odvezeno 111 
Židů, nejmladší z nich byla Františka Jelínková, 
které bylo půl roku. Každá osoba si mohla vzít 
sebou zavazadlo do 30 kg. Po jejich odchodu byly 
zbývající zásoby potravin, prádlo, oděv a ostatní 
potřeby odvezeny na obec a nábytek do synago-
gy. Odtud si to zdejší Němci odváželi do svých 
domovů.
Ze sběrného tábora v Brně byli transportováni 
společně s Židy z Boskovic a Ivančic do Terezí-
na. V plánech „konečného řešení židovské otáz-
ky“ představoval Terezín místo, kde byli Židé sou-
středěni před další deportací na východ. Jejich 
cesta, pokud nezahynuli přímo v Terezíně, končila 
v některém z vyhlazovacích koncentračních tábo-
rů. Nejvíce jich bylo směřováno do Polska, zejmé-
na do Osvětimi, Treblinky, Piaski a dalších. Tuto 

genocidu přežily pouze tři osoby.
15. března bylo vedoucí pracovního úřadu Duchá-
čovou odesláno 8 jevíčských občanů na práci do 
Kolvína u Rokycan. Dva občané se za týden vráti-
li. Ostatní byli nuceni zůstat v Kolvíně, vesničce 
v lesích, násilně ještě se dvěma vesnicemi vystě-
hované. Zde bylo v prázdných domcích ubytováno 
přes dva tisíce mužů. Ti museli kácet a zpraco-
vávat v lesích dřevo. Většina jich tam musela zů-
stat až do roku 1944. Řadě dívek v Jevíčku bylo 
nařízeno pracovat v boskovické Minervě. V této 
továrně na šicí stroje se za okupace vyráběly sou-
částky zbraní.
Německý i náš zbrojní průmysl pracoval na plné 
obrátky. A tak byla i velká poptávka po zvonovi-
ně, která je jedním z nejlepších materiálů na hlav-
ně děl. Proto byly na německý příkaz 9. dubna 
svěšeny z městské věže zvony, včetně nejmenšího 
„umíráčku“. Na věži Němci ponechali jen největší 
zvon z roku 1509.
30. dubna 1942 byla zastavena stavba dálnice Vra-
tislav-Vídeň, kterou zahájila 11. dubna 1939 ně-
mecká firma RAG (státní organizace zabývající se 
vedením výstavby dálnic v Německu).
Od 5. do 8. června 1942 – asi v důsledku atentátu 

Wenzel  M ü l l e r  se narodil v Městečku 
Trnávce r. 1759 šafáři lichtenštejnského panství 
Bartoloměji Müllerovi a jeho manželce Elizabetě. 
Po smrti manžela se matka s pěti dětmi přestěho-
vala do Chornic. Tamější učitel rozpoznal Wenz-
lův hudební talent a všemožně se ho snažil rozví-
jet. Moravskotřebovský děkan Meixner ho poslal 
do kláštera v Rajhradu, kde se měl v hudbě zdo-
konalovat. Když rajhradský opat Ottmar přesídlil 
na zámek Jánský Vrch ve městě Javorník, vzal 
W. Müllera s sebou. Tam se stal jeho učitelem 
Carl Ditter z Dittersdorfu, zakladatel německé 
komické opery. V roce 1782 nastoupil W. Müller 
na místo třetího houslisty v městském divadle 
v Brně. V něm se poté ve svých 24 letech stal 
druhým kapelníkem. V Brně začal komponovat 
své první zpěvohry (singspiely). Většinu brněn-
ských skladeb složil údajně ve sklípku na Zel-
ném trhu. Když divadlo v Brně r. 1786 podruhé 
vyhořelo, získal po krátkém působení u kočovné 
společnosti místo kapelníka v Marinelliho diva-
dle v Leopoldstadtu ve Vídni. V tomto divadle 
pracoval již trvale s výjimkou let 1808–1813, kdy 
byl ředitelem německé opery v Praze. Zemřel r. 
1835 v Badenu u Vídně.
W. Müller složil celkem kolem 250 hudebních děl 
(někdy se dokonce uvádí, že jen zpěvoher zkom-
ponoval 277). Kromě zpěvoher skládal pantomi-
my, parodie, symfonické a komorní skladby, sbo-
ry, mše a díla dalších hudebních žánrů. 
Písně W. Müllera si můžeme poslechnout na in-
ternetu prostřednictvím www.youtube.com. Zadá-
me-li do okénka Procházet název písně Kommt ein 
Vogel geflogen ze zpěvohry Aline, je možné si vy-
brat, zda ji chceme slyšet například v podání Kin-
derchoru Leipzig nebo v moderním podání Petera 
Fesslera. Skladatel Sigfried Ochs složil na uvede-

nou píseň variace v duchu tvorby J. S. Bacha, W. 
A. Mozarta, J. Strausse, G. Verdiho, R. Wagnera, 
G. Meyerbeera a militärmarsche. Po zadání názvu 
písně a jména skladatele Ochse si jeho variace 
můžeme rovněž poslechnout. Napíšeme-li do Pro-
cházet: Hampson – Bald gras‘ ich am Neckar, usly-
šíme píseň ze zpěvohry Die Fee aus Frankreich. 
Tato píseň je v německých zpěvnících často ozna-
čována jako Volkslied. L. van Beethoven zkompo-
noval na Müllerovu píseň Ich bin der Schneider 
Kakadu ze zpěvohry Pražské sestry variace pro 
klavírní trio (op. 121). I jimi se po připsání jména 
Beethoven k uvedené písni do Procházet můžeme 
potěšit (případně vložením Kakadu Variations). 
Prostřednictvím Procházet najdeme i Müllerovu 
píseň So leb‘ denn wohl, du stilles Haus.
Na internetu jsou k poslechu uloženy i skladby 
R. Falla a L. Falla (více o nich v Jevíčském zpr. 
7/2010).
Richard   F a l l   (1882–1945) se v Jevíčku 
narodil. Krátce po jeho narození matka s dětmi 
odešla za manželem zřejmě do haličského města 
Stryj. R. Fall byl kapelníkem, dirigentem a hu-
debním skladatelem.
Na www.youtube.com si můžeme vyhledat jeho 
dva šlágry. Je to především píseň Wo sind deine 
Haare, August? Napíšeme-li její jméno do okénka 
Procházet, můžeme si ji poslechnout mj. v podání 
Brigitty Miry nebo skupiny Fred Bird‘s Salon Jazz 
Band (do videa je vložena Fallova podobizna). 
S textem Begolda a Vodičky nám Fallovu píseň 
pod názvem Kde máš vlasy, Véno zazpívá Edita 
Štaubertová. Stejně tak si můžeme vyhledat dru-
hý Fallův šlágr Was machst du mit dem Knie, lieber 
Hans? v podání B. Miry či jiných interpretů.
Leo   F a l l   (1873–1925) navštěvoval v le-
tech 1880–1882 židovskou školu v Jevíčku. Pro-

