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Fotoaktuality

Nové zábradlí do Žlíbek

Vítězové volejbalového turnaje 
Srstka Open-USA Brno

Koncert Lubomíra Holzera a Hany 
Blochové v opravené synagoze

VYZNÁNÍ PACIENTŮ
Není snad míst v České republice, které navští-

víme, aby nás něčím nezaujaly. Můžeme konstato-
vat, že jsme opět jeden kout našli.  Po příjezdu do 
Odborného léčebného ústavu v Jevíčku nás všech-
ny uchvátily pavilony, vystavěné ve stejném archi-
tektonickém pojetí.  Taktéž nás uchvátila parková 
úprava celého areálu a z procházek lesem je poznat, 
že i tento byl udržován jako lesopark.

Při vstupu na oddělení plicních nemocí nás ví-
tala všude usměvavá náruč lékařů, sester a taktéž 
personálu. Jejich náruč je jak ty stromy, do jejichž 
stínu se schoulíme a očekáváme od nich pomoc 
a úlevu v naší nemoci. Oddělení jsou čistá a pro-
storná. Okolí léčebny nám skýtá spoustu vycházek, 
pokud nám je náš zdravotní stav dovolí. Zákoutí 
parku, jarní a letní rána zde musí být přímo balzá-
mem na duši. Podzim se svou paletou barev jak na 
stromech v parku, tak i na stromech v lesích ko-
lem OLÚ působí na nás přímo blahodárně.

Zvládnout kopec Krumperk je pro nás plicní pa-
cienty obzvlášť náročný. Odměnou je pak pro nás 
zastavení u starého lomu a u kříže sv. Jiří poustev-
níka s výhledem na Drahanskou vrchovinu a Česko-
moravskou vysočinu. Nemůžeme opomenout  měs-
tečko Jevíčko, které dýchá čistotou a také vlastní 
historií, udržovanými budovami, kostely a různými 
památkami a archeologickými objevy. Odměnou 
pro některé z nás byla vyhlídka z městské věže.

Na závěr našeho krátkého vyznání nemůžeme 
opomenout a vyjádřit poděkování pořadatelům fes-
tivalu dechových hudeb. Pro nás pacienty OLÚ Je-

víčko, to je nezapomenutelný zážitek spojený s krá-
sou okamžiku být na chvíli  „zdravý nemocný“. 
Doufáme, že se sem budeme vždy rádi vracet stejně 
tak jako jsme jezdili na Buchtův kopec. 

Těšíme se na další pobyt v OLÚ Jevičko a se-
tkání s vámi. Vaši Jaroslava, Lenka, Otta a Jirka.

Provoz Městského úřadu Jevíčko
ve dnech 24. 12. 2012 – 4. 1. 2013
Pondělí  24. 12. 2012 zavřeno svátek
Úterý 25. 12. 2012 zavřeno svátek
Středa 26. 12. 2012 zavřeno svátek
Čtvrtek 27. 12. 2012 6:30–11:30 12:00–14:30
Pátek 28. 12. 2012 zavřeno 
Pondělí  31. 12. 2012 zavřeno 
Úterý 1. 1. 2013 zavřeno svátek
Středa 2. 1. 2013 6:30–11:30 12:00–17:00
Čtvrtek 3. 1. 2013 6:30–11:30 12:00–14:30
Pátek 4. 1. 2013 6:30–11:30
Provoz IC Jevíčko
ve dnech 24. 12. 2012 – 1. 1. 2013
Pondělí  24. 12. 2012 zavřeno svátek
Úterý 25. 12. 2012 zavřeno svátek
Středa 26. 12. 2012 zavřeno svátek
Čtvrtek 27. 12. 2012 6:30–11:30 12:00–14:30
Pátek 28. 12. 2012 6:30–11:30 12:00–14:30
Sobota 29. 12. 2012 zavřeno
Pondělí  31. 12. 2012 zavřeno 17:00–19:30
Úterý 1. 1. 2013 zavřeno svátek
Provoz veřejných WC 
ve dnech 24. 12. 2012 – 1. 1. 2013
Pondělí  24. 12. 2012 zavřeno svátek
Úterý 25. 12. 2012 zavřeno svátek
Středa 26. 12. 2012 zavřeno svátek
Čtvrtek 27. 12. 2012 6:00–17:00
Pátek 28. 12. 2012 6:00–17:00
Sobota 29. 12. 2012 zavřeno
Pondělí  31. 12. 2012  6:00–19:30   otevřeno do 

skončení přípitku
Úterý 1. 1. 2013 zavřeno svátek

Starosta města  
a zastupitelstvo města Jevíčka

srdečně zve občany města  

k novoročnímu přípitku
31. 12. 2012 od 18:00 hod.

na Palackého náměstí  
před budovou Městského úřadu.

Drobné pohoštění zajištěno.
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Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
30. 11. 2012, 8:00–14:00 hodin

JEVÍČKO ul. – Růžová, Soudní, Třebovská 74, 271

MUDr. Ivana Křížová
NEBUDE ORDINOVAT

od 21. 12. do 29. 12. 2012. 
31. 12. 2012 bude ordinovat  

od 8 do 11 h.

Vánoční Jevíčko
Město Jevíčko ve spolupráci s komisí kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje 

a Informačním centrem Jevíčko

Informace pro žadatele o příspěvek v rámci 
Grantového systému města Jevíčko v roce 2013

Vystoupení sboru Cantilo v období 
Adventu a Vánoc 2012

vyhlašuje 2. ročník soutěže „Vánoční Jevíč-
ko“ o nejhezčí vánoční světelnou a nesvětel-
nou výzdobu bytů a rodinných domů v kate-
goriích:
1. vánoční světelná výzdoba oken, balkó-
nů bytů, rodinných domů a předzahrádek
2. vánoční nesvětelná výzdoba oken, bal-
kónů bytů, rodinných domů a předzahrá-
dek

Pravidla soutěže:
Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyva-
telé města Jevíčko a místní části Zadní Arnoš-
tov. Přihlášku do soutěže lze zaslat nejpozději 
do 21. 12. 2012 elektronickou formou na e-
-mail: infojevicko@seznam.cz nebo poštou či 
osobně na adresu: Informační centrum Je-
víčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. 
E-mail nebo obálku označte heslem: Soutěž 
„Vánoční Jevíčko 2012“.

Součástí přihlášky bude:
•	 jméno a příjmení soutěžícího s adresou 

trvalého případně přechodného pobytu 
a kontaktem

•	 fotografie vánoční výzdoby s uvedením ka-
tegorie, data pořízení snímku a adresou 
fotografované nemovitosti (bytu)

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 11. 1. 
2013 v rámci Plesu Základní školy Jevíčko 
a výherci v obou kategoriích se mohou těšit 
na odměny ve výši:
1. místo  3 000 Kč
2. místo 2 000 Kč
3. místo 1 000 Kč

Hodnotící komise bude složena z členů rady 
města, komise kulturní, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje a pracovnic IC. Vánoční 
výzdoba bude ohodnocena nejen na základě 
zaslaných fotografií, ale také formou osobní 
prohlídky, která proběhne v období vánoč-
ních svátků – tj. v pátek 28. 12. 2012.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na inter-
netových stránkách města a v Jevíčském zpra-
vodaji. Děkujeme za Vaši účast.

Mgr. Miroslav Šafář
Informační centrum Jevíčko 

Vážení žadatelé,
občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, církevní právnické osoby, školské 
právnické osoby nezřízené městem, zájmová 
sdružení a jiné neziskové organizace se síd-
lem na území města mohou požádat o pří-
spěvek na akce pořádané v roce 2013 nejpoz-
ději do 31. 1. 2013. Na žádosti doručené na 

podatelnu MěÚ Jevíčko v pozdějším termínu 
nebude brán zřetel.
Bližší informace ke grantovému systému pro 
rok 2013 včetně aktuálního formuláře žádos-
ti jsou zveřejněny na webových stránkách 
města – v odkazu Grantový systém města Je-
víčko.

Mgr. Miroslav Šafář

Datum Místo Čas
2. prosince Moravská Třebová - náměstí 18.00 hodin
9. prosince Velké Opatovice - Kartografické centrum, společně 

se ZUŠ Jevíčko
14.00 hodin

15. prosince Křenov - fara 14.00 hodin
16. prosince Lanškroun - advent na zámečku 14.00 a 16.00 hodin
4. ledna 2013 Chornice - kulturní dům, společně se ZUŠ Jevíčko 19.00 hodin

Těšíme se, že se s Vámi setkáme na našich koncertech.
Zpěváci sboru Cantilo

Změna v jízdních 
řádech

Vážení představitelé obce,
dovolujeme si vás informovat o zásad-
nějších změnách v jízdních řádech au-
tobusů, které jsou plánovány od 9. pro-
since 2012 a které se dotknou vaší 
obce. Jsou zmíněna pouze omezení či 
rozšíření jízdy spojů, menší časové po-
suny nejsou uváděny:
Na základě provedené analýzy využití 
linky 680862 a po dohodě s Olomo-
uckým krajem bude tato linka zrušena 
z důvodu minimálního využití cestují-
cími. Pro spojení v relaci Jevíčko – Ja-
roměřice lze využít spoje linky 680873 
(IREDO 680).
Děkujeme Vám za pochopení.
Ing. Jan Sedunka, technolog veřejné do-

pravy společnosti OREDO s.r.o.

Změna svozu odpadu
Informace SITA CZ o změně svozu komunál-
ního odpadu na Štědrý den a Silvestra 2012
Z důvodu toho, že na svozový den pondělí 
vychází Štědrý den a Silvestr, bude svoz ko-
munálního odpadu proveden v následujících 
náhradních termínech:
sobota 22. 12. 2012 - platí pro Jevíčko 
a OLÚ Jevíčko
sobota 29. 12. 2012 - platí pro Jevíčko, 
OLÚ Jevíčko, Zadní Arnoštov a Mařín

Nezapomeňte prosím v uvedené dny přistavit 
svozové nádoby, děkujeme za pochopení.

Petr Lorenc, operátor SITA CZ

POVĚSTI JEVÍČSKA 
A MALÉ HANÉ

V měsíci prosinci vyjde soubor pověstí od 
autora Jiřího Šmerala s kresbami jevíčského 
pana učitele Zdeňka Podlezla. K prodeji bude 
v informačním centru na Palackého nám.  
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE o konání 25. 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 25. 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:
12. 12. 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 zastupitel-
stva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů

 6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka č. 
6 na rok 2012

 7) Návrh rozpočtu města Jevíčko na rok 2013

 8) Plánované investiční a neinvestiční akce 
v Jevíčku v roce 2013

 9) Zpráva kontrolního výboru za období 6.–11. 
2012

 10) Korespondence, různé

 11) Diskuse

 12) Usnesení

V Jevíčku dne 23. 11. 2012
Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 24. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 14. listopadu 2012
24/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Zdeňka 

Jirásková, Stanislav Dokoupil, Ing. Kamil 
Stopka,

b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 

2012 č. 5,
d) grantový systém Města Jevíčka na rok 

2013, 
e) doplnění inventarizační komise PBH 

města Jevíčka o dva členy dle zákona č. 
563/1991 Sb., novými členy se stali Ing. 
Jaroslav Zezula a Mgr. Jiří Janeček,

f) přílohy č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o sběru, 
svozu a odstranění odpadu č. 103000213 
ve znění pozdějších dodatků mezi 
Městem Jevíčko a společností SITA a. 
s., Divize JIH, Holzova 14/730, 628 00 
Brno (identifikační list, specifikace služeb 
a ceníky pro rok 2013),

g) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko 
č. 3/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů s účinností od 1. 1. 
2013,

h) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko 
č. 4/2012 kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství ve 
městě Jevíčku s účinností od 1. 1. 2013,

i) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko 
č. 5/2012 k ochraně nočního klidu a reg-
ulaci hlučných činností s účinností od 
1. 1. 2013,

j) cenu stočného pro rok 2013 ve výši 
29,30 Kč/m3 vody vč. DPH za pod-
mínky převedení finanční částky 0,20 Kč 
z položky zisku do položky nájemné,

k) provedení víceprací na akci „Oprava kul-
turního domu Zadní Arnoštov – I. etapa“ 

firmou MOLAT spol. s r. o. Velké Opato-
vice v celkové částce 155.428 Kč vč. DPH,

l) provedení víceprací na akci „Výstavba 
dešťové kanalizace Panské Pole I. etapa“ 
firmou Stavební vodohospodářská, s. r. o., 
Moravská Třebová v celkové částce 77.633 
Kč bez DPH,

m) provedení ústředního topení v objektu 
Synagogy firmou Instalatérství Bidmon, s. 
r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko v cel-
kové částce 126.545 Kč vč. DPH,

n) dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko 
a Státním zemědělským intervenčním 
fondem na realizaci projektu „Revital-
izace zeleně na veřejných prostranstvích 
– ulice K. Čapka, A. K. Vitáka Jevíčko“ 
s celkovou výší přiznané dotace v částce 
450.000 Kč. Celkové výdaje projektu činí 
816.056 Kč,

o) dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko 
a Státním zemědělským intervenčním 
fondem na realizaci projektu „Oprava 
kulturního domu v Zadním Arnoštově II. 
etapa“ s celkovou výší přiznané dotace 
v částce 445.169 Kč. Celkové výdaje pro-
jektu činí 685.313 Kč,

p) uzavření SOD o pěstební a těžební 
činnosti v městských lesích s firmou Aleš 
Ertl, Vrchlického 828, 569 43 Jevíčko,

q) cenovou nabídku firmy STUDIO TRIN-
ITY, s. r. o., Dolní Novosadská 742/65A, 
779 00 Olomouc, Nové Sady na tisk knihy 
„Pověsti Jevíčska“ za částku 38.000 Kč 
bez DPH,

r) licenční smlouvu nakladatelskou mezi 
Městem Jevíčko a PhDr. Jiřím Šmeralem, 
Voskovcova 8, 779 00 Olomouc na poskyt-
nutí materiálních autorských práv k dílu 
„Pověsti Jevíčska“ na 300 výtisků za 
částku 20.000 Kč,

s) 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 za-
kotvenými v kupní smlouvě dle zápisu 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Michalem Dlouhým a Evou Dlouhou 
na prodej domu č. p. 263 a pozemků p. 
č. st. 191, p. č. 115 a p. č. 122/2, vše 
v k.ú. Jevíčko-předměstí,

