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Fotoaktuality

Mirka Ambrozová – nominovaná 
na dobrovolníka PK

Konference o Malé Hané za přítomnosti 
hejtmana PK Radko Martínka

Otevření hrobky Salm-Neuburgů pod 
kaplí kostela

OWLISH 2012 – tábor v italských Benátkách
Když jsme se brzy ráno 30. července 2012 v počtu 22 účast-
níků vydali na cestu s jednou dodávkou a třemi dokonale 
naplněnými osobními auty, nikdo z nás netušil, 
co nás na mezinárodním skautském táboře 
OWLISH čeká. Nevěděli jsme to ani o něko-
lik hodin později, ačkoliv nás italské rozpále-
né silnice přesvědčily o tom, že zimou rozhod-
ně trpět nebudeme. 
Nabrali jsme směr Benátky a jeli vstříc našemu cíli 
– městu na vodě. Odtud nás trajekt převezl na sousední 
ostrov Lido, kde se nacházel náš domov po dalších 12 dnů. 
Česká skautská výprava přijela ten den jako poslední, ra-
kouští a italští bratři a sestry už na nás čekali. Rychle jsme 
si postavili hangár, opravdu rychle, protože den se krátil. 
A ještě rychleji jsme utíkali na nejbližší písčitou pláž, aby-
chom smyli prach a pot z cesty při našem prvním nočním 
koupání v moři. Tenhle rituál – každodenní osvěžení v moři 
-  nás provázel celou dobu našeho pobytu.
Hned první oficiální den tábora jsme vstali do vedra, které 
nás překvapivě doprovázelo celý den. Proběhla česká roz-
cvička, hromadná snídaně a každý kontingent dostal speci-
ální úkol. Italští skauti měli za úkol postavit bránu, rakouš-
tí skauti volejbalové hřiště se vším všudy a my, Češi, jsme 
byli požádáni o 3 stožáry. Což by nebyla až taková výzva, 
kdyby tam nebylo zakázáno kopat do země a kácet strom-
ky. Sehnali jsme tedy 3 pochybná, křivá cosi a snažili se 
z nich udělat stožáry. Což se nám podařilo, ačkoliv byly po-
řád křivé a pochybné. Po obědě jsme odpočívali, hráli hry 
společně s cizinci a navazovali první přátelství. Když jsme 
zjistili, že slunce už nemá v plánu nás uvařit, zajásali jsme 
a odebrali se na pláž. Umyté nás čekal slavnostní, zahajova-
cí nástup, kde jsme se dozvěděli nějaké extrainfo a dostali 
báječná, žlutá trička s logem Owlish campu.
Hned druhý den, ve stejném horku, nás čekat velký výlet. 
Po snídani se houf žlutých triček rozdělil do národnost-
ně namíchaných družin a každá 
z nich dostala svoji mapu s vlast-
ní trasou. Pak jsme nasedli do 
aut a naši řidiči nás přepravili na 
místo, odkud podle mapy měl náš 
pěší výlet začít. Čekaly nás rozpá-
lené ulice ostrova Lido, pochod po 
písčité pláži a mnoho seznamo-
vání s cizinci. Když jsme dosáhli 
našeho cíle, vyslechli jsme si asi 
dvouhodinovou přednášku v chrá-
něném parku. Dozvěděli jsme se 
mnoho o umělém vzniku tohoto 
parku, o stromech, které v něm 
rostou a o všelijakých trávách, kte-
ré byly všechny stejně suché. Takže 
jsme se pekli na sluníčku dál, ale 
nevadilo nám to, protože jsme se dobře bavili – ten den 
vznikla legenda o „Grassmanovi“ – našem průvodci. Jak-
mile nás propustil, tak jsme si dali oběd ve stínu borovic 
a pak jsme byli odvezeni zpět na tábořiště, kde nás čekal 
odpočinek, hry a koupání v moři. Jak jinak!
Další den byl naprosto speciální. Byl to den, kdy jsme si 
byli jistí, že se dobře najíme. Den, kdy každý kontingent 
předváděl, co „umí“. V praxi to znamenalo, že každá národ-
nost uvařila typické jídlo a připravila si část programu. My 
jsme se rozhodli cizince ohromit knedlíky – švestkovými 
a plněnými uzeným masem se zelím. Takže jsme všechny 
královsky nasytili na oběd i na večeři a aby jim to nebylo 
líto, mezitím jsme je prohnali pár lehce akčnějšími hrami. 
A slavili jsme úspěch. Mimo naše delikatesy se na jídelním 
stole objevila i rakouská polévka, palačinky a italské tira-
misu. Naučili jsme se vyrábět široké turbánky a hrát ninja 
hry. Večer byl zábavný oheň a teplá noc.

Čtvrtý den tábora byl také skvělý. Naše národnostně smíše-
né družiny čekala Velká hra, což znamenalo, že každá dru-

žina měla seznam, který obsahoval úkoly typu: 
hraním divadla či jinak zkuste vydělat peníze; 
zjistěte, jak se „přátelství“ řekne v 6 jazycích; 
vyfoťte 3 cizí lidi s vašimi šátky; nafilmujte 
scénu, jak se Titanik potápí po nárazu ledov-

ce a další. Měli jsme na to hodinu, a když uběh-
la, vrátili jsme se na tábořiště s naprosto unikátními 

zážitky. Odevzdali jsme úkoly a byli jsme odvedeni k mís-
tu vraždy. Naším úkolem bylo pomocí indicií zjistit, kdo 
je vrah. Policista? Čistič bazénů? Nebo snad zahradník?!! 
Samozřejmě, že jsme se osvědčili a záhadu zdárně vyřešili 
– byl jím milenec.
Pátý den byla neděle, takže ráno v místním kostele „Chiesa 
di S. Nicolo“ náš bratr Taz sloužil mezinárodní bohoslužbu. 
Po ní bylo volno až do oběda a po něm jsme se dozvěděli, 
že moc dlouho na tábořišti nezůstaneme. Každá družina 
byla vyslána na jiné dobrodružství s přespáním – na kolech 
po ostrově Sant Erasmo, na kanoích po benátské laguně, 
zúčastnit se fotosafari po Benátkách, absolvovat kurz be-
nátské kuchyně a další. Přespání proběhlo na šesti různých 
klubovnách po Benátkách. V pokynech jsme se dozvěděli, 
že další den nás čeká společné dobrodružství na moři a tím 
byla projížďka na dračích lodích až k náměstí sv. Marka 
v Benátkách. Zbytek dne jsme měli odpočinek spojený opět 
s návštěvou pláže a s večerní zábavou u ohně.
Dopoledne dalšího dne nás čekaly workshopy, různé hry 
a roztodivná jídla. Po obědě byl čas na opalovačku, šlofíček 
ve stínu olivovníků a relaxační aktivity, protože další úžas-
ný program nás čekal až kolem páté hodiny. Tímto progra-
mem, byly mořské hry spojeny se soutěží o nejlepší sochu 
z písku. Dokonce i vedení, ačkoliv mezinárodní, se dohodlo, 
že nás všechny rozdrtí a postavilo propracovaný hrad z pís-
ku, mušlí a řas. Samozřejmě došlo i na focení, po kterém 

se v tábořišti strhl boj o sprchu. 
Následovala večeře, zpívání a de-
batování u ohně.
Osmý den tábora Owlish byl ve 
znamení odpočinku. Kdo chtěl 
(převážně rakouské osazenstvo), 
vyrazil do Aqualandie, ostatní 
mohli jít kamkoliv – do Benátek, 
na pláž, po Lidu, ... Za sebe mohu 
říct, že se většina Čechů parád-
ně vyspala, pak jsme šli nakoupit 
něco pro naše drahé rodinky, ně-
kdo šel relaxovat na pláž a někdo 
si půjčil kolo pro čtyři, aby se po-
díval po ostrově.
Poslední den byl naprosto unikát-
ní. A to i pro to, že celý program 

měli v rukou Češi. Tábořiště se přes noc změnilo ve stadion. 
Po snídani nás fanfáry zavolaly k zahajovacímu ceremoniálu 
Olympijských Owlish her. Každá družina závodila za sebe 
v sérii disciplín. První polovina her se konala na tábořišti 
v dopoledních hodinách. V odpoledních hodinách se konala 
druhá polovina her a ta prověřila zdatnost skautů v moř-
ském prostředí. Večer nás čekal zakončovací oheň. Ach, 
smutná chvilka plná vyměňování adres a dlouhých debat!
Ráno posledního dne jsme se rychle rozloučili, sbalili si 
saky paky a vyrazili na trajekt do Benátek. Když jsme se 
vraceli, opálení, unavení a s mnoha žádostmi o přátelství na 
Facebooku, uvědomili jsme si, jak moc skvělé vedení v Je-
víčku máme, že si dali tu práci a roky domlouvali akci s na-
šimi italskými „spojenci“. Byla to úžasná akce, na kterou 
budeme dlouho vzpomínat a těšit se na další pokračování, 
již třetí OWLISH v řadě.

Nikola Weiglová, 18. oddíl skautek „Veronica“ Jevíčko

SKAUTSKÝ PROJEKT OWLISH
Jedná se o mezinárodní tábory partner-
ských skautských oddílů. Cílem táborů 
OWLISH je formou různorodých „dí-
len“ motivovat účastníky, aby se začali 
hlouběji zajímat o problémy současného 
světa – chceme, aby děti dle vlastní vol-
by hledaly odpovědi na problematické 
otázky v oblastech životního prostředí, 
ekologie, kultury, společnosti, spravedl-
nosti a víry. Letos jsme mottem zvoli-
li: „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle 
a bratrem každého skauta.“
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Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
5. 11. 2012, 8:00–16:00 hodin

JEVÍČKO ul. – Svitavská čp. 541–495, Nerudova, Nappova,  
K. H. Borovského, K. Čapka čp. 566–549

Několik slov ke třídění využitelných 
složek komunálních odpadů

Jednou z povinností obcí a měst jako pů-
vodců odpadů je odpady sbírat odděleně, 
mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitel-
ných složek komunálních odpadů. Vytříděné 
využitelné složky komunálních odpadů ob-
sahují i použité obaly 
a u některých komodit 
obaly převažují (např. 
papír, plasty, sklo, ná-
pojové kartony). Měs-
to Jevíčko je smluvně 
zapojeno do systému 
EKO-KOM. Na zákla-
dě této smlouvy pak 
město získává nárok 
na odměnu za zajišťo-
vání zpětného odběru 
a následného využití odpadů z obalů. Výše 
odměny je závislá zejména na množství vytří-
děných odpadů, její výše roste spolu s účin-
ností systému sběru. Odměna pomáhá sni-
žovat náklady spojené s provozem systému 
sběru využitelných složek komunálních od-
padů. V loňském roce činila tato odměna 
pro město Jevíčko 252.953 Kč, přičemž 

výdaje za svážení vytříděných odpadů činily 
362.575 Kč.
Město Jevíčko se snaží postupně navyšovat 
počet sběrných míst a kontejnerů na třídě-
ný odpad. Za poslední rok vznikla v Jevíč-

ku a Zadním Arnošto-
vě 4 nová sběrná místa 
a celkový počet kontej-
nerů se navýšil z 60 na 
72 kusů, kdy šest kon-
tejnerů bylo pronajato 
od svozové společnosti 
SITA CZ, dalších šest 
poskytl městu zdarma 
EKO-KOM. 
Závěrem několik údajů 
v rámci celé České re-

publiky (zdroj EKO-KOM), které jsou dokla-
dem o pozitivním trendu v oblasti třídění vy-
užitelných složek komunálních odpadů. 
V roce 2011
•	vytřídil každý Čech průměrně 38,9 kg odpadů
•	68 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
•	bylo 72 % obalů využito a recyklováno

Mgr. Miroslav Šafář

Město Jevíčko – 
nabídka prodeje 

nemovitostí
Město Jevíčko nabízí k prodeji dům č. p. 263 
na ulici Okružní II vč. pozemků p. č. st. 191 
(161 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 
115 (278 m2) – zahrada a p. č. 122/2 (263 
m2) – zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí. 
Minimální prodejní cena byla schválena usne-
sením zastupitelstva města ve výši 750.000 
Kč. Jedná se o objekt 2+1 (možnost změny 
dispozice případně dostavby) s plynovodní 
přípojkou a prostornou zahradou. 

Město Jevíčko nabízí k prodeji dům č. p. 63 
v místní části Zadní Arnoštov vč. pozemku p. 
č. st. 155 (93 m2) – zastavěná plocha a nádvo-
ří v k. ú. Zadní Arnoštov. Minimální prodejní 
cena byla schválena usnesením zastupitelstva 
města ve výši 550.000 Kč. Jedná se o ob-
jekt 3+1 s vytápěním na tuhá paliva v jednot-
livých pokojích vhodný k rekreačním účelům.

Bližší informace a osobní prohlídka možná po 
dohodě na telefonních číslech: 461 327 811, 
734 536 216 případně na e-mailu: jelinek@je-
vicko.cz nebo mistostarosta@jevicko.cz.

Jak je svět malý
Společně s mou kamarádkou jsme jely do Pro-
stějova, aby si tam ona vyřídila svoje záležitos-
ti. Potom jsme si sedly na lavečku na náměstí. 
Mou kamarádku jsem upozorňovala, že proti 
nám je dům Jiřího Wolkera. Na lavečce vedle 
nás seděly dvě ženy. Ta starší paní zaslechla 
mou poznámku, přišla k nám a ptala se, kte-
rý je to ten dům, že je to její oblíbený básník, 
kterého miluje. Znovu jsem tedy ukázala na 
Wolkerův dům. Paní se s námi dala do deba-
ty, že se zde v Prostějově narodila a chce uká-
zat své dceři svoje rodné město. Vyprávěla, že 
se z Prostějova dvakrát stěhovali. Když jsem 
se zeptala kam, řekla, že jednou do Terezína 
a jednou do Izraele. Měla prý velké štěstí, že 
se mohla vrátit se sestrou a maminkou, to 
prý byl skoro zázrak. Potom se společně od-
stěhovaly do Izraele. Ze začátku tam byl těž-
ký život. Tam žily a pracovaly v kibucu, kde 
zúrodňovaly bažiny, byla to namáhavá práce 
a někdy večer slyšely v dálce štěkat šakaly. 
Až dospěla, tak se tam provdala za Čecha 
a doma spolu mluvili česky, ale jejich děti už 
ne. S manželem četli české knihy, Češi v Iz-
raeli uznávali TG Masaryka, uctívali českou 
vlajku, a když někdy a někde zaslechli českou 
hymnu, stále je to dojímalo. Já jsem řekla, že 
mám také jednu přítelkyni, která byla v Tere-

zíně a že se taky vrátila. Ptala se na její jmé-
no, a když jsem řekla, že se jmenuje Mirjam 
Stampfová radostně a rychle zareagovala, že 
spolu byly v Terezíně dokonce na jednom blo-
ku L 410, což si ještě obdivuhodně pamatova-
la a po válce byly zase na ozdravném pobytu 
v Tatrách. Jestli se s Mirjam ještě setkám, ať ji 
od ní pozdravuji. Paní se nás potom ptala od-
kud jsme, když jsem řekla, že z Jevíčka, řekla 
nám, že tam měli příbuzné, že bydleli na ná-
městí, ale všichni zahynuli. Když jsme se spo-
lu loučily, paní mně dala svou adresu s připo-
mínkou, když bych byla někdy v Izraeli, abych 
ji tam navštívila, že bydlí v Tel-Avivu. Při lou-
čení jsme si podaly ruce a já jsem ji objala 
i její dceru a ona s dojetím řekla, že je šťastná, 
že jejich dům je sice už zbouraný, ale přesto 
je zde někdo přivítal. Toto setkání v nás zane-
chalo dojemné pocity. Mirjam Stampf se vrá-
tila z Terezína, ale celá její rodina tam zahy-
nula. Nastěhovala se k jejich bývalé služebné 
Marii Vránkové a říkala jí matko. Maturovala 

v Jevíčku v roce 1948. Potom asi studovala 
sociologii v Olomouci. Také se tam provdala 
a narodil se jí jediný syn, kterému dala jméno 
Michal po svém bratrovi, aby alespoň to jmé-
no žilo, když on jako chlapec musel zahynout. 
Manželství se asi moc nevydařilo, její manžel 
emigroval do Švýcarska a za několik let za 
ním odešel i Michal. Když zemřela jejich bý-
valá služebná paní Marie Vránková, Mirjam 
každý rok o Dušičkách jezdila s věnečkem na 
její hrob. Jednou jsem se s ní konečně setka-
la a říkala jsem jí o tom mém setkání s paní 
Berovou v Prostějově a že ji mám od ní po-
zdravovat, Mirjam neřekla ani slovo a nechtě-
la o jejich pobytu v Terezíně vůbec mluvit. 
Pochopila jsem, že si nechtěla připomínat ty 
kruté chvíle v Terezíně. Později Mirjam zemře-
la asi na celoživotní strádání na Alzheimovu 
chorobu v ústavu.
Jak je svět malý, když i v Izraeli se ví, že exis-
tuje Jevíčko.

Anna Langerová

Jak třídili naši spoluobčané jednotli-
vé komodity v roce 2011, je uvedeno 
v tabulce (údaje v tunách)
Papír 53,8
Plast 24,6
Sklo barevné 35,9
Nápojový karton 0,5
Celkem vytříděno 114,8
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE o konání 24. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanove-
ním § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
informuje o konání 23. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:
zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, 
Palackého nám. 1, Jevíčko 
Doba konání:
14. 11. 2012 od 16:00 h
Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu
 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka 

č. 5 na rok 2012
 7) Inventarizace majetku města
 8) Korespondence, různé
 9) Diskuse
 10) Usnesení

V Jevíčku dne 26. 10. 2012
Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 23. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 17. října 2012
23/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Vojtěch 

Hebelka, Ing. Antonín Staněk, Pavla 
Konečná,

b) program zasedání,
c) rekapitulaci akcí obnovy připravovaných 

v rámci městského programu regenerace 
památek v MPZ Jevíčko na rok 2013,

d) koupi pozemků p. č. 529/4 (9 m2) a p. č. 
1740/7 (163 m2), oba ostatní plocha v k. 
ú. Jevíčko-předměstí za cenu 50 Kč/m2, 
celkem 8.600 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností QUATRO CS, spol. 
s r. o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 
Praha 1 na koupi pozemků p. č. 529/4 
a p. č.1740/7, oba ostatní plocha, 

e) vícepráce na akci: „Úprava bytové jednot-
ky v 1. NP DPS Jevíčko, Kobližná 125“ 
od firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., 

Třebovská 431, 569 43 Jevíčko v částce 
111.198 Kč vč. DPH, které budou hrazeny 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

f) výsledek výběrového řízení na veřejnou za-
kázku „Protipovodňový výstražný systém 
města Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala společnost Mopos Com-
munications, a. s., IČ 26222396, Roky-
canova 2798, 530 02 Pardubice,

g) nabídku v rámci zadávacího řízení na 
„Protipovodňový výstražný systém města 
Jevíčko“ a SOD mezi Městem Jevíčko 
a společností Mopos Communications, a. 
s., IČ 26222396, Rokycanova 2798, 530 
02 Pardubice na vybudování varovného 
a vyrozumívacího systému v ochraně před 
povodněmi za částku 1.295.701 Kč bez 
DPH,

23/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Martu 
Pocsaiovou a Ing. Františka Bušinu,

23/3  Zastupitelstvo b e r e  n a  v ě dom í :
a) zprávu o činnosti SPOZ za období 10/2011 

– 10/2012,

b) zprávu ředitelky MŠ Jevíčko k zahájení 
školního roku 2012/2013, 

c) zprávu ředitele ZŠ Jevíčko k zahájení 
školního roku 2012/2013, 

d) zprávu ředitele ZUŠ Jevíčko k zahájení 
školního roku 2012/2013,

23/4  Zastupitelstvo   r  u  š  í :
a) usnesení ZM 21/1 písm. m) ze dne 22. 8. 