slavil se jako hudební skladatel, a to zejména 
jako skladatel populárních operet.
Jednu z nejslavnějších árií L. Falla si můžeme 
poslechnout, zadáme-li do Procházet slova Leo 
Fall – Rose von Stambul. Lze si vybrat, zda ji 
chceme slyšet v podání zpěváků E. Lintera, Fr. 
Corelliho, Fr. Wunderlicha či D. Georga. Další 
árie z této operety najdeme vepsáním Leo Fall 
– Ihr Stillen (zp. Z. Terzakis) nebo Leo Fall – Ein 
Walzer (zp. Z. Terzakis a H. Adamsová). Můžeme 
vidět i ukázky z inscenace operety Růže z Istan-
bulu (zadáme: The Rose of Stambul – Chicago 
2011) nebo ukázku z incenace operety Filuta 
sedlák v Bad Ischelu (Fidele Bauer – Ausschnitt 
Lehárfestival 2010). Árii O frag mich nicht z Fi-
luty sedláka si můžeme pustit v podání Fr. Wun-
derlicha. Další árii ze stejné operety najdeme na 
Der fidele Bauer – Heinerle. Árii Kind du kannst 
tanzen z operety Die Geschiedene Frau nám 
může zazpívat pěvecká partnerka L. Pavarotti-
ho (zadáme Joan Sutherland - Leo Fall). Sklad-
ba Man steigt nach je hrána na klavír. Duet Und 
der Himmel hängt voller Geigen z operety Der 
liebe Augustin je provázen Fallovým portrétem. 
Z operety Madame Pompadour jistě zaujme árie 
vyhledaná na BoA BoA - Joseph, ach Joseph! 
Pokud byste si chtěli Fallovy melodie zapískat, 
můžete tak učinit s G. Gialdinim v Dollar Prin-
cess Medley.

Zdroje informací: 
autor neuveden: Wenzel Müller, vydavatel: Svaz 
Němců - regionální skupina Hřebečsko, rok vy-
dání neuveden
www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

Štěpán Blažek

dokončení na protější straně dole
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

rel Appel st., který bohužel předčasně zemřel 
(r. 1893) a česká strana jeho úmrtím utrpěla 
ztrátu těžko nahraditelnou. 

Noví pracovníci
 Při volbě v I. a II. sboru ukázalo se, že padají 
na váhu hlasy inteligence, která byla většinou 
německá (státní úřednictvo, 2 lékaři, advo-
kát, notář atd.). Bez dlouhého uvažování ujali 
se práce na posílení české inteligence lékár-

ník Karel Till a poštmistr Karel Appel ml.  
a brzo se jim podařilo získati jako 

nové pracovníky JUDr. Jos. 
Moníka, advokáta z Olo-

mouce, a MUDr. Jos. Bere-
še, sekundáře nemocni-
ce v Praze. Oba byli ve 
svých oborech zdatní  
a získali si brzy přízeň 
ve městě i okolí. 

Rušné volby 1895
 Zatím nade-
šlo období nových 

obecních voleb, jejichž 
předzvěstí bylo před-

volební štvaní proti čes-
ké většině, jež se stále více 

stupňovalo, čím více se ter-
mín voleb blížil. Bylo agitováno 

všemi možnými nekalými prostřed-
ky, pomlouváním, udavačstvím, hanobením  
a zastrašováním voličů nedozírnými volební-
mi přirážkami apod. Město ocitlo se v proudu 
nepříjemných hádek a svárů, jednotlivé osoby 
byly skandalizovány a dávné, již zapomenuté 
rodinné historky se znovu vyhrabovaly z lid-
ských pamětí a oživovaly. 
 V posledních dnech před volbou konanou 
koncem měsíce července 1895 rozpoutal se 
tak zuřivý boj o nadvládu ve městě, jakého 
dosud nikdy nebylo a v budoucnu se snad 
nebude více opakovati. Jednalo se o každý 
hlas.
 Krátce před volbou vytasila se strana ně-
mecko-odrodilecká s posledním trumfem. Na 
oklamání většiny voličů vychytrale rozhlašo-
vala i v novinách psala, že není stranou čistě 
německou, nýbrž hospodářskou (Wirtschft-
spartei), a že jde do boje volebního jen proto, 

aby zachránila město před hrozícím úpadkem 
obecních financí. (Proto budu tuto stranu 
dále jmenovati stranou „opoziční“.)
 Za všeobecného vzrušní přiblížil se den vo-
leb. Vítězství ve III. sboru bylo pro českou 
stranu předem zabezpečeno, ve II. sboru zů-
stala česká strana několik málo hlasy v men-
šině. V I. sboru získala česká strana většinu 
jediným hlasem, ale opoziční strana podala 
proti volbě stížnost. Bylo jí vyhověno, a proto 
konala se volba nová v květnu r. 1896. Volba 
tato nabyla větší důležitosti, ježto právě v té 
době povolil zemský sněm moravský zřízení 
zemské vyšší reálky v Jevíčku a kdyby strana 
opoziční byla I. sbor opanovala, byla by se jis-
tě přičinila, aby k otevření reálky nedošlo. 
 Obě strany vynaložily všechno možné úsilí 
o vítězství, neboť bylo s matematickou přes-
ností předem vypočítáno, že bude rozhodují-
cím jediný hlas. Není ovšem možno vylíčiti 
všechny události, jež tuto volbu provázely, ale 
přece bych se jen rád zmínil o jedné příhodě, 
z níž si možno učiniti úsudek, jaké obezřet-
nosti bylo potřeba, aby ani jeden hlas nebyl 
ztracen. 
Jistý náš, poněkud nespolehlivý volič při prv-
ní volbě v poslední chvíli podlehl nezřízené-
mu nátlaku agitátorů strany opoziční a volil 
s ní. Přes daný nám slib, že můžeme s jeho 
hlasem určitě počítati, měli jsme jej přece jen 
po celé dva dny před volbou v neustálé patr-
nosti. Časně zrána měl již návštěvu jeho švag-
ra a přátel, v jejichž společnosti setrval až do 
pozdního večera. V noci pak bylo jeho stave-
ní střeženo hlídkou ve dvou směnách. Konal 
jsem také tuto dobrovolnou službu jednou do 
půlnoci společně s Josefem Krejcarem, jenž 
vloni (1942) zemřel v požehnaném věku deva-
desáti let. Také cestou do volební síně dopro-
vázeli jej strážní andělé. Jak jsme se přesvěd-
čili, bylo této ostražitosti zapotřebí a jedině 
tak nám byl jeho rozhodující hlas zachráněn. 
 Česká strana zvítězila v I. sboru nepatr-
nou většinou dvou hlasů se 6 z 10 kandidá-
tů. Celkový výsledek ve všech třech sborech 
byl, že získala česká strana 16, opoziční pak  
14 členů výboru. Konečný výsledek těchto na-
nejvýš napínavých voleb byl přijat s radost-
ným uspokojením celé české veřejnosti. Sta-
rostou města byl opětně MUDr. Jan Klimeš. 