24/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. An-
tonína Staňka a Vojtěcha Hebelku,

24/3  Zastupitelstvo b e r e  n a  v ě dom í :
a) informaci o inventarizaci majetku města,
b) informaci o odstoupení od budoucí 

smlouvy kupní – manželé Guštárovi 
a o schválení navrácení dosud uhrazené 
zálohy ve výši 7.000 Kč radou města,

c) cenu vodného pro rok 2013 ve výši 
33 Kč/m3 vody vč. DPH,

d) zápis z finančního výboru ze dne 7. 11. 
2012,

e) informace Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o vyhlášeném 
výběrovém řízení č. HSY/257/2012 
a jeho podmínky na prodej RD č. p. 330 
na stavebním pozemku p. č. st. 28 – 
zastavěná plocha a nádvoří (158 m2) v k. 
ú. Jevíčko-předměstí s vyvolávací cenou 
60.000 Kč,

f) informaci starosty o záměru výstavby ro-
zhledny v k. ú. města Jevíčka,

g) informaci starosty o možném svolání 
pracovní schůze ZM k seznámení se 
s připravovaným návrhem nového ÚP.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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RŮZNÉ

Policejní zprávy listopad 2012
15. 10. 2012    Nechtěli platit – dvě 
krádeže v obchodech
Dva lidé z Moravskotřebovska, je-
den muž a jedna žena, se o ví-
kendu rozhodli, že za zboží 
v prodejnách nebudou pla-
tit. Starší ženě se v prodej-
ně na Jevíčsku zalíbila zátka 
na víno v hodnotě 50 ko-
run. O několik let mladšímu 
muži se nechtělo platit za rybí 
salát s jogurtem. Ten měl stát 13 
korun. Oba stihl podobný osud. Při krá-
deži byli přistiženi. Jednání starší ženy 
bude projednávat příslušný správní orgán 

městského úřadu. Kdyby  měl přistižený 
muž čistý trestní rejstřík, tak i jeho jed-

nání by mohlo být řešeno správním 
orgánem.  Bohužel tomu tak 

není. V posledních třech le-
tech byl souzen za majetkové 
delikty. Za krádež rybího sa-
látu může být potrestán až 
dvouletým vězením. Po krá-

deži salátu  si z rukou poli-
cejního inspektora převzal na 

obvodním oddělení záznam o sděle-
ní podezření ze spáchání přečinu krádež. 
Návštěva soudu jej v nejbližší době zřej-
mě nemine. 

Usnesení z 55. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 29. října 2012

1/55 Rada schvaluje umístění krbových 
kamen v bytě č. 6 na ul. Růžová 83 za podmín-
ky úhrady veškerých finančních nákladů spoje-
ných s opravou komínu uvedených v zápisu,

2/55 Rada schvaluje udělení licencí na 
autobusové linky č. 700190 Jevíčko-Křenov, pro 
dopravce DOPAZ, s. r. o., Horní Poříčí 123, 679 
62 Křetín za podmínky dle zápisu a na linku č. 
251 Skalice nad Svitavou-Boskovice-Velké Opa-
tovice-Jevíčko pro dopravce ČAD Blansko, a. s., 
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko,

3/55 Rada schvaluje odložení úhrady 
dlužného nájemného ve výši 17.940 Kč za uží-
vání městského bytu na ul. M. Mikuláše 551 do 
20. 11. 2012 žadatelce dle zápisu,

4/55 Rada schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor na ul. M. Mikuláše 449 za částku 
1.250 Kč/měsíc žadateli dle zápisu,

5/55 Rada schvaluje poskytnutí reklam-
ních předmětů v hodnotě 2.000 Kč pro Taro-
kový klub Jevíčko na uspořádání 13. ročníku 
tradičního tarokového turnaje v Jevíčku, který 
se uskuteční ve školní jídelně dne 5. 1. 2013 
a poskytnutí finančního příspěvku za pronájem 
prostor jídelny ve výši 900 Kč,

6/55 Rada schvaluje spoluúčast města 
při osazení zábradlí přístupové cesty do areálu 
Žlíbka dle zápisu,

7/55 Rada schvaluje uzavření mandát-
ních smluv se společností JUSTITIA, s. r. o., 
Ostrava, ul. 28. října 1142/168 na zajištění vý-
běrového řízení na akce dle zápisu,

8/55 Rada schvaluje uzavření smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a Českou pojišťovnou, 

a. s. s navýšením limitu plnění v pojištění od-
povědnosti za škodu na částku 5 mil. Kč,

9/55 Rada schvaluje pronájem nebytové-
ho prostoru v I. NP domu Jevíčko, Palackého 
náměstí 1 společnosti MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko, o. p. s., za cenu 12.733 Kč/rok,

10/55 Rada schvaluje CN firmy GRANO 
Skuteč, spol. s r. o. na dodávku a montáž ka-
menné dlažby na chodníky v atriu bývalého 
kláštera č. p. 167 za částku 15.580 Kč bez DPH,

11/55 Rada schvaluje koupi motoru do 
městského traktoru od firmy KERAX, s. r. o. 
Jevíčko za částku 20.000 Kč bez DPH,

12/55 Rada schvaluje CN firmy Instalatér-
ství BIDMON, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
k opravě otopného systému v bytě č. 1 na ul. 
Soudní 56 za částku 10.132 Kč bez DPH z roz-
počtu PBH,

13/55 Rada schvaluje přidělení bytu na 
ul. Soudní 57 žadatelce dle zápisu za podmín-
ky, že bude uhrazeno dlužné nájemné ve výši 
17.940 Kč za užívání bytu na M. Mikuláše 551 
a dále přidělení bytu na ul. 529/A žadatelce dle 
zápisu dle doporučení komise bytové a sociální,

14/55 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pit-
ner, obklady-podlahy-krby, Horní Štěpánov 362 
na opravu balkonu na bytovém domě ul. Soud-
ní 57 za částku 15.221 Kč bez DPH z rozpočtu 
PBH,

15/55 Rada schvaluje CN firmy Kober-
ce Boskovice, s. r. o., Hradní 640/3, 680 01 
Boskovice k opravě poškozených PVC scho-
dových hran v budově Zámečku za částku 
4.608 Kč vč. DPH.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 54. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 15. října 2012

1/54 Rada pověřuje starostu města jed-
náním s majitelem RD č. p. 76 na ul. Růžová 
o investicích týkající se opravy chodníku s ter-
mínem do 29. 10. 2012,
2/54 Rada schvaluje úpravu plochy před 
domem 811 na ul. Růžová zadlážděním za pou-
žití vlastních žulových kostek, které položí pra-
covníci města,
3/54 Rada schvaluje asfaltování chodní-
ků na ul. Smolenská do částky 50.000 Kč vč. 
DPH,
4/54 Rada schvaluje výjimku z nejvyšší-
ho počtu žáků ve třídě pro školní rok 2012/2013 
Základní škole Jevíčko, U Zámečku 784, 569 43 
Jevíčko dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb.,
5/54 Rada pověřuje starostu a IT prove-
dením místního šetření za účelem zjištění nut-
ných nákladů na opravu nebytových prostor – 

garáže a dílny na ul. Soudní 51 s termínem do 
29. 10. 2012,
6/54 Rada schvaluje udělení licencí na 
autobusové linky č. 729290 Cetkovice-Uhřice-
-Úsobrno-Jaroměřice-Jevíčko, 729251 Skalice 
nad Svitavou-Boskovice-Velké Opatovice-Jevíč-
ko, 729291 Velké Opatovce-Jevíčko-Jaroměřice-
-Úsobrno-HorníŠtěpánov pro dopravce DOPAZ, 
s. r. o., Horní Poříčí 123, 679 62 Křetín a na lin-
ku č. 251 Skalice nad Svitavou-Boskovice-Velké 
Opatovice-Jevíčko pro dopravce ČSAD Tišnov, 
spol. s r. o., Červený Mlýn 1538, 666 01 Tišnov,
7/54 Rada pověřuje místostarostu jedná-
ním s majitelem nemovitosti č. p. 17 na Palac-
kého náměstí o možnosti omezení hudebních 
zkoušek rockové skupiny s termínem do 29. 10. 
2012,
8/54 Rada pověřuje vedoucí PBH prove-
dením místního šetření za účelem prohlídky 
komínových průduchů v domě č. p. 83 na ul. 
Růžová k možnosti napojení krbových kamen 
s termínem do 29. 10. 2012,
9/54 Rada schvaluje uhrazení víceprací 
za opravu věžních hodin firmě Jarmila Vallová 

– Věžní hodiny Valla, U Jordánka 67, 682 01 
Vyškov ve výši 2.200 Kč dle zápisu,
10/54 Rada schvaluje vystěhování nájem-
níka ubytovny, který neplní svoje povinnosti 
tím, že řádně neplatí nájemné za ubytování, 
kdy i po upomínkách činí jeho dlužná částka 
nejméně 19.328 Kč,
11/54 Rada schvaluje cenovou nabídku 
firmy LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 
602 00 Brno na vyhotovení Lesního hospodář-
ského plánu pro lesy v majetku města Jevíčka 
za částku 300 Kč/ha bez DPH,
12/54 Rada schvaluje CN firmy Instalatér-
ství Bidmon, s. r. o., Jevíčko k výměně plynové-
ho kotle v bytě č. 6 na ul. K. Čapka 782 za část-
ku 27.410 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města 
Jevíčko,
13/54 Rada schvaluje podání žaloby o za-
placení dlužné částky ve výši 11.872 Kč proti ná-
jemkyni městského bytu na ul. M. Mikuláše 551 
za neuhrazení nájemného a záloh dle zápisu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Podzim symbolizují padající listy, holé stro-
my, strašáci. V Americe je znakem podzimu 
Halloween.  Tento svátek nechával naši školu 
stranou a nikdy se o něm ani příliš nemlu-
vilo. Změna nastala 
příchodem americ-
ké učitelky Jennifer 
Mohr - Whitman na 
naši školu. Pod jejím 
vedením si žáci 8. 
a 9. ročníku připravili 
pro své mladší spolu-
žáky Halloweenskou 
slavnost. Její součás-

tí bylo představení s názvem Skeleton Lady, 
tvorba halloweenské masky a celý program 
byl zakončen cestou plnou překvapení, straši-
del a sladkých odměn. Do programu se zapo-

jili i třídní učitelé, kteří 
s žáky hráli halloween-
ské hry, pekli cukroví 
a dlabali dýně. Tento 
den si užili malí i velcí 
a budou na něj určitě 
vzpomínat.   

Zdeňka Mauerová,  
redaktorka školního  

časopisu OBJEV

ŠKOLY

Halloween v Základní škole Jevíčko

Halloweenská party na Gymnáziu Jevíčko
Poslední říjnový večer se v mnoha zemích svě-
ta nese ve znamení svátku Halloween. Tento 
rok ani Gymnázi-
um Jevíčko nezůsta-
lo pozadu a v čele 
s profesory angličti-
ny byla v prostorách 
školy uspořádaná 
Halloweenská party. 
Strašidelný kostým 
nebyl podmínkou, 
protože jste si mohli 
masku vyrobit právě 
až na místě. Až jste 
se dostatečně ,,na-

strašili“, mohli jste se přesunout do učebny, 
kde se plnily různé zábavné úkoly a soutěže. 
Kupříkladu lovení jablka z kádě plné vody pu-
sou bez pomocí rukou, netradiční dýňové ku-
želky, závody v kutálení jablka bradou atd. Na 
typicky Halloweenské dýně se ovšem taky ne-
zapomnělo, kdo chtěl, mohl si oranžovou krás-
ku vyřezat dle svého gusta. Tímto se ale také 
nekončilo! Na úplný závěr bylo připraveno pro-
mítání filmu, a to sice hororu s příznačným 
názvem Halloween. Pedagogům patří velké po-
děkování, že se jim do takovéto akce chtělo 
a příští rok se snad sejdeme znova a ve větším 
počtu.

Diana Hauptová, studentka 3. B

Dokud se zpívá…
Vánoce - svátky klidu a míru, stromeček, dár-
ky, cukroví. Pro Školní pěvecký sbor při Zá-
kladní škole v Jevíčku doba, kdy přichází nej-
větší akce - Vánoční koncert. Každý rok je za 
tím spoustu práce. Čekají nás ranní zkoušky, 
odpoledne plná zpívání a mnohdy i spousty 
překvapení. Možná kvůli tomu se „vedoucí“ 
sboru rozhodli zorganizovat soustředění, kde 
jsme vánoční písně trénovali. Všichni jsme 
byli překvapeni atmosférou, která se v hotelu 
Pohoda v Šubířově rozlehla. Právě díky ní se 
naše setkání tak vydařilo a podařilo se nám 
nacvičit všechny „pecky“, které máme na náš 
koncert připravené. Děkujeme tímto paním 
učitelkám za krásně strávený víkend. Pokud 
je někdo zvědavý na písně, které jsme společ-
ně natrénovali, není nic jednoduššího, než se 
přijít podívat na náš Vánoční koncert, který 
se bude konat v jevíčském kině 18. prosince 
od 17:00 pro veřejnost a 19. prosince dopoled-
ne pro žáky Základní školy Jevíčko. Těšíme se 
na Vás: Školní pěvecký sbor Smajlíci.