2012 – ZM schvaluje prodej domu č. p. 
263 na ul. Okružní II v Jevíčku a pozemků 
p. č. st. 191 (161 m2) – zastavěná plocha 
a nádvoří, p. č. 115 (278 m2) – zahrada 
a p. č. 122/2 (263 m2) – zahrada, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí panu Michalu 
Dlouhému a Evě Dlouhé bytem Skřípov 
57, 798 52 Konice za cenu 750.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč s podmínkami 
zakotvenými v kupní smlouvě dle zápisu,

23/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 
a) radu města zpracováním návrhu pravi-

del na uveřejňování politických inzerátů 
v Jevíčském zpravodaji.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 52. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 17. září 2012
1/52 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 35.000 Kč pro T. J. SK Jevíč-
ko – oddílu kopané na provoz z rozpočtu města,
2/52 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 25.000 Kč pro TJ Cykloklub 
Jevíčko na podporu akce „Závod míru nejmlad-
ších“ z rozpočtu města,
3/52 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko pro TJ 
Cykloklub Jevíčko k uspořádání společensko 
kulturní akce v rámci pořádání 37. ročníku cyk-
listického závodu „Závod míru nejmladších – 
GP Matoušek 2013“, který proběhne ve dnech 
11. – 12. 5. 2013,
4/52 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru projednáním možného prodeje 3 
městských pozemků p. č. 2303 – ostatní plo-
cha (669 m2), p. č. 2305 – trvalý travní porost 
(3603 m2) a p. č. 2308 – ostatní plocha (453 

m2), vše v k. ú. Zadní Arnoštov s žadatelem 
s termínem do 17. 10. 2012,
5/52 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 3059/3 – trvalý travní porost (637 m2) 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,
6/52 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru projednáním možnosti odkoupení 
pouze jednoho pozemku p. č. 529/4 – ostatní 
plocha (9 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí s ter-
mínem do 17. 10. 2012,
7/52 Rada schvaluje žadatelce úpravu ná-
jezdu do garáže a nájezdu do zahrady u RD č. 
p. 702 na ul. K. Appla v rozsahu dle zápisu,
8/52 Rada schvaluje umístění stavby pod-
zemního kabelového vedení NN 0,4 KV na po-
zemku p. č. 1757/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí (pro 
střešní FVE) a smlouvu o právu k provedení stav-
by a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene mezi Městem Jevíčko a S&M Deve-
lop, s. r. o., Třebovská 809, Jevíčko,
9/52 Rada schvaluje prodejní cenu publika-
ce „Moje město Jevíčko – od pravěku k součas-
nosti“ na částku 30 Kč vč. DPH,
10/52 Rada schvaluje zakoupení LCD te-

levizoru s držákem do IC Jevíčko do částky 
14.000 Kč vč. DPH,
11/52 Rada schvaluje úhradu za odborné 
posouzení nabídek v rámci VŘ Ing. Vladimírem 
Pavlíkem ve výši 10.000 Kč bez DPH + dopra-
va,
12/52  Rada schvaluje CN firmy NEPO 
– Jiří Nedvěd, Lidická 1129, Kyjov k prove-
dení revize a opravy herních prvků zahradní-
ho nábytku za budovou ZŠ Jevíčko za částku 
3.700 Kč bez DPH,
13/52 Rada schvaluje přidělení vývěsní 
skříňky na Palackého náměstí pro potřeby ZUŠ 
Jevíčko,
14/52 Rada schvaluje zajištění opravy 
a provedení STK na vozidle Peugeot Boxer za 
částku max. 6.000 Kč vč. DPH,
15/52 Rada schvaluje výměnu podlahové 
krytiny ve vstupní místnosti Domu hasičů do 
částky max. 5.500 Kč vč. DPH,
16/52 Rada schvaluje zakoupení fasádní 
barvy s penetrací na opravu fasády po prove-
dených zednických pracích na Domu hasičů do 
částky max. 3.400 Kč vč. DPH,
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RŮZNÉ

Policejní zprávy říjen 2012
2. 10. 2012 Pohřešu-
je se – pomozte prosím!
Odešel 30. září 2012. 
Byla neděle ko-
lem 14:30 hodin. Od té 
doby se nikomu z blíz-
ké rodiny neozval. Opa-
kované prověrky ve 
zdravotnických zaříze-

ních, u přátel i příbuzných nepřinesli žád-
ný výsledek. Bohužel prozatím neú-
spěšné byly i pátrací akce, do nichž 
se zapojili nejen policisté a po-
licejní vrtulník s termovizí, ale 
i dobrovolní hasiči a místní oby-
vatelé. POPIS:  
Pohřešovanému muži je 37 let. Je 
vysoký 183–187 centimetrů, má hu-
benou postavu, hnědočerné krátké vlasy, 
oválný obličej a hnědé oči. Na sobě by měl 
mít oblečenou zateplenou mikinu bez kapu-
ce khaki barvy, sportovní černé tepláky a bílé 
tenisky. Pohřešovaný z místa bydliště odešel 
bez dokladů a finančních prostředků. Jeho 
mobilní telefon je vypnutý. 
Policie ČR žádá všechny občany, kteří by 
mohli podat jakoukoliv informaci o poby-
tu, výskytu nebo pohybu pohřešovaného: 
KREJCAR Miloš, 1975, trvale bytem Jevíč-
ko, K. Appla 648, aby neprodleně podali 
zprávu na tísňovou linku Policie ČR 158.

SVITAVY: Seniorka uvěřila a přišla o pe-
níze 
Během dopoledních hodin otevřela senior-
ka ze Svitav jí neznámé ženě dveře  své-
ho bytu. Domnívala se, že jde o poštovní 
doručovatelku. Ta  se ochotně nabídla, že 
zajde na poštu a zaplatí za starou paní in-
kaso a potvrzení o zaplacení přinese další 
den. Nestalo se tak.  Když ale za dva dny 

přišla upomínka, že inkaso není zapla-
ceno, pak teprve důvěřivá seniorka 

prohlédla. Do domu si evidentně 
vpustila podvodnici, která ji při-
pravila o 6 tisíc korun.
K popisu  můžeme pouze uvést, 
že osoba měla být vysoká asi 

150 centimetrů, měla mít sil-
nější postavu, krátké tmavší vlasy 

a tmavší oblečení.  

Dá se předpokládat, že se osoba uvedeného 
popisu může podobného jednání dopustit 
znovu!
Chceme proto touto cestou veřejnost va-
rovat. Nikdy cizí osobě nedávejte do ru-
kou vlastní peníze! A pokud přeci jen 
u vašich dveří zazvoní osoba podobného 
popisu a bude po vás chtít nějakou fi-
nanční hotovost, zavolejte okamžitě na 
linku 158.

Usnesení z 53. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 11. října 2012
1/53 Rada schvaluje výměnu okna v bytě č. 1 
v Zadním Arnoštově 35 do částky max. 10.000 Kč  
vč. DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka vč. práce,
2/53 Rada schvaluje vydání souhlasu s exis-
tující stavbou transformační stanice na pozemku 
p. č. st. 1347 v k. ú. Jevíčko-předměstí, z důvodu 
zápisu tohoto objektu do KN a schvaluje uzavření 
smlouvy mezi Městem Jevíčkem a VČE, s. p. Hra-
dec Králové na pronájem uvedené parcely za část-
ku 3.140 Kč s každoročním zvýšením dle nárůstu 
inflace,
3/53 Rada schvaluje udělení licence na autobu-
sovou linku č. 251 Skalice nad Svitavou-Boskovice-
-Velké Opatovice-Jevíčko pro dopravce ZDAR, a. s., 
Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou,
4/53 Rada schvaluje výměnu okna do koupelny 
a výměnu radiátoru v RD na ul. Biskupická 364 
do částky max. 10.000 Kč vč. DPH z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,
5/53 Rada pověřuje IT naceněním úpravy 
chodníku před domem 76 na ul. Růžová s termí-
nem do 15. 10. 2012,
6/53 Rada pověřuje IT naceněním úpravy plo-
chy před domem 811 na ul. Růžová s termínem 
do 15. 10. 2012,
7/53 Rada schvaluje odprodej nepotřebného 
materiálu v celkové částce 700 Kč žadateli dle zápi-
su,
8/53 Rada schvaluje CN společnosti Elek-
trowin, a. s., ke zpracování Směrnice základních 
rizik ekologické újmy za částku 9.000 Kč vč. DPH 
na objekty uvedené v zápisu,
9/53 Rada schvaluje náhradní výsadbu dřevin 
dle doporučení komise ŽP za částku 47.292 Kč vč. 
DPH dle CN Petr Dokoupil – Zahrada pro Vás,
10/53 Rada schvaluje prodloužení smlouvy 
o zprostředkování prodeje č. p. 63 v Zadním Ar-
noštově mezi Městem Jevíčko a realitní kanceláří 
Matras&Matras, pobočkou Moravská Třebová,
11/53 Rada pověřuje místostarostu ve spolu-
práci s Ing. Janíkovou přípravou dotační žádos-
ti na projekt dle zápisu v rámci probíhající výzvy 
z OPŽP,
12/53 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Je-
víčko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace 
na činnost a provoz turistického informačního cen-
tra v Jevíčku ve výši 42.673 Kč z rozpočtových pro-
středků Pk,
13/53 Rada schvaluje úpravu smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor o pronájmu sálu Zámečku 
o povinnosti uhradit pronajímateli částku určenou 
dle ceníku inventáře popř. uhrazení opravy poško-
zeného majetku,

14/53 Rada schvaluje CN společnosti Aleš Ertl 
– Lesní a obchodní činnost, Vrchlického 828, Je-
víčko a realizaci kácení 10 ks vrby křehké v osadě 
Zadní Arnoštov za částku 26.000 Kč bez DPH,
15/53 Rada schvaluje CN společnosti Vodní 
zdroje Chrudim, s. r. o., na monitoring zrekultivo-
vané skládky v lokalitě Kopřivova zmola pro rok 
2012 v souladu s příslušnými normami ve výši 
26.023 Kč vč. DPH,
16/53 Rada schvaluje provedení asfaltovacích 
prací na ul. K. Appla dle zápisu za částku 17.136 
Kč a pověřuje investičního technika naceněním 
oprav komunikací na ulicích Dr. Klimeše a Smo-
lenská,
17/53 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bi-
dmon, s. r. o., Jevíčko k výměně plynového kotle 
v bytě č. 4 na ul. K. Čapka 782 za částku 27.410 Kč 
bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčko,
18/53 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bi-
dmon, s. r. o., Jevíčko k výměně plynového kotle 
v bytě č. 7 na ul. K. Čapka 782 za částku 27.410 Kč 

bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčko,
19/53 Rada schvaluje zpracování splátkového 
kalendáře k úhradě dlužného nájemného ve výši 
4.558 Kč za užívání bytu na ul. K Čapka 783 žada-
telce dle zápisu s povinností hradit běžné nájemné,
20/53 Rada schvaluje CN firmy Tesařství – Ber-
ka, U Cihelny 631, Jevíčko k opravě podhledů 
na bytovém domě 128 na ul. Kobližná za částku 
12.640 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka,
21/53 Rada pověřuje vedoucího organizačního 
odboru zajištěním souhrnu volných parcel pro vý-
stavbu RD s termínem do 15. 10. 2012,
22/53 Rada schvaluje zhotovení transparen-
tu na tradiční hudební akce za částku 3.500 Kč 
bez DPH,
23/53 Rada schvaluje zakoupení konvektoru 
232/USB pro potřeby regulace topení na Zámečku 
za částku 432 Kč vč. DPH.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

17/52 Rada schvaluje zakoupení PC, LCD 
monitoru, operačního systému a licenci Offi-
ce 2010 pro potřeby MěÚ Jevíčko jako výmě-
nu za již nevyhovující PC na OVÚP v částce 
do 25.800 Kč vč. DPH,
18/52 Rada schvaluje pronájem pozemků 
p. č. 3566 (330 m2) – trvalý travní porost, 5178 
(2303 m2) – orná půda, 5326 (2994 m2) – tr-
valý travní porost, 5336 (587 m2) – orná půda, 
5415 (6347 m2) – ostatní plocha a 5477 (1767 

m2) – ostatní plocha a podíl o velikosti id 1/12 
pozemků p. č. 4224/1 (4587 m2) – orná půda 
a 4225 (1750 m2) – orná půda, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí Hanácké zemědělské společnosti 
Jevíčko, a. s., za celkovou cenu 5.445 Kč/rok,
19/52 Rada schvaluje pronájem pozemku 
p. č. 52/1 (2537 m2) a část pozemku p. č. 70/3 
(1600 m2) oba zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov 
paní Markétě Krejčí a Petru Krejčímu za celko-
vou cenu 4.137 Kč/rok,

20/52 Rada schvaluje pronájem pozemku 
p. č. 2451/1 (1743 m2) – zahrada v k. ú. Zad-
ní Arnoštov Miluši Henslové za celkovou cenu 
1.743 Kč/rok,
21/52 Rada schvaluje CN firmy Auto-
opravna Nárožný, s. r. o., Jevíčko k opravě vozi-
dla Š-Forman 2E2 4454 za částku cca 5.000 Kč 
bez DPH.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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Zajímavé besedy se dne 17. října zúčastnili re-
daktoři školního časopisu Objev Základní školy 
Jevíčko. V dopoledních hodinách do školy za-
vítal Norman Eisen, velvyslanec Spojených stá-
tů, aby pozdravil Jennifer Mohr-Whitman, ame-
rickou učitelku angličtiny. Při této příležitosti 
zhlédl výuku na naší škole a setkal se s žáky 
i učiteli. Z téměř hodinového velmi srdečného 
setkání plného úsměvů si všichni zúčastnění 

odnesli nejen zajímavé poznatky, ale i drobné 
dárečky věnované přímo z Bílého domu, jelikož 
Barack Obama, prezident USA, je dlouhodo-
bým přítelem amerického velvyslance. Překva-
pením bylo, že jeho matka pochází z někdej-
šího Československa. Zřejmě i proto Norman 
Eisen o naší zemi hodně ví a Prahu považuje za 
jedno z nejkrásnějších měst světa.

Mgr. Hana Veselková

ŠKOLY

Návštěva velvyslance USA v Základní škole Jevíčko

Setkání s mladou režisérkou

Okénko mateřské školy

V Základní škole Jevíčko nás jednoho dne čeka-
lo velké překvapení. O přestávce jsme se potkali  
s Terezou Nvotovou. Jedná se o 24letou slo-
venskou herečku a režisérku, kterou v sou-
časné době můžeme vidět v televizním seri-
álu Gympl. Do Jevíčka přijela natočit spolu 
s Českou televizí dokumentární film o americ-
ké učitelce Jennifer Mohr-Whitman, která na 
naší škole vyučuje anglický jazyk. Natáčeli jak 
průběh vyučovacích hodin s rodilou mluvčí, 
tak i dění o přestávkách. Při téhle příležitosti 
jsme se s ní setkali a povídali jsme si o živo-
tě.  Zajímavé je, že doma nemá televizi a fil-
my si promítá projektorem na zeď. Dokumen-
tární film o působení Jennifer Mohr-Whitman 

v naší škole uvidíme v televizi pravděpodobně 
až v roce 2014. 

Jana Valíčková a Kateřina Popelková,  
redaktorky časopisu OBJEV ZŠ Jevíčko

Poděkování
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat  spon-
zorce, která si nepřála být jmenována, za za-
koupení průlezky „Housenka“ na zahradu MŠ.
Největším poděkováním je ale jistě radost dětí.

Dita Mlčochová

Beseda  
s Ivonou Březinovou
Dne 2. října 2012 se v Městské knihovně v Je-
víčku uskutečnila pro žáky 8. a 9. ročníku Zá-
kladní školy v Jevíčku beseda se spisovatelkou 
Ivonou Březinovou. Ivona Březinová píše knihy 
pro děti a mládež, zaměřuje se na nejrůznější 
žánry: od fantasy až po encyklopedie. V jejích 
knihách se často objevují témata odkrývající zá-
vislosti či různé nemoci, nad kterými člověk čas-
to jen vrtí hlavou. Příkladem je série knih Holky 
na vodítku, ve kterých autorka popisuje, jak je 
těžké se vyléčit ze závislosti. 
A jak se autorka k tomuto tématu vlastně do-
stala? 
Už jako malá pětiletá holčička si Ivona Březino-
vá řekla, že se stane spisovatelkou. Tento sen se 
jí ale splnil až ve 33 letech. V té době už měla 
dvě dcery a strach z toho, že by i ony mohly 
do takové kaluže, jako je závislost, spadnout, ji 
dohnal k nápadu vymyslet „Desatero pro závis-
lost“. Celý rok chodila do léčeben za těmi, kteří 
se chtějí z „postižení“ dostat. Sbírala zde jejich 
poznatky o odvykání a použila je do svých knih. 
V budoucnu se spisovatelka chystá napsat sérii 
knih, tentokrát s názvem Kluci na řetězu. Nej-
spíše se bude pojednávat o závislosti na alkoho-
lu, počítačových hrách a sociálních sítích. 

Zdeňka Mauerová,  
redaktorka časopisu OBJEV ZŠ Jevíčko

Halloween v MŠ
Již třetím rokem jsme se sešli na Halloween-
ské dílně, která se konala v úterý 23. 10. 2012 
ve sluníčkové třídě. Rodiče s dětmi měli mož-
nost vytvořit si výrobky z přírodních materiá-
lů, které děti pomáhaly sbírat při vycházkách. 
Šikovností a improvizací rodičů a dětí vznik-
ly originální díla, jako čarodějnice a strašidla 
z dýní, brambor a jiných přírodnin.
Dílnu jsme ukončili Halloweenským lampió-
novým průvodem k jevíčské kašně, kde jsme 

se společně vyfotili a rozloučili. Zájem o akci 
byl překvapivě veliký, což nás potěšilo a moti-
vovalo k přípravám dalších akcí!

Mlatečková Eva, Lišková Světlana  
a Zatloukalová Martina
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Burza škol Svitavy 
V úterý 2. 10. 2012 se ve svitavském Středisku kulturních služeb Fabrika 
uskutečnila Přehlídka středních škol. Přehlídky se zúčastnilo 44 středních 
škol a žáci základních škol měli rozhodně z čeho vybírat.
Našemu gymnáziu byly přiděleny dva stoly v kongresovém sále. K prezen-
taci naší školy jsme měli připravené video, a proto nám nezbylo nic jiné-
ho, než naše konkurenty zastínit promítacím plátnem. Ti se ale nenechali 
a domluvili menší přestavbu, aby byli také vidět.
O jevíčské gymnázium projevilo zájem velké množství žáků. Naše infor-
mační letáčky byly během pár hodin rozebrány a my jsme museli zbytek 
přehlídky zvládnout s prázdnýma rukama.
Rozebrali si žáci základních škol informační letáčky s opravdovým zájmem 
nebo jen „aby se neřeklo“?  Na tuto otázku nám bohužel odpoví až při-
jímací řízení.