na vraha českého lidu Heydricha, bylo město ob-
sazeno německým vojskem. Přijelo téměř 200 vo-
jáků v osmi nákladních autech. Ve dne i v noci se 
dům od domu konaly přísné domovní prohlídky. 
Hledaly se zejména zbraně, kontrolovaly se osob-
ní doklady a podobně. Dne 3. července bylo zru-
šeno v zemi stanné právo, ale zabavené rozhlasové 
přijímače byly občanům vráceny až 9. října.
Německá okupace způsobila, že k 1. září 1941 
bylo zrušeno v Jevíčku gymnázium. Profesoři 
i část žactva museli dojíždět do gymnázia v Bos-
kovicích. Ti, kteří nemohli z různých důvodů do-
jíždět, byli nuceni studia zanechat. Vedle českých 
škol v Jevíčku existovala i škola německá, kam 
docházeli děti z německých a smíšených rodin.

Postupná germanizace ovlivňovala život obyvatel-
stva. Žáci se již v první třídě obecné (základní) 
školy museli povinně učit německému jazyku. Ná-
pisy nad obchody, živnostmi a institucemi musely 
být uvedeny nejdříve v němčině a poté v češtině, 
rovněž veškeré doklady, vyhlášky a nařízení byly 
dvojjazyčné. Také časté hlášení městského rozhla-
su si museli občané nejdříve vyslechnout němec-
ky a potom teprve česky.
Žilo se na potravinové lístky, které se vydávaly 
jednou měsíčně. Na nákup ošacení byly vydává-
ny šatenky. Pokud si chtěl někdo koupit oblek či 
zimní kabát, musel několik měsíců šetřit přidě-
lené šatenkové body. Pro kuřáky se vydávaly tak 
zvané tabačenky. Někteří občané si pěstovali a su-

šili tabákové rostliny i doma na zahrádce.
Protektorátní úředníci prováděli hospodářské 
kontroly a podrobné soupisy hospodářského zví-
řectva. Neplničům předepsaných dodávek či za-
tajené drůbeže a ostatních hospodářských zvířat 
hrozily přísné tresty.
O to více se lidé v této pesimistické a strastiplné 
době obraceli k české literatuře, českému divadlu 
a filmu. Neztráceli víru, že válka i okupace jednou 
skončí a bude se žít lépe. To se již blížil Stalin-
grad, který předznamenal konec „tisícileté Velko-
německé Říše“. 
Takový byl ve stručnosti tedy rok 1942 v Jevíčku.

A. Řehoř, ČSBS Jevíčko

Kompromisní volba
 V následujícím volebním období r. 1892 
vstupovalo se již sebevědoměji k volebnímu 
zápasu. V třetím stavu zvítězili kandidáti čes-
ké strany velkou většinou. V II. a I. 
sboru byl výsledek nejistý, a proto 
došlo k uzavření kompromisu, 
podle něhož straně-německo-
odrodilecké bude ponechán 
II. sbor a Čechům I. sbor. 

První český měšťanosta
 Podle této dohody 
byly pak volby provede-
ny a při ustavující schů-
zi představenstva byli 
zvoleni MUDr. Jan Kli-
meš měšťanostou (byl to 
první český starosta měs-
ta), radními pak Karel Appel 
st. poštmistr, Antonín Štulpa, 
řezník, Emanuel Sedláček, řez-
ník. Brzo po volbě zemřel Ant. Štul-
pa a na jeho místo zvolen Václav Zemene, 
zvěrolékař (věsměs Češi). Ovšemže byl tento 
výsledek Němcům a jejich stoupencům vel-
mi nepříjemný. Projevovali svou nevoli a ne-
spokojenost ve všech schůzích výboru, často 
bouřlivých, nejen svou abstinencí, ale protes-
tovali proti každému usnesení, byť bylo pro 
pokrok města sebeprospěšnějším. Plodnou 
práci tím jen ztěžovali, ale přesto vše osno-
vala již česká strana plány na hospodářské  
a kulturní oživení města.
 Místní školní rada, v níž rozhodovala do-
sud takzvaná strana německá, byla také ob-
novena a předsedou byl zvolen měšťanosta 
MUDr. Jan Klimeš. Hned v prvé schůzi bylo 
usneseno zažádati o přeměnu utrakvistické 
obecní a německé měšťanské školy na školy 
české.
 Mezi nejenergičtější zastánce české věci 
v obecním zastupitelstvu patřil poštmistr Ka-
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Vánoční zpívání pod stromečkem
V pátek, 23. prosince 2011, k nám do Bisku-
pic opět po roce zavítala kapela Malohanač-
ka  z Velkých Opatovic, aby svým uměním 
vnesla vánoční atmosféru do obce. Muzikan-
ti zahráli a zazpívali občanům pod vánočním 

stromečkem krásné vánoční koledy, které kaž-
dého přítomného zahřáli hluboko v nitru. Pro 
přítomné, kterých se sešlo opravdu krásné 
množství, byl připraven vánoční přípitek „tó 
našó“. Děkujeme muzikantům za krásné vá-
noční koledy a těšíme se příští rok. 

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Rozsvícení vánočního stromečku 2011
Tak jak už u nás v Biskupicích bývá zvykem, i le-
tos na první adventní neděli, 27. listopadu 2011, 
uspořádala obec Biskupice, SPOZ Biskupice 
a ČČK Biskupice slavnostní rozsvícení vánočního 
stromečku a posílání přání Ježíškovi.
Pro občany Biskupic, Flintóra, Zálesí, ale i blíz-
kého okolí byl připraven nejen zajímavý dopro-
vodný program, ale hlavně opět zabijačkový raut, 
jetrničky, tlačenka, prejt, pečené maso, „bóřka“, 
nechybělo vánoční cukroví a koláče, pro dospě-
lé pak vánoční punč a pro děti 
vánoční čaj. Kdo měl zájem, 
mohl si nakoupit vánoční deko-
race ze stánku Marušky Šum-
berové. Celé odpoledne ozvu-
čoval a moderoval pan Slávek 
Nepeřil, který, jak říká, se do 
Biskupic rád vrací. A Slávek ce-
lou akci také zahájil, a pak pře-
dal tóninu Žesťovému kvintetu 
ZUŠ Jevíčko pod vedení Duša-
na Pávka, kteří pod vánočním 
stromečkem naživo hráli.
Potom přivítal přítomné staros-
ta obce Dalibor Šebek a o slovo a skutek jsme 
požádali i Otce Tomáše, duchovního správce bis-
kupické farnosti, který požehnal vánočnímu stro-
mečku a jeho přítomnost správně navodila atmo-
sféru vánoc. 
Pro děti byly opět nachystané balónky, po mi-
nulých zkušenostech jsme se již nedali zaskočit 
a balónky byly rozdány úplně všem, celkem za Je-
žíškem letělo 120 balónků !! Kolem 17 hodiny na-
dešel ten správný okamžik, kdy v dětských očích 
byly patrné jiskřičky nadšení a po odpočítání se 
balónky vznesly přímo k Ježíškovi. A následovalo 
slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Děti 
opět za podpory Slávka odpočítávaly a po rozsví-
cení stály v němém úžasu. 
Letos jsme opět usadili Smrk stříbrný, který obci 
věnovala paní Procházková A., za což děkujeme, 