Zdeňka Mauerová  8. B

Euroscola
Studentka Gymnázia Jevíčko Hana Krajíč-
ková se stala jednou z vítězek podzimního 
kola mezinárodní soutěže v rámci progra-
mu Evropského parlamentu Euroscola. 
Vyhrála tak pro svoji třídu finanční pří-
spěvek na cestu i ubytování. Společně 
budou reprezentovat české studenty na 
setkání v Evropském parlamentu ve Štras-
burku 14. prosince 2012. Akce se zúčastní 
500 studentů z 27 členských zemí Evrop-
ské unie.

Podzimní sběr papíru
Ve svozu ze dne 5. 11. 2012 bylo ze sběrného 
dvora v Jevíčku celkem odvezeno 23 570 kg 
starého papíru. Děkujeme všem, kteří se za-
pojili, i těm, kteří tuto akci napomohli usku-
tečnit.
Upozornění pro rodiče žáků a veřejnost:
Základní škola Jevíčko v tomto školním roce 
třídí pouze drobné elektrospotřebiče. Vyslou-
žilé televize, monitory a kopírky odkládejte ve 
sběrném dvoře. Děkujeme.

Mgr. Hana Veselková, koordinátor EVVO

Řemeslo má zlaté dno
Plán environmentálního vzdělávání výchovy 
a osvěty každoročně zahrnuje exkurze, výlety do 
přírody, tvořivé dílny, Den ekologie a návštěvy 
ekocentra Renata v Bělé u Jevíčka. To v letošním 
roce pro Základní školu v Jevíčku a školy v okolí 
připravilo projekt „Řemeslo má zlaté dno“, kte-
rý dětem nabízí seznámení s tradičními řemesly 
od tesařských prací, chovatelství až po pekařství. 
V dopoledních programech děti hravou formou 
poznávají, jak se žije na skutečné farmě.
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Úspěch na filmovém festivalu 

O prázdninách do Vídně

Žáci ZŠ Jevíčko se mohou pochlubit mimo-
řádným oceněním, kterého se jim dostalo 17. 
listopadu 2012 na filmovém festivalu Animá-
nie v Plzni. Na tomto festivalu získali, 
v rámci Národní soutěžní přehlídky au-
diovizuální tvorby dětí a mládeže, čle-
nové našeho školního filmového týmu, 
tvořeného převážně žáky devátých roč-
níků, jednu z cen, a to za své kolektiv-
ní dílo, animovaný film Proměna. Ten-
to snímek nejen že se ctí obstál v silné 
konkurenci dalších kvalitních animo-
vaných filmů, kterých bylo v soutěži 
více jak osmdesát, ale navíc přinesl 
našim žákům i sošku „Animáničku“, 
kterou po zásluze obdrželi za usilov-
nou práci na svém zdařilém filmovém 
školním projektu. Převzetí festivalové 
ceny předcházel bohatý program závě-
rečného dne, kdy se promítaly jednotlivé sou-
těžní snímky, probíhaly animační dílny a my 
přítomní jsme si dokonce mohli poslechnout 
i vskutku netradiční komorní symfonický or-
chestr, jehož členové zdařile používali jako hu-
dební nástroje lahve. Soutěžící však po celý 
den netrpělivě čekali především na vyhlášení 
výsledků a ocenění těch nejlepších filmů. Po 
devíti rozdaných soškách „Animániček“ jsme 
již přestali doufat v úspěch, jelikož zbyla jen 
poslední nepředaná soška, kterou na samotný 
závěr soutěže předávají zástupci města Plzeň. 
A právě tuto „Animáničku“ udělenou za ori-
ginalitu a odvahu experimentovat získali žáci 

Komu by se chtělo o prázdninách vstávat ve 
čtyři hodiny? Komu? Nadšeným studentům 
z jevíčského gymnázia. Ti totiž letos 26. října 
o podzimních prázdninách vyrazili na jedno-
denní zájezd do hlavního města našeho již-
ního souseda. Zde jsme 
navštívili nejznámější 
pamětihodnosti města 
Vídně. Nejdříve jsme 
se prošli do podzimu 
oděnými zahradami ba-
rokního zámku Schön-
brunn. Na vyvýšenině 
v dáli jsme viděli altá-
nek Gloriette, na úpatí 
pod ní velkolepou Neptunovu kašnu. Většina 
z nás poprvé navštívila budovu parlamentu, 
kde nás uchvátily dlouhé chodby a kde na nás 

naší školy. Za bouřlivého potlesku zcela zaplně-
ného sálu si sošku převzali i s věcnou cenou. 
Poté následovalo fotografování, raut a krásné 

zážitky z procházky večerní Plzní. A co plánuje 
náš školní filmový štáb do budoucna? Již teď 
můžeme prozradit, že se intenzivně pracuje na 
novém animovaném filmu. Jeho název i téma 
však zatím zůstává pro veřejnost tajemstvím.

Mgr. Zdeněk Podlezl

dýchl řecký antický styl. Socha bohyně Pallas 
Athény, která se nachází před budovou, dohlí-
ží nad zasedáním parlamentu a je symbolem 
moudrosti. K zajímavostem Vídně také patří 
Hundertwasserhaus, jehož architekt se vyřádil 

co se barev a linií týče. 
Po návštěvě několika 
dalších památek jsme 
dorazili do pověstného 
Prátru, kde jsme si to 
také užili, zkoušeli jsme 
naši odvahu na nejrůz-
nějších atrakcích nebo 
ve strašidelném domě. 
Doufám, že si celý den 

užili i pedagogové, kterým patří poděkování 
za zorganizování zájezdu. 
Za účastníky zájezdu Tereza Finsterlová 1.B

Miniolympiáda 
z přírodovědy

V úterý 23. října 2012 proběhla na Gymná-
ziu v Jevíčku soutěž pro žáky 5. tříd základ-
ních škol s názvem “Miniolympiáda z příro-
dovědy”. Soutěžit přijelo 46 žáků z Moravské 
Třebové, Knínic, Vranové Lhoty, Jevíčka a Ja-
roměřic. Vítězem soutěže se stal Matěj Krej-
čí, který reprezentoval ZŠ Jevíčko. Druhé mís-
to obsadil Štěpán Přibyl z Knínic u Boskovic 
a na 3. místě skončil Filip Kadidlo z Morav-
ské Třebové. Děti vyplňovaly soutěžní úko-
ly, sledovaly atraktivní přírodovědné pokusy 
a na závěr obdržely diplomy, sladkosti a nej-
lepší z nich věcné ceny.

O putovní pohár 
Jaroslava Heyrovského
V pátek 19. října 2012 se uskutečnila na Gym-
náziu v Jevíčku chemická soutěž pro žáky 9. 
tříd okolních základních škol “O putovní po-
hár Jaroslava Heyrovského”. Nejlepšího vý-
sledku dosáhla Marie Nevyhoštěná ze ZŠ 
Letovice, která vybojovala díky vynikajícím 
chemickým znalostem putovní pohár a pěkné 
věcné ceny. 2. místo získal Jan Moučka z Vel-
kých Opatovic a na 3. pozici se umístila Vero-
nika Vališová z Letovic. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 36 žáků a všichni si odvezli diplomy, 
sladkou odměnu a nezapomenutelné zážitky 
z chemické show, kterou předvedli studen-
ti třídy 3. B David Širůček, Lucie Skácelová 
a Lucie Greplová.

Piškvorky
31. 10. 2012 naši školu reprezentovaly 2 týmy 
na okresním kole soutěže v piškvorkách ve Svi-
tavách. Týmy Jelita a Gymjev  zdatně vzdo-
rovaly zkušenějším soupeřům. Pro tým Jelita 
začal turnaj vítězstvím 16:4 a s nadějemi na 
postup to vypadalo dobře. Bohužel po prohře 
7:13 a remíze 10:10 našemu týmu unikl postup 
o pouhé 1 vítězství (2 body ve skóre). Tým 
Gymjev po 2 vítězstvích 16:4 a remíze 10:10 
postoupil ze skupiny z 1. místa. Ve čtvrtfinále 
jsme bohužel narazili na favorizovaný domácí 
tým Gymnázia Svitavy. Po 3 duelech byl stav 
6:6 a rozhodovalo se u 2 stolů. Po neshodách 
u 1 stolu dali pořadatelé zapravdu domácímu 
týmu a prodloužili časový limit o 5 minut (zá-
pasy měli skončit remízou), v tomto nastavení 
naši borci po dlouhém boji prohráli a celkový 
výsledek čtvrtfinále nakonec vyzněl v náš ne-
prospěch 7:13. Naše týmy se této soutěže zú-
častnili poprvé, a proto je čtvrtfinále krásným 
výsledkem a zkušenostmi do dalších let.

Mgr. Petr Mikulášek
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RŮZNÉ

Ukončení sezóny soutěžních družstev

Tělovýchovná jednota v Jevíčku zve všechny 
příznivce na přivítání nového roku 2013 

Novoroční koupelí II 
Jako v tomto roce, tak i v roce příštím se tato re-
cesní akce uskuteční v úterý 1. 1. 2013 ve 14 hod. 
K dispozici budou prostory haly TJ a pro netré-
nované účastníky (tj. většina), možnost využití 
sauny. Na závěr posezení v restauraci, beseda na 
téma léčba chladem s aktuální zkušeností.

TJ

S příchodem podzimu přišlo i ukončení naší sezó-
ny. K našemu štěstí se klukům dařilo stejně tak 
dobře jako v první polovině závodů Okresní svi-
tavské ligy v požárním útoku. Druhá polovina zá-
vodů se konala v Kamenci, kde vybojovali 6. místo 
s časem 18,81 s, Desné s časem 22,86 s – 12. mís-
to, Bohuňově s časem 18,99 s – 5. místo, Svoja-
nově s časem 19,06 s – 5. místo a Perálci s časem 
19,18 s 5. místo. Čím více se blížil poslední zá-
vod, tím více stoupalo jejich napětí, jak to všech-
no vlastně dopadne. Do posledního závodu, který 
se konal v Sádku si 
kluci drželi stále 
3. místo celkového 
výsledku Okresní 
svitavské ligy. Byli 
stále nervóznější 
a doufali v to, že 
si 3. místo udrží. 
Když však nadešel 
den posledního zá-
vodu a už bylo od-
soutěženo, skončili 
kluci na krásném 
4. místě ze 46 druž-
stev. Sice se říká, že 
4. místo je smutné, ale letošní sezóna byla pro klu-
ky obrovským krokem dopředu. V loňské sezóně 
skončily v celkovém výsledku na 10. místě, tudíž 
si myslím, že na letošní výsledek mohou být prá-
vem pyšní. Poznali spoustu zajímavých lidí, kteří 
se také pravidelně zúčastňují ligy a v neposlední 
řadě získali spousty cenných rad a uznání od sou-
peřů. 6. 10. 2012 se zúčastnili Memoriálu Františ-
ka Malíška v Mladějově, kde se umístili na 3. mís-
tě. Jejich úplně posledním závodem byl Memoriál 
Vladimíra Iljiče Lenina – O Pohár VŘSR v Širokém 
Dole. Tento závod pro ně byl dalším obrovským 
přínosem zkušeností, jelikož tyto závody mají vel-
kou prestiž a mají největší účast družstev. Průměr-
ně se tohoto závodu účastní na 200 týmů a nejen 
z České republiky ale i ze Slovenska. Nepsanou 
tradicí těchto závodů není pouze zápolení s jinými 
družstvy, ale hlavně s počasím, které se tu mění od 
sluníčka přes déšť a po sněhovou nadílku, což je 
někdy opravdu náročné. I přes to si kluci zachova-
li určitou profesionalitu a umístili se na 66. místě 
a to pro ně znamenalo umístění v lepší polovině. 
Na příští sezónu se už teď těší a plánují zlepšení 
jak techniky, tak rychlosti provedení útoku. 
Nesmím také opomenout holky, které se ač někdy 
s obtížemi zúčastnily také pár závodů v druhé po-
lovině sezóny. A to závodů v Kamenci, Desné, Bo-
huňově, Perálci a Sádku. Jelikož byl letošní rok pro 
holky premiérový, ozkoušely si, co závody obnáší, 
jak silné mají soupeřky a hlavně získaly zkušenos-
ti, které člověk nejlépe nasbírá právě na závodech. 
Závody v Perálci pro nás byly jedny z nejúspěšněj-
ších. Umístily jsme se na 4. místě s časem 21,74 s 
a tímto umístěním jsme se dostaly do super finále, 
kde proti sobě běží dvě družstva a kdo první se-
střelí terč vyhrává. Super finále se nám podařilo 
vyhrát, což jsme řádně oslavily. V celkovém výsled-
ku Okresní svitavské ligy v požárním útoku jsme 
se umístily na 9. místě z 22 družstev. Stejně tak, 
jako kluci jsme se zúčastnily našeho posledního 
závodu v Mladějově na Memoriálu Františka Malíš-
ka, který už však nepatří do ligy. Soupeřek přijelo 
více, ale i tak jsme si obhájily nádherné 1. místo. 