Julie Junková 

Výtvarná soutěž „Zdravá a nemocná 
příroda Pardubického kraje“

Dne 8. 10. 2012 se studentky Gymnázia Jevíčko Natálie Jirglová (4. 
S) a Monika Mazalová (6. S) vypravily do Pardubic převzít ceny, 
které získaly ve výtvarné soutěži „Zdravá a nemocná příroda Par-
dubického kraje“. Do soutěže se zapojilo víc jak tisíc soutěžících 
a naše studentky se umístily v desítce nejlepších. Předávání cen se 
zúčastnila členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, 
kulturu a památkovou péči 

Gymnázium Jevíčko 
A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko 
tel.: 461 327 805, 461 327 831 
e-mail: skvarilova@gymjev.cz, info@gymjev.cz 
Domov mládeže, tel.: 461 327 806 
www.gymjev.cz  

 

zve zájemce o studium i širokou veřejnost na 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
9. listopadu 2012 

8:00 – 16:00 
  
Gymnázium otevírá následující obory: 

- čtyřleté studium s všeobecným zaměřením 
- čtyřleté studium s humanitním zaměřením 
- od 1. 9. 2013 hodláme otevřít nový obor 

Veřejnosprávní činnost 
 Program: 

1) Prohlídka budovy školy a domova mládeže 
2) Setkání s učiteli a studenty 
3) Workshopy 
4) 13:00 koncertní vystoupení žáků gymnázia v aule 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

  
  http://www.facebook.com/pages/Gymnázium-
Jevíčko/246947818757559 
  https://twitter.com/GymplJevicko  
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Mladí hasiči z Jevíčka vstoupili do nového ročníku hry PLAMEN zlatem
V průběžném pořadí byli mladší žáci na 3. místě 
a starší drželi příčku první. Naše napětí stoupa-
lo ještě více a doufali jsme, že udržíme 1. místo 
u starších žáků. Pokud se nám to podaří, bude 
to úspěch, který náš sbor dobrovolných hasičů 
nepamatuje snad 20 let. O půl druhé odpoledne 
vedoucí sčítací komise vyšel ze svého místa výpo-
četní techniky a vyvěsil celkové výsledky mladších 
žáků. Naše radost nebyla taková jako u průběž-
ných výsledků, ale výsledek to byl přeci jenom 
chvályhodný. Naši mladší žáci se umístili na 9. 
místě z 34 zúčastněných. Teď už jenom čekání na 
výsledky starších žáků. V průběžném pořadí pořád 
zlatá medaile. O půl čtvrté to přišlo, vedoucí sčí-
tací komise přišel a vyvěsil celkové výsledky star-
ších žáků. Všech 41 družstev chtělo vědět, jak to 
dopadlo. U výsledkové tabule byla veliká tlačenice, 
ale největší radost jsme měli my. Zlatá medaile 
a nejlepší výchozí pozice do jarního kola hry PLA-
MEN je naše – máme zlatou medaili. 

S velikou radostí a perfektní náladou vyrážíme 
domů. Naši členové chtějí vystoupit v Chorni-
cích, ale o tu radost se s námi jedou podělit 
do Jevíčka. Zde už nás očekávají zástupci SDH 
a někteří rodiče. Po uklizení autobusu vypuk-
nou oslavy. Pan starosta SDH nás pochválil a už 
byl ten správný čas na šampaňské. Po přípit-
ku si uklidíme autobus, poděkujeme panu řidi-
či a s myšlenkou „musíme na jaře zabrat, ať to 
dotáhneme až na republiku“ odcházíme domů. 
Veliké poděkování patří hlavně našim vedoucím 
– Janu Richtrovi, Jiřímu Bidmonovi, Markétě 
Alexové a Ladislavu Jeřábkovi. Ti se nám věno-
vali a předali své znalosti. Dále musíme podě-
kovat výboru SDH Jevíčko a Městu Jevíčku za 
podporu v našem zápolení. Veliké poděkování 
patří panu Josefu Kozelkovi za pohodlnou cestu 
autobusem. 
Doufáme, že naše výsledky budou čím dál lepší.
Za kolektiv vedoucích mladých hasičů Bidmon Jiří

Prevence rizikového chování
Letošní školní rok žáci 6. ročníku Základní 
školy v Jevíčku opět zahájili třídenním zážit-
kovým seminářem „Spolu ruku v ruce“ na Šu-
bířově. Pro děti byl opět připraven zajímavý 
bohatý program vedoucí ke stmelování kolek-
tivu, k rozvoji kreativity, spolupráci, vzájemné 
pomoci. Některé aktivity žákům ukázaly, jak 
smysluplně trávit volný čas. Ke zdaru akce 
přispělo krásné slunné počasí, ale také výbor-
ná parta žáků šestých tříd. Pro organizátory 
je právě zájem dětí o aktivity a nadšení z pl-
nění zadaných úkolů tou nejlepší odměnou. 
Z akce jsme pořídili krátká videa a spoustu 
fotografií, které byly zpracovány do prezenta-
ce, jež byla promítnuta na třídní schůzce ro-
dičům. Těm také patří poděkování za finanční 

příspěvek na akci. 
V rámci Minimálního preventivního progra-
mu (MPP) proběhne během školního roku 
řada dalších akcí, do kterých budou průběž-
ně zapojeny všechny třídy. Za zmínku stojí 
blok besed s mluvčí Policie České republi-
ky plánovaný na měsíc březen. Na konec 
školního roku je připravován Den prevence, 
v jehož rámci promítáme film „Seznam se 
bezpečně“, který poukazuje na nebezpečí 
kyberšikany. Pro dívky 6. ročníku každoroč-
ně probíhá beseda o dospívání. Smutným 
faktem je, že besedu o kouření zařazujeme 
již pro žáky pátých tříd.
V měsíci říjnu se konalo setkání se spiso-
vatelkou Ivonou Březinovou, která s žáky 

Kolektiv mladých hasičů SDH Jevíčko vstoupil 1. 
září 2012 do nového ročníku celostátní hry PLA-
MEN. Hned na druhé schůzce, které míváme kaž-
dý pátek od 16.00 hodin v domě hasičů, jsme 
začali společně trénovat všechny disciplíny pod-
zimního kola hry PLAMEN – Závod požárnické 
všestrannosti. Tento závod spočívá v přespolním 
běhu (délka dle kategorie, cca 2 km) a plněním 
úkolů na stanovištích – kontrolách  K1 – K6. Sta-
noviště jsou: střelba ze vzduchovky, požární ochra-
na, překonání překážky po vodorovném laně, topo-

grafie, uzlování a zdravověda. Při tomto tréninku 
se naučil kolektiv MH spoustu nových a praktic-
kých věcí. Samozřejmostí je trochu zábavy a legra-
ce. Co se kolektiv mladých hasičů a dorostenci na-
učili, měli všichni možnost předvést na okresním 
kole ZPV 20. 10. 2012 v Rozhraní. 
Protože nás šikovný řidič Josef Kozelek dopravil 
na místo konání soutěže celkem rychle, měli jsme 
startovní čísla hned mezi prvními. Za slunečného 
počasí a dobré nálady se soutěžilo velice dobře. Po 
doběhnutí všech našich hlídek a zástupců dorostu 
jsme už jen vyčkávali, jak dorazí ostatní soutěžící 
a nakonec, jak celé zápolení sčítací komise vyhod-
notí. Během naší zábavy – hraní společenských 
her, jsme si pochutnali na obědě a chodily sledo-
vat průběžné výsledky. Jako první byly vyvěšeny 
výsledky dorostu. Po jejich zhlédnutí už byly hned 
dva důvody k oslavám a věděli jsme, že domů neje-
deme s ostudou. Stanislava Ošlejšková v kategorii 
dorostenek zvítězila a Lukáš Hrubý obsadil per-
fektní 2. místo. Na 3,5 km dlouhé trati dorostu 
rozhodlo o vítězích pouhých 27 vteřin.

8. a 9. tříd besedovala o Holkách na vo-
dítku. Knihy pojednávají o složité cestě ze 
závislosti (např. příběh narkomanky Alice). 
Taktéž již proběhla přednáška s paní Jurko-
vou na téma Extremismus. 
V rámci prevence rizikového chování využívá-
me také akce, které nabízí ZUŠ, např. vystou-
pení tanečního oboru, kde žáci vidí jasnou 
ukázku toho, jak je možné využít volný čas.
Nedílnou součástí prevence je také další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Např. 
o podzimních prázdninách proběhl pokračují-
cí seminář na téma Šikana, metodik prevence 
se zúčastní „Setkání metodiků prevence“, kte-
ré organizuje PPP Ústí nad Orlicí.
Fotografie ze Spolu ruku v ruce a plán akcí 
v rámci MPP na www.zsjevicko.cz.

Mgr. Jiřina Finsterlová, metodik prevence

Sportovní klub Jevíčko, cyklistický odbor
Zájem o jízdu na kole začíná v Jevíčku kolem roku 
1890. První vysoké kolo měl zde Adolf Steindl, 
syn zdejšího mlynáře. Brzy však převládá zájem 
o jízdu na nízkém kole, tzv. „Roveru“. „Sportovní 
klub cyklistů“ byl v Jevíčku založen v roce 1898. 
Vynikajícím jeho členem byl tehdejší magistr lé-
kárny F. Špička. Jezdil na kole a kouřil při tom 
dýmku na dlouhé troubeli. 

Cyklistický odbor SK Jevíčko pořádal různé zá-
vody, např. 
I. Veřejné silniční cyklistické závody
v neděli dne 29. srpna1926
Součástí závodu byla:
Jízda zahajovací na 15 km
Jízda nováčků na 6 km
Jízda juniorů na 8 km
Jízda o přebor SK. Jevíčko na 10 km
Ukázková jízda členů SK Jevíčko za motorovým 
vodičem (1. Sláma František, vodič Ing. Miloš Ba-
reš, 2. Malík Jan, vodič František Přichystal)
II. veřejné silniční cyklistické závody
s hlavní jízdou do Moravské Třebové se konaly 

v neděli dne 10. července 1927 
Dopoledne a odpoledne jízdy na „Trianglu“. 
Z Jevíčka se zúčastnili závodníci: Sláma Franti-
šek, Turek Rudolf, Brabec Jaroslav, Svojanovský 
Jan, Sedláček Karel, Sponer Karel, Vrbický Vladi-
mír, Weinerk Alois. 
III. veřejné silniční závody
v neděli dne 17. června 1928 uskutečnil SK. Jevíč-
ko, cyklistický odbor 
na trati Jevíčko, Šebetov, Horní Štěpánov – Je-
víčko.
Za Jevíčko závodili: Brabec Jaroslav, Ertl Josef, 
Huslik Otakar, Sedláček Jindřich, Svojanovský 
Jan, Piták František, Vrbický Vladimír, Weinerk 
Alois.
Po této době činnost cyklistického odboru SK Je-
víčko upadá, ale v malé míře trvá až do roku 1938. 
V různých letech se vyskytují úspěšní cyklisté ať 
již z Jevíčka nebo např. Strnad z Jaroměřic.
Cyklistický klub se scházel ve chvalně známé re-
stauraci „František Pelzl“, Kostelní ul. 135 (dnes 
Sport), kde měl sněmovní místnost.

Ing. Jan Suchomel
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI           LISTOPAD 2012 

Čtvrtek 1. listopad 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
18:00 PILATES 

gymnázium 

Pátek 2. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 6. listopad 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 7. listopad Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 8. listopad 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
18:00 PILATES 

gymnázium 

Pátek 9. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Pondělí 12. listopad Z A V Ř E N O 16:00 POndělníTVOŘENÍ 
ŠPERKY Z FIMO HMOTY 

Úterý 13. listopad 

9:30 HRÁTKY S DĚTMI 
cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 2 roky 
10:30 beseda na téma 

FINANČNÍ 
BUDOUCNOST MÉHO 

DÍTĚTE  

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 14. listopad Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 15. listopad 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
18:00 PILATES 

Pátek 16. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 20. listopad 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 21. listopad Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 22. listopad 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
18:00 PILATES 

gymnázium 

Pátek 23. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 27. listopad 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 28. listopad Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 29. listopad 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
18:00 PILATES 

gymnázium 

Pátek 30. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

 

 PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 7. listopad Babské rady 

Středa 14. listopad Den pro důchodce - Zámeček 

Středa 21. listopad Seznamování s bylinkami 

Středa 28. listopad Výtvarná dílna s Jiřinou a Květou 

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

Pokud máte zájem zveřejnit svoji akci v rámci přehledu, kontaktujte Turistické informační centrum 
Jevíčko, Palackého nám. 1, tel.: 461 542 812, 736 752 611 nebo pište na: Infojevicko@seznam.cz.
Další informace naleznete také na webových stránkách města: www.jevicko.cz.

03.11. 08:30 BTM v pincu, kraj Pardubice a H. Králové, kategorie dorost, Žlíbka
04.11. 08:30 BTM v pincu, kraj Pardubice a H. Králové, kategorie starší žáci, Žlíbka
04.11. 10:00 Šachy – utkání krajského přeboru, Jevíčko – Boskovice, Hotel Morava
07.11. 14:30 Hrátky s dětmi, Mateřská škola Jevíčko
07.11. 19:00 Cvičení na míčích s A. Popelkovou, tělocvična ZŠ
08.11. 18:00 Nemoc je dohoda, přednáška s Ing. L. Bojanovskou, sál Zámečku, MěK
09.11. 08:00 Den otevřených dveří Gymnázia Jevíčko
11.11. 14:00 Festival mládežnických dechových orchestrů, Hotel Morava, ZUŠ a Město Jevíčko
14.11. 14:30 Hrátky s dětmi, Mateřská škola Jevíčko 
14.11. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ Jevíčko
14.11. 19:00 Cvičení na míčích s A. Popelkovou, tělocvična ZŠ
18.11. 10:00 Šachy – utkání základní soutěže, Jevíčko B – Vanovice, Hotel Morava
18.11. 15:00 Beseda s důchodci, Domov mládeže, Město Jevíčko a Sbor pro občanské záležitosti
21.11. 14:30 Hrátky s dětmi, Mateřská škola Jevíčko
21.11. 18:00 „Opus universum“ - koncert H. Blochové a L. Holzera, Synagoga
21.11. 19:00 Cvičení na míčích s A. Popelkovou, tělocvična ZŠ
23.11. 19:00 Derniéra Supershow Malohanácké muziky, Hotel Morava
24.11. 08:30 Volejbalový turnaj „Srstka Open“, areál Žlíbka + ZŠ, TJ Jevíčko
24.11. 16:00 Nedokončená dálnice Vratislav-Brno-Vídeň, přednáška, sál Zámečku, MěK
28.11. 08:00 Literárně výtvarná soutěž pro žáky ZŠ, Gymnázium Jevíčko
28.11. 14:30 Hrátky s dětmi, Mateřská škola Jevíčko
28.11. 17:00 Žákovský koncert ZUŠ Jevíčko, sál Zámečku
28.11. 19:00 Cvičení na míčích s A. Popelkovou, tělocvična ZŠ
30.11. 15:00 Vánoční dílna, Mateřská škola
30.11. 16:30 Rozsvěcení vánočního stromu na zahradě MŠ, Mateřská škola
30.11. 20:00 Maturitní ples Gymnázia Jevíčko, Hotel Morava

3. 11. sobota v 17:30 hod., Americký 
širokoúhlý film v českém znění: 
MUŽI V ČERNÉM 3
Zpátky do minulosti… Zachránit budoucnost. 
Režisér Barry Sonnenfeld se potřetí vrací k po-
pulárním komiksům, které vycházely v 90. 
letech. Ve sci-fi komedii jsou i tentokrát prota-
gonisty dva zaměstnanci tajné agentury MIB, 
která na Zemi dohlíží na mimozemské imigranty. 
Agent J se z nováčka vypracoval ve zkušeného 
pracovníka, ke svému staršímu parťákovi K má 
však i po čtrnácti letech spolupráce stále dost 
daleko… Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, 
Emma Thompsonová, Josh Brolin, Jemaine Cle-
ment a další.
Vstupné 69 Kč, 106 minut, mládeži přístupný 

10. 11. sobota v 17:30 hod., Český širo-
koúhlý film:
SIGNÁL
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové komedii Tomá-
še Řehořka, ve které vtipně a překvapivě roze-
hrává oblíbenou komediální zápletku o malém 
chytrém podrazu, který sází na lidskou chamti-
vost a touhu přechytračit sousedy. Protagonis-
ty příběhu jsou bratranci Kája a Filos, kteří se 
o prázdninách baví na účet venkovských balíků. 
Vedle obou podvodníků jsou vesničané vykresleni 
vesměs jako ziskuchtiví a hloupí hamižníci. Dále 
hrají: Karel Roden, Boleslav Polívka, Jiří Menzel, 
Eva Josefíková, Kateřina Winterová, Hynek Čer-
mák a další.
Vstupné 69 Kč, 115 minut, mládeži přístupný 

17.11. sobota v 17:30 hod., Americký 
širokoúhlý film v českém znění:
SNĚHURKA A LOVEC
Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, je-
jímuž zpěvu v legendární disneyovce naslouchá 
celá příroda. V téhle verzi křehká princezna ne-
váhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit 
s mečem v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou 
dobrodružnou fantasy, která možná paradoxně 
odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc, než 
Disneyho film. Alespoň to tvrdí její režisér Ru-
pert Sanders. Hrají: Kristen Stewartová, Charlize 
Theronová, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Bob 
Hoskins, Lili Coleová, Raffey Cassidyová a další.
Vstupné 69 Kč, 128 minut, mládeži přístupný

24. 11. sobota v 17:30 hod., Český širo-
koúhlý film:
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLED-
NÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Sportovní komedie Jana Prušinovského je své-
rázným prequelem úspěšného seriálu TV Nova 
Okresní přebor. Děj filmu se odehrává v časovém 
období, které těsně předchází začátku stejno-
jmenného seriálu. Ten začíná momentem, kdy 
hrdinové řeší, zda splní poslední přání svého 
zesnulého vůdce Pepika Hnátka a vysypou jeho 
popel do středového kruhu houslického hřiště. Po 
obrovském úspěchu televizního seriálu se produ-
centi rozhodli přenést současný fenomén a možná 
nejslavnější fotbalový klub v České republice i na 
plátna kin. Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vet-
chý, David Novotný, Luděk Sobota, Leoš Noha, 
Jaroslava Pokorná, Václav Kopta, Pavla Beretová, 
Pavel Kikinčuk, Alena Mihulová a další.
Vstupné 69 Kč, 108 minut, mládeži přístupný, do 
12 let nevhodný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české 
kinematografie.  

Změna programu vyhrazena.

Pozvánky z Velkých Opatovic
1. 12. Vánoční prodej u mapy – na výstavě si můžete prohlédnout a zakoupit vazby s vánoční 
tématikou,  perníkové zboží, výrobky z medu, šperky, svíčky, keramiku, knihy, koření, a další dár-
kové zboží – vánoční punč, teplá medovina, kulturní program – otevřeno od 9–17 hod. – Moravské 
kartografické centru 
9. 12. Adventní koncert v Moravském kartografickém centru - v programu vystoupí smíšený 
pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka a žesťový soubor Cantor Brass (ZUŠ Jevíčko) - začátek v 15 hod. 

Ve školním roce 2012/13 bude kromě cvičení pro nejmenší probíhat ně-
kolik dalších pravidelných akcí:

POndělní TVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky.
Charita Moravská Třebová pořádá program KAMARÁD, letos bude probí-
hat také v prostorách Paloučku. Můžete se přidat i vy, více na http://www.
ochmt.cz/charita/kamarad.html.
SPORTÍK – sportovní průprava pro děti 3 – 6 let, středy odpoledne od 
listopadu
PILATES – cvičení nejen pro ženy, čtvrtky od 18:00 v učebně hudební 
nauky na gymnáziu, CVIČENÍ JE DO KONCE KALENDÁŘNÍHO ROKU 
PLNĚ OBSAZENO
VÝTVARNÁ DOPOLEDNE – výtvarka pro nejmenší, pátky od listopadu
BESEDY v rámci projektu Ambasadorky na různá témata, jako je bankov-
nictví, výživa, kosmetika.
Na programu se průběžně pracuje. Místo a čas konání jednotlivých akcí 
upřesníme. Sledujte aktuality na www.jevicko.org/paloucek.
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Městská knihovna Jevíčko
Nemoc je dohoda s duší
8. listopadu v 18.00 hodin – sál zámečku. 
Přednáška Ing. Lenky Bojanovské.Téma před-
nášky je vliv prostředí, geny, systémy přesvěd-
čení, které mají negativní i pozitivnívliv na naše 
zdraví. Základní projevy lidského chování u tě-
lesných orgánů v nerovnováze podle čínské me-
dicíny. Význam nemoci pro náš život. Nenechte 
si ujít zajímavou přednášku o vlivu psychiky na 
naše zdraví.