a dalším překvapením byla nová světelná výzdo-
ba. Ta stará už byla poruchová, proto se ZO roz-
hodlo pověřit Víťu Macka nákupem nového osvět-
lení. Víťa každoročně zdobí vánoční stromeček, 
a že letos je zase opravdu překrásný svědčí i an-
keta O nejhezčí vánoční strom měst a obcí, také 
děkujeme, Víťo. 
Po rozsvícení stromečku vystoupila s novým pro-
gramem umělecká skupina ze Šumperka, aby nám 
předvedla ohňovou show. Opravdu krásná podíva-

ná, co vše se dá s ohňem pro-
vádět, tedy jen v tom umělec-
kém podání! Po vystoupení se 
již akce blížila ke konci. Děti 
odcházely s rodiči domů plny 
nevšedních zážitků a těšíce se 
na vánoční dárky, o které si na-
psaly Ježíškovi…
Na co nesmíme zapomenout 
je poděkovat, poděkovat všem, 
kteří svou účastí dávají najevo 
nejen svůj zájem o dění v obci, 
ale hlavně obohacují kultůrní 
dědictví obce, děkujeme Ing. 

Miroslavu Jurkovi, který zastupuje Hanáckou ze-
mědělskou společnost v Jevíčku, za poskytnutí 
prasátka na vánoční raut a panu Stanislavovi Va-
louchovi z Biskupic, za provedení zabíjačky. Dále 
pak p. Zezulovi, Jindrovi, Robertu Zacharovi, Ale-
ně Kalitové a Daně Vodákové, Marušce Šumbe-
rové, Monice a Ladikovi, Ilče, p. Mackové a Janě 
Mackové, p. Zechové, Dušanovi Pávkovi, Slávkovi 
Nepeřilovi, Víťovi Mackovi, p. Procházkové, Otci 
Tomášovi, p. Sedláčkovi, všem, kteří se podíleli 
na přípravách, SPOZ Biskupice, ČČK Biskupice 
a obci Biskupice, děkujeme.
Přeji vám všem příjemné proplutí rokem 2012, 
abychom se mohli opět na první adventní neděli 
sejít u nás v Biskupicích a „jen tak pobejt“.

Filip Procházka, místostarosta obce

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, 
začíná nám rok 2012, ve kterém oslaví 
naše obec významné výročí - 750 let od 
první doložené písemné zmínky o obci. 
K této významné události bude vydá-
na kniha mapující historii obce. Hlav-
ní oslava tohoto výročí proběhne při 
14. ročníku kaléšku, který se bude ko-
nat 6. října. Přejme si tedy, aby se naší 
obci rok 2012 vydařil a Vám všem přeji 
v novém roce 2012 hodně zdraví, štěstí 
a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obce
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Kronika Petra Přichystala II. 
Čtení na pokračování

Petr Přichystal se narodil 19. června 1889 
na Hartinkově, na tamějším panském dvo-
ře, jako syn Petra I. a Františky Přichys-
talové. Biřmován jménem Pavel. Sezdán 
v chrámu Páně v Boskovicích dne 7. květ-
na 1918 s Boženou Polákovou, dcerou Jána 
a Ludmily Polákové, domkaře a bednáře 
v Boskovicích. Dítka v manželství Petr, 
Marie, Božena a Růžena.
Petr II., syn Petra I. a Františky Přichysta-
lové z Libštejna, dějiny svého rodu a vlast-
ně i dějin Biskupic sepisoval velmi pěčlivě 
a s láskou, uvádí mnoho detailů i přes-
ných určení, díky kterým si můžeme při-
pomenout mnohé fakta a události. Infor-
mace získává nejen z ustních zdrojů, ale 
například z pamětní knihy farnosti Bis-
kupské, psané z nařízení Jeho knížecí ar-
cibiskupské milosti Dr. Theodora Kohna, 
kterou sepisoval farář Biskupský, Ignác Vi-
tínský, a dále pak z matričních a hlavně 
zemských knih, tak zvaných zemských de-
sek, kdež všeobecný původ dějin v Brně 
zaznamenán.
Nyní se pojďme podívat na události v roce 
1145.

Biskupice u Jevíčka v r. 1145 
V dějinách Moravy uvádí Dr. Reda Du-
dík, moravský histograf, kněz, rodák 
z Kojetína na Moravě, k roku 1145 pře-
padení Olomouckého biskupa Jindři-
cha Zdika u Úsobrna (vlastně v Jaro-
měřicích), jak je zaznamenal vrstevník 
biskupův „Pražský kanovník Vincenc.“ 
Roku 1145 v lednu podstoupil p. Jindřich, 
biskup moravský, spolu s knížetem Olo-
mouckým Ottou cestu do Říma. Na pomezí 
zemském Moravy a Čech (neboť jel z Pra-