Těšíme se na další sezónu, kde se nám snad začne 
dařit mnohem více než v letošním roce.
Plni dojmů a zážitků jsme společně obě družstva 
odjely na vyhlášení Okresní svitavské ligy v požár-
ním útoku, které se konalo v Poříčí u Litomyšle 
pořádané hasiči z Desné. Připravili zde pro nás 
a ostatní družstva, která se také zúčastnila vyhlá-
šení, příjemné zakončení a ohlédnutí se za letošní 
sezónou. Součástí ceremonie bylo samozřejmě roz-
dání diplomů a pohárů ale také vtipně zpracovaný 
sestřih videí a fotografií všech zúčastněných druž-

stev od prvního zá-
vodu až po poslední.
Chtěla bych také vy-
zvat i Vás čtenáře, 
které tento článek 
zaujal a chtěl by se 
stát členem našeho 
družstva, tak Vás 
rádi uvidíme a bu-
deme se snažit, aby 
Vás tento sport ba-
vil stejně jako nás. 
Tímto bych chtě-
la poděkovat všem, 
kteří se letos podíle-

li na našem úsilí být Těmi nejlepšími, ať už s námi 
spolupracují nadále nebo z jakýchkoli důvodů 
tomu už tak není. Poděkování patří v neposlední 
řadě Městu Jevíčku, SDH Jevíčko a dalším spon-
zorům, bez kterých jak všichni víme, by to nešlo. 
Děkuji a těším se na další rok s Vámi.

Alexová Markéta

Udělení pamětní medaile SDH Jevíčko
Dne 16.11.2012 se dva zástupci našeho sboru 
zúčastnili slavnostního předání pamětní me-
daile k 5. výročí Hasičských slavností 
v Litoměřicích, které se konalo v krá-
lovském paláci Gotického hradu v Li-
toměřicích.
V roce 2010 Sdružení pro obnovu a za-
chování historických hasičských tradic 
oslavilo 5. výročí konání  Hasičských 
slavností v Litoměřicích. Tyto slav-
nosti pořádá jednou za tři roky, jako 
celorepublikový sraz hasičstva spo-
jený s výstavou historické hasičské 
techniky, které se účastní nejen sbo-
ry z Čech, Moravy a Slezska, ale i Slovenska, 
Polska, Rakouska a Maďarska.
Tato medaile byla předána jako výraz poděko-

vání  za aktivní podporu a účast našeho sboru 
na všech dosavadních pěti ročnících. Medaili 

našemu sboru  osobně předal starosta 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska pan Ing. Karel Richter a staros-
ta města Litoměřic pan Mgr. Ladislav 
Chlupáč.
Výbor SDH Jevíčko děkuje všem, kteří 
nás podporovali při účastech na všech 
dosavadních  pěti setkáních. Zároveň 
věří v podporu i v následujících roční-
cích. Vždyť další již šestý ročník Ha-
sičských slavností se koná již v příš-
tím roce 2013 ve dnech 7. až 8. června, 

kterého se plánujeme také zúčastnit s naší 
historickou technikou.

Za SDH Jevíčko Roman Schmidt

Skauti pomáhají 
svému městu

Jak mnozí z Vás v médiích zaznamenali, letos slaví-
me výročí 100 let od příchodu skautingu do našich 
zemí. Toto kulaté výročí je zajisté příležitostí k vel-
kolepým oslavám. Slavit se dá různě – s dortem, 
v cukrárně, na párty… a nebo také jinak. 
Svaz skautů a skautek České republiky vyhlásil 
v souvislosti s výročím 100 let skautingu v Českých 
zemích celostátní program s názvem „OSLAVUJE-
ME 100 let skautingu SLUŽBOU“. 
Skauti a skautky v Jevíčku se po domluvě s panem 
starostou zapojili do podzimního úklidu města Je-
víčka. V sobotu 10. 11. 2012 se 25 skautek a skau-
tů zúčastnilo brigády na sídlišti K. Čapka. Chopili 
se rozličných hrábí a dali se do úklidu spadaného 
listí. Pomocí městu tak místní skauti splnili další 
z bodů programu – realizovali část s názvem „Služ-
ba vně oddílu“.

Mgr. Petr Votroubek
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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 PRO RODIČE S DĚTMI          PROSINEC 2012 

Pondělí 3. prosinec Z A V Ř E N O 
15:00 POndělníTVOŘENÍ 
MALOVANÉ SVÍCNY 

Úterý 4. prosinec 
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 
17:00 SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 6. prosinec 
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 7. prosinec 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 11. prosinec 

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

PNEUMOKOKOVÉ 
INFEKCE  

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 12. prosinec Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 13. prosinec 
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 

Pátek 14. prosinec 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 18. prosinec 
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 19. prosinec Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 20. prosinec 
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 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Úterý 4. prosinec Mikulášské posezení s nadílkou 

Středa 12. prosinec Vánoční zvyky 

Středa 19. prosinec Zpíváme si koledy 

  

  

  

www.jevicko.org/paloucek 

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.

01.12. 08:30 Okresní přebor v pincu – dorost a mladší žactvo, hala Žlíbka
02.12. 08:30 BTM – pinec nejmladších žáků krajů PA a HK, hala Žlíbka
02.12. 10:00 Šachy – utkání Krajského přeboru – Jevíčko A – Kuřim B, Hotel Morava
02.12. 15:00 1. Adventní neděle – Dárečková, Zámeček, MěK Jevíčko
02. 12. 17:00 Andělský lampionový průvod od Zámečku na náměstí, RC Palouček
02. 12. 17:30 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Jevíčku s vystoupením Žesťového 

septeta ZUŠ Jevíčko, Město Jevíčko a TIC Jevíčko
05.12. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
05.12. 19:00 Cvičení na míčích s A. Popelkovou, tělocvična ZŠ
08.12. 09:00 Fotbalový turnaj Havana Club, hala TJ Jevíčko, Havana Club
09.12. 09:00 Dvojzápas okresního přeboru mužů v pincu, hala Žlíbka
09.12. 15:00 2. Adventní neděle – Mikulášský karneval s nadílkou a zábavným programem 

pro děti, Hotel Morava, RC Palouček
12.12. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
12.12. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ Jevíčko
12.12. 19:00 Cvičení na míčích s A. Popelkovou, tělocvična ZŠ
13.12. 17:00 Žákovský koncert ZUŠ, sál Zámečku
13.12. 18:00 Žákovský koncert ZUŠ, sál Zámečku
16.12. 09:00 Dvojzápas okresního přeboru mužů v pincu, hala Žlíbka
16.12. 09:20 Přinesení Betlémského světla do jevíčské farnosti, KNPM, Skauti Jevíčko
16.12. 10:00 Šachy- utkání Základní soutěže- Jevíčko B- Rovečné C, Hotel Morava
16.12. 14:30 Koledování s Malohanáckou muzikou, před KNPM, ZUŠ Jevíčko
16.12. 15:00 3. Adventní neděle – Koncert žáků, učitelů a hostů ZUŠ Jevíčko, KNPM Jevíčko
18.12. 17:00 Vánoční koncert žáků ZŠ Jevíčko, kino Astra
19.12. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
19.12. 18:00 Black Ladies, koncert flétnového souboru, Synagoga
19.12. 19:00 Cvičení na míčích s A. Popelkovou, tělocvična ZŠ
20.12. 14:00 Vánoční hrátky, Gymnázium Jevíčko
21.12. 15:00 Vánoční jarmark s hudebním programem a vyhlášením výsledků dětské soutěže 

vánočních ozdob na městském vánočním stromu, Palackého náměstí, Město Je-
víčko a TIC Jevíčko

22.12. 10:00 Vánoční turnaj v ping pongu – 11. ročník, žáci, hala TJ Jevíčko
22.12. 10:30 Koledování s dechovou hudbou Malohanačka, Palackého nám.
22.12. 14:00 Vánoční turnaj v pingpongu – 11. ročník, dospělí, hala TJ Jevíčko
23.12. 16:00 Předání Betlémského světla, Palackého náměstí u kašny, Skauti Jevíčko 
24.12. 14:00 Tradiční otvírání Betléma a Vánoční scénka, KNPM, RC Palouček
24.12. 23:15 Půlnoční koledy z Městské věže v Jevíčku, ZUŠ 
26.12. 09:00 XV. ročník Vánočního halového turnaje žáků, hala Žlíbka, TJ SK
27.12. 18:00 Koncert Jevíčského Big Bandu, sál kina Astra
31.12. 18:00 Slavnostní přípitek na nový rok 2013, Palackého náměstí
01.01. 14:00 „Novoroční koupel II.“, areál Žlíbka, TJ Jevíčko

1. 12. sobota v 17.30 hod., Americký film v čes-
kém znění
JAK VYCVIČIT DRAKA
Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud 
ne, budete mít příležitost v animované komedii od studia 
DreamWorks. Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy a zelené-
ho dobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, 
která je ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich nejno-
vější dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který 
obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti 
jsou jednoznačně nejdrsnější. Kdo není drsný ani trochu, 
je hlavní hrdina Škyták.
Vstupné 69 Kč, 94 minut, mládeži přístupný

8. 12. sobota v 17.30 hod., Americký film v čes-
kém znění
GULLIVEROVY CESTY
Obrovské dobrodružství v malém světě. V moderním, ro-
dinném a komediálním pojetí klasické pohádky hraje Jack 
Black, Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí 
poštu v redakci newyorských novin a sní o tom, že z něj 
bude autor cestopisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit 
editorku Darcy, aby ho pověřila napsáním článku o Ber-
mudském trojúhelníku. Během výpravy Gulliver ztroskotá 
a dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů, kde 
prožije úžasná dobrodružství. Dále hrají: Emily Blunt, Ja-

son Segel, Billy Connolly, Amanda Peet a další.
Vstupné 69 Kč, 85 minut, mládeži přístupný

15. 12. sobota v 17.30 hod., Americký film 
v českém znění
R I O
Kouzelný animovaný příběh vzácného papouška jménem 
Blu, který žije na malém městě se svojí paničkou Lindou, 
s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Ta ho před léty zachránila 
před pašeráky a on se v bezpečí a pohodlí Lindina do-
mova dobře zabydlel. Ale jednoho dne se spolu vydají na 
cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která žije 
v samotném srdci Rio de Janeira. A tak je čekají mnohá 
překvapení a neuvěřitelná dobrodružství…
Vstupné 69 Kč, 96 minut, mládeži přístupný

22. 12. sobota v 17.30 hod, Americký film
POSTRADATELNÍ 2
Jako za mlada! Po nebývalém úspěchu prvního dílu se 
největší hrdinové světa opět vracejí společně na plátna 
kin. Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou municí, ale 
i posilou v podobě dalších hvězdných jmen. Stará známá 
banda Postradatelných se opět dají dohromady poté, co je 
tajný agent CIA Curch povolá, aby jim zadal zdánlivě jed-
noduchou zakázku. K partičce se přidávají i noví členové 
a také Maggie, jako první žena v týmu Postradatelných. 

Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph 
Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce 
Willis, Arnold Schwanzenegger a další.
Vstupné 69 Kč, 103 minut, mládeži nepřístupný

29. 12. sobota v 17.30 hod., Český film
SVATÁ ČTVEŘICE
Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři Ondra 
a Vítek, dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ na 
karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. 
Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc sousedi z dvojdom-
ku, ve kterém oni a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii. 
Jejich manželky, Dita a Marie, se mají rády. Ondrovi do-
spívající synové chodí s Vítkovými dospívajícími dcerami, 
prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc. 
V úvodu zmíněná postelová nuda. Když tedy osud hodí 
mužům rukavici v podobě zahraniční cesty, zvednou ji 
i ženy a do Karibiku je doprovodí. A právě tam, v exo-
tickém ráji, se v jejich hlavách zrodí plán, po kterém už 
jejich sexuální život nebude nikdy stejný a nudný… Hrají: 
Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika Procházková, Vik-
torie Čermáková, Luděk Munzar, Jana Gýrová a další. 
Vstupné 69 Kč, 78 minut, mládeži nepřístupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinema-
tografie. Změna programu vyhrazena.
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RŮZNÉ

Informace o činnosti Svazu postižených 
civilizačními chorobami ZO Jevíčko v roce 2012

ZO SPCCH Jevíčko v současnosti sdružuje 172 čle-
nů z  9 obcí z okolí Jevíčka. Naše organizace je 
nezisková a touto cestou chceme poděkovat ob-
cím podnikatelům a firmám za finanční sponzorské 
dary. V letošním roce jsme obdrželi finanční spon-
zor. dary od:
Města Jevíčka, obcí Biskupice, Jaroměřice, Březina, 
Chornice, podnikatelů Sekerka - Antošovský, palír-
na Biskupice, firma Czech Blades a od soukromé 
osoby. Všem poskytovatelům finančních darů patří 
srdečné díky všech našich členů. 
Obdržené finanční dary jsou výhradně použity na 
činnost naší ZO, především na plavání v bazénu 
v Boskovicích a rehabilitaci. Každému poskytovateli 
finančních darů je ke konci roku doložen doklad, na 
jaké účely byl jejich finanční dar použit. Kromě toho 
má každý dárce možnost kontroly, jak jím poskytnu-
tá částka byla použita během celého roku. 
O zájezdy na plavání do Boskovic je velký zájem 
a jsou velmi oblíbené. Zájezdy uskutečňujeme každý 
měsíc mimo letních prázdnin. Bazén máme prona-
jatý na jednu hodinu jen pro naši ZO a k dispozici 
máme plavecký bazén, rehabilitační bazén a saunu.
V květnu jsem uskutečnili zájezd do Vídně, kde byl 
našim průvodcem pan Valíček, který nás seznámil 
s nejzajímavějšími místy Vídně. Účastníci zájezdu 
byli velmi spokojeni. Ještě jednou děkujeme panu 
Valíčkovi za jeho průvodcovství a ochotu na zájezdě. 
V květnu se také uskutečnila vycházka v Jaroměři-
cích. Vyšli jsme od pomníku (u restaurace u Troja-
nů) přes poutní místo Kalvárie, kde jsme viděli jak 
pokračují opravy chrámu Povýšení sv. Kříže. Příští 
rok to bude 300 let od posvěcení tohoto chrámu. 
Pak jsme šli lesem do části Jaroměřic „U pily“, přes 
cvičiště kynologů na občerstvení k Trojanům. Prů-
vodcem nám byl člen naší ZO pan Drobníček, který 
má značné znalosti o historii Jaroměřic. Patří mu 
srdečný dík. 
Také jsme zajistili pobyt v Janských Lázních. Poby-
tu se zúčastnilo 49 osob. Vzhledem k tomu, že naše 