Nedokončená dálnice Vratislav - Brno – Ví-
deň Tomáš Janda
Tomáš Janda vám v sobotu 24. listopadu 
v 16.00 hodin představí jeden z fenoménů 
krajiny v okolí Jevíčka - nedokončenou dál-
nici Vratislav - Brno - Vídeň. Na dokonče-
ní této důležité páteřní komunikace čeká ne-
jenom Jevíčko, obce a města na Malé Hané, 
ale i celá severní část Jihomoravského kraje 
a východní část kraje Pardubického. Bez do-
končení této důležité páteřní komunikace není 
možný (resp. je velmi komplikovaný) další 
ekonomický rozvoj této části České republiky. 
Bohužel zájem politiků, Ministerstva dopra-
vy, Ředitelství silnic a dálnic a dalších zain-
teresovaných na dostavbě této komunikace je 

až na drobné výjimky mizivý. Přijďte 
se seznámit s nadčasovým trasováním, pro-
jektováním a vlastní výstavbou dálnice 
Vratislav - Brno - Vídeň nejen v okolí Jevíčka. 
Přednáška bude provázena promítáním dobo-
vých plánů, projektů a fotografických záběrů ze 
stavby dálnice.

2. prosince – první adventní neděle 
Zámeček od 15.00 hodin – bližší informace na 
plakátu dárečkové neděle. 
Srdečně vás zveme na první adventní nedě-
li – dárečkovou, čeká na vás Ježíškova pošta, 
spousta krásných drobností pro vaše milované 
a tradiční punč výtečné chuti a síly.
Těšíme se na Vás.

Upozorňujeme všechny na rozšířenou půjčovní 
dobu 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 --- ---
Sobota 8.00 – 11.00

RŮZNÉ

„Toho nám byl čert dlužen!“ skončil udřený 
sedlák. „Zase bude vybírat daně a v kurnících 
a chlívcích nám zůstane málo dobytka. Zrzouš 
se už předem olizuje.“ Sedlák se bojácně ohlédl 
a honem dodal: „Eh, kdo by se staral o panské 
věci, raději půjdem za prací, té Marastin má od 
nás vždy málo. Poslouchat se musí, jinak by nás 
Zrzouš roztrhal, však všechno nějak dopadne.“
S tímhle pokorným zakončením Tomáš ovšem 
nesouhlasil. Hned si udělal plán. Bylo nutno 
nějakým způsobem dostat princeznu ze zámku 
– neboť jistě to ona byla – a odlákat aspoň na 
chvíli od ní Zrzouše. Poněvadž hradní kuchař 
byl s hospodářem známý, navedl ho k tomu, aby 
poradil hradnímu hejtmanu poslat cizí děvče na 

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

pole k lesu a tam ji nechat vázat snopy zcela 
u meze. Každému dá rozum, že tam bude nejví-
ce bodláků a trní od trnek a šípků, to se hodně 
potrápí. A jen ať se slečinka obleče po venkov-
sku, aby byla hodně ponížena.
Tomáš dobře počítal. Na druhý den totiž měl 
jít sám uhrabávat hospodářovo pole, hned dole 
pod panským. 
Den se probudil ospalým šedým jitrem, jak bývá 
ke konci léta. Tomášek hrabal, díval se na str-
niska, přes něž povíval chladný větřík, hnědé 
makovice, které kdysi byly růžovými květy, se 
truchlivě kolébaly u zpodmítaného žitniska 
a bylo tesklivo a ticho.
Pojednou se usmál. Na pole vyšla řada žen 
a okolo nich velkými skoky se hnal kocour Zr-
zouš. Všechny ženy byly oblečeny jak obvykle 
v tomto severním kraji – v temných sukních 
a šátcích – jen jedna měla květovanou sukni, 
bílý živůtek a červený šátek jako planoucí mák. 
Ženy se pustily do práce a pomalu vystupovaly 
na kopec. Děvče s rudým šátkem bylo vskutku 
při nejsvízelnější práci u meze. 

pokračování příště

Oblastní charita 
informuje

Oblastní charita informuje:
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
je v provozu každý pracovní den od 7:00–15:30 
hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová.
Kontakt D. Dokoupilová, tel. 739 002 744.

„Svatomartinské veselí“
Již po třetí se pokusíme navázat na staré lidové 
tradice spojené se svátkem sv. Martina a 8. 11. 
2012 uspořádáme v sále Na Písku ve spoluprá-
ci s VSŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové akci pod 
názvem „Svatomartinské veselí“. Akce je určena 
pro všechny handicapované osoby z celého MTJ 
regionu a Pardubického kraje.
Osobní záštitu nad touto akcí převzal hejtman 
Pardubického kraje pan Radko Martínek, kte-
rý také celou akci podpořil finanční částkou 
10.000,- Kč.

Sběr ramínek
Pokud máte doma přebytečná, nepoškozená ra-
mínka, prosíme, abyste nám je donesli na sběrná 
místa v budově Oblastní charity v MT (Svitavská 
44) nebo do Městské knihovny Ladislava z Bos-
kovic. Ramínka budou využita pro propagaci vý-
robků DS Domeček a STD Ulita.
Případným dárcům moc děkujeme!

Dobrovolnické programy Kamarád a TKS
Dobrovolnictví je snazší cesta k získání zaměst-
nání. Dobrovolníci mohou čerpat zajímavé be-
nefity – výhody, slevy, dárky, služby, získáva-
jí potřebné kontakty, zajímavé koníčky, mohou 
se touto cestou zviditelnit. Je to příležitost pro 
studenty jak získat zkušenosti, praxi a vzdělání, 
které jim nikdo nevezme. Dobrovolnictví je „IN“. 
Také OCHMT nabízí dobrovolnické programy. 
V rodinném centru Palouček se nyní schází šest 
dobrovolnic s dětmi z Jevíčka. Dobrovolnice spo-
lupracují se supervizorem, který odborně dohlíží 
na jejich práci a podílí se na realizaci programu. 
Absolvovaly také školení s Mgr. Jiřinou Holaso-
vou, která se věnuje rodinné terapii. 
Mezi další činnosti dobrovolníků patří vedení 
skupiny koledníků při Tříkrálové sbírce (TKS). 
V  roce 2012 byla TKS použita na přímou po-
moc: 60 000 Kč, nákup kompenzačních pomů-
cek: 30 000 Kč, na humanitární sklad: 18 000 
Kč a na podporu zdravotně handicapovaných: 
106 739 Kč.
Letos se bude TKS v našem regionu konat 4. 
až 6. 1. 2013. Nyní se již sestavují skupiny na 
TKS. Čím více se přihlásí dobrovolníků, tím více 
lidem budeme moci přinést požehnání, a tím i fi-
nanční pomoc více potřebným. 
Je hodně věcí, které můžeme ještě společně 
dokázat. Připojte se k nám už nyní.
Zájemci o dobrovolnictví kontaktujte p. Lexma-
novou na tel. 731 604 564 nebo e-mailem: pasto-
race.lexmanova@mtrebova.charita.cz
Další informace a kontakty najdete na našich in-
ternetových stránkách: www.mtrebova.charita.
cz, či v zařízeních DS Domeček a STD Ulita na 
ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Tým pracovníků

Pozvánka do Laskavárny
Vážení občané Regionu Moravskotřebovska a Je-
víčska, přijměte, prosím, pozvání k návštěvě tera-
peutické kavárny „Laskavárna“, která se nachází 
na ul. Svitavská v Moravské Třebové v přízem-
ních prostorách kláštera Řádu menších bratří.
V příjemném prostředí a při konzumaci lahodné 
kávy a něčeho sladkého, můžete strávit čas např. 
před odjezdem autobusů zpět do vašich domovů.
Podzimní sezóna v „Laskavárně“ je ve znamení 
pečení nových druhů moučníků, palačinek, hor-
kých nápojových specialit a dalších laskomin. 
Pro narůstající zájem o naše moučníky rozšiřuje-
me nabídku o tzv. „ moučník s sebou“. Upravili 
jsme pro vás otevírací dobu s ohledem na blížící 

se zimní čas. Více naleznate na našich webových 
stránkách (www.laskavarna.cz) a na facebooku. 
Zde najdete i aktuální nabídku Laskavárny, ze-
jména informace o připravovaných programech 
pro vás, návštěvníky kavárny. 
Adventní čas se kvapem blíží a Laskavárna se 
pro mnohé z vás může stát tím příjemným mís-
tem k zastavení se a posezení s přáteli či s rodi-
nou. Nabízíme vám možnost rezervace pro firem-
ní večírky, rodinné oslavy apod. (do 28 osob) se 
zajištěním občerstvení dle dohody. Jsme tu pro 
vás na tel. 733741415.
K návštěvě „Laskavárny“ srdečně zve celý kolektiv 
zaměstnanců    Těšíme se na vás
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2.  adventní  týden  

Neděle  9.  prosince  2012,  15  hodin,  sál  hotelu  Morava  v  Jevíčku  
„Mikulášský  karneval  s  nadílkou    
a  zábavným  programem  pro  děti“  

-------------------------------------------------------------------  
3.  adventní  týden  

Neděle  16.  prosince  2012,  15  hodin,  kostel  v  Jevíčku  
„  Koncert  žáků,  učitelů  a  hostů  ZUŠ  Jevíčko“  

-------------------------------------------------------------------  

4.    adventní    týden  

Pátek  21.  prosince  2012,  15  hodin,  náměstí  v  Jevíčku  
„Předvánoční  trh  s  hudebním  programem  a  vyhlášením  
výsledků  dětské  soutěže  vánočních  ozdob  na  městském  

vánočním  stromu“    
------------------------------------------------------------------  

Soutěžní  „Vánoční  mls“  se  v  letošním  roce  neuskuteční  !  
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Léto 2012 bylo pro jevíčské skautky a skauty pro-
gramově bohaté – mezinárodní tábor v Itálii na 
ostrově Lido nedaleko Benátek + 2 běhy letních 
stanových táborů, jichž se zúčastnilo celkem 60 
dětí z Jevíčka a Moravské Třebové. Naši starší 
členové se pak navíc zúčastnili vzdělávacího tá-
bora pro skautské činovníky v Olšanských horách 
a 10-ti denní roverské brigády, při níž opravovali 
poutní kapličku v Muzlově. 

Vše začalo počátkem letních prázdnin VL-
ČÁCKÝM TÁBOREM s etapovou hrou na 
téma „Knihy džunglí“. Tématiku jsme letos 
volili v návaznosti na oslavy 100 let skautingu 
v českých zemích – z Knihy džunglí totiž vychází 
kořeny vlčáctví, což je první stupeň skautské-
ho výchovného systému. Nejprve si kluci muse-
li sami postavit celý tábor = podsadové stany, 
hangár, sněmovní tee-pee, polní koupelnu, stožár 
a slavnostní ohniště. Po zahajovacím ohni byla 
malá vlčata Baghírou rozdělena do 4 družin. Ka-
ždá družina si v následujících dnech vymýšlela 
název a pokřik družiny, kluci vyráběli družinové 
vlajky a v lese stavěli družinová doupata. Během 
celého tábora vlčata s pomocí Akely a Balůa sto-
povala divoké domorodce, kteří unesli Mauglího. 
Jednotliví členové družin se rozdělili a dle zájmu 
trénovali různé bojové dovednosti – boj s mečem 
na blízko, hod oštěpem a sekerou, střelbu z luku 
a praku, alchymii. Čas byl i na plnění vlčáckých 
stupňů zdatnosti a odborných zkoušek, jako jsou 
například 3 Tesáky, plavání, atletika, kolektivní 
sporty, vaření, zdravověda, záchrana, pomoc bliž-
ním atd. Na konci tábora proběhla velká bitva, 

kdy se vlčatům podařilo zahnat divoké domorod-
ce do hloubi pralesa. Mimo vysvobození Mauglí-
ho nalezli i veliký, sladký poklad.

Bezprostředně na vlčácký tábor navazoval DÍV-
ČÍ TÁBOR věnovaný tématu „Vílí říše“. Hned 
na začátku tábora děvčata vysvobodila z moci 
skřetů Královnu Víl, která je poprosila o záchra-
nu dalších víl a darovala jim „Srdce Vílí říše“. 
Jako první se holky vypravily vysvobodit Vílu 
zpěvu – tím, že hledaly poschovávané části melo-
die, kterou musely složit a následně na ni zkom-
ponovat a zazpívat písničku. V dalších dnech 

pak postupně vysvobodily Vílu stromů – tím, že 
uzdravily stromy posbíráním brouků, kteří jim 
škodili. Vílu motýlů – sbíráním motýlího nekta-
ru a vyřešením šifer. Vílu vody – složením ódy 
na vodu. Vílu zvířat – vysvobozením zvířat ze 
spárů skřetů a odlitím zvířecí stopy. Vílu noci – 
přelstěním nočních můr, které zastiňovaly noční 
oblohu. Vílu ticha – několikahodinovým mlčením 

PRÁZDNINOVÉ AKCE JEVÍČSKÝCH SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ 2012
a vyhnáním hlučných skřetů. Vílu slunce – 
výrobou lampiónků a ozdobením keramických hr-
níčků.Vílu květin – projitím stezky odvahy, která 
byla lemována masožravými květinami a konečně 
Vílu duhy – vyrobením co nejbarevnějších kostý-
mů a následnou módní přehlídkou s tanci. Na 
konci tábora, po vysvobození všech 10 víl, skaut-
ky a světlušky vyhnaly skřetího krále i s jeho slu-
žebníky pryč z Vílí říše. Odměnou jim byl nález 
skřetího pokladu.

Po táborech v ČR jsme měli dvoutýdenní „odpo-
činek“ a pak jsme se staršími skautkami a skauty 
vyrazili na 900 km dlouhou cestu na mezinárodní 
tábor „OWLISH 2012“ do ITÁLIE. Této akci je 
věnován článek na titulní straně.

Na příští léto již také chystáme naše klasické sta-
nové tábory pro mladší členy - vlčata a světlušky. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se dě-
tem 5x týdně dobrovolně a bezplatně věnují na 
pravidelných skautských schůzkách během škol-
ního roku, na skautských výpravách a konečně 
na skautských táborech během léta. Rovněž dě-
kuji všem, kteří podporují skautskou výchovnou 
činnost, neboť i díky nim se může rozvíjet pestrá 
nabídka aktivit, které připravují naše děti na ak-
tivní vstup do života.

S činností skautských oddílů v Jevíčku se můžete 
rovněž seznámit prostřednictvím webových strá-
nek www.skaut-jevicko.sweb.cz.
Mgr. Petr Votroubek, votroubekp@olujevicko.cz

Tábor v Itálii
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1262 – jsou první listinné zprávy o Biskupicích 
(CDM III/328). Tehdy olomoucký biskup Bruno ze 
Schauenburka, rádce Přemysla Otakara II., vlast-
nil kraj kolem Svitav, které 1256 založil a osadil jej, 
včetně severní Moravy  německými kolo-
nisty z Horních Franků (Frankenwald) Bavorska, da-
roval vesnici  Biskupice k užitku olomoucké 
kapituly. Dar znovu potvrzuje ve svém testamentu 
roku  1267 a píše tu, že jde o Biskupice u Jevíčka  
(PhDr. Karel Jiřík, Městský archiv Ostrava k 700. vý-
ročí Ostravy č. 1354)
1362 – v Olomouci Jan Gewitzer, původem z Jevíč-
ka, kramář byl dlužen Mikuláši Ortlinovi, Konrádu 
Klementerovi, Janu Zeiselmeisterovi, Frickovi Newge-
geriovi a jeho zeti Konrádu, řečenému Hauer, všem 
z Prahy, zvláště za vzácná sukna, celkem přes 600 
kop. Ještě v 15. století žil v Olomouci rod Gewitze-
rův: Václav (1424), Prokop (1455), Jan (1473), Václav 
(1491), Bartoš (1498).
1372 – prvním převorem augustiniánského kláštera 
v Jevíčku byl P. Hertwik.
1382 – byl kanovníkem ve Wratislavi František z Je-
víčka.
1412 – Jošt daroval obec Biskupice s pustým hradem 
Plankenberkem Heraltovi z Kunštátu, řečenému „ze 
Skal“. Poprvé se v obci připomíná dvůr.
1502 – vesnice Derflík (dnes Víska) byla v majetku 
Ladislava z Boskovic, který trvale obec připojil k mo-
ravskotřebovskému panství a tak zůstalo do roku 
1850.
1512 – doktor lékařství Jan Černý, rodák z Jevíčka, vy-
dal v Praze knihu: „O pravém umění distillování aneb 
vodpálení“, r. 1612 vyšla německy v Lipsku, latinsky.
1522 – král Ludvík II. uděluje Jevíčku III. jarmark na 
5. pondělí po velikonocích.
1562 – vyhořela velká část města s klášterem i koste-
lem. Tehdy by klášter určitě zanikl, ale ujal se jej ráz-
ný převor z augustiniánského kláštera od sv. Tomáše 
v Brně Bartoloměj z Fredi a klášter s kostelem byl ob-
noven. Od té doby brněnský klášter nazýván „mateř-
ským klášterem“ pro jevíčský. 4000 šindelů a hřebíků 
dodali z Krasíkova.
1572 – v Jevíčku se předepisuje jakost piva tím, „že na 
jednu várku půl osmé bečky po čtyřech vědrech nut-
no 7 korců sladu bráti“. 1 vědro = 56,6 litrů, 1 korec 
= 93,3 litrů.
1572 – císař Rudolf II. uděluje městu Jevíčku 4. jar-
mark, na pondělí před sv. Kateřinou… byl však přelo-
žen na jiný termín.
1572 – od lesa z „kašny“ byl veden do Jevíčka vodo-
vod vrtanými borovými kmeny na náměstí do kašny.
1592 – Jaroměřice od toho roku zdobí pěkný zámek 
s renesančním sgrafitem a nad vchodem se zajímavou 
poučnou průpovídkou od Petra Bilského z Kašířova.
1592 – se Jiří Špetle, pán na Biskupicích, ženil. Roku 
1597 poddaným snížil robotu a dal k obecnímu dobru 
les „Horku“.
1592 – si dala městská rada v Jevíčku svá privilegia 
opsat do Olomouce. Z opisu se zachoval jediný doklad 
krále Ladislava Pohrobka (1454).
1602 – v Jevíčku převor Jan M. Mogorowith, vidou-
ce klášter v nesnázích, chtěl postoupit obce Bělou, 
Krasíkov, Malou Roudku, Lhotu, v Jevíčku „prostřed-
ní klášterní mlýn“, tehdejšímu majiteli Jevíčka Jiříku 
Žalkowskému ze Žalkowic a jeho nástupcům s právem 
volného mletí a kácení v lese za roční důchod 600 zl., 
6 měřic pšenice a 14 měřic žita (vyhotovená listina 
v Brně u sv. Tomáše ještě bez podpisů a pečetí). 
1602 – klášterním poddaným zvýšil „mateřský kláš-
ter“ v Brně roboty.
1602 – byly v Jevíčku potvrzeny artikule tkalcovského 
cechu, existujícího od roku 1590.
1612 – byl do městské věže vsazen nový, již druhý 
hodinový stroj.
1622 – byl v jevíčském klášteře jediným knězem pře-
vor P. Jakob Kirschner. Roku 1617 přinesl od Brna 
do jevíčského klášterního kostela sošku Panny Marie 