hy, maje dříve poradu s knížetem českým 
Vladislavem II.) po silnici Litomyšlské ke 
Svitaváma a k Úsobrnu, země panské to, 
k celní stanici, přitovaryšil se k němu, pln 
pokrytecké mírumilovnosti a lásky, zno-
jemský kníže Kunrát a prosil ho za přímlu-
vu, aby od Knížete Vladislava, zase přijat 
byl na milost. Jak doprovázel biskupa, až 
k celní stanici Úsobrnu, načež se na oko 
vzdálil. Biskup ale přenocoval v Jaroměři-
cích. V noci ale sebral se na biskupa jako 
na nepřítele se svými soudruhy, aby vrch-
ního pastýře buď zabil, nebo zajal. Biskup 
ale vyrušen ze spánku zpěvem válečným, 
skryl se mimo dvorec a tak se zachoval. 
Vojáci pak Kunrátovi, o koně a peníze, bis-
kupa oloupili a dvorec zapálili.
Zatím, když odjeli, nějaký sedlák hledal 
téže noci voly a přišel až na místo, kdež 
biskup zimou skřehlý ležel.
Ten ho poznal co jednoho ze svých lidí, 
potichu ho zavolal a žádal, aby otec jeho 
Gvozda s vozíkem a potahem k němu při-
jel. Oba pak přišli s koněm a nad pánem 
svým hnuti útrpností posadili biskupa na 
koně, obalili nohy jeho senem, selskými 
šaty ho oděli a vedli oklikami do Litomyšle. 
Dle této události lze souditi, že Biskupice 
u Jevíčka roku 1145 již byly, ježto biskup 
Zdik v Jaroměřicích se setkal s jedním ze 
svých lidí, jehož i jméno znal, jiná pak dě-
dina v okolí Jaroměřic, biskupu Olomouc-
kému, nikdy nepatřila.
Biskupice mají své jméno od svého za-
kladatele, biskupa Olomouckého. Z téže 
doby, na ochranu Biskupických podda-
ných a k dočasnému obývání biskupa Olo-
mouckého, když zavítal se podívat na své 
biskupské panství, vystavěn hrad „Plan-
kenburg.“ Hrad ten nazývá lid „Starým 
Zámkem,“ ležel jihovýchodně od Biskupic 
mezi nynejší osadou „Libštejnem“ a Ne-
ctavou. Nyní na tom místě jest les a jen 
z nahromaděného kamení a zvláštního 
útvaru toho kopce, soudit možno, že tam 
za dávných časů stál menší hrad.
Roku 1290 byl již zpustošen. Několik tisíc 
kroků od starého zámku, směrem sever-
ním, jest návrší lesem porostlé, jemuž se 
říká „Hrádek,“ tam, když hrad Planken-
burg byl zpustošen, vystavěna malá tvrz, 
jež ovšem svým časem, též zpustla a roz-
kopána byla. Jisto tedy jest, že Biskupice 
patřily Olomouckému biskupství.

Pokračování příště.

ZPRÁVY Z BISKUPIC

UPOZORNĚNÍ 
FIRMY SITA CZ

ŽáDáME OBČANy, ABy NEDá-
VALi DO SVOZOVýCH NáDOB 
TEPLý, HORKý NEBO ŽHAVý 
POPEL. 
Pracovníci provádějící svoz ná-
dob s odpady mají za úkol před je-
jich výsypem zkontrolovat obsah ná-
dob. Nádoby obsahující teplý, horký 
nebo žhavý popel nebudou z bezpeč-
nostních důvodů a zamezení požáru 
do svozového vozidla vysypány a bu-
dou ponechány na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení.

SITA CZ a.s.

Společenská rubrika 
prosinec 2011

Naši jubilanti

Jitka Šenkýřová
Stanislav Valouch
Věra Sedláčková
Vilibald Bauer
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice
Obec Biskupice nabízí k prodeji zain-
vestované 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

Jízdní řády
Vzhledem k problémům s novými jízdní-
mi řády, vzniklých zavedením integrované 
dopravy Pardubického kraje, které platí od 
11.12.2011, žádáme občany, aby do 9. led-
na podali na OÚ v Biskupicích v písemné 
podobě připomínky k těmto jízdním řá-
dům, aby je obec mohla následně projed-
nat se společností OREDO.

Upozornění obce
Od prosince 2011 je obec vlastníkem spod-
ní části areálu zemědělského družstva 
v Biskupicích. Žádáme všechny občany, 
kteří tyto prostory doposud jakkoliv vyu-
žívali, aby se přihlásili na OÚ a to do 13. 
1. 2012 

Dalibor Šebek, starosta obce
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Chornické bál
Obec Chornice zve touto cestou veřej-
nost na „II. CHORNICKÉ BÁL“, který 
se uskuteční v sobotu 4. února v kul-
turním domě. K tanci a poslechu v mo-
derním i klasickém rytmu bude zpívat 
a hrát LAĎA KERNDL & TEREZ-
KA KERNDLOVá se svojí kapelou. 
Vstupné je za 200,- Kč s večeří a místen-
kou, za 80,- Kč bez večeře a místenky. 
Počet vstupenek je omezen. Připraveno 
bude bohaté občerstvení a hodnotná 

tombola. Vstupenky 
můžete zakou-

pit v kance-
láři obecní-
ho úřadu 
nebo ob-

jednat na tel: 
461 327 807. 

Zahájení je ve 
20,00 hodin.

Návštěva Pardubic, Perníkové chaloupky  
a Královského věnného města Chrudimi
Dne 24. listopadu jsme se my, žáci prvních 
až pátých tříd Základní školy v Chornicích, 
vydali na výlet do Pardubického kraje. Naším 
cílem bylo navštívit města Pardubice a Chru-
dim. Akce se konala pod záštitou Ing. Jany 
Pernicové, členky rady Pardu-
bického kraje a byla finančně 
podpořena Pardubickým kra-
jem.
První zastávkou byly Pardubi-
ce, krajské město ležící přímo 
ve středu východních Čech. 
Počasí nám přálo, a tak jsme 
si udělali příjemnou procház-
ku centrem města. Zaujalo 
nás zejména Městské divadlo 
a jeho secesní styl, Zelená brá-
na - dominanta města a Pernštýnské náměs-
tí se svými měšťanskými domy. Během naší 
zastávky v krajském městě jsme také zhléd-
li dvě expozice – Přírodu východního Polabí 
a Pardubice ve víru tance. Obě expozice jsou 
umístěny v Pardubickém zámku, který záro-
veň slouží jako sídlo Východočeského muzea. 

Z Pardubic jsme zamířili k hradu Kunětická 
hora, který jsme si ale prohlédli pouze z po-
vzdáli, protože nás mnohem více zaujala Per-
níková chaloupka - původně Lovecký záme-
ček z roku 1882, který slouží pro Muzeum 

perníku a také jako výlet-
ní místo pro všechny, kteří 
dosud nepřestali věřit na 
pohádky. Z tohoto kouzel-
ného místa jsme si všichni 
odnesli typický pardubic-
ký perník.
Poslední zastávkou naší 
celodenní pouti byla Chru-
dim - Královské věnné 
město, ve kterém se na-
chází populární Muzeum 

loutkářských kultur. Muzeum bylo otevřeno 
v roce 1972 a sídlí v nádherném renesančním 
domě, který postavil chrudimský měšťan Ma-
těj Mydlář. V prostorách muzea jsme si pro-
hlédli expozice týkající se především historie 
a současnosti českého loutkového divadla, ale 
i loutkářského umění na celém světě. Tamější 

sbírka loutek je opravdu jedinečná a nezapo-
menutelná. Vrcholem pro nás bylo luminis-
cenční divadlo, které využívá luminiscenčních 
barev osvětlených neviditelným ultrafialovým 
světlem a také herna s loutkami, jejímž mot-
tem je „Dotýkati se dovoleno!“