ZO na tento pobyt finančně nepřispívá, zúčastňují 
se pobytu i nečleni ZO. 
Letos se neuskuteční zájezd do divadla. Výbor ZO 
měl předběžně zajištěny vstupenky na muzikál Ča-
rodějky z Eastwicku, ale pro malý zájem jsme mu-
seli toto zrušit.
Pokud bude zájem uskuteční se i v příštím roce po-
byt v Janských Lázních v době od 18. do 28. 8. 
2013. Cena pobytu na 11 dní je od 3650,- Kč do 
3950,- Kč podle vybavení pokojů. Podrobnosti o po-
bytu podá předsedkyně ZO SPCCH Jevíčko pí Šeb-
ková na telefonu číslo 721 151 626.
Výbor naší ZO se schází 1x měsíčně. Na schůzích 
řešíme aktuální záležitosti naší ZO. Členy výborů 
jsou zástupci obcí, ze kterých jsou členové naší ZO. 
Členské schůze jsou 2x ročně, v březnu a v prosinci. 
Prosincová schůze je spojena z Mikulášskou výmě-
nou dárků. Svoji činnost ve výboru naší ZO ukončili 
ze zdravotních důvodů paní Crhová a pan Rovner, 
kteří byli nahrazeni novými členy výboru. Za jejich 
činnost jim srdečně děkujeme.
Současné složení ZO SPCCH Jevíčko:
Šebková Zdenka – předseda
Valentová Emilie – místopředseda a jednatel
Mazalová Blažena – hospodářka
Drobničková Anna – člen
Dvořáčková Růžena – člen
Machálková Margita – člen
Černá Helena – člen
Pomahačová Eliška – člen
Ševčíková Marie – člen
Kvapilová Marie – člen 
Neuer Jan – člen
Touto informací chceme veřejnost seznámit s naší 
činností. Věříme, že i nadále nám naši sponzoři za-
chovají přízeň a připojí se i ti, co byli námi oslove-
ni a zatím se k dárcům nepřipojili. Děkujeme paní 
Kristině Müllerové a Libuši Pazdírkové za vstřícné 
jednání a administrativní pomoc.

Za výbor SPCCH Šebková Zdenka

Žijí s námi...
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta dal-
ších…
Protože nastal čas adventní, tak v dnešním krátkém 
článečku uvedu pár postřehů, jak se zvířaty strávit 
nastávající svátky bez úhony. 
Na co si tedy máme dávat pozor? Čas vánoční je čas 
svíček, františků a vonných lampiček, proto určitě 
nenecháme zvíře bez dozoru v přítomnosti něčeho 
zapáleného. Nemusí to vždy skončit jen ohořelými 
fousky naší micky. Kdo má nově kočičku a neví, jak 
bude reagovat na vánoční stromek, doporučuji nej-
dříve vyzkoušet. Postavit a pověsit jen jednu dvě oz-
doby. Většinu koček kývající se ozdoby a třepotající 
se flitříky lákají ke hrám, a když se moc rozdovádí, 
může to skončit i převrhnutím stromku a střepy. 
Další nástrahou jsou oblíbené květiny, tzv. vánoční 
hvězdy, které jsou krásné, ale také pěkně jedovaté. 
Stejně tak jmelí a větvičky tisu, kterými si zdobíme 
obydlí. Když už je musíte mít, vždy je zabezpečte, 
aby se k nim zvířata nebo malé děti nedostali. Další 
velikou nástrahou a nebezpečím je jídlo, a to přede-
vším jeho množství a výživné složení. Pokud chceme 
přilepšit zvířeti, které celý rok jedlo převážně levné 
granule sporé na živiny, měli bychom vědět, že jeho 
trávicí trakt není zvyklý na velký nárazový příjem 
jídla bohatého na tuky a bílkoviny, a že to může 
skončit závažnými zdravotními komplikacemi. 
Pokud zvládneme vánoční svátky, čekají nás ještě 
silvestrovské oslavy s  typickým hlukem, který je 

pro zvířata nepříjemný. Zvířata to snáší různě. Drob-
ní živočichové téměř bez úhony, i když kdo ví, oni 
nám to nepoví. Kočky většinou někde zalezou a do-
kážou se samy vrátit. Se psy je to horší. Ti, kteří se 
bojí a vysmeknou se při venčení páníčkovi, můžou 
v panice překonat i obrovské vzdálenosti, a bohužel 
netrefí domů. Pokud máte doma takového „bojsu“, 
musíte učinit opatření. Důležité je mít psa dobře 
označeného. Městská známka je povinná, čip je do-
poručeníhodný. Aby se pes vůbec neztratil, je dobré 
ho vyvenčit odpoledne, použít dobře padnoucí po-
stroj spíš než obojek a nepouštět ho vůbec z vodít-
ka. Další venčení uskutečnit až v době, kdy už je 
opět klid. Co mezi tím? Většině postačí přežít večer 
doma v přítomnosti pána. Doporučuji využít míst-
nost, která je nejlépe odizolovaná od okolního světa, 
pustit nahlas rádio či televizi. V krajním případě si 
lze pomoci zklidňujícími léky. U psů se používá pří-
pravek Sedalin, nyní už jen ve formě gelu. Pokud ne-
máte zkušenost z předchozího roku, je třeba počítat 
s výraznými individuálními rozdíly v době nástupu, 
síle a trvání účinku. Pes by měl být před podáním 
dobře vyvenčen, neměl by být bez dozoru a musí 
se držet v teple. Druhý den dejte pozor na střepy 
a možné nevybuchlé petardy. Strach z petard a po-
dobných zvuků se dá také významně omezit správně 
vedeným výcvikem, což je cesta nejideálnější. Je po-
třeba se mu ale poctivě věnovat během celého roku.
Krásné, klidné vánoční svátky, mnoho štěstí a zdraví 
pro Vás i Vaše zvířecí kamarády v novém roce 2013 
přeje Eva Kouřilová.

Oblastní charita informuje
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomů-
cek je v provozu každý pracovní den od 7:00–15:30 
na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontakt: Dokou-
pilová, tel. 739 002 744.
Svatomartinské veselí
8.11.2012 se v sále Na písku v Moravské Třebové 
konalo „Svatomartinské veselí“. Akce byla podě-
kováním všem příznivcům a sponzorům OCHMT. 
Prostory i pomoc bezplatně poskytla místní Vo-
jenská škola. Nad akcí převzal záštitu senátor pan 
Radko Martínek, který nás poctil svou návštěvou a 
přispěl 10 000 Kč. Pozvání přijal i starosta M. Tře-
bové, místostarosta a další starostové a starostky 
okolních obcí. Přijel i prezident Arcidiecézní chari-
ty Olomouc o. Bohumír Vitásek.
Akci moderoval V. Žáček, k tanci hrála kapela DO-
MINO, premiérové vystoupení měly malé mažoret-
ky. Originálních soutěží o cenu - keramického koně 
vyrobeného v STD Ulita - se zúčastnilo 7 organi-
zací.  
Tříkrálová sbírka
Jak se již stalo tradicí, proběhne i v příštím roce 
od   4. 1. do 6. 1.  2013  v Moravskotřebovském 
a Jevíčském regionu Tříkrálová sbírka.  Zakončena 
bude 6. 1. 2013 v 16:00 hod. benefičním koncer-
tem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. 
V  roce 2012 byla TKS použita na přímou po-
moc: 60 000 Kč, nákup kompenzačních pomů-
cek: 30 000 Kč, vybavení humanitárního skladu: 
18 000 Kč a na podporu zdravotně handicapova-
ných: 106 739 Kč.
Případní zájemci z řad dětí a dospěláků, kteří by 
se chtěli sbírky zúčastnit jako koledníci a vedou-
cí skupinek, se mohou obrátit na pí Lexmanovou 
tel. 731 604 564 nebo e-mailem: pastorace.lexma-
nova@mtrebova.charita.cz.
Další informace a kontakty najdete na: www.mtre-
bova.charita.cz.

Tým pracovníků OCHMT
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POZVÁNKY

MĚSTO  JEVÍČKO  A  RODINNÉ  CENTRUM  PALOUČEK  

pořádají  

  

  

  

  

  

SÁL  HOTELU  MORAVA  V  JEVÍČKU  

PROGRAM:  

15:00  Zapálení  adventní  svíčky  

15:10  Vystoupení  žáků  ZUŠ  

15:20  Vystoupení  veselého  klauna  

16:20  Příchod  Mikuláše  a  rozdávání  dárků  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

--- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ --- 
 

výtěžek ze vstupného bude použit na opravu koncertního klavíru ZUŠ Jevíčko, 
 v hodnotě 130 tis. Kč, DĚKUJEME   

 

Město Jevíčko a TIC Jevíčko vás všechny srdečně zve na 

VÁNOČNÍ JARMARK 
1. ročník 

21. 12. 2012 
s hlavním kulturním programem od 15 hodin 

kde na Vás bude čekat 
- živý betlém žáků ZUŠ Jevíčko 

- k poslechu zahraje Dechová hudba Malohanačka 
- psí spřežení s možností projížďky 

   
V prostoru Palackého náměstí najdete i spoustu vánočního zboží, které si můžete na poslední chvíli zakoupit někomu pro radost : 

- dárkové předměty, vánoční ozdoby, výrobky z ovčí vlny, textil všeho druhu, šperky, náramky přátelství, kosmetika, výrobky 
z patchworku, dřevěné výrobky atd.. 

Pro mlsné jazýčky budou připraveny pochoutky všeho druhu: zabíjačkové výrobky, bramboráky, cukrová vata, staročeské 
perníčky, výborné čaje, Hřebečská medovina a další skvělé výrobky, které čekají právě na Vás… 

PRODEJ KAPRŮ PO CELÝ DEN !! 
Tradiční vánoční punč zajištěn 

 

 



V – 1Prosinec 2012Měsíčník města Jevíčka VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz



V – 2 Jevíčský zpravodajProsinec 2012 VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz



V – 3Prosinec 2012Měsíčník města Jevíčka VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz

TJ Jevíčko informuje
Malá tělocvična
Od února letošního roku je v provozu malá 
tělocvična a zároveň pingpongová herna ve 
sportovní hale na Žlíbkách. V letním období 
fungoval provoz malé tělocvičny většinou po 
telefonické domluvě se správcem TJ Jevíčko. 
Pro zimní období 2012/2013  je naplánován 
trénink členů pingpongového oddílu TJ SK Pi-
nec Jevíčko následovně: 
Pondělí  14.30 – 16.30
Středa  15.00 – 17.00
Pátek 16.00 – 18.00
Mimo tyto termíny je možnost hernu využít 
po telefonické domluvě se správcem TJ Jevíčko 
Radomilem Sedlákem, tel. 777081531.
Cena za 1hod je 100 Kč. Je možnost zakou-
pení permanentek:
5 hod = 450 Kč
10 hod = 850 Kč
Místnost se dá využít také ke cvičením, ke 
schůzím a dalším aktivitám. 

Velká tělocvična
Ve velké tělocvičně jsou stále volné některé ho-
diny. Hala se dá využívat k těmto sportům: 
fotbal, nohejbal, basketbal, volejbal, tenis, pin-
gpong, badminton, florbal.
Rozpis doposud volných hodin :
Pondělí  16.00 – 21.00
Úterý 18.00 – 21.00
Středa 20.00 – 21.00
Čtvrtek  15.00 – 16.00
Pátek 15.00 – 16.00
Sobota a Neděle: možnost po telefonické do-
mluvě se správcem TJ 777081531
Cena za 1hod = 300 Kč. 

Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák

Úspěch našeho rodáka v Evropě dovršený

Pinec Jevíčko co bylo, je, a bude...

Prosím, doplňte dvě slova
V listopadovém čísle zpravodaje v článku: 
Historické zajímavosti z Jevíčka a okolí v le-
topočtech, končících – 2“ v události: 1752 
i v Jevíčku platil Dvorní dekret z 21. 3., kte-
rým se v království Českém zakazuje obchod 
se svíčkami kněžím a klášterům.