a tím dal základ jevíčských poutí.
1632 – byl převor kláštera v Jevíčku P. Kirschner 7. 2. 
jednohlasně zvolen za preláta v Brně. On pro skrom-
nost a lásku ke klášteru v Jevíčku funkci poděková-
ním nepřijal.
1632 – dává město Uničov městu Jevíčku český opis 
svého privilégia z r. 1327 „stran rozvržení berně zem-
ské a dávek na jednotlivé domy uvnitř hradeb jako 
v Olomouci a v Brně“.
1652 – převor Kirschner v jevíčském klášteře zemřel, 
pochován do hrobu uprostřed „starého“ kostela.
1652 – město Jevíčko mělo s klášterem spor o vaření 
piva, který se táhl až do zrušení kláštera r. 1784.
1662 – nenadálý noční oheň zničil část města Jevíčka 
a neúroda toho roku bídy ještě přidala.
1662 – Jindřich Žalkowský ze Žalkowic, majitel měs-
ta, dal městu 11. 11. „první požární řád se zákazem 
vození zrna ve slámě a slámy po vymlácení do města“. 
Nastal rozvoj stavění stodol na předměstí.
1662 – město Jevíčko protestovalo proti stavbě krčmy 
pana Bartodějského z Bartoděj v Biskupicích (Zadní 
hospoda č. p. 47), která byla stavěna proti „mílovému 
právu města“.
1662 – na faře v Křenově zřízeny matriky.
1672 – farníci z Vísky, Zadního a Předního Arnošto-
va usilovali o vyfaření z Jevíčka a přifaření do Kře-
nova. To jim jevíčský farář Bartoloměj Nedomanský 
nepovolil.
1682 – byla dokončena přestavba kláštera do součas-
né podoby (bez severního křídla).
1692 – byla uprostřed prvního gotického klášterního 
kostela zbudována hrobka pro augustiniány, do kte-
ré byl exhumován převor Kirschner (pohřebný v těch 
místech do hrobu roku 1652 – jeho tělo nebylo poru-
šeno). Hrobka zůstala i v novém kostele, vchod vyzna-
čují 4 dlaždice.
1692 – v Jevíčku uváděn pekařský cech.
1712 – byl postaven nynější kostel v Horním Štěpáno-
vě, kde zůstal zvon z roku 1675.
1732 – v Křenově farář Schindler postavil barokní bu-
dovu fary. Téhož roku na návsi byl postaven kamen-
ný pranýř.
1742 – zemřelo v Jevíčku 40 saských dragounů, kteří 
byli pochováni v příkopu u městské věže. Nepřátelské 
vojsko toho roku v Jevíčku zrekvírovalo 13 koní, 3 vel-
ké povozy, vypilo všechno pivo, víno a kořalku.
1752 – sochu sv. Norberta na Třebovské ulici před č. 
p. 440 věnoval kovář Norbert Kavan.
1752 – i v Jevíčku platil „Dvorní dekret z 21. 3., kte-
rým byl v království Českém zakázán obchod se svíč-
kami“.
1752 – v Městečku Trnávce byl postaven na místě sta-
rého současný kostel. Stojící obklopen hřbitovem, zají-
mavá barokní márnice.
1762 – byla dokončena stavba honosné „prelatury“ 
kláštera, severní část kláštera.
1762 – byl v Jevíčku stržen první malý gotický kláš-
terní kostel z r. 1372 a téhož roku bylo započato se 
stavbou současného barokního kostela. Do zdi „za 
hlavním oltářem byl 20. 6. 1762 položen základní ká-
men, posvěcený P. Matoušem Pertscherem, opatem 
augustiniánského kláštera v Brně, za přítomnosti 
Karla hrabě Salma-Neuburgu na Inu majitele Velkých 
Opatovic a Jevíčka, četného počtu duchovních z oko-
lí a nepřehledného množství lidu“. Stavba byla dle 
plánu Pavla Merty z Boskovic, který postavil zámek 
v Rájci nad Svitavou a kostel ve Sloupu. Dokončena 
byla roku 1766. Kostel je dlouhý 39 m, široký 19 m 
a 23 m vysoký.
1772 – dle Dvorního dekretu z 20. 3. „má se v klášte-
rech výčep díti mimo vlastní místnosti klášterní“. To 
patrně na jevíčský klášter neplatilo, protože r. 1775 si 
lidé odnášeli pivo z kláštera, který pivo šenkoval za 
4 krejcary, kdežto měšťané za 5 krejcarů a 2 denáry. 
Měšťané nemohli déle k porušování práva šenku při-
hlížeti, „proto lidem odnášejícím pivo z kláštera toto 
zabavili a hrnky rozbili“. Když výčep v klášteře být 

Historické zajímavosti z Jevíčka a okolí v letopočtech, končících -2
neměl, dal převor výčep přestavět na byt pro orga-
nistu (varhaníka) a bylo protizákonné čepování piva 
a vína povoleno.
1772 – platil císařský zákaz, že „osoby duchovní a ře-
holníci, pak osoby vojenské, zeměpanští úřadníci, neb 
jim osoby ve službě veřejné postavené, jsou vyloučeny 
z provozování živnosti“.
1772 – byly zakázány poutě s přenocováním. Do Jevíč-
ka chodila na pouť procesí ze Svitav, z Moravské Tře-
bové, protože pouť s cestami stihli za jeden den – byla 
povolena. Jevíčským, kteří chodili na dvoudenní pouť 
do Křtin, nařízení pouť znemožnilo.
Olomoucká konsistoř ale jevíčským nařídila, aby mís-
to cesty do Křtin chodili v Jevíčku do klášterního kos-
tela z kostela farního sv. Mikuláše (stával obklopen 
hřbitovem – dnešní zahrada fary), že je to stejné, jako 
cesta do Křtin. Kostel ten odsvěcen byl roku 1784 
a zbořen se zrušením hřbitova roku 1791.
1782 – místo „sociálního domu“ naproti dnešnímu 
kostelu Nanebevzetí Panny Marie, byla postavena 
budova dvoutřídní školy, místo dřevěné „chaloupky“ 
s jednou třídou naproti hřbitova u kostela sv. Miku-
láše.
1782 – byla zrušena „privátní mýta“, protože náklad 
na jejich udržování a opravy cest, příjem z „mýta“ ne-
stačil.
1792 – město Jevíčko „cestou přes radního“ (který 
měl více peněz než město), koupilo budovu zruše-
ného augustiniánského kláštera, přestěhovala do ní 
úřad města, školu a polodřevěnou radnici s věžičkou 
na Palackého náměstí (počátek dnešního obchodního 
domu vedle prodejny s vodoinstalačním materiálem) 
propadlo p. Machorkovi.
1792 – byla postavena dnešní budova fary z materiá-
lu rozebraného kostela sv. Mikuláše na místě kostni-
ce (blíže k věži), zednickým mistrem Janem Jelínkem 
z Jevíčka, který roku 1775 postavil kostel v Biskupi-
cích a roku 1791 ve Velkých Opatovicích.
1792 – se v Jevíčku v Kostelní ulici, dnešním č. p. 44 
narodil rukavičkáři Ludvíku Nappovi a jeho manžel-
ce Janě Friedlové z Bezděčí u Trnávky syn František. 
Hbitý chlapec za podpory několika farářů vystudoval 
na kněze, vstoupil do augustiniánského řádu v klášte-
ře v Brně, kde přijal jméno Cyrol. Ve svých 34 letech 
roku 1826 byl zvolen převorem kláštera. Do řádu přijal 
G. Mendela, kterého podporoval v přírodovědných po-
kusech, byl inspektorem nad deseti církevními gym-
názii na Moravě, podporoval rozvoj vědy, zemědělství, 
roku 1854 založil první včelařský český spolek na Mo-
ravě, atd. Na jeho památku máme v Jevíčku „Nappo-
vu ulici“.
1792 – dal v Maříně kníže Alois Lichtenstein vyhlou-
bit 70 m hlubokou studnu se zajímavým rumpálovým 
soustrojím.
1822 – v Biskupicích byl přeložen hřbitov kolem kos-
tela za vesnici směrem do Jaroměřic.
1832 – v Jevíčku onemocnělo cholerou 140 osob, 
z nichž 44 zemřelo.
1832 – do Jaroměřic „přišla cholera a trvala od 1. čer-
vence do posledního srpna“. Za ty měsíce tam zemřelo 
malých i velkých v sumě 98, některý den 5, některý 
10, nejvíce 14 za den. To byl hrozný strach, tak ani je-
den druhého nemohl navštívit, každý se bál, ani dok-
toři nic neprospěli, nebo sami mřeli a páni kněží taky. 
U nás zemřel kaplan pan páter Anton Benečík. Tak 
musela dát obec 4 krankfotry, ti těm nemocným po-
sluhovali, je do truhly dávali a mrtvy na krchov nosili 
a v okolních dědinách všade mřeli. („Paměti“ Floriána 
Henzla z Jaroměřic, psal je od r. 1832).
1842 – byla zbourána „brána do města“ na Třebovské 
ulici „Židovská“.
1842 – v Šebetově dal hrabě Moric Strachwitz posta-
vit kostelík sv. Anny v novogotickém slohu s řezbami 
tyrolského řezbáře Pendla. Uchovává staré obrazy ze 
zámecké kaple v Šebetově. Původně na místě kostelí-
ku byl letohrádek, na jehož místě dal opat Hradišťské-
ho kláštera u Olomouce Bernard postavit roku 1711 
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ŽIJÍ S NÁMI…
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta dal-
ších…
 Dnešním článkem přeruším seriál o nemocech 
přenosných na člověka a budu se věnovat aktuální-
mu podzimnímu tématu, a to ježkům. Ačkoli jež-
kům v současnosti vyhubení přímo nehrozí, dochá-
zí k úbytku jejich populace, na některých místech 
jsou dokonce vzácní. Největším viníkem jsme my 
lidé. Nejvíce škodíme tím, že měníme ráz krajiny, 
a tak ničíme jejich přirozené prostředí. Mizí remíz-
ky, roztroušená zeleň, extenzivní sady. Druhově 
rozmanité a přírodě blízké zahrady nahradily peč-
livě uklizené, kultivované zahrady s minimem keřů 
a s nízkým trávníkem, které neposkytují ježkům 
dostatek úkrytů. Také používání různých postřiků 
hubí ježky přímo, například po pozření otráveného 
hmyzu, a nepřímo snížením množství potravy v je-
jich okolí. Mnozí lidé považují ježky za škůdce, jako 
třeba krtka, ale opak je pravdou, ježci můžou pomo-
ci zbavit váš pozemek slimáků, šneků a škodlivého 
hmyzu. Podíl na úbytku ježků mají i automobily.
 Jak jim tedy můžeme pomoci? Neničte všechny 
přirozené keře na zahradách, neuklízejte na zimu 
všechny hromady listí, klestí, dřeva, nechte je tře-
ba v rohu sadu nebo zahrady jako možnost zimní-
ho úkrytu. Pokud je pozemek oplocený, zabezpečte 
možné únikové cesty, aby ježek nezůstal na pozem-
ku uvězněn. Nevypalujte trávu a nepoužívejte che-
mii. Bazénky zakryjte, do jezírek, nádrží apod. dejte 

prkénko, aby po něm ježek mohl vylézt, pokud by 
tam nedopatřením spadl. Ačkoli je ježek dobrý pla-
vec a dobře šplhá, strmější břehy, přes které by se 
nemohl dostat ven, by ho mohly stát život. Za vo-
lantem buďte opatrní a ohleduplní.
 Jsou i situace, kdy ježkovi musíme pomoci pří-
mo, jinak by uhynul. A které to jsou? Naši pomoc 
potřebují osiřelá mláďata ještě v hnízdě. Pokud vy-
lézají z hnízda a piští, je to důkaz, že jsou osiřelá. 
Pokud ne, musíme alespoň 3 hodiny počkat v do-
statečné vzdálenosti, je možné, že matka je poblíž 
na lovu a vrátí se. Další situací je, když najdete 
ježka, který je aktivní ve dne, je nalezen venku bě-
hem zimy, je zraněný nebo nemocný (například kaš-
le nebo má výtok z nosu), ztrácí plachost a nesbalí 
se do klubíčka při dotyku nebo je chycen v síti či 
jiné pasti. V případě, že je podzim, což je nyní aktu-
ální, si všímáme také velikosti ježka. Pokud nyní na 
začátku listopadu nemá evidentně aspoň 500g a na 
konci listopadu aspoň 600g a 15 cm, s velkou prav-
děpodobností zimu nepřežije a je potřeba se o něho 
postarat. V září platí váha cca pod 200g a v říjnu 
pod 400g. Nebereme také ty, které vodí samice. Po-
kud je ježek v pořádku, dostatečně veliký, ale vy-
skytuje se na místě, které je nevhodné, například 
ve městě, u rušných vozovek, na místě, kde široko 
daleko není možnost vhodného úkrytu, je dobré ho 
převézt na vhodnější místo, kde může zazimovat. 
Toto se týká ale jen hlubokého podzimu, abyste ne-
odvezli třeba matku od hnízda s mláďaty. Pokud 
všechny uvedené okolnosti jsou v pořádku, ale vy 

si jen nejste jisti váhou, můžete ježečka v blízkosti 
možného zimního úkrytu chodit přikrmovat.
 V případě, že jste se tedy ujali ježka, stojíte 
před otázkou, co s ním. V každém případě je důle-
žité ho nejprve odvézt k veterinárnímu lékaři, aby 
ho prohlédl a minimálně zbavil vnějších a vnitřních 
parazitů. Nepoužívejte bez porady preparáty, které 
máte doma pro psa nebo kočku. Mnohé nejsou pro 
ježky vhodné. Potom můžete ježka umístit do ně-
které záchranné stanice pro volně žijící zvířata ane-
bo se postarat sami. Seznam záchranných stanic 
najdete např. na stránkách www.zvirevnouzi.cz . 
Pokud se rozhodnete pro vlastní péči, musíte danou 
problematiku pečlivě nastudovat. Není toho málo 
jak o malých sirotcích, tak i o větších ježcích,  po-
drobné informace by byly nad rámec tohoto článku. 
Váš veterinární lékař či některá záchranná stanice 
Vám jistě rádi poradí, abyste nevhodným krmením, 
ubytováním či zimováním nenadělali více škody než 
užitku. Jen pro zajímavost uvedu krmení naprosto 
nevhodné. Je to mléko, mléčné výrobky, tučná, pe-
čená či smažená masa, uzeniny, vše kořeněné, sole-
né, tučné ořechy, pečivo, sladkosti. 
 Také byste se měli opanovat a nechovat se k je-
žečkům jako k domácím mazlíkům, i když jsou ne-
smírně roztomilí. Také se nesmí zvykat na přítom-
nost psa a jiných domácích zvířat. Jsou to divoká 
zvířata, patří do přírody a naším nevhodným chová-
ním by mohla ztratit svou plachost, což by je mohlo 
stát život. 
Hezký zbytek podzimu přeje MVDr. Eva Kouřilová.

kapli sv. Anny. Po jejím zpustnutí byl postaven nynější 
kostelík.
1842 – v Šebetově dal postavit současný zámek Ka-
rel Strachwitz, který panství koupil od Náboženského 
fondu roku 1826, dříve náležející Hradišťskému kláš-
teru. Roku 1827 založil i sklárny v Úsobrně. Od roku 
1865 majitelem panství J. Maja, od roku 1877 baron 
Königswarter.
1852 – v Jevíčku odešel ze školy učitel Václav Patera 
k telegrafu. 
1852 – „v Jaroměřicích toho roku nebyla žádná zima. 
Přišla až na jaře, když jablka sázeli, teprv mrzlo a ne-
káplo až do 28. máje. Nebyla žádná tráva a obilí špat-
ně klíčilo a muselo se zavorávat. Čtyři dny pršelo a po-
tom až do vánoc nebyl sníh ani déšť k spatření“.
1852 – v Jevíčku koupili právováreční měšťané záme-
ček, k severní straně přistavěli budovu pro sladovnu 
a varnu většího pivovaru, než byl v „Pivovarské ulici“. 
Po zrušení tohoto pivovaru sloužila různým účelům 
do roku 1941. Získal ji sodovkář p. Aubrecht ke zboře-
ní a úklid (za materiál).
1852 – v Březinách byla zahájena těžba žárovzdorného 
jílu (lupku), kde Ignaz Meisel č. p. 20 koupil „kutací 
právo“ na kruhové ploše o poloměru 425 m, směrem 
k Janůvkám, původně tam bylo těženo „křídové uhlí“.
1872 – v Jaroměřicích majitelé selských lesů „Lavič-
ná“ ze starostování p. Friedla, dali si les znovu rozmě-
řit s výsledkem: špatné měření, hádky mezi majiteli 
lesů a inženýry, zaplacení inženýrům za měření a vše 
zůstalo při starém.
1872 – na kostele v Jaroměřicích ve vsi kamenné zá-
rubně u vchodu zhotovil kameník z Velkých Opatovic.
1872 – jaroměřický palírník Bock koupil v Praze dvě 
mlátičky po 150 zl., mající pouze buben bez vytřísa-
del. Jednu pro sebe, druhou pro p. Rovnera.
1872 – v Jaroměřicích nebyla žádná zima. „Mackerle 
opravil a olíčil dolní kostel za 190 zl. Dlážka do něj 
z Velkých Opatovic stála 150 zl. 15. dubna byly třesně 
již v plném květu“.
1872 – 28. 6. „přijel do Jevíčka arcibiskup Olomoucký 
a držel tam biřmování“.
1892 – opatovická vrchnost koupila železné pluhy až 
ve Vídni a začala pěstovat cukrovku kolem Jaroměřic 
a Velkých Opatovic.
1892 – v Jevíčku u kostelíčka sv. Bartoloměje zemřel 
poslední poustevník Anton Giessl ve věku 72 let. Po 

velmi pestrém životě a putování do Říma, do Svaté 
Země, odpočívá pod oknem poustevny. Zvonek, který 
z říma přinesl, padl při požáru roku 1936.
1892 – v Jevíčku za starostování prvního českého sta-
rosty MUDr. Jana Klimeše bylo v obecní radě schvá-
leno přípřeží pro hasičskou stříkačku a v k vozu pro 
mužstvo při požáru a to z osmi majitelů koní, blíz-
ko sebe bydlících v Chornické ulici – Heger, Pospíšil, 
Jeniš, Hawiger, Nárožný, Bubeník, Němec a Nárožný 
Ferdinand – s tím, že bude placeno 3 zl. bez rozdílu 
vzdálenosti.
1892 – v Březinách připomínán sbor dobrovolných ha-
sičů.
1902 – v Jevíčku hasiči zakoupili nový hasičský vůz 
pro mužstvo za 550 K a starý prodali dražbou t. r. za 
70 K (t. j. 35 zl.).
1902 – v Chornicích byla založena družstevní mlékár-
na v nové budově blízko nádraží.
1912 – v Jevíčku byla budována kanalizace.
1912 – v Jevíčku hudební škola p. Rudolfa Hrušky, 
koncesovaná c.k. zemskou školní radou v Brně, již 
druhým rokem zahájila v září vyučování.
1922 – v Jevíčku, v krátké době byla postavena budova 
hospodářské školy (ulice K. H. Borovského č. p. 263) 
na zakoupeném pozemku od Jindřicha Herbersteina. 
Stavět se počalo počátkem června a začátkem listopa-
du t.r. se v budově učilo (dnes výzkumný ústav).
1932 – v Jevíčku na retenční nádrži, zbudované roku 
1931, byl zřízen sportovní areál s koupalištěm, teniso-
vými kurty, kuželnou, restaurací se sálem TJ SOKOL, 
založenou roku 1893.
1932 – v Jevíčku na Palackého nám. č. p. 10 bylo 
1.9. zahájeno vyučování v soukromé hudební škole p. 
Rudolfa Hrušky v upravených místnostech. Vyučoval 
i absolvent konservatoře Antonín Mück.
1942 – bylo z Jevíčka 14. 3. nuceně vysídleno 111 ži-
dovských občanů, z nichž 9 bylo z Jaroměřic. Se za-
vazadly cca 30 kg byli nákladním autem dopraveni na 
nádraží a vlakem následovala cesta do Brna s koneč-
nou stanicí Terezín. Útrapy holokaustu z Jevíčka přeži-
li 2, z Jaroměřic jedna. Seznam 102 občanů, kteří vál-
ku nepřežili, nám zaslalo Židovské muzeum v Praze.
1942 – v Jevíčku byly 9. 4. zabaveny následující zvony 
pro válečné účely o hmotnosti: 936 kg, 608 kg, 380 kg. 
10. 4. byly odvezeny zvony z kostelíčka sv. Bartolomě-
je: 66 kg, 43 kg, ze sanatoria zvon o hmotnosti 43 kg. 