Vašíčková Zdenka

Adventní koncert
O druhé neděli adventní uspořádala obec 
Chornice už čtvrtý adventní koncert v míst-
ním kostele sv. Vavřince. Svoji muzikant-
skou dovednost tentokrát předvedli členo-
vé Laubova smyčcového kvarteta z Prahy. 
Koncert byl mimořádně kvalitní, což může 
potvrdit bezmála stovka přítomných poslu-
chačů. Hudebníci byli hojnou účastí mile 
překvapeni a po vystoupení projevili zájem 

zahrát v Chornicích i příští rok. Při krátkém 
posezení u kávy a koláčků konstatovali, že 
i v sále kulturního domu je dobrá akustika 
a proto by se příští koncert mohl odehrát 
tam. I pro návštěvníky dalšího adventního 
koncertu je to snad dobrá zpráva, protože  
v kulturním domě je přeci jenom poněkud 
tepleji. Tak zase za rok nashledanou.
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Naši jubilanti
v měsíci lednu

František Poulíček
Jana Getzelová
Marie Navrátilová
Marie Pokorná
Ludmila Navrátilová
Zdeněk Vykydal
Jan Zouhar
Bohumil Hensl
Jana Krausová

Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Adam Opluštil
Eliška Ratajová
Stanislav Mixán
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce Chornice konaného dne  
19.12.2011  č.7/2011
Obecní zastupitelstvo po projednání:

schvaluje:a) 
program veřejné schůze1. 
návrhovou komisi ve složení H. 2. 
Nováková a J. Vyhlídal
odpisový plán3. 
směrnice k DPH4. 
smlouvu o pronájmu pozemků ZOS 5. 
a.s. – dle nových parcelních čísel, podle 
přílohy
 cenu vodného a stočného  pro rok 6. 
2012 v celkové výši 55,20 Kč
záměr prodeje pozemků č. par. 123/7, 7. 
123/8, 127/14, 127/15
členy školské rady – pana M. Ševčíka 8. 
a F. Píska
žádost o přijetí daru ZŠ a MŠ Chornice, 9. 
na tématický zájezd pro děti
rozpočtové opatření č. 5/2011 a úpravy 10. 
rozpočtu
příspěvek ve výši 4000,-Kč pro SDH 11. 
Chornice na ohňostroj
rozpočtové provizorium pro rok 2012 – 12. 
949.000,- měsíčně
přijetí dotace od Pardubického kraje na 13. 
exkurzi dětí 1. st. ZŠ, ve výši 10.000,- 
Kč
vymáhání pohledávek starších jednoho 14. 
roku formou exekuce
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 15. 
věcného břemene s firmou S&M 
Develop s.r.o.

prodej pozemků č. par. 273/2, 274/2, 16. 
3227, 3226/2, 3223/2 firmě ERGO 
spol. s.r.o.
prodej pozemku č. par. 1409/9 p. Pavlu 17. 
Spíchalovi
členy a náhradníky výběrové komise 18. 
pro investiční akce v roce 2012 v tomto 
složení:

člen náhradník
1) Milan Ševčík 1) Mgr. Jaroslav Vyhlídal
2) Ing. Ivo Vymětal 2) Mgr. Hana Nováková
3) Tomáš Kraus 3) Ing. František Smítal
4) Zdeněk Schreiber 4) Jaroslav Vykydal
5) Jaroslav Horníček 5) Hana Němcová

bere na vědomí:b) 
informaci Ing. Smítala o plnění 1. 
usnesení z minulé schůze
informaci o stavebních pozemcích 2. 
s možností prodeje až v r. 2012 resp. 
2013
informaci k nové podobě jízdních řádů3. 
nabídku České spořitelny a.s.4. 
nabídku na zpracování pasportu 5. 
místních komunikací
cenu za svoz a likvidaci komunálního 6. 
odpadu ve výši 480,- Kč
informaci k chystanému obecnímu 7. 
plesu

odkládá:c) 
starosta obce zajistí stojany na kola ke 1. 
kulturnímu domu

Návrhová komise:  
Mgr. Hana Nováková 
Mgr. Jaroslav Vyhlídal

Vánoční besídka
Již podruhé se konala vánoční besídka Zá-
kladní školy a mateřské školy v Chornicích 
v prostorách místního kulturního domu. Zce-
la nově se nám však předvedly i děti z mateř-
ské školky, které vystoupily se sérií tanečků. 
Slavnostní zahájení a vlastně i zakončení  be-
sídky proběhlo za slavnostního zvuku trubky.  
Ta ovšem nebyla jediným nástrojem který byl 
v průběhu večera slyšet, zaposlouchat jsme se 
mohli i do zvuků houslí, flétny a kláves.

Vánoce, ty si nikdo 
z nás nedovede před-
stavit bez koled. My 
jsme si je mohli vy-
slechnout v podání 
žáků I. stupně, kteří 
si dále připravili i di-
vadelní vystoupení. 
Ti mladší nám sehráli 
Jak pejsek s kočičkou 
pekli dort, ti starší za-
hráli pohádku O Vá-
nocích, které nechtě-
ly být. 
Trochu roztančit obecenstvo přišly žákyně II. 
stupně, které  zatančily zumbu. Zahanbit se 
ale nenechali ani mladší žáci se svým taneč-
ním vystoupením na motivy Mrazíka či Vá-
noční perníkové chaloupky, secvičené pod 
křídly ZUŠ Jevíčko. Tradicí se stalo vystoupe-
ní Sokola pod vedením paní Appelové. Velký 
aplaus také sklidili naši známí koumáci Bou-

chal s Ňoumou, kteří nás pobavili svým zají-
mavým výzkumem.
Návštěvníci besídky odcházeli zcela jistě 
vánočně naladěni a jejich zážitky jim mo-
hou připomínat výrobky žáků z vánočních 
dílen. Za dobrovolný příspěvek si každý 
mohl domů odnést kus krásné vánoční at-
mosféry.
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Obec Jaroměřice

Zájezd do adventní Bratislavy

Adventní koncert Základní školy

V Jaroměřicích bylo předvánoční období jako 
všude jinde plné kulturních zážitků, které měly 
tyto dny zpříjemnit – Mikuláš, zájezd do Brati-
slavy, Adventní koncert školy, výstava Betlémů, 
návštěva Lucií, Děkovný koncert Nadace pro 
Kalvárii, Koledování s Malohanáckou muzikou, 
Rozloučení s rokem.
O sobotní zájezd 10. prosince byl překvapivý 
zájem a autobus byl velmi rychle zaplněn. Kdo 
pozorně četl předešlé zpravodaje a včas se při-
hlásil, měl štěstí. 
Tentokrát „dvorní“ průvodce pan Jan Valíček 
s pečlivě promyšleným programem provedl 
účastníky po poněkud smutné Bratislavě. Pro-
cházka za památkami včetně Bratislavského 
hradu, Michalské brány, Staré radnice a dal-
ších, byla zajímavá, jako ve všech městech, kte-
rými jsme s panem Valíčkem již prošli. Sou-
vislosti v dějinách našeho i slovenského státu 
nám opět při této příležitosti připomněl.