František Plech

Uplynulo 350 let
Po velkém požáru města Jevíčka roku 1662, 
vydal Jindřich Žalkovský, tehdejší majitel 
města Jevíčka, dne 11. listopadu 1662 „Po-
žární řád města“, kterým se zakazuje vozit 
do města obilí ve slámě a sláma vymlácená.
 Od té doby majitelé polností si pro sklado-
vání slámy stavěli stodoly na předměstí. Ce-
lodřevěných, řadových 22 stálo na počátku 
dnešní zahrady pod klášterem v tehdejší Pas-
týřské ulici. Ty všechny v únoru r. 1850 vy-
hořely a od té doby byla ulice přejmenována 
na Spálenou – dnešní Okružní I. Další řadové 
stodoly jako celokamenné stály na dnešní 
Svitavské ulici, z nichž jedna zůstala. Na mís-
tech ostatních jsou nové rodinné domy, nebo 
zahrádky. Skupina stodol byla i na konci Br-
něnské ulice a ojediněle na různých místech 
dnešních Okružních ulic.
 Dnes dávnou existenci těchto stodol potvr-
zuje katastrální mapa města z roku 1834.

František Plech

Náš rodák Vlastimil Hebelka zakončil skvělým 
závěrem sezóny svoje působení v evropských 
turnajích hendikepovaných golfistů EDGA Or-
derof Merit 2012 a celkově se umístil v kate-
gorii D na vynikajícím druhém místě. Dalším 
jeho úspěchem je druhé místo na mistrovství 
Evropy v Dánsku a tedy pozice vícemistra Ev-
ropy a rovněž druhé místo na mistrovství ČR. 
K předchozím výborným umístění přidal 3. mís-
to ze Švédska (SwedishDisabled Open) a 2. mís-
to z Německa (ConradDisabled Open). Výborné 
výsledky a zlepšení výkonnosti vynesly Vlasti-
kovi účast v příštím ročníku ve vyšší kategorii 
C. První zkušenosti z této elitní kategorie Vlas-
tik získal v závěrečném turnaji French Open 
2012 v Paříži, kde ve velké konkurenci obsadil 
pěknéa dobře bodované 6. místo. 

Pro reprezentanty České asociace hendikepo-
vaných golfistů(CZDGA) byl celý ročník 2012 
velmi úspěšný, získali vítězství ve třech z cel-
kemčtyř kategorií a dále jedno druhé a jedno 

třetí místo. Česká republika je historicky prv-
ním státem Evropy, kdy se na stupně vítězů po-
stavilo v jednom roce hned pět hráčů z jedné 
země. Více informací o asociaci a hráčích na-
jdete na internetových stránkách www.czdga.cz.

Odkazy na zprávy:
Dánsko:
ht tp://w w w.czdga .c z/inpage/me -v - dan -
sku-2012/
http://www.cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDAr-
ticle=373089889&IDMenu=74700507
Švédsko:
http://www.czdga.cz/inpage/swedish-open-for-
-disabled-2012/
http://www.cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDAr-
ticle=365984352&IDMenu=-1
Francie:
http://www.czdga.cz/inpage/french-open-2012/
http://www.cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDAr-
ticle=375479374&IDMenu=74700507

Ing. Roman Muller, starosta

Členové, výkonný výbor,potažmo hráči TJ SK Pi-
nec Jevíčko zahájili sezonu 2012-13 docela ak-
tivně. Když pomineme letní přípravu, tak první 
velkou akcí byl seriál turnajů ‚‘O pohár starosty 
města Jevíčka‘‘ celkem čtyři turnaje. Další dva 
velké turnaje na úrovni kraje byly BTM Vč. kraje 
PA a HK, kategorie dorost a starší žáci, starto-
vala bezmála stovka mladých sportovců.V nepo-
slední řadě je nutné zmínit velmi úspěšný start 
našich hráčů a hráček na turnajích škol regio-
nu Svitavy,nebo mladých hráčů v  regionálním 
přeboru mužů či krajské divizi dorostu.Ve všech 
uvedených stolně tenisových soutěžích jsou 
sportovci z Jevíčka uváděni na předních mís-
tech, takže výborná reklama pro město 
a dobré sponzory ,  jako například ENERGIE 
AG BOHEMIA s.r.o.  a VHOS a.s. či město Je-
víčko.  
Klub přemístil své zázemí do prostor sportovní 
haly Žlíbka, kde mohou hráči třikrát týdně tré-
novat,je to sice finančně velmi náročné, může-
me ale dopřát potěšení a sportovní vyžití více 
mladým lidem. Před rokem 
zavedený projekt *Školič-
ky stolního tenisu* přináší 
ovoce takže klub nyní sdru-
žuje 29 mladých začínjících 
i zkušenějších hráčů, od 
roku narození 2005 až 1994 
a dalších 10 členů a hráčů 
dříve narozených. Nejsme 
příliš velké sportovní spole-
čenství, ovšem mládežnické 
zázemí máme v regionu Svi-
tavy suvereně největší ale 
i jinde nám tak trochu zá-
vidí námi vychovanou mlá-
dežnickou potenci, všech 
kategorií.
Dále odehrajeme v domácí 

herně dva turnaje, 1.12.2012 BTM-přebor regi-
onu Svitavy DOROSTU a MLADŠÍHO ŽACTVA,
2.12.2012 BTM Vč. krajů PA a HK, kategorie nej-
mladších žáků. Je také nutné zmínit starty hrá-
čů TJ SK Pinec Jevíčko v soutěžích a turnajích 
krajské a republikové úrovně, které nás v dalších 
dnech čekají. Víte je krásné utvářet osobnost 
mladého člověka, potažmo sportovce, v  našem 
sportovním sdružení je právě spolupráce klubu, 
dětí, rodičů a školy prioritou, snad tomu bude 
tak  i nadále.
I když svou činnost děláme bezplatně i tak je 
nutné vynakládat nemalé finační prostředky na 
materiální a technické zabezpečení chodu
TJ SK Pinec Jevíčko. Věřím, že se najdou me-
cenáši, kteří nás finančně podpoří na č.ú.107-
3283560297/100.
Závěrem chci poděkovat všem příznivcům stol-
ního tenisu v Jevíčku, popřát zdraví a pohodu 
v dalším životě, zvláště v období blížících se Vá-
nočních svátků.
Předkládá manažer TJ SK Pinec Jevíčko Old. Zecha



V – 4 Jevíčský zpravodajProsinec 2012 VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz

Básně z Paloučku
Vážení,
posílám Vám ukázky z činnosti seniorek z Palouč-
ku. Dne 7.11. se náš sešlo 17.
Zadala jsem 5 slov, na které měly seniorky napsat 
básničku v rámci tréninku mozkových buněk. Byly 
to tato slova: Jevíčko, náměstí, věž, důchodkyně, 
Palouček.

Mirka Ambrozová
1. Naše malé městečko
    jmenuje se Jevíčko.
    Na náměstí stojí stánky
    důchodci si koupí párky.
    Na věž lezem stěží,
    venku nám už sněží.
    Palouček, to je teplíčko,
    s radostí si pijem kafíčko.
2. Jevíčko - překrásné městečko,
    rozhlédni se jen maličko!
    Na náměstí se sejdeme
    a krámky pěkně projdeme. 
    U věže si dáme sraz,
    sejdeme se tady snáz.
    Důchodkyně jsme čilé,
    dneska vařím filé.
    Odpoledne bude „Palouček“,
    narazím si nový klobouček.
    K tomu nové boty
    a vyrazím do té sloty.
3.  Cestička z Jevíčka
     vede středem náměstíčka,
     odtud vidíš krásnou věž,
     důchodkyni potkáš též,
     míří přímo k Paloučku,
     chystají se od pátku,
     mají tam dnes přednášku.
4. Na náměstí v Jevíčku důchodkyně stojí.
    Chvíli spolu povídají, na věž se koukají.
    Pospěšme si, je půl třetí, nestihneme písničku,
     tak to chodí každou středu na Paloučku v Je-

víčku. 
    Ženské si tu hezky krátí volnou chviličku.
5.  Na Paloučku v Jevíčku
     scházíme se do hloučku.
     Na krásném našem náměstí
     bývá spousta radostí.
     I když jsme už důchodkyně
     i na věž někdy vystoupíme.
6.  Z náměstí procházkou k věži dojdeme
     a kdo má sílu na ni vystoupí.
      Důchodkyním je odměnou pěkný pohled na Je-

víčko ze všech čtyř stran.
     A ve středu na Paloučku máme o čem vyprávět.
7.  O náměstí v Jevíčku
     složil pan Svěrák písničku.
     I na městskou věž zavítal
     a krásy našeho města obdivoval.
     Až příště k nám přijede hrát,
     musíme ho mezi důchodkyně pozvat,
     však takový klub Palouček
     neviděl ani jako klouček.
     Vždyť se zde neschází jen seniorky,
     ale i maminky se svými potomky,
     no prostě naši obyvatelé aktivně žijí,
     proto Cimrmani v našem městě rádi hrají.

P.S. Podotýkám, že na napsání jsme měly jen cca 
20 minut času, tak posílám jen 7 ukázek.

Zdravím Mirka

Opravdu víte, proč platíte za odpad?
Pardubice, 26. 10. 2012 – Nakládání s odpady 
je služba veřejnosti, kterou obyvatelům nepo-
skytuje stát, ale jednotlivé obce. Ačkoliv základ-
ní způsoby nakládání s odpady jsou stejné pro 
všechny, jednotlivé obecní úřady si mohou na-
stavit vlastní systém podle místních podmínek 
a zvyklostí. Všichni do jednoho však za odpa-
dy platíme. Pokládáte si neustále otázku, proč 
musíte městu nebo obci platit za něco, co vy-
hazujete? 
Nakládání s odpady je služba jako každá jiná a i 
za ni se musí platit. Jinými slovy - obce, jakožto 
vlastníci odpadů, jsou za nakládání s odpady povin-
ny platit oprávněným osobám. Protože odpady pro-
dukují občané obce, je logické, že se obec od nich 
snaží získat peníze. , říká Tomáš Pešek, regionální 
manažer společnosti EKO-KOM, a.s. pro Pardubický 
a Královéhradecký kraj.
Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá 
řada na sebe navazujících technických zařízení po-
čínaje sběrnými nádobami, přes svozová vozidla až 
k zařízením pro odstraňování nebo úpravu a recy-
klaci odpadů. Všechna tato zařízení obsluhují lidé, 
kteří musí být za svoji mnohdy velmi náročnou a ne-
příjemnou práci placeni. Jen pro představu – popel-
nice na směsný odpad stojí okolo 500 Kč, kontej-
ner na tříděný odpad nestojí méně než 4 000 Kč, 
svozové vozidlo nepořídíte za méně než 3 miliony 
Kč. Výstavba skládky se pohybuje v řádech stovek 
milionů. Připočítejte cenu pracovní síly a zákonné 
poplatky za tunu odpadu uloženého na skládce. Se-
čteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, 
zodpovědná, ale taky nákladná záležitost, bez které 
se v dnešní době neobejdeme.
Odpadové hospodářství obcí se ale skládá i z dal-
ších činností, nejen ze svozu směsného komunál-
ního odpadu. Další náklady spolu nese nakládání 
s objemným odpadem, nebezpečnými odpady, od-
padkovými koši, případně s provozem sběrného 
dvora. Obce se mimo jiné musí postarat i o veřejná 
prostranství, musí odstraňovat černé skládky. Ne-
malé náklady obci přináší i třídění odpadů, ale zde 
naštěstí obce získávají finanční odměnu ze systému 
EKO-KOM. Čím více odpadů obec 

vytřídí a předá k recyklaci, tím vyšší je odměna. 
I přesto se průměrné náklady na odpadové hospo-
dářství pohybují okolo 900 Kč na osobu a rok.
Nejrozšířenějším způsobem platby za odpad je po-
platek známý jako „poplatek za hlavu“, správně ře-
čeno místní poplatek za provoz systému odpadové-
ho hospodářství obce. Tento poplatek byl zaveden 
v roce 2002 a jeho hlavním cílem bylo nahradit do 
té doby zavedený „známkový systém“, a snížit tak 
vznik černých skládek a zároveň přimět občany 
k tomu, aby s odpadem nakládali správně. Poplatek 
je konstruován podle skutečných nákladů obce na 
odpad a jeho maximální výše je omezena zákonem. 
a tudíž doplňuje Tomáš Pešek. Z vybraných peněz je 
ve skutečnosti hrazen nejen svoz popelnic, ale i od-
voz objemných a nebezpečných odpadů, sběr a svoz 
tříděných odpadů, úklidy černých skládek, provoz 
sběrného dvora apod. Obce však mají i další mož-
nosti jak zpoplatnit obyvatelstvo, a to buď formou 
poplatku za komunální odpad, nebo na základě pí-
semné smlouvy mezi občanem a obcí.
Nevýhodou místního poplatku je, že funguje na ko-
lektivním principu a nerozlišuje individuální přístup 
občana k nakládání s odpady. Například, budou-li 
všichni občané třídit odpad, je možné, že se popla-
tek zvyšovat nebude. Existuje ale také opačná vari-
anta - pokud se všechen odpad bude házet do popel-
nic, je vysoce pravděpodobné, že budeme každý rok 
platit za odpady více a více. 
Přemýšlet a třídit odpad se tak vyplatí i vám.
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regio-
nální rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve 
spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. v rámci „ 
který získal podporu z OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Financování projektu je zajištěno 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Více informací o projektu nalezne-
te na webových stránkách www.rrapk.cz.
Kontakt pro novináře:
Jméno: Mgr. Jana Pašťalková
Společnost:  Regionální rozvojová agentura Pardu-

bického kraje
E-mail:  jana.pastalkova@rrapk.cz
Telefon:  724 220 606

„Tohle je divný kraj“ řekl si Tomáš. „Takovou 
chvíli pracují a ani nenapadne je si zazpívat. A to 
vše způsobil strach z Marastina.“ Sotva to doře-
kl, jakoby měl být vyveden z omylu, jako svobod-
ný skřivánek vzlétla z pole nad ním do výše pí-
seň a stříbrem zalila pochmurnou roli a stoupala 
k nízkému šedému nebi.
Bylo to něco tak neslýchaného v tomto kraji, že 
ženy přestaly pracovat a překvapeně, s otevřenými 
ústy se dívaly na pějící děvče, ba i chladný ostrý 
větřík, vanoucí od ledových hor, přestal a bledé 
sluníčko vykouklo z mraků.
Tomáš byl dojat, poznal starou prostou píseň, kte-
rá se u nich zpívala, když začali kosit pšenku. Vě-
děl, že jeho hledání je skutečně u konce. Nevadilo, 
že hned kocour Zrzouš strašně zamručel, zpěvačka 
umlkla, sluníčko se schovalo, vítr od severu prudce 
zasvištěl a ženy pokorně a poslušně se opět shýbly 
k práci – to už Tomáš, sledován věrným Voříškem, 
se plížil vzhůru ke keřům na okraji lesa. Jak byl rád, 
že kočky špatně větří. Za velkým hustým šípkovým 
keřem se vztyčil a viděl, že Zuzanka je už jen něko-