Dodatečně z Jevíčka byl odvezen i umíráček z roku 
1873 na 1. května t. r. Zůstal historický zvon Maria 
z roku 1509 o hmotnosti 1680 kg.
1942 – zabavování zvonů pro vojenské účely bylo 
v sousedních obcích:
- Chornice, únor 3 zvony
- Biskupice 13. 2. 350 kg, 140 kg
- Velké Opatovice 9. 3. 913 kg, 763 kg, 39 kg
- Borotín 17. 3. 600 kg, 210 kg
- Jaroměřice 8. 4. 400 kg, 270 kg, 110 kg, 42 kg
- Cetkovice 18. 3. 663 kg, 379 kg.
1942 – koncem dubna byla zastavena výstavba ně-
mecké spojovací dálnice, vedoucí západně od Jevíčka. 
Měla spojovat Vídeň s Wroclawí.
1942 – v Jevíčku 31. 10. na žádost německého komisa-
ře města Jevíčka byl veškerý majetek sboru dobrovol-
ných hasičů v Jevíčku odevzdán městu a to: 1 velký 
sanitní vůz, 1 malý sanitní vůz, atd. Celkem za 43 000 
K, též sborový dluh 14 500 K. Tím skončila veške-
rá činnost hasičského sboru až na „desítku“ obsluhy 
k motorové stříkačce.
1952 – v Jevíčku byl přestěhován poštovní úřad z Tře-
bovské ulice č. 73 na Palackého náměstí č. p. 6.
1972 – ve Velkých Opatovicích 1. 1. vyhořela část zám-
ku s celou základní školou.
1982 – v Jevíčku byla otevřena nově postavená pavilo-
nová mateřská škola na ulici K. H. Borovského.
2002 – v Jevíčku přibyla nová ulice Vrchlického s 16 
rodinnými domy.
Prameny, pokud nejsou uvedeny v textu:
Odbor Národní jednoty: Nová Malá Haná, týdeník 
1907–1914
Kroniky: 
kostelní – Jevíčko, Biskupice, Chornice, Křenov
obecní – Jevíčko, Jaroměřice, Biskupice
soukromé – Jaroměřice, Zálesí, Biskupice
Cl. Janetschek: Augustiniánský klášter v Jevíčku, pře-
klad P. Josef Pleva  1912
Al. Czerny: Der politische Bezirk Mähr. Trübau 1904
Bejn. Popelka: Jevický okres 1912
PhDr. L. Hosák: Dějiny Boskovska (1620–1848) 1936
Jar. Mackerle: Historie zvonová (rukopis) 1942
Letopis města Jevíčka 1958
Archivní materiály a poznámky

František Plech
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V  úterý    13.11.2012  v  10:30  hod.  

se  v  RC  Palouček  koná   beseda  

v  rámci  projektu  Ambasadorky  

  

    
  

Přijďte  si  popovídat  na  zajímavé  téma,   

dozvíte  se  třeba  něco  nového  a  na  Vaše  ratolesti   

čeká  malý  dárek 

  

  

  

  

  

 RC Palouček Jevíčko zve všechny dětičky, maminky i tatínky,

 babičky i dědečky, strýčky a tetičky 

dne 12.11.2012 v 16:00 hod. na pondělní 

PoTvoření  

ŠPERKY z FIMOhmoty 
 

Přijďte si vytvořit originální 
náušnice, přívěšek, brož nebo 

lžičku.  

S sebou si vezměte jen lžičku, 
pokud ji budete chtít vyzdobit, 

skvělé nápady a dobrou náladu.  
 

Vstupné – příspěvek na materiál - 30 Kč dospělí a děti nad 15 let,  
15 Kč děti do 15 let 

Těšíme se na Vás! 



12 Jevíčský zpravodajListopad 2012 

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Co by nemělo vidět třetí oko VII.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (3. část)
Štěpán Blažek
Je-li Boleslav I. zařazen mezi česká mýtická 
knížata jako Vojen, pak je pravděpodobné, že 
Boleslavův dvojník Václav je mezi mýtickými 
knížaty uveden jako V/Unislav. K pokusu 
o vysvětlení významu jména V/Unislav si vy-
pomožme výkladem místního jména Unhošť 
I. Luttererem a R. Šrámkem (2004, s. 268): 
„MJ je odvozeno přivlast. příponou -j6 od OJ 
Uněhost (z unij, uněj ,lepší‘).“ Můžeme-li ten-
to výklad aplikovat na vysvětlení jména Uni-
slav, pak by znamenalo lepší slavný (vzhledem 
k Vojenovi = Boleslavovi?). Část Uni- se jeví 
jako účelová a naznačuje, že původní jméno 
mohlo být Kosmou pozměněno. Zvukově blíz-
ko mu má jméno Witislan z Fuldských análů. 
Vztahuje se však k roku 872, což znemožňuje 
ztotožnit Václava (Unislava) s tímto Witisla-
nem.
Václava zřejmě nelze ztotožnit ani s Vitisla-
vem (ui utizlou), který se v roce 895 společ-
ně se Spytihněvem dostavil na říšský sněm do 
Řezna. Musel by se dožít ještě vyššího věku, 
než ke kterému dospěl Em. Vlček. Je však 
vidět, že jméno Vitislav (Witislan) v kníže-
cím prostředí existovalo a že mohlo být dáno 
i Václavovi. 
M. Lutovský a Zd. Petráň o Vitislavovi píší 
(2005, s. 42): „Mnohem záhadnější postavou 
je ovšem onen Vitislav, v dobovém prameni uvá-
děný jako ui utizla. ...z věkových důvodů mů-
žeme zcela jistě odmítnout jeho ztotožnění se 
Spytihněvovým mladším bratrem Vratislavem, 
který byl v době jednání malým chlapcem. Pro-
tože o Vitislavovi nevíme – až na jeho bezespo-
ru zkomolené jméno (snad Vítězslav) – nic, 
dějepisná i archeologická mytologie na něm za-
pracovala opravdu výrazně. Již více než sto let 
se totiž traduje, že mohlo jít o prvého známé-
ho předka slavníkovského rodu. Tato ,tradice‘ 
je ovšem založena na vratkých základech.“ M. 
Lutovský a Zd. Petráň vycházejí z Vratislavova 
věku dožití uváděného legendami, to je z 33 
let (kolem 888 - 921), nikoli z věku stanove-
ného Em. Vlčkem, to je 45-50 let.
Kosmas v místech, kde je jedním z hrdinů 
kníže Václav (v lucké válce), má jméno Vítěz-
slav (v novodobém českém překladu) možná 
zašifrováno do těchto vět: 
1. (I, 11): „Chceme-li,“ dí, „dosící slávy vítěz-
ství...“
2. (I, 12): „Všichni mají ve válce stejnou odhod-
lanost k boji, ale nestejný záměr vítězství. Oni 
bojují za slávu nemnohých...“
3. Potřetí se spojení slav a vítěz objevuje v epi-
zodě I, 26. Nevztahuje se však k Václavovi, 
ale snad k Boleslavovi. „Toho času, vraceje 
se z války saracenské, přijel do města Verony 
převýtečný císař Ota II., milovník pokoje, cti-
tel spravedlnosti, nad nejslavnějšího otce své-
ho Otu I. ještě slavnější, vítěz ve všech bitvách 
nejvítěznější.“  Domnívám se, že v tomto sou-
větí se za Otou I. skrývá Boleslav I. a za Otou 
II. pak Boleslav II.  Kosmas nemohl otevřeně 

přiřadit k Boleslavovi, který byl podle legend 
Václavovým vrahem, přívlastek nejslavnější. 
Schoval-li však Boleslava I. za Otu I., pak již 
ano. Pomoraví a dolní Podyjí zřejmě Kosmo-
vi připomínalo Itálii, a proto někdy hradiště 
na Moravě a Dyji pojmenoval jmény italských 
měst.
Tím, že Kosmas za panovníky německé 
a polské schovává panovníky české, dochází 
k tomu, že se z hlediska znalostí dnešních his-
toriků dopouští řady omylů. Potom si v Kos-
mově Kronice české můžeme přečíst např. 
tyto poznámky (2005, s. 285, 286): „21) Zde 
a všude dále nazývá Kosmas Boleslava Chrab-
rého nesprávně Měškem.“ - „24) Kosmas v celé 
kronice nesprávně čísluje německé panovníky.“ 
Rovněž je Kosmovi vyčítáno, že se dopouští 
řady chyb v chronologii. Jenomže, domnívám 
se,  fakta a letopočty se nevztahují k polským 
a německým panovníkům (netvrdím, že ve 
všech případech), nýbrž k panovníkům čes-
kým, kteří se za nimi skrývají. (Pochopitelně 
i tak se Kosmas mohl chyb dopustit.)
O jménu Vítězslav se u M. Knappové dočte-
me (2008, s. 277): „Vítězslav, novější české j. 
slovanského původu, náhrada za starší Vitislav, 
tj. ,slavný (silný) sídlem, mocí (vítati znamenalo 
,bydlit, sídlit‘); dnešní Vítězslav ovšem znamená 
,slavící vítězství, slavný vítěz‘.“
Václavovy ostatky zkoumali Jindřich Matieg-
ka, zakladatel Ústavu pro antropologii a de-
mografii UK v Praze, a Emanuel Vlček, ve-
doucí antropologického oddělení Národního 
muzea v Praze.
J. Matiegka, který započal se zkoumáním 
Václavových kosterních pozůstatků v roce 
1911, se pozastavil nad tím, jak hodně srost-
lé jsou švy Václavovy lebky. V Matiegkově 
době se z toho usuzovalo na vysoký dožitý věk 
zkoumaného jedince (kolem 60 let). Ostatní 
znaky Václavovy lebky poukazovaly na dožitý 
věk podstatně nižší. Tyto tehdy vzájemně si 
odporující znaky (a údaje legend) způsobily, 
že se Matiegka nepokusil stanovit věk, jehož 
se Václav dožil. Dnes je známo, že někteří je-
dinci mají srostlé švy v mladém věku, zatímco 
někteří staří lidé je mohou mít neuzavřené. 
Metoda zjišťování dožitého věku jedince po-
dle lebečních švů je dnes opuštěna. 
Matiegka se rovněž všiml, že hlava sochy 
sv. Václava, kterou zhotovil Petr Parléř, se 
svým tvarem shoduje s lebkou považovanou 
za lebku knížete Václava. To vedlo J. Matieg-
ku k názoru, že Parléř tvaroval hlavu sochy 
podle lebky Václavovy. Tato podobnost přispí-
vá k názoru, že Václavova lebka je pravá. Že 
alespoň v letech od zhotovení sochy do počát-
ku 20. století nedošlo k její záměně. 
V roce 1982 zveřejnil výsledky svého víceleté-
ho zkoumání ostatků těch prvních Přemyslov-
ců, jejichž ostatky se alespoň zčásti zachovaly, 
E. Vlček. Dožitý věk Vratislava I. a Václava 
se u něho značně rozchází s věkem, jehož 
se tito panovníci měli dožít podle legend. 
Přečtěme si Vlčkova slova (1995, s. 72, 74, 

75): „Na lebce sv. Václava nacházíme naprosto 
neobvyklý poměr mezi stupněm obliterace (uza-
vření) hlavních lebečních švů (E. Vlček tuto 
metodu ještě použil. - Š. B.) a dosud nenastu-
pující redukcí výběžku čelisti.(...) Tento zjištěný 
stav obliterace lebečních švů hovoří pro vyso-
ké stáří jedince (více než šedesát let). (…) Na-
proti tomu alveolární výběžky obou čelistí jsou 
dosud vysoké, neredukované. (…) Stav zacho-
vání alveolárního výběžku a opotřebení chrupu 
by hovořilo o hranici 40 let. (…) Tento rozpor 
jsme se snažili řešit využitím dalšího kritéria pro 
odhad individuálního věku jedince, a to stano-
vením histologickou metodou podle Gustavso-
na v modifikaci Kiliánově. (…) Věk vypočtený 
z těchto dvou zubů odpovídá 42,2 ± 4,8 roků 
čili rozmezí 37-47 let, tj intervalu s 95% prav-
děpodobností.“ 
Po všestranném prozkoumání pozůstatků níže 
uvedených osob dospěl E. Vlček k závěru, že 
se dožili věku, který uvádím před závorkou. 
V závorce je uveden jejich dožitý věk podle 
písemných pramenů. Bořivoj:  ± 40 (36-37), 
Ludmila: 60-70 (61-62), Spytihněv I.: 40-45 
(40), Vratislav I.: 45-50 (33!), Václav ± 40 let 
(27 ± 1-2). 
Proti Vlčkovým závěrům protestovali někte-
ří historici, především D. Třeštík. Ten napsal 
(1997, s. 449): „Podle jeho (Vlčkova) urče-
ní měli totiž zemřít Vratislav jako 40-50 -letý 
a Václav jako 40 -letý. To je v nesmiřitelném roz-
poru se všemi písemnými prameny, které jsme 
v této práci analyzovali. Dokazoval jsem proto 
již před lety, že v paleoantropologii netradiční 
metody, použité Vlčkem, jsou přejaty ze součas-
né soudní medicíny a nejsou ověřeny pro staré 
populace. (…) Nemohu pochopitelně s Vlčkem 
diskutovat o metodách soudního lékařství apli-
kovaných na paleoantropologii, dokazuji pouze, 
že dávají výsledky, které jsou zčásti (avšak části 
naprosto zásadní) z hlediska historika evident-
ně nemožné.“
E. Vlček argumentoval, volně řečeno, tak-
to. Při použití nevhodné metody bych špat-
ně stanovil i dožitý věk u Bořivoje, Ludmi-
ly a Spytihněva. Proti mým závěrům v těchto 
případech však historikové neprotestují.
Podle legend se měl Vratislav dožít 33 let, 
z nich 6 let vládnout (915-921). E. Vlček nabí-
dl řešení: 33 let uvedených v legendách nemě-
lo znamenat dožitý Vratislavův věk, ale dobu 
jeho vládnutí. Třeštík reagoval takto (1997, s. 
454): „...podle toho by totiž Vratislav nastoupil 
na trůn roku 888 ještě za života Bořivoje a sesa-
dil by tak nejen bratra, ale i otce. A to vše ve 13 
letech!“ Stejně tak Třeštík odmítá vysoký věk 
Václavův. Mj. zdůrazňuje, že z legend vyplývá, 
že roku 921 byl Václav ještě nedospělý, podle 
Vlčka by však už dospělý byl (ať už by zemřel 
v roce 935 nebo 929). Třeštík (1997, s. 461): 
„...dospíváme zase k tomu, k čemu jsme dospěli 
v případě Vratislava I.: buď nepatří zkoumaná 
lebka Václavovi (a uctívaná relikvie je falešná) 
nebo je nespolehlivá metoda určování zubního 
věku, které E. Vlček pro určení Václavova stáří 
použil.“ 
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

 Mnohá řemeslná práce nebyl však po záslu-
ze hodnocena a platilo to i pro živnost dým-
kařskou. Cena hotového výrobku byla v poměru 
k vykonané práci a spotřebovanému materiálu 
velice nízká. U venkovského lidu oblíbené „der-
flíčky“ byly tehdy prodávány po 35 až 50 krejca-
rech, různé jiné vyřezávané (luxusní) stály 1 zl. 
až 1 zl. 50 kr.
 Ale i tyto nízké ceny byly v pozdějších letech 
stlačeny továrními výrobky, které byly sice laci-

nější, ale nevyrovnaly se nikterak dýmkám 
ručně a s větší pozorností pracova-

nými. Tak dýmkařské řemeslo 
přestalo býti tím, čím dříve 

bývalo, nehodilo se na ně 
více staré známé přísloví: 
„Řemeslo má zlaté dno,“ 
živořilo, až konečně úpl-
ně zaniklo.
 Za mých mla-
dých let kouřilo se po-
nejvíce z dýmek a ku-
řáci používali tehdy 
ještě křesacího kamene 
a zápalné hubky místo 

zápalek. 
 Místo zaniklých 

řemesel byly u nás zaříze-
ny ovšem jiné živnosti,jak si je 

moderní doba vynutila. 
Cechy

Řemeslníci dbali ještě po mnoho let cechov-
ního zřízení, ačkoliv jeho výsady byly již dávno 
zrušeny. Pokud se pamatuji, měli u nás své po-
čestné cechy tkadlci, barvíři, krejčí, mlynáři, 
obuvníci, řezníci, zámečníci a kováři. Schází-
vali se v určité dny, obyčejně v den zasvěce-
ný památce patrona dotyčného řemesla k po-
radám, na nichž projednávaly se stavovské 
otázky, také mívali účast na církevních slav-
nostech, kráčejíce v řadách za svými vlajícími 
prapory, jež bývaly zavěšeny v kostele po obou 
stranách hlavního oltáře. Také se navzájem 

podporovali v nemoci a postarali se o vyprave-
ní důstojného pohřbu zemřelému členu. Měli 
své církevní máry, příkrov s obrazem svého pa-
trona, emblémy patrona a parádní lucerny. 
 Nejdéle zachovali staré cechovní zvyky 
obuvníci společně s krejčími aspoň potud, 
že po slavnosti Božího těla se sešli na zahra-
dě posledního cechmistra Antonína Haase  
(v Kobližné ulici), kde se ohřívaly párky, nara-
zil soudek piva a kde setrvali v družné a buja-
ré zábavě, až jej vyprázdnili. Tkadlci scházívali 
se dříve u posledního cechmistra Frant Tut-
sche na Malém náměstí. 
 Řemeslný dorost odcházel po vyučení na 
zkušenou, říkalo se tehdy „na vandr“ do vět-
ších měst, nejčastěji do Brna a Vídně; zámeč-
ničtí a kovářští vyučenci našli jistou práci ve 
známých železárnách města Steyer (v Rakou-
sích), kde bylo stále několik zdejších rodáků 
zaměstnaných. Staří mistři, kteří tyto daleké 
cesty konali pěšky, železnic ještě nebylo, rádi 
vyprávěli o zkušenostech získaných „na van-
dru“ a rádi též vzpomínali na zajímavé historky  
a dobrodružství z různých těch nocleháren 
(herberků), v nichž našli ve větších městech 
dočasný útulek.