Adventní jarmark před Starou radnicí patřičně 
ožil až po setmění. Nasáli jsme tedy atmosféru 
Vánoc a zahřáti punčem jsme usedli do auto-
busu pana Matochy, který nás zodpovědně za-
vezl domů.

V neděli 11. 12. 2011 neobvykle zahájili trumpe-
tisti z Lidové školy umění v Jevíčku adventní od-
poledne ve dvoře Centra života a podnikání. Ve 
výstavní síni bylo připraveno několik míst mezi 
vystavenými Betlémy. Židle zdaleka nestačily pro 
velké množství hostů. Nadšeně sledovali pásmo 
o pranostikách, které s dětmi vyšších tříd připra-
vila učitelka Mgr. Barbora Bohatcová. Vstup dětí 
– Lucií – z dramatického kroužku MgA. Zdeny 
Selingerové, byl vhodnou upoutávkou na případ-
nou návštěvu leckteré domácnosti. Recitátory 
vystřídal známý školní sbor s rozšířeným reper-
toárem i obsazením. Dlouholetá práce  paní vy-
chovatelky Soni Valentové a ředitele Mgr. Fran-
tiška Václavka již sklízí ovoce. 

Koncertem byla takto slavnostně zahájena výsta-
va Betlémů.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci lednu se významného jubilea dožívají:
Markéta Nárožná
Olga Zacharová
Albína Hotařová
Růžena Petrželková
Augustin Olšan
Karel Vystavěl
Emil Červinek
Ludmila Podlezlová
Libuše Smékalová
Leontina Přidalová
Všem jmenovaným hodně zdraví, radosti a op-
timismu do dalších roků.

Noví narození občánci: 
Vinkler Štěpán
Hrdina Vojtěch
Malým chlapcům a jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví a štěstí do života.

Řady jaroměřických občanů opustili
paní Marie Zákostelecká
pan Jan Soura
Oběma pozůstalým rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Nadační děkovný koncert
Dne 18. prosince 2011 se uskutečnil nadační 
děkovný koncert v dolním kostele v Jaroměři-
cích. Hudební díla nastudovala a předvedla ve 
velmi pěkném a působivém podání Holóbko-
va mozeka z Protivanova. Členové nadace tímto 
koncertem poděkovali všem, kdo se podílejí na 
zkrášlení kulturní a sakrální památky na Kal-
várii v Jaroměřicích. Děkují tak všem těm, kte-
ří nás přišli podpořit a vyjádřit svůj vděk svou 
účastí. Členové se těší na další vzájemnou dob-
rou spolupráci. 

Jan Lexman, předseda Nadace 
poutního místa Kalvárie

Výstava Betlémů
Každým rokem je před Vánocemi vyzdobena vý-
stavní síň Centra života a podnikání v Jaroměři-
cích rozličnými Betlémy. Tentokrát byly po doho-
dě se zaměstnankyněmi třebechovického muzea 
vypůjčeny přímo z jejich rozsáhlé sbírky. Samo-
zřejmě, Proboštův –ten nejvzácnější- nepůjčují 
a na navíc, tč. prochází značnou restaurací, ale 
ochotně a bez finančních požadavků poskytli jiné 
– dřevěné, papírové i keramické. Musely být ale 
osobně předány, a tak ve spolupráci s  panem 
Ladislavem Sekaninou byly bez újmy na kráse 
převezeny do CŽP. Výstavu doplňují některé ex-
ponáty propůjčené od okolních výtvarníků.
Díky Zdeňce a Jarce Hlouškovým, paní Marii 
Pazdírkové a Miladě Hlaváčové, dětem vychova-
telkám z družiny a ostatním již nejmenovaným 
pomocníkům se podařilo všechny Betlémy sesta-
vit a dodat celkovou slavnostní atmosféru.

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám do Nového 

roku popřál hodně zdraví, štěstí, osobní 
spokojenosti a rodinné pohody. Těm, kte-
ří jsou v pracovním procesu přeji hodně 
pracovních úspěchů a těm, kteří doposud 
práci hledají přeji, aby měli při omezených 
nabízených možnostech štěstí a vhodnou 
práci se jim podařilo najít, neboť od toho 
se spokojenost odvíjí.
Situace v republice není lehká, ale pev-
ně věříme, že se vše zlepší a bude lépe 
jak dobře.

Rostislav Grulich,  
starosta obce Jaroměřice
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
3.1.úterý, 16.30 hodin, výstavní síň (VS)
15ti leté výroční cvičení jógy s paní Marií Pazdírkovou

8.1.neděle, 9.00- 18.00, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou

13.1.pátek, 18.00 hodin, VS
Beseda se spisovatelem PhDr.Oldřichem Koudelkou nad 
novou Mysliveckou kuchařkou
s ochutnávkou mysliveckého guláše

20.1.pátek, 18.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy „Patchwork – teplo domova“
Kulturní program a malé občerstvení zajištěno, vstupné dob-
rovolné

20.1.- 17.2., v době provozu knihovny, VS
Výstava „PATCHWORK –TEPLO DOMOVA“, ukázka 
tvorby jaroměřických kurzů patchworku, vedených Renatou 
Edlmanovou, a individuální výtvarné tvorby členek kroužku

28.1. sobota, 20.00 hod, Pohostinství „U Trojanů“
BABSKÉ BáL, pořádaný dramatickým kroužkem VJECHÉ-
TEK s jeho humornými vstupy

Připravujeme:

1.2.středa, 18.00 hodin, VS
KRAKOW, historické město Polska, s průvodcem Janem Va-
líčkem
Upoutávka na předběžně plánovaný jednodenní zájezd v let-
ních měsících

5.2.neděle, 9.00- 18.00, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou

8.2.středa, 18.00 hodin, VS
Včelí produkty pro zdraví člověka a v lékařství, přednáš-
ka s dlouholetým včelařem, 
panem Františkem Přidalem

10.2. pátek, 18.00 hodin, VS
Astrologický výhled do roku 2012 s paní astroložkou Ale-
nou Málkovou

Stálý týdenní rozpis: 

Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klubovně CŽP 
Pondělky  začátečníci 15.00 h,  pokročilí 16.30 h

Kurz němčiny s Mgr.Barborou Bohatcovou v klubovně 
CŽP
Úterky od 17.00 hodin

Kurz šití s paní Táňou Koudelkovou v klubovně CŽP
Středy od 16.15 hodin

Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanouskovou, 
v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 