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

lik kroků od něho – celá upachtěná, s rozpáleným 
obličejem a rozpíchanými, odřenými prstíky. Ko-
cour Zrzouš se pustil za vyplašeným zajícem a pej-
sek Voříšek ležel přitisknut k zemi, jakoby věděl, oč 
se jedná. Napjatě čekal, až k němu děvče dojde, pak 
rozhrnul větve a zašeptal! Zuzanko! Nelekněte se, 
to jsem já, Tomáš, přišel jsem pro vás!“ Sláva, ro-
zumná byla princezna, ani hlavu neotočila, neřkuli 
aby překvapením vykřikla – zato, když se přiblížila 
ještě více ke keři, jeho ruky se pevně chopila, rychlý 
skok, a už byli za keřem a už utíkali lesem.
„Včera večer jsem viděl poblíže za lesem kapličku, 
tam aspoň abychom doběhli, než kocour Zrzouš 
vaši nepřítomnost zpozoruje!“ přerývaným hla-
sem šeptal Tomáš. „Sedli bychom si na schůdky 
kapličky, to je posvěcená půda, kocour na nás ne-
bude moci. Jinak bude zle!“
Zle vskutku mohlo být – a to hned, neboť už slyše-
li výhružné vrčení a funění, kocour s planoucími 
zraky, velikými jako kompotové mísy, a s vyceně-
nými zubisky byl v jich patách. Tomášek se obrátil 
a bodal ho svým krátkým mečem do tlamy, mohl 
však stejně bodat do kamenné stěny, kocour byl 
nezranitelný.
V této těžké chvíli přišla pomoc z nečekané stra-
ny: Voříšek chraplavě zaštěkl, zakvikl a už visel 
Zrzoušovi na uchu. Kocour se musil zastavit, se-
třásl pejska, ten se mu však pověsil na druhé 
ucho, pak jej chytil za ocas a nepustil, ač s ním 
kocour vláčel a otloukal přes kameny a pařezy.

pokračování příště
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Co by nemělo vidět třetí oko VIII.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (4. část)
Štěpán Blažek
Podle pověsti se Václav měl narodit roku 903 
ve Stochově. (Legendy jeho rodiště neznají.) 
V den jeho narození měla Ludmila zasadit du-
bovou ratolest, z níž vyrostl strom stojící na 
návsi dosud. V. Hájek z L. píše k roku 870, 
že ve Stochově stál hrad – sídlo Neklanovo. 
Jméno měla podle pověsti obec dostat po stu 
Václavových chůvách. Archeologie však žád-
né hradisko z Václavovy doby ve Stochově ne-
zná. První skutečná zmínka o Stochově je až 
z roku 1316.
Václav měl být velmi vzdělaný. Když se podle 
První staroslověnské legendy o svatém Václavu 
„vyučil v knihách slovanských, Vratislav pak jej 
poslal do Budče, tam se hoch počal učit kni-
hám latinským“. Václav je v legendách líčen, 
a to nejen co se týká jeho vzdělání, v tako-
vém rozporu s představou historiků o kníža-
tech v raném středověku, že nejskeptičtější 
historik o Václavově životě Z. Kalandra napsal 
(1947, s. 503): „Pak si tedy máme představit 
náboženského šílence na trůně, který   o p r a v 
d u   místo spaní žal pšenici, sklízel hrozny, nosil 
vodu, mlel mouku, pekl hostie, tlačil víno, kradl 
dříví, a který v ,chvalitebné tajnosti‘, o níž mluví 
legendy, nezpozorován unikal v noci ze střeže-
ného hradu, nezpozorován hlídkami se do něho 
vracel zpátky, nepozorován kutil cosi za dveřmi 
komůrky... Má to být snad jakási morbidní pře-
míra zbožnosti, jejíž přemrštěné detaily si legen-
disté vymysleli sami? Ale pak by ještě zbývalo 
vysvětlit, proč si vymysleli právě tyto absurdní 
podrobnosti.“
Z. Kalandra motivaci legend vysvětlit nedove-
de. D. Třeštík rovněž nevěří tomu, jak legen-
dy líčí Václavovo dětství a způsob jeho vlády. 
Vysvětluje však motivaci legend takto (1997, 
s. 381, 382): „Autor Crescente si tu nic nevymy-
slel, to co on a jeho druhové dělali po roce 974 
v Řezně, prostě připsal Václavovi... Asketicko-
-mnišský Václav je opravdu produktem mnišské-
ho ideálu křesťana, jak ho zformovalo reformní 
hnutí, až na to, že nemá s historickým Václa-
vem nic společného. (…) ,Náboženský šílenec‘, 
mnich na knížecím stolci je čistě literární výtvor 
z konce 10. století.“
Když Kosmas píše (I, 35), že Vacek byl naro-
zený pod selským mlýnem, nechtěl tím prozra-
dit, že má na mysli Václava? Vždyť v legendě 
Crescente fide Václav požínal pšenici, nosil ji na 
ramenou do svého domu, zde mlátil, v mlýncích 
smílal a mouku přesíval. 
Vraťme se k Budči. Kosmas ve své kronice 
Budeč nezná. Zná však hrad podobného jmé-
na – Hedeč, ležící blízko Hnězdna. Kosmas 
píše (II, 2): „Když došli ke hradu Hedči, obyva-
telé jeho a s nimi i vesničané, kteří se tam utek-
li, nemohouce odolati útoku knížete, vyšli mu 
naproti se zlatým prutem na znamení, že se mu 
na milost vzdávají, a pokorně ho prosili, aby je 
pokojně i s jejich dobytkem a s ostatním majet-
kem převedl do Čech. Kníže vyhověv jejich přá-
ním, dovedl je do Čech a dal jim tam nemalou 

část lesa Črnína. Ustanovil jim jednoho z nich 
za správce a soudce a nařídil, aby se spravovali 
právem, jež mívali v Polsku, i oni i jejich potom-
ci navěky. A jménem odvozeným od toho hradu 
podnes nazývají se Hedčané.“ 
Zaměnil Kosmas úmyslně Budeč Hedčí? Ne-
chtěl říci, že Václav pobýval na jiném hradis-
ku než na české Budči? Nemohlo se jedno 
z hradišť na řece Moravě jmenovat Budeč 
(Buda)? Polskem Kosmas mohl mínit panství 
„podkrále“ Václava. 
Kosmas se snad zmiňuje o zániku hradiště 
dnes zvaném Valy u Mikulčic (III, 43): „Roku 
od narození Páně 1117. Dne 3. ledna ve čtvr-
tek, již v nešporní hodinu, bylo veliké zemětře-
sení, mnohem však větší v krajinách lombard-
ských. Neboť jak jsme se doslechli z pověsti, 
mnoho stavení se tam sesulo, mnoho hradů zbo-
řilo, mnoho chrámů nebo kaplí se zřítilo a mno-
ho lidí zasypalo.“
Velkomoravská hradiště těžko mohl Kos-
mas pojmenovat pravými jmény, protože psát 
o Velké Moravě nebylo v Kosmově době ko-
šér. Roku 1054 došlo totiž k rozkolu (velké-
mu schizmatu) mezi křesťany východními 
(Konstantinopol) a západními (Řím). A Cyril 
a Metoděj nepřišli na Moravu z Říma, nýbrž 
byli na Moravu vysláni byzantským císařem.  
Co mohlo vést Kosmu k tomu, aby dnešní 
Valy u Mikulčic pojmenoval Lombardií? Po-
moraví a dolní Podyjí mu mohlo připomínat 
Itálii. Pojmenování Lombardie vychází ze jmé-
na germánského kmene Langobardů. V pře-
kladu slovo Langobardi znamená dlouhobra-
dí. Někteří historikové se domnívají, že Valy 
u Mikulčic se mohly jmenovat Veligrad. Slova 
Lango- (dlouhý) a Veliký nejsou od sebe vý-
znamově daleko. Části -bard a -grad jsou si 
zase blízko zvukově. Má-li pravdu Zd. Klanica, 
že vládnoucí vrstva (nebo její část) přišla na 
Moravu z Persie, mohlo Kosmovi (tušil-li ten-
to původ) připomínat -bard slovo Parth (které 
užil v lucké válce).
Připomeňme, že archeologové doposud našli 
ve Valech u Mikulčic pozůstatky po bazili-
ce, po knížecím paláci, po jedenácti kostelích 
a po třech mostech, z nichž nejdelší měřil 40 
metrů.
Podle archeologů je pravděpodobné, že hra-
diště Valy u Mikulčic bylo zničeno povodní. 
Kosmas zde mohl zaměnit povodeň zemětře-
sením. Netvrdím však, že roku 1117 v Lom-
bardii zemětřesení nebylo.
Kosmas zemětřesení klade do roku 1117. Ze-
mřít měl roku 1125 (domnívám se, že zemřel 
později). Je potom v textu slovo pověst na 
místě? Kosmas však zřejmě píše o události, 
která se stala počátkem 10. století. Pokusme 
se rok vypočítat. Kosmas o této události psal 
v té části kroniky, kde se má, soudím, odečíst 
od letopočtu (nevztahujícího se k jeho součas-
nosti) 200 let. Za den dosadíme 3, za měsíc 1, 
za čtvrtek 4, za nešporní hodinu 1 (začínal jí 
nový den). Tedy: 1117 – 200 – (3 x 1 x 4 x 1) 
= 905. Pokud bychom měli před závorku dát 

znaménko +, dostali bychom rok 929. Jestliže 
by roku 905 došlo ke zničení jednoho z nejvý-
znamnějších hradišť Velké Moravy - Valů u M. 
(případně k poškození celého středního a dol-
ního Pomoraví), nepřispělo by to k výraznému 
oslabení Velké Moravy a následně k tomu, že 
Moravané byli poraženi Maďary? 
Jak velkému území Václav jako podkrál (lépe 
jako druhý po knížeti) vládl? V lucké válce 
Kosmas píše (I, 10): „Nepokládali jsme však za 
zbytečné do tohoto našeho díla na tomto místě 
vložiti stručné vylíčení toho, čeho jsme se z po-
věstí doslechli o bitvě... mezi Čechy a Lučany, 
jimž v dnešní době podle hradu Žatce říkáme 
Žatčané. Od čeho však je ten lid nazýván od 
starodávna Lučané, nechceme pominouti mlče-
ním. Ono území se dělí na pět krajin podle je-
jich polohy. První krajina leží při potoce zvaném 
Hutná, druhá na obou stranách řeky Uzky, třetí 
se rozkládá v obvodu bystřiny Březnice, čtvrtá, 
jež slove i Lesní, leží v povodí řeky Mže a pátá, 
uprostřed, slově Lúká... bohatá výnosem, velmi 
bohatá na osení a oplývající lukami, odkudž na-
byla i svého jména.“ 
Ve vydání Kosmovy kroniky r. 2005 je v rejst-
říku míst považován za potok Uzka asi potok 
Chomutovka, za Hutnou je považován potok 
snad Svině na Žatecku, za Březnici je  považo-
ván asi Blšanský potok. 
Domnívám se, že první krajina leží kolem 
mohutné řeky Labe (včetně hradiště Libice 
a Pražského hradu), druhá krajina leží kolem 
úzké řeky Sázavy (včetně hradiště Stará Kou-
řim), pátá uprostřed je úrodné Pomoraví, kra-
jina čtvrtá, Lesní, je na západním Slovensku. 
Ať už Gallus Anynymus pojmem severní kní-
že myslel Boleslava I., nebo nemyslel, mů-
žeme tento pojem použít. Boleslav I. v době 
střetu s Václavem ovládal spíš oblasti Čech 
a Moravy ležící severně od území ovláda-
ném jeho podkrálem Václavem. Ovládal mj. 
Vyšehrad a Olomouc. Severnímu knížeti Bo-
leslavovi patřila památná hora Říp. Jižnímu 
knížeti hory Velký a Malý Blaník. Tam také 
v pověsti skončilo Václavovo vojsko. V lucké 
válce Kosmas zřejmě úmyslně přiřkl území 
Václavovo (Tyrovo) Boleslavovi (Vlastislavovi) 
a naopak. Český patron Václav tak v lucké vál-
ce pod jménem Tyr vládl Čechům.
Pokud by měl pravdu Zd. Klanica, že vlád-
noucí vrstva Velké Moravy má kořeny v Per-
sii, pokud by byla pravdivé mínění některých 
historiků, že Bořivoj přišel do Čech z Mora-
vy a pokud by se v řadách potomků těchto 
příchozích udržovaly pohřební zvyky z Persie 
(nechat zemřelé po několik let napospas ptá-
kům mrchožroutům), pak je na místě připo-
menout, že u Blaníku se nacházejí Louňovice 
a asi 15 km západně od Kouřimi se rovněž 
nacházejí Louňovice. I místní jméno Louny 
snad vychází ze slova luňák (Lutterer – Šrá-
mek, 2004, s. 162).
Podívejme se na Kosmovu dívčí válku (I, 9). 
Dívky vystavěly na jedné skále blízko hradu 
dříve řečeného (Pražského hradu) hrad Děvín. 
O nic dále než na doslech polnice si chlapci 
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náměstí mohl uválcovati. Skutečně přijelo na 
objednání několik rolníků se svými dřevěný-
mi polními vály na náměstí, ale sotva se dali 
do práce, museli ji hned zanechati. Sníh se 
jim totiž nanášel tak mocně na vál, že koně 
po chvíli nemohli z místa. S ostudou odjíž-
děli pak rolníci domů. Původce této bláhové 
myšlenky sklidil ovšem zasloužený výsměch 
a dlouho se na tuto legrační příhodu pro ob-
veselení vzpomínalo. 