Trhy
 Naši řemeslníci byli povětšině zároveň tr-
hovci, jezdili se svými výrobky do okolních obcí 
a na výroční trhy do sousedních i vzdáleněj-
ších měst, někteří i do Prostějova, Olomouce  
i Brna. Stejně tak přijížděli zase na naše výroč-
ní trhy trhovci z daleka široka. Dny jarmarku 
byly tehdy významnými svátky pro celé okolí. 
Ve venkovských obcích byla mimo krejčí, obuv-
níků a kovářů ostatní řemesla zastoupena, 
také tam nebylo větších obchodů, takže byli 
vesničané se svými nákupy odkázáni na měs-
to a dávali přednost trhům. Proto byly výroční 
trhy tak četně prastarém náměstí nebylo o jar-
marku volného místa, bylo přeplněno stany  
a různými zboží řemeslníků, kramářů i ob-
chodníků. 

pokračování příště

 Hrany nahrubo vyřezané fajfky musely se no-
žem na špalku připevněným zarovnati, do takto 
zpracovaného dřeva byl pak na soustruhu vyvr-
tán otvor, dýmka osoustruhována, ořašplována, 
opilována a provrtán průchod pro dým. 
Výroba nevztahovala se však jen zpra-
cování dřeva, ale dýmkaři pořizo-
vali si sami též kování na dým-
ku, totiž vnitřní vyplechování 
podle dřevěné nebo železné 
formy. V takto upraveném 
plechu byla proražena dír-
ka, aby sedla na provrtaný 
průduch v dýmce. Všech-
ny vnější součástky jako 
pásky, obruby s víčkem na 
pantičkách byly pořízený 
z pakfonového plechu, roz-
střihával se na potřebné malé 
kousky, tyto střížky byly pak 
nárazem v železných formách 
dle potřeby upraveny. Jednotlivé 
části okutí byly pak spojeny, jemným 
drátem přivázány, potřeny kaší ze směsi 
mosazi a cínu a dány na rozžhavené uhlí, kde 
se kašička roztavila a součástky pevně svařily. 
Zčernalé okutí bylo pak po vychladnutí v lučav-
ce vymočeno, načež se čistilo, stříbřilo a napo-
sled leštilo. Okovaná dýmka se potřela mořidlem  
a olejem, po usušení přihazovala se suchou přes-
ličkou navinutou na ploché dřívko a pak nastala 
poslední práce, totiž politirování. 
 Mimo nejhledanější „deflíček“ byly ov-
šem vyráběny i dýmky různých jiných tvarů  
i se stříbrným kováním jako zboží více přepycho-
vé, ovšem jen na zakázku. 

E. Vlček své závěry vytrvale obhajoval. Přečtě-
me si od něho několik vět (1995, s. 83): „Ně-
kteří historici odmítají vyšší věk u knížete Vrati-
slava a sv. Václava. U knížete Vratislava trvají na 
33 letech délky života a u knížete Václava vykom-
binoval D. Třeštík věk 27 ± 1-2 roky a J. Sláma 
udává možné rozpětí mezi 18-33 lety. Avšak dů-
kladný rozbor zachovaných pozůstatků obou pa-
novníků, provedený soudnělékařskými a forenz-
ně-stomatologickými metodami, zařazuje knížete 
Vratislava do kategorie pokročilého čtyřicátníka 
(45-50 let) a jeho syna Václava jako počínajícího 
čtyřicátníka (±40 let).“
Na možnost, že Václavovy pozůstatky nemu-
sí být pravé, odpovídá E. Vlček takto (1995, 
s. 95): „Mimo sledovatelné znaky geneticky za-
kódované na skeletu lebky jsme mohli porovná-
vat zkoumané jedince i po stránce sérologických 
vlastností. (…) Tím antropologicko-lékařský prů-
zkum pozůstatků dokázal, že jsou genetické vazby 
mezi členy prvních tří generací nejstarších Přemy-
slovců spolehlivě prokazatelné a že pochybová-
ní o věrohodnosti pozůstatků knížete Vratislava 

a svatého Václava je neopodstatněné.“ A násled-
ně dodává: „...rozdíly mezi odhadem dožitého 
biologického věku u knížete Vratislava a svatého 
Václava stanoveného metodami soudně lékařský-
mi a mezi údaji vykonstruovanými z historických 
pramenů netkví v použitých přírodovědeckých 
metodách odhadu dožitého věku, ale především 
v neúplnosti legendistických pramenů.“
Když D. Třeštík upozorňuje, že v době, kdy za 
Václava měla podle legend vládnout Draho-
míra, by byl již podle E. Vlčka Václav dospělý 
a mohl by bez problémů vládnout sám, uvažu-
je zároveň o tom, proč by legendisté Václavův 
život takto zkresili (1997, s. 469, 470): „Nikdo 
například nepochyboval o údaji legend o tom, 
proč se Václav nemohl ujmout vlády prostě proto, 
že pro to nebyl žádný rozumný důvod. Je obsažen 
v nejstarších legendách, dobře informovaných, 
a zapadá plně do logiky líčených událostí – a byl 
proto vždy bez rozpaků přijímán. Jestliže o něm 
byla nyní vyslovena pochybnost na základě an-
tropologického posouzení Václavova věku v době 
smrti, bylo třeba tento údaj podrobit znovu kon-

trole. Pokud by měl být nesprávný, mohlo to být 
způsobeno buď omylem autorů legend, nebo to 
byl jejich úmysl, čili lež nebo alespoň překroucení 
skutečnosti.(...) Druhá možnost je předpokládat 
úmysl. Pak musíme vysvětlit, co k němu vedlo...“ 
A protože D. Třeštík omyl i úmysl legend od-
mítal, tak Vlčkův závěr rezolutně odsoudil: „…
musíme údaj legend považovat za spolehlivý a od-
had Václavova věku za absurdní.“
Domnívám se, že rozpor mezi Václavovým vě-
kem v době smrti vycházejícím z legend a do-
žitým Václavovým věkem udávaným E. Vlčkem 
vyplývá z úmyslu legendistů. Ti si přáli, aby 
se zapomnělo, že Václav byl podle Widukin-
da podkrálem (je pravda, že Widukind Václava 
konkrétně nejmenuje), že byl druhým po kní-
žeti (Kosmův Tyr v lucké válce), ale chtěli, aby 
byl v budoucnosti znám jako český kníže. Tak 
ho vsunuli do řady českých knížat. Aby se do 
této řady vešel, zkrátili jeho dožitý věk a stejně 
tak zkrátili dožitý věk jeho předchůdce Vrati-
slava ( = Kaicha?).
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V sobotu 6. října 2012 proběhl XIV. ročník Bis-
kupického kaléšku, který byl spojen s význam-
ným  výročím obce, kterým bylo 750 let od 
první doložené písemné zmínky o obci. Před 

zahájením kaléšku byl při této příležitosti na 
slavnostní mši sloužené generálním vikářem 
Arcibiskupství olomouckého Mons. Josefem 
Nuzíkem  v místním kostele Sv.Petra a Pavla 
slavnostně požehnám  znak obce a prapor obce 
a  byla také zasazena památeční lípa  před čp. 
11. Poté začal vlastní kaléšek s celodenním bo-
hatým kulturním a sportovním  programem, 
koštem slivovice  a v odpoledních hodinách 
proběhlo vyhlášení vítězů kaléšku z dodaných 
vzorků slivovice, kterých se letos navzdory pro-
hibici sešel prozatím rekordní počet a to 59 
vzorků, které byly následně koštovány v pěti 

kolech porotou  v tomto složení: ing. Vladi-
mír Langer, Antonín Káňa,  Zdeněk Háder, Jiří 
Šnobl, Miroslav Pudík, Pavel Továrek, Miloš 
Vašíček,  Jan Ošlejšek , technickou pomoc za-
jišťoval Ladislav Reibl a Miroslav Pudík., zapi-
sovatelkou byla Libuše Pazdírková. Po nároč-
ném hodnocení  porota stanovila 
na základě bodového hodnocení 
toto pořadí:
1. místo František Zapletal – Če-
chy p. Kosířem,  broskev 50 %, 
rok vypálení 2012, palírna   Kos-
telec na Hané
2. místo Milan Wolf –  Křenov,  ja-
blko (rok vypálení 2010), palírna  Cetkovice 
3. místo Bohumír Mrňka – Konice, švestka 
52 %, rok vypálení 2005, palírna Still Biskupice 
4.–5. místo  Obec Biskupice  švestka 54 %, 
rok vypálení 2011, palírna Still Biskupice  
a Škrabal Stanislav, Moravská Třebová, švest-
ka 53,5 %, rok vypálení  2006, palírna Boršov

V den kaléšku mohli za mírný poplatek všech-
ny vzorky  ochutnat také návštěvníci kaléšku, 
kteří  nakonec jako nejlepší vzorek  vyhodno-
tily a tím udělili  Cenu publika, kterou získal: 
Karol  Loebe – Biskupice, hruška 55%, rok vy-
pálení 2005, palírna Still Biskupice  
Výtěžek z koštu soutěžních vzorků činil 7883,- 
Kč. Dva tisíce přidal hejtman Radko Martínek. 
Obec tedy zašle na pomoc Oblastní charitě 
v Moravské Třebové částku ve výši 9 883,-Kč..
Všem vítězům blahopřejeme a těm účastníkům, 
kteří se neumístili děkujeme za účast v soutěži, 
a doufáme, že je neúspěch neodradí a i v příš-
tím roce se soutěže zúčastní.

Děkujeme všem, kteří zaslali vzorek a tím se 
nejenom zúčastnili soutěže o nejlepší slivovici, 
ale i  podpořili akci a zároveň přispěli Oblastní 
charitě v Moravské Třebové 
Děkujeme také všem sponzorům, organizáto-
rům a pomocníkům za obětavou práci při or-

ganizaci a zvláště děkuji našim 
myslivcům za perfektní pomoc při 
žehnání znaku a praporu obce.
Informace a foto z akce jsou umís-
těny na www.biskupice.cz

Dalibor Šebek, starosta obce  
a organizační tým kaléšku

V sobotu 20. října 2012 se ve večerních ho-
dinách uskutečnil 7. ročník „Stezky odvahy“. 
Děti vycházely na trasu po jednom i po sku-
pinkách. Cesta vedla opět prudkým kopcem 
„Člupek“ a to se všichni pořádně zadýchali 
než ho vyšli. Potom následovala hezká, noč-
ní procházka tmavým, hustým lesem plným 

„BISKUPICKÝCH STRAŠIDEL“. Asi upro-
střed cesty se všichni nebojácní podepsali na 
tajemný papír a tím potvrdili, že trasu prošli. 
Během cesty děti dostávaly od strašidel slad-
kou odměnu. 
Letošní trasa byla sice delší, ale proč ne? 
Vždyť počasí bylo nádherné, bylo teploučko 

a na konci na všechny čekal teplý čaj, koláče, 
párek v rohlíku a příjemné posezení. Letos se 
„Stezky“ zúčastnilo 60 dětí a asi 25 dospě-
lých. Podél celé trasy bylo ukryto 27 hlídkují-
cích dobrovolníků. Rozžato bylo 250 světýlek 
(svíček) a 10 lampiónků. 

Neuerová Helena, ČČK Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika  
říjen 2012

Naši jubilanti

Ladislav Neubauer
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli

Helena Bomberová
Čest její památce

XIV. ročník Biskupického kaléšku 2012 

Stezka odvahy – ohlédnutí
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

BLAHOPŘÁNÍ
Prošli jste rozkvetlou loukou mládí, 
po cestě utrhli kytičku pro vzpomínky, 
na lidské jaro, jež nikdo nenahradí, 
na první polibek, na prstýnky, 
na modrou oblohu i černé krupobití, 
na slzy deště i zvonivý smích. 
V životě slunce vždy zlatě nesvítí, 
však nežít rád - přec by byl hřích.
 
Dne 27. 10. 2012 oslavili manželé Ma-
rie a František Pospíšilovi z Biskupic 
č.p. 102 Zlatou svatbu. 
Přejeme do dalších let hodně štěstí, 
zdraví a osobní pohody.

Oznámení
Oznamujeme, že došlo ke změně místa 
pro výměnu a prodej propanbutano-
vých láhví.
Výměnu a prodej provádí nyní pan Káňa 
v dolní pálenici.
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                ppppřekvapenířekvapenířekvapenířekvapení     ohňová show. ohňová show. ohňová show. ohňová show.    Dospělé zahřeje vánoční punčDospělé zahřeje vánoční punčDospělé zahřeje vánoční punčDospělé zahřeje vánoční punč    
             a děti vánoční čaj. K a děti vánoční čaj. K a děti vánoční čaj. K a děti vánoční čaj. K    zakousnutí nebude chybět zabijačkový rautzakousnutí nebude chybět zabijačkový rautzakousnutí nebude chybět zabijačkový rautzakousnutí nebude chybět zabijačkový raut a polévka a polévka a polévka a polévka, vánoční, vánoční, vánoční, vánoční    
             cukroví, koláče a perníčky. Možnost zakoupení vánočních drobností a ozdob cukroví, koláče a perníčky. Možnost zakoupení vánočních drobností a ozdob cukroví, koláče a perníčky. Možnost zakoupení vánočních drobností a ozdob cukroví, koláče a perníčky. Možnost zakoupení vánočních drobností a ozdob....    
    

                        Přijďte si zazpívat a jen tak pobejt !Přijďte si zazpívat a jen tak pobejt !Přijďte si zazpívat a jen tak pobejt !Přijďte si zazpívat a jen tak pobejt !
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci listopadu 2012

Libuše Koutná
Marie Vašíčková
Přemysl Macháček
František Seidl
Jana Kulatá
Bohumil Appel

Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Zprávy ze Základní školy Chornice

Úspěchy chornické mažoretky

Úřad práce Moravská Třebová
Dne 22. 10. 2012 žáci 8. a 9. tř. Základní školy 
v Chornicích navštívili Úřad práce v Moravské 
Třebové. Vyplnili si dotazník, který jim může 
pomoci v rozhodování o budoucí profesi. S Bc. 
Machálkovou (pracovnicí ÚP) konzultovali pří-
padné dotazy k výběru škol.
Přejeme žákům 9. tř. šťastnou volbu a úspěchy 
v dalším studiu.
Mgr. Ludmila Faltýnková, výchovná poradkyně

Výlet do ekocentra Renata v Bělé u Jevíčka
Ve čtvrtek,18.10.2012,se žáci 4. a 5. třídy vydali 
na návštěvu ekocentra Renata v Bělé u Jevíčka.
Děti se těšily už předem,protože název progra-
mu: „Mami,já bych také chtěl koně“, naznačova-
l,že milovníci těchto ušlechtilých lichokopytníků 
si přijdou na své.
Po příjezdu do ekocentra se dětí ujali dva mla-
dí činorodí lektoři, se kterými si všichni užili 
spoustu legrace hned při seznamovací hře.Děti 
získaly přezdívky- jména, která by daly svým 
vlastním koním. Poté se naučily rozeznávat zor-
né pole koně a pomocí dlaní je ukazovat. Po 

Ve skupině mažoretek Arnika v Moravské Tře-
bové, už mnoho roků působí chornická dívka 
Kateřina Felnerová. Úspěchy, 
kterých Katka v této disciplíně 
pravidelně dosahuje, určitě stojí 
za to,  abychom vás s nimi se-
známili.
Letos získala v soutěži mažo-
retek SÓLO  titul Mistr České 
republiky. Na mistrovství Ev-
ropy , které se konalo ve Fran-
couzském v městě Sélestat 5.-7.
října, získala v kategorii juni-
or –sólo s rekvizitami,  titul 
II.vicemistr Evropy, a to v sil-
né konkurenci mažoretek z 11 
zemí. I v minulých letech byla úspěšná v sólo-

slovech lektorů: “šedivá je teorie,ale zelený je 
strom praxe“, se děti po předchozím poučení 
přesunuly už přímo ke koním. Pod odborným 
vedením zkušených  chovatelů začaly děti koně 
hřebelcovat, česat hřívu a ošetřovat kopyta.
A to nejlepší na konec?  Samozřejmě samotné 
jízdy na koních. Každý ze žáků si zkusil vidět 
svět ze sedla na koňském hřbetě a všichni byli 
z tohoto zážitku opravdu nadšeni.

vých i skupinových soutěžích. Na svém kontě 
má například tituly Mistr České republiky, I. 

a II. vicemistr republiky, Mis-
tr Moravy a Slezska...
Kateřina se ve volném čase 
zabývá nejenom svým zdoko-
nalováním v této disciplíně, 
ale zároveň již sama vede sku-
pinu mažoretek, která letos 
získala v Ostravě titul Mistr 
oblasti. 
Závěrem přejeme naší favorit-
ce ještě spoustu podobných 
i lepších úspěchů a to jak 
v sólových disciplínách tak 
i se skupinou ARNIKA.

Adventní koncert
Obec Chornice zve všechny na tradiční ad-
ventní koncert, který se uskuteční v sobotu 
8. prosince 2012.  Své umění nám tentokrát 
předvede M. Nostitz Quartet z Prahy, který 
je vítězem Pražského jara 1998.
Program koncertu:
W.A.Mozart: Kouzelná flétna
A. Dvořák: Cypřiše
W.A.Mozart: Serenáda G dur KV 525
Koncert se tentokrát uskuteční v sále kul-
turního domu, se zahájením v 17,00 hodin. 
Vstupné je dobrovolné a pro všechny poslu-
chače bude připraveno drobné pohoštění 
zdarma. Přijďte navštívit toto mimořádně kva-
litní hudební vystoupení a společně se sváteč-
ně naladit v adventním čase. Těšíme se na 
shledanou.

SDH Chornice zve na

KATEŘINSKOU 
TANEČNÍ ZÁBAVU

v sobotu 24. listopadu 2012  
ve 20:00 hodin

v kulturním domě v Chornicích

Hraje: ABC Boskovice

Po celou dobu pobytu v ekocentru se lektoři 
i chovatelé koní dětem plně věnovali a ochot-

ně zodpovídali na zvídavé 
dětské otázky. Připravili 
tak zajímavý a poučný pro-
gram, že někteří žáci už 
nyní plánují cestu do Bělé 
i se svými rodiči, aby tu 
domluvili volnočasové ak-
tivity u koní.
Jelikož ekocentrum nabízí 
i spoustu dalších tematic-
kých programů, už teď se 
všichni těšíme , že se zase 
někdy nějakého zúčastní-
me.

M. Truhlářová, tř.uč.
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Ohlédnutí za koncertem Petry Janů

PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
paní Navrátilová

ve středu 
14. listopadu 2012 
od 10:00 do 15:00 hod. 
v Kulturním domě 
v Chornicích.

 
Obec Chornice ve spolupráci s paní 

Jakubcovou pořádá  
v sobotu 1. prosince 2012  

v prostorách kulturního domu  
v Chornicích 

 
UKÁZKU VÝROBY ADVENTNÍCH 

VĚNEČKŮ S MOŽNOSTÍ NÁKUPU  

VÁNOČNÍ VÝZDOBY 
Přijďte si vyrobit adventní věnečky, svícny a vazby 
společně s Jiřinkou Jakubcovou  
v sobotu 1. 12. od 8:00 do 15:00 hodin  
do kulturního domu v Chornicích. 
 

           Cvičení s Péťou  
     

           Přijďte si semnou zacvičit jednoduché cviky 
                      za doprovodu příjemné hudby. 
          Nic náročného na pamatování ani na kondici. 
                           Žádné velké poskoky. 
 
              Zahřejeme tělo rozcvičkou, 
                zaposilujeme si s flaštičkou.  
                     Vyrýsujme si své svaly, 
                         s židlí i ručníkem 
                        si budeme vědět rady. 
                     Na závěr se protáhneme 
                a vše špatné z  těla vytáhneme. 
 
      Kdy - od 5.11.2012 každé pondělí od 19 do 20 hodin. 
            Kde - v kulturním domě v Chornicích 

                                    Cena – 20kč 
                                                     Děti bez poplatku !                                               

 Sebou si vezměte, pohodlné sportovní      
                 oblečení, obuv, 
         ručník, dostatek tekutin+ 
          2 malé  pet láhve 0,5 l     
               naplněné vodou! 

 
   A hlavně!!!!!...dobrou náladu. 
 

Kontakt: Petra Klvačová 
Tel:776156618 

Email: mamulina22@seznam.cz 

Pozvánka do tanečních 
 

Srdečně zveme všechny příznivce tance do 
tanečního kurzu. Kurzy budou vždy v neděli 
od 15:00 do 17:00 hodin v kulturním domě 
v Chornicích.  
 

Cena za 10 lekcí (neděl) je 2000 Kč za pár. 
 

Peníze vybereme na první 
lekci 4. 11. 2012. 
Přihlášky a dotazy na 
telefonním čísle 
724 208 560 - paní Irena 
Havlíčková. 
 

Těšíme se na Vás. 