Pilates s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP – pondělky od 
17.00 h
Aerobik možný poté, pokud bude zájem

Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP 
-Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 

Orientální tance s Mgr. Alenou Kriklovou ve výst. síni 
CŽP
Čtvrtky od 19.15 h

ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  - středy  od 17.00 ho-
din

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

Všem čtenářům a hostům Obecní knihovny v Jaroměřicích
děkuji za celoroční přízeň, za zájem o dobrou četbu a kul-
turně-vzdělávací program, který se dařil organizovat spolu se 
ZŠ, SPOZ, OÚ a ostatními nezištnými dobrovolníky.
Na rok 2012 je opět naplánován bohatý program, který by 
měl zaujmout široké spektrum obyvatel. Doufám, že se ho 
podaří opět se jmenovanými pomocníky uskutečnit.
V knihovně se objeví opět nové tituly, aby byla nabídka zpes-
třena a Vy rádi knihovnu i nadále navštěvovali.
K tomu všemu Vám přeji hodně zdraví, vzájemné ohledu-
plnosti, velké dávky optimismu a spokojenosti, aby se vše 
společně zadařilo.

Vaše knihovnice Helena Vykydalová

Z měsíčního programu CŽP se dozvěděl re-
daktor rozhlasu Pardubice, že v Jaroměřicích, 
jako jediném místě v Pardubickém kraji, bu-
dou chodit v podvečer 13.12. ostražité a po-
řádkumilovné „lucky“, aby připomněly svátek 
sv. Lucie.
To jistě netušila lektorka dramatického krouž-
ku MgA. Zdena Selingerová, že její nápad zvi-
ditelnit „lucky“, bude povšimnut a dokonce, 
že o jeho záznam bude mít zájem Čs. roz-
hlas.
Opravdu po krátké předběžné dohodě přijel do 
knihovny dopoledne 13.12. pan redaktor Kar-

lík s velkým rozhlasáckým mikrofonem a ve 
výstavní síni natočil s dětmi a paní lektorkou 
krátkou reportáž.

Rád zavítal i do školy, aby si poslechl 
a zaznamenal vánoční koledu v prove-
dení školního sboru. Ztvárněním pra-
nostiky i zpěvem sboru byl mile překva-
pen.
Ještě ve večerních hodinách byla odvy-
sílána krátká reportáž na Radiožurnále. 
V sobotu dopoledne 17. 12.2011 byl roz-
šířený přenos odvysílán na stanici Par-
dubice.

v pátek 2.prosince 2011 bylo součástí Dne pro 
dětskou knihu. 
Hned dopoledne si přišel Mikuláš prohlédnout 
ty nejmenší jaroměřické děti s rodiči.
Přečetl si s nimi říkadla, popovídal si s nimi 
a rozdal jim malou nadílku.
Odpoledne si přizval ještě čerta a anděla, aby 
zjistil, jak a co děti čtou. K vypůjčené knize 
rozdávali voňavého pečeného čerta z pekárny 
pana Moravce z Moravské Třebové a malou dár-

kovou knížku Miloše Kratochvíla z nakladatel-
ství Triton.
Navečer Mikuláš přivítal ochotnický divadelní 
soubor Rodinného centra z Velkých Opatovic 
a dětmi zaplněnou výstavní síň. 
Pohádky O červené Karkulce a Perníkové cha-
loupce měly ve vynikajícím vtipném podání 
mezi malými diváky velký úspěch. Pohádkový 
dárek od Mikuláše potěšil děti víc než balíček 
sladkostí.

Natáčení vystoupení o Luciích pro Čs. rozhlas

Mikulášské půjčování

Poděkování
3. ledna 1997, přesně před 15ti lety,  za-
hájila paní Marie Pazdírková první cvičení 
jógy v bývalé tělocvičně ZŠ. Dala si před-
sevzetí, že svou radost z pohybu a  nabyté 
zkušenosti ze zemí Východu, kde několik 
let pracovala jako zdravotní sestra po boku 
manžela, MUDr. Jiřího Pazdírka, bude pře-
dávat ostatním.
Ani ona , ani první účastnice netušily, že 
cvičení se stane jejich přirozenou součástí 
životního stylu a že s pravidelným prota-
hováním  svalů se žije snadněji již po tolik 
uplynulých let. Se zprovozněním výstavní 
síně„Dvoustovky“ se rozšířil i zájem o cvi-
čení . Ke stálému týmu přibyla další sku-
pina ,cvičící ve středu, pro cvičení  tchi-
chi vyčlenila paní Mařenka čtvrtek. Tak je 
tomu do dneška, zájem je stabilizovaný. 
Myšlenka a cíl se paní Pazdírkové splnil víc 
než na 100% ke všestranné spokojenosti.
Obětavost této ženy není samozřejmostí, je 
vyjímečná ve své skromnosti, nezištnosti 
a přirozené moudrosti. Patří jí veliká kyti-
ce díků od vděčných cvičenek za dlouhole-
tou péči o tělo i duši.
Přejeme hodně zdraví a stálého elánu, milá 
Mařenko!!!
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Pronájem 
reklamní plochy

Město Jevíčko 
pronajme reklamní 
plochu na hodinách 

umístěných na 
Palackého náměstí. 

Cena je 750 Kč včetně 
DPH/měsíc. 

Pronájem nebytových prostor v Jevíčku, 
ul . Kostelní 41 (dříve mobilní telefony),

podlahová plocha 20,00 m2, cena dohodou .
Bližší informace: PBH Jevíčko, telefon 608607633, 461325179 .

NOVĚ OTEVŘENO
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 

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 nedůvě-
řiví a máte strach? Schůzka je nezávazná a bezplatná!!!
www.abivia.cz, abivia.jevicko@gmail.com, tel.: 775 613 712

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

InexDesign

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE - ZATEPLENÍ 
RODINNÝCH DOMKŮ, BYTOVEK

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

AKCE: Rozbalte si svou 

„ledovou“ slevu

trojsklo za cenu dvojskla, 

nebo ke standardní slevě 

speciální zimní sleva 15%

centrum...vše pro váš tisk

centrum
...vše pro váš tisk

Malé náměstí 121
Jevíčko

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá

8:30–16:00 hod.

tel.: 776 520 777
www.s-cart.cz

tisk fotografií 9x13 cm

laminování, kroužk. vazba

výroba razítek

barevné i černobílé kopírování
do velikosti A3

renovace inkoustových
a laserových náplní

servis mobilních telefonů
a tiskáren

prodej PC - komponentů,
tiskáren, náplní do tiskáren

 20%
sleva na tonery do tiskáren

k u p o n

ANGLIČTINA PRO VEŘEJNOST, DOUČOVÁNÍ.
Tel.: 604 137 413, e-mail: jarkakovacova@seznam.cz. 

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 .P
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