V neděli 7.října, navštívila Chornice známá zpě-
vačka Petra Janů,  která v místním kulturním 
domě zazpívala za doprovodu pianisty Karla 
Štolby. Zájem o lístky na toto vystoupení byl 
tak veliký, že už v den koncertu na místě ne-
bylo co prodávat. Celkem se přišlo podívat více 
jak 250 posluchačů, pro které Petra Janů zpí-
vala déle jak hodinu a půl.  Kvalitní zpěvaččin 
výkon umocnila i reakce publika, které se cho-
valo naprosto skvěle. Dá se říci, že  spokojenost 
panovala na obou stranách, což vyjádřila Petra 
Janů přáním, setkat se v Chornicích opět někdy 
příště. Tak uvidíme.

Foto – JUDr. Jan Vermousek
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Obec Jaroměřice

Setkání se seniory na Kalvárii

Návštěva Ekologického centra v Bělé u Jevíčka

V kartografickém muzeu za novými poznatky

Skupina dětí z tanečního oboru Základní umělec-
ké školy v Jevíčku s učitelkou Alenou Dosedlovou 
se vydala ve čtvrtek 18. 11. 2012 na Kalvárii potě-
šit seniory v penzionu svým vystoupením. Již na 
jaře měla návštěva pěveckého sboru ZŠ úspěch, 

Minulý týden jsme my, 7. třída, s panem učitelem 
Štarkem a panem ředitelem Václavkem navštívi-
li Ekologické centru v Bělé u Jevíčka. Měli jsme 
téma ,,Koně“.
Jako první věc jsme se přivítali a  potom jsme hrá-
li hry. Mezitím nám začalo pršet. Po hrách jsme 
šli do meditační místnosti, kde jsme si ukazovali 
obrázky koníků a hráli jsme další hry. Pak nás 

Na konci září jsme celá 8.třída společně s panem 
učitelem Slavíčkem navštívili kartografické cent-
rum ve Velkých Opatovicích. Zúčastnili jsme se  
zajímavého výukového programu Rozdělili nás do 
skupin na dívky a chlapce a chodili jsme po růz-
ných stanovištích a plnili úkoly  spojené s geo-

proto se obě strany dohodly, že společné setkání 
se může opakovat. 
Tentokrát to tedy byla krása a hbitost pohybu mla-
dých tanečníků i náročná a nápaditá choreografie 
Aleny Dosedlové všech tří vystoupení, které odmě-
nili klienti penzionu upřímným potleskem. Větši-
na nastudovaných skladeb tanečního oboru sklí-
zí úspěch v celorepublikových soutěžích a líbila 
se i na Kalvárii, při nichž si babičky a dědečkové 
vzpomněli na své mládí.
Při poslechu četby mezi vystoupeními z knihy B. 
Říhy Honzíkova cesta si zajisté děti i senioři vzpo-
mněli na prázdniny na venkově.
Personál penzionu připravil pro všechny dobré ob-
čerstvení, při němž společně pobesedovali.
Příště přijdou děti potěšit s koledami.

čekala „tvrdá „ práce. Museli jsem vykydat hnůj 
a koně vyhřebelcovat. Většina z nás to dělala po-
prvé životě.  Poté. co jsme se ohřáli u hrníčku hor-
kého čaje, jsme se mohli na koních svézt. Svezl se 
každý. Na závěr dne. který byl pěkný i když počasí 
za moc nestálo, jsme vyplnili pracovní listy.
Moc se nám tam líbilo!!!

Lucie Dufková, 7. třída

dézií a zeměpisem. Sbírali jsme body a na konci 
bylo vyhlášení. Chlapci dívky předběhli myslím 
o jediný bod, ale odměnu jsme dostali všichni. 
V tom kartografickém centru jsme viděli různé 
mapy a mohli jsme si vyzkoušet i různé přístroje. 

Tereza Knapová, 8. třída

Týden knihoven 2012
V tomto týdnu by se měly dostat do širokého pod-
vědomí všechny knihovny,  ať jsou v obcích nebo ve 
městech. Od 1. do 7.10. byly dveře knihovny otevře-
né i v Jaroměřicích. Přišlo i 5 nových čtenářů, kteří 
byli zdrarma zaregistrováni.
Začátek Týdne sice nedopadl nejlépe, neboť v úterý 
se mohly sejít maminky se svými dětmi  předškolko-
vého věku. Asi nevyhovoval zvolený dopolední ter-
mín, protože malý Adámek se neměl s kým pro-
hánět mezi leporely. Připravené dárečky si budou 
muset počkat na další příležitost. 
Středeční beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčko-
vou naopak měla úspěch mezi žáky, zvláště mezi žá-
kyněmi  místní  Základní školy. Velmi pracovitá au-
torka 110ti dívčích příběhů a románů pro ženy měla 
svým čtenářům co vyprávět – o jejím NEvztahu ke 
zvířatům, o jejím dlouhodobém pobytu v nemocnici 
v dětském věku, jak se dostává „pod kůži“mladé ge-
neraci. Odpovídala trpělivě na mnohé dotazy. Auto-
gramiádou a prodejem svých knih besedu zakončila. 
Před odjezdem do Brna ještě stihla navštívit Kalvá-
rii, kde obdivovala poutní místo a zajisté načerpala 
sílu k další literární tvořivosti.
Pro Jaroměřice již známý  cestovatel  RNDr. Ivo 
Müller navštívil knihovnu ve čtvrtek. Tentokrát se 
nesešlo tolik posluchačů jako jindy, přesto že výklad 
o expedici do Peru a Bolívie byl velmi lákavý. Opět 
sklidil u posluchačů obdiv za jeho cestovatelský vý-
kon, zvl. při výstupu na andské velehory.
V pátek odpoledne děti pod vedením šikovné lek-
torky Marie Bednářové tvořily kytičky neobvyklou 
technologií z vlny, lýka aj., které poté byly součástí 
záložky do knihy nebo ozdobou na tričko.
Páteční podvečer patřil astrologii, paní Aleně Mál-
kové, jejím příznivkyním a astrologickým informa-
cím o Mayském roce 2012.
Nejvíce lákavou akcí na závěr Týdne knihoven byla 
naplánovaná nedělní procházka Jaroměřicemi s his-
torikem Mgr.Schusterem, která měla být ukončena 
koncertem pěveckého sboru Schola na Kalvárii.
Bohužel, opět to bylo velmi deštivé počasí, které pře-
kazilo slibnou událost. „Prohlídku“ uskutečnil Mgr.
Schuster virtuálně ve výstavní síni CŽP. Koncert byl 
po dohodě se sborovým  vedoucím Mgr. Pávkem 
i prohlídka „na živo“ přeložena na jaro 2013.

kala paní Černohousová z hvězdárny v Prostějově 
s příběhem o medvídcích. Promítanou a vyprávě-
nou pohádkou vlastně přiblížila souhvězdí Velké 
medvědice, Mléčné dráhy a mnohých ostatních.
Většina dětí se zájmem poslouchala. Obloha ven-
ku byla zata-
žená, hvězdy 
vidět nebyly, 
alespoň svíti-
la světla v dý-
ních, které 
kouzelně vy-
zdobily dvůr 
Centra života 
a podnikání.

Čaje o šesté
V duchu známého slovního spojení „Čaje o páté“ se 
nesla i beseda o čajích s názvem lehce upraveným 
podle doby jejího zahájení v klubovně CŽP v Jaro-
měřicích. Odborný poradce na toto téma, paní Zla-
tuše Knollová, seznámila přítomné hosty s počátky 
čajové kultury, předvedla různé druhy čajů, pouká-
zala i na jiné nápoje, které jsou v určitých kon-
tinentech spojeny s tradicí a neodmyslitelně patří 
ke koloritu daných zemí. Účastníci besedy si mohli 
prohlédnout nádoby a další příslušenství k čajovým 
rituálům např. z Japonska, Číny nebo Jižní Ameri-
ky. Součástí večera byl také krátký film o Cesmíně 
paraguayské spojený s ochutnávkou Maté a speciál-
ního zeleného čaje Matcha. Celý večer se nesl v du-

chu přátelské atmosféry, kterou umocnil výborný 
dezert z domácí kuchyně. V závěru si mohli poslu-
chači zakoupit některé zmíněné čaje a přenést si 
tak kousek příjemné nálady do svých domovů.

Průvod s rozsvětlenými dýněmi
Průvod se letos obzvlášť vydařil. Velké množství 
světélkujících podzimních plodů, které si děti 
doma s rodiči nebo ve družině připravily, putova-
lo se svými majiteli a početným doprovodem od 
školy na „Dvoustovku“.
Odměnou za jejich snahu byla pro ně připravená 
pohádka a ne ledajaká. Ve výstavní síni na děti če-
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc listopad 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
1.-28.11.,  prodejní výstava ENKAUSTIKY, kresby ro-
zehřátým barevným voskem,
paní Zdenky Kryštofové a Jarmily Letfusové, zpřístup-
něno v době provozu knihovny, vstupné dobrovolné
PO, ST  9-11, 13 – 16 hodin,  PÁ 13 -18 hodin
4.11. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
8.11. čtvrtek, 18.00 h, popř. 2.skupina v 19.00 h, VS
Zahajovací hodina Cvičení SM-systém s fyzioterapeut-
kou Ludm. Slavíčkovou
Cvičení „s gumou“ pro správné držení těla a tvarování 
postavy
Čtvrtky od 18.00 h, popř. i od 19.00 h, vstupné 50,- Kč
9.11. pátek, 18.00 hodin, VS, 
„Jak být půvabnými v každém věku“ něco z  teorie 
a ukázky péče o pleť a líčení
s paní Marcelou Varechovou, zástupkyní spol. Mary Kay
11.11. neděle,  14.00 hodin, Pohostinství U Trojanů
Beseda s důchodci, s pohoštěním a hudbou skupiny 
„Melodie“
13.11.úterý, 17.00 hodin, VS
Adventní tradice v české domácnosti s paní spisova-
telkou Kamilou Skopovou, autorkou mnoha publikací 
o celoročních zvycích, původních receptech na tradiční 
jídla a pečivo.
Výstavka a nabídka knih paní Skopové
V rámci večera seznámí včelař Jiří Zamazal se zajímavými 
včelími produkty (medovina, kosmetika, med atd.), které 
mohou být i k zakoupení
16.11. pátek, 15.00 hodin, VS
Výtvarná dílna FIMO s Lenkou Greplovou pro děti 
i dospělé, vstupné 20,- Kč + materiál
17.11. sobota, 14.00 hodin  Obřadní síň zámku
Pasování žáků 2.třídy na čtenáře
Pokračování slavnostního odpoledne v Obecní knihovně 
s pestrým zábavným programem
21.11. středa, 18.00 hodin, VS
„Síla paměti z našeho malohanáckého kraje“, beseda 
s  Dipl.technikem Frant. Přidalem o rodácích a životě 
v našem regionu,  vstupné dobrovolné
23. 11. pátek, 15.00 hodin, VS
Výtvarná dílna Korálkování s paní Alenou Abrahá-
movou, 
vstupné 20,- Kč + hodnota zpracovaného materiálu
24.11.sobota, 9.00 hodin, VS
Kurz paspartování s PhDr.Ilonou Pešovou
S sebou obrázek a nařezané sklo, velikosti cíleného ob-
razu, tužku, hobby nůž nebo čepelku, pravítko, nůžky    
vstupné 50,- Kč 
Připravujeme:
1.12. sobota, 9.00 – 13.00 h VS a prostory dvora CŽP
ADVENTNÍ JARMARK, nabídka řemeslného a spotřeb-
ního zboží a potravinářských výrobků, ochutnávka dobrot 
ze zabíjačky 
2.12. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou

4.12. úterý, 10.00 h, VS
Den Dětské Knihy (byl 1.12.) Beseda se spisovatelkou 
Zuzanou Kopeckou
pro děti z MŠ a I. stupeň ZŠ, po besedě se školáky mož-
nost setkání spisovatelky s maminkami a dětmi předškol-
kového věku, cca v 11.00 h, možnost koupi knih autorky
5.12. středa, 15.00 – 17.00 h, knihovna
Mikulášské  půjčování s čertem a andělem s malou 
nadílkou
7.12. pátek, 18.30 h, VS
„O Popelce“, pohádka od Mikuláše v provedení divadel-
ního souboru RC Velké Opatovice
9.12. neděle, odjezd autobusu 7.50 h Biskupice, 8.00 h 
Jaroměřice, 8.10 h Jevíčko
Zájezd do ADVENTNÍHO  BRNA s průvodcem Janem 
Valíčkem,
dopoledne prohlídka kulturních památek moravské me-
tropole, od cca 13.00 do 16.30 h individuální program, 
předpokládaná cena 150,- Kč
12.12. – 21.12., VS
Tradiční výstava Betlémů, ze sbírky  papírových betlé-
mů pana Dostála z Přerova, (výstava může být obohacena 
i Vaším betlémem, pokud by jste ho mohli propůjčit) zpří-
stupněno v době provozu knihovny, vstupné dobrovolné
PO, ST  9-11, 13 – 16,  PÁ 13 -18

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP 
Pondělky 1. skupina 15.00 h, 2. skupina 16.30 h
Kurz němčiny s Mgr. Bohatcovou ještě čeká na další 
zájemce, přihlaste se v knihovně
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP 
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. Slavíč-
kovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h, popř. i od 19.00 h

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

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

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

ního zasedání
3. hospodaření obce za leden - září 2012
4. rozpočtové opatření č. 4 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o 62 000 Kč
5. výsledek výběrového řízení na zakázku „Revi-

talizace zeleně návsi a Kalvárie“, zhotovitelem 
zakázky vybrán Pavel Haupt DiS, cena zakázky  
297 018,57 Kč bez DPH

6. výsledek výběrového řízení na zakázku „Obno-
va veřejného prostranství“, zhotovitelem zakázky 
vybrán Petr Kuba, cena zakázky 60 123 Kč 

7. záměr prodeje parcely č. 306/8 o výměře 
3 457 m2

8. prodej pozemků p.č. 2800/3, 2801/3, 2801/4 
o celkové výměře 1 900 m2 panu Milanu Glocovi, 
kupní cena činí 32 300 Kč

9. smlouvu o budoucí kupní smlouvě s panem Ra-
domírem Řehořem na pozemky v lokalitě Malé 
zámostí dle zápisu

10. změnu vytápění objektu č.p.361
11. udělení licence firmě DOPAZ na linky Velké 

Opatovice – Horní Štěpánov a Cetkovice - Je-
víčko

24. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 10. 10. 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
12. žádost pana Pavla Sourala na odkoupení pozem-

ku č. 306/8 
13. stížnost obyvatel z místní části Vidléky na neutě-

šený stav místní komunikace
14. zápis z jednání finančního výboru
15. zápis z dílčího 

Zastupitelstvo obce ukládá:
16. starostovi obce podepsat smlouvu o dílo s pa-

nem Pavlem Hauptem na zakázku „Revitalizace 
zeleně návsi a Kalvárie“

17. starostovi obce podepsat smlouvu o dílo s pa-
nem Kubou na zakázku „Obnova veřejného pro-
stranství v obci“

18. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-
nem Glocem dle zápisu

19. starostovi obce prověřit stav kanalizace a vo-
dovodního řadu pod komunikací na Vidlékách 
a zároveň předložit cenovou kalkulaci na opravu 
místní komunikace

20. starostovi obce zveřejnit oznámení o vydání ÚP 
Jaroměřice vyvěšením na úřední desce 

21. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-
nem M. Glocem dle zápisu

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci listopadu se životního jubilea dožívají
Přidal František
Knollová Štěpánka
Dostál Hynek
K významným narozeninám  
všem oslavencům přejeme  
pevné zdraví a osobní spokojenost.

V Jaroměřicích se v posledním období narodila
Sára Tillerová
Holčičce a jejím rodičům přejeme hodně zdraví 
a společných radostí.

Z řad jaroměřických – novodvorských občanů 
odešel
pan Andrej Kostrubanič
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu PČR  
konané ve dnech 12.–13. 10. 2012 v obci Jaroměřice dopadly takto:
 Zastupitelstvo PK 1/3 Senát 
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů. . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 . . . . . . . . . . . .  993
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 . . . . . . . . . . . .  325
Počet odevzdaných úředních obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 . . . . . . . . . . . .  323
Počet platných hlasů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312  . . . . . . . . . . .  287
Voleb se zúčastnilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,6 % . . . . . . . . .  32,8 %
ČSSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 hlasů . . . . . . . . . . 37,8 %
KSČM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 hlasů . . . . . . . . . . 22,4 %
Koalice pro Pardubický kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 hlasů . . . . . . . . . . 13,1 %
ODS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 hlasů . . . . . . . . . .  8,0 %
Zbytek získalo dalších 13 politických stran, hnutí nebo koalice.
Radko Martínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 hlasů . . . . . . . . .  53,3 % 
Zuzka Bebarová Rujbrová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 hlasů . . . . . . . . . . 21,6 %
Harald Čadílek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 hlasů . . . . . . . . . .  8,0 %  
Stanislav Vodička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 hlasů . . . . . . . . . .  7,3 %
Vojtěch Stříteský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 hlasů . . . . . . . . . .  6,6 %
Hana Štěpánová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 hlasů . . . . . . . . . .  2,8 %

Výsledky  2. kola  1/3 Senátu PČR, konané ve dnech 19.–20. 10. 2012.
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů . . . . . . .  993
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
Počet odevzdaných úředních obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185
Počet platných hlasů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182
Radko Martínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 % . . . . . . . . . . . . .142
Zuzka Bebarová Rujbrová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 % . . . . . . . . . . . . . 40
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Pronajmu byt 2 + 1. Mobil: 606 281 135.

PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách umístěných 
na Palackého náměstí. Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc.
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na autobusové zastávce 
na ulici K. H. Borovského v Jevíčku. Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc.

PRODÁM
ve Velkých Opatovicích

kompletně vybavený 
KOSMETICKÝ SALON

kosmetika, manikůra, solárium
končím, pokračovat je možné
tel: 777134941 večer po 20. hodině

Bižuterie - Aphrodite
Kabelky, peněženky, šátky, bižuterie, kosmetika, 

sluneční brýle, 
vlasové doplňky, klíčenky, obaly na mobilní 

telefony.

ZA TY NEJLEPŠÍ CENY!

Třebovská 70, 569 43 Jevíčko

NOVĚ  OTEVŘENO  

DĚTSKÝ  BAZAR  
Kostelní  47,  Jevíčko     

MÁTE  DOMA  ZACHOVALÉ  VĚCI  PO  VAŠICH  DĚTECH?  
PŘINESTE  JE  K  NÁM!  

Denně  nové  zboží  za  velice  výhodné  ceny.  

Velký  výběr  nových  hraček  za  bezkonkurenční  ceny  na  

www.vecernickuvraj.cz  

Možnost  osobního  odběru  v  naší  prodejně  bez  
poštovného!  

  
OTEVÍRACÍ  DOBA:  

PO  –  PÁ        OD  8.30      DO  12.00          OD  13.00      DO    16.30  

                                  SO        OD  8.30      DO  11.00  

  

  

PRONÁJEM LEšENÍ
cena od 30 Kč/den, tel .: 776 198 222

Zdeněk Podlezl

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

RE/MAX Accord

aktuálně nabízí

- bezplatné konzultace

- příprava prodejní strategie

- účinná inzerce na největších realitních serverech

- nabídnutí nemovitosti zájemcům z vlastní databáze

- výběr z široké nabídky nemovitostí

- profesionální přístup zkušených realitních odborníků

- právní zajištění

- kompletní servis až do dokončení transakce

Poleťte
s námi 

Váš realitní

makléř

Hledáte své nové hnízdo?
Vyhledáme pro Vás to nejvhodnější

S RE
kterému můžete věřit !

/MAXEM získáváte partnera,

Nabídku nemovitostí najdete na www.remax-czech.cz 

a ve vitríně na ulici Křivánkova v Jevíčku

Mob.: 608 134 358