 Také návštěva týdenních trhů bývala hoj-
ná. Obchodovalo se hlavně obilím, 

luštěninami, potravinami, pří-
zí a vším sezónním zbožím 

denní potřeby. Daleko vy-
hlášené byly naše trhy na 
selata, sjíždělo se na ně 
mnoho prodávajících 
i kupujících z celého 
kraje. Na podzimních 
trzích byly na náměs-
tí nahromaděny veli-
ké kupy zelí a okurků 
(z olomouckého a br-
něnského kraje), jež do-

vážel rázovitý, ale podni-
kavý zelinář Jan Pelikán. 

Poutě
 Stejnou přitažlivost jako 

jarmarky měly poutě v soused-
ních vesnicích, jež byly význam-

ným svátkem pro celé okolí. Také my jsme 
je v mladých letech rádi navštěvovali, zejmé-
na pak poutě v Jaroměřicích. Poutní místo 
Kalvárie bylo před léty proslaveno a puto-
vali tam poutníci několikrát do roka z da-
lekých končin až ze Slovenska. Poslední za-
staveníčko našich poutníků bylo ovšem vždy 
ve známém hostinci U Friedlů, ač lokál ne-
byl právě vábivý. Bývalo to patrně pivovar-
ské humno, místnost klenutá se sloupem 

uprostřed, kolem něhož se tančívalo. Rodina 
Friedlů byla patricijská, vážená, daleko zná-
má. Starý pantáta František Friedl (narozen 
1833) byl člověk inteligentní, vážný, statné 
a tělnaté postavy, přímo krasavec, rovněž 
tak i jeho manželka Johana , rozená Odva-
lilová z Jaroměřice. Kdo tyto zajímavé man-
žele jednou uviděl, tomu snad nikdy nevy-
mizeli z paměti. Starý pán byl též obecním 
starostou a netrpěl ve svém hostinci nikdy 
nějaké výtržnosti. Na stěně u dveří visel stá-
le býkovec, jako memento těm, kdo by si 
dovolili vyvolati nějakou hádku, jak se čas-
to stávalo o muzikách, obyčejně ze žárlivos-
ti. Tu prý pan starosta přísným pohledem 
změřil rušitele klidu, přikročil jen k býkov-
ci, pohladil jej a nastalo ihned ticho. Běda 
však tomu, kdo tohoto varovného napome-
nutí nedbal a jemuž pan starosta byl nucen 
dáti jednu pádnou po zádech na pamětnou. 
Mlčky prý ji každý přijal a byl navždy vyho-
jen. Stěžovati si neodvážil se nikdo, neboť 
pan starosta byl zároveň vykonavatelem prá-
va místní policie. 
 Když pak hostinec převzal syn Richard 
(narozen 1861), náš dobrý kamarád, navště-
vovali jsme jej často, bylo to středisko uvě-
domělých občanů z místa a okolí, kde bylo 
možno vždy přátelsky si pobesedovati. Byl to 
jediný venkovský hostinec, kde bylo vyloženo 
mnoho časopisů. Přítel Friedl byl sám pilný 
čtenář a rád půjčoval beletrii ze své bohaté 
knihovny. Jeho starší bratr dr. Frant. Friedl 
byl advokátem v Hustopečích a byl znám jako 
národní pracovník. 
 V Jaroměřicích působil tehdy farář P. An-
tonín Vičar, dobrosrdečný a oblíbený kněz 
a milý společník, jeden z nejstarších čle-
nů Ctibora. Byl rodák trnavský a dobrý pří-
tel profesora Jos. Wenzla (na pražské reálce) 
a dr. Fr. Friedla z Jaroměřic. 

pokračování příště

  Již dopoledne hrnuly se zástupy venkova-
nů všemi ulicemi, tlačili se u stanů, smlou-
vali, kupovali a na náměstí rozproudil se 
pestrý život. Všude bylo rušno, plno hluku  
a křiku prodavačů vychvalujících nabí-
zené zboží. Do toho lomozu mísi-
ly se ochraptělé hlasy zpěváčků 
nabízejících písničky o sku-
tečných nebo smýšlených 
hrůzostrašných událos-
tech. Zpěváčci ukazovali 
při tom holí na křiklavé, 
neumělou rukou malo-
vané obrazy. Tyto jinak 
typické figurky tvořily 
tehdy nepostradatelnou 
zábavnou atrakci na ka-
ždém trhu nebo o pouti 
a také již vymizely. 
 Nejen o zboží všeho dru-
hu, některé bychom dnes 
o trhu marně hledali, ale také 
o jídlo a pití bylo v hostincích dob-
ře postaráno. Mládež celého kraje měla 
pak dostaveníčko na taneční zábavě na Střel-
nici. Čím příznivější bylo počasí, tím byl jar-
mark zdařilejším. 
 Píši-li o jarmareční pohodě, vzpomínám si 
na jistou zajímavou příhodu, která se udála 
před dávnými lety. Několik dní před ledno-
vým výročním trhem napadla taková spousta 
sněhu, že stavění předem objednaných stán-
ků bylo spojeno s obtížemi. A tu měl jistý 
obecní starší pošetilý nápad, že by se sníh na 

vystavěli na druhé skále mezi chrastím hrad 
Chvrasten, jejž nynější lidé nazývají Vyšehrad. 
A dívčí válku končí Kosmas větou: „A od té 
doby po smrti kněžny Libuše jsou naše ženy 
pod mocí mužů.“
Připusťme, že Kosmas v obrazné poloze píše 
v dívčí válce o skutečné válce. Jedna stra-
na drží Vyšehrad (pravý břeh Vltavy), dru-
há strana drží levý břeh Vltavy. Pravá strana 
(vyšehradská) zvítězí. Koho dosadit za vítěze 
a koho za poražené? V závěru je zmiňována 
smrt Libuše. V souvislosti s Krokovými dce-
rami jsem psal, že si pod Libuší představuji 
Václava. K poraženému dívčímu vojsku pat-
ří Václav (Libuše), k vítěznému chlapeckému 
vojsku patří mladý kníže Boleslav I. 
Václavovi mohl Kosmas přidělit jméno Libu-
še i proto, že jméno Libuše začíná na stejné 
hlásky jako jméno hradiště Libice nebo jako 
jméno Ludmily.
Boj mezi Václavem a Boleslavem byl bojem 
o moc v zemi. Václav se nechtěl smířit s rolí 
podkrále, s rolí druhého po knížeti. Posled-
ní kapkou v narůstajícím nepřátelství mohl 

být spor o hrad. Kosmas nám v dívčí vál-
ce snad naznačil, že dvě mocenské skupiny 
měly v Praze hrady od sebe vzdálené na do-
slech polnice. Mocenská skupina, které pa-
třil Vyšehrad (Boleslav), mohla mít v drže-
ní i Olomouc. Mocenská skupina  vlastníci 
Pražský hrad (Václav) mohla držet hradiska 
jižněji od Olomouce. A za této situace mohl 
začít Boleslav stavět hrad. V lucké válce kní-
že Vlastislav staví hrad pojmenovaný jeho 
jménem mezi vrchy Medvězím a Připkem. 
Tento hrad (dávno zaniklý) i tyto vrchy jsou 
na Litoměřicku. Protože se však domnívám, 
že za Vlastislavem se skrývá Boleslav I., hle-
dejme hrad Boleslav. Ve vrších Medvězí (lat. 
Meduez) vidím dvouvrší Malý a Velký Bla-
ník a v Připku horu Říp. Posvátnou horu 
Václavovu a posvátnou horu Čechů. A mezi 
těmito dvěma horami se nachází hradiště 
na ostrožně sv. Jiří u Kouřimi. To snad 
mohlo být stavěno koncem života knížete 
Václava.
 Že jde o hradiště na ostrožně sv. Jiří můžeme 
snad vyvodit i z jiného místa Kosmovy kroni-

ky. O Boleslavovi I. (Ukrutném) Kosmas píše, 
že (I, 19): „...si umínil založiti hrad po způso-
bu římském. A ihned svolal přední muže z lidu... 
a dovedl je do lesa u řeky Labe... řka: ,Zde chci 
a káži, abyste mi po římském způsobu vystavěli 
hradní zeď velmi vysokou dokola.“ Když odmít-
li, „chytil jednoho, který byl první mezi starší-
mi, za kštici a ťav... usekl mu hlavu...“ Ostatní 
poslechli a „podle vůle knížete vystavěli hrad se 
silnou a vysokou zdí podle římského způsobu“.  
Ve slovech vysokou a římského je skryto míst-
ní jméno Kouřim.
Soudím, že za prvním mezi staršími se skrývá 
Václav. Hrad s vysokou zdí stavěnou po řím-
ském způsobu (tj. kamennou) je hradisko na 
ostrožně sv. Jiří u Kouřimi.
Pod dvouvrším Medvězí bychom mohli vidět 
i Malý a Velký Bezděz. Pak mezi nimi a Ří-
pem najdeme Starou Boleslav. Toto řešení 
podporuje zmínka o Labi a podobnost slov 
Medvězí (Meduez) a Bezděz. Za pravděpodob-
nější považuji variantu první (ostrožnu sv. Jiří 
u Kouřimi).
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Během prvních měsíců jsme s dětmi zažili už 
spoustu zajímavých okamžiků a chvil. Zorgani-
zovali jsme např. Výlet na strašidelnou výstavu 
do Velkých Opatovic, pozvali jsme si loutko-
herce s pohádkovým vystoupení a prožili jsme 
celý den s odborníkem na poznávání zvířátek. 
Děti všechny tyto neběžné aktivity přijímají s 
nadšením. Na výstavě se některé děti nechtěly 
ke strašidlům ani přiblížit, jiným dětem nedě-
lalo problém se s čarodějnicí, bludičkou anebo 
hejkalem vyfotit. Při výchovném pořadu o zví-
řátkách se zase snažily poznávat hlasy ptáčků, 
lesní stopy nebo kosti zvířat.
Všechny tyto mimořádné akce jsme mohli bez 
dlouhého váhání uskutečnit díky sponzorské-
mu daru, za který moc děkujeme.

Těšíme se ale i z nově přijatých dětí, kterých 
letos máme 11. Postupně se s námi seznamu-
jí, učí se a snaží se samostatně oblékat, na(e)
jíst nebo vydržet bez maminky. Hodněkrát je 
blízko k slzičkám, ale o to větší radost máme 
ze sebemenších úspěchů.

Žaneta Beserlová, ředitelka MŠ Biskupice

Srdečně zveme všechny občany dne 31. 12. 
2012 od 18:00 hod. k obecnímu úřadu na 
silvestrovský miniohňostroj . 
Občerstvení zajištěno – slivovice a uzené.

Jménem celého obecního zastupitelstva 
přeji Všem spokojené prožití vánočních 
svátků a v novém roce 2013  hodně zdra-
ví, štěstí a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obce

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika  
listopad 2012

Náš jubilant

Hedvika Trávníčková
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Dominika Zezulová
Matyáš Žubor
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Zpráva z mateřské školy

Pozvání na silvestrovský miniohňostroj

Pozvánka pod 
vánoční stromek

Srdečně zveme všechny ob-
čany dne 22. 12. 2012 od 

13:00 hod. k obecnímu úřadu 
na zpívání pod vánočním stro-
mek s dechovou kapelou Malo-
hanačka z Velkých Opatovic. 

Občerstvení v hospodě u Zechů 
– guláš z divočáka.

Svatý Mikuláš 
navštíví i Biskupice
Pozor, pozor!!!  Do Biskupic letos opět 
po roce přijede 5. prosince ve večer-
ních hodinách Svatý Mikuláš s andě-
lem a čerty. Rodičové, chcete-li, aby na-
vštívil i Vaše děti, tak nahlaste jméno 
v místní prodejně u p. Honzírkové, kte-
rá seznam panu Mikulášovi zašle. Po-
spěšte si, mnoho času už nezbývá. 
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice
Obec Biskupice nabízí k prodeji po-
slední zainvestované stavební mís-
to v nové lokalitě pro 15 RD – par-
celu č. 199/26 o výměře 857 m2. 

CENA 50,-Kč/m²
Další informace na tel.: 
461 326 521, www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•		písemně:	Obec	Biskupice,	 

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

U S N E S E N Í
z 17. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 25. října 2012

17/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání

b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise

c) úpravu rozpočtu a avízo Pardubického kra-
je pro změnu rozpočtu obce č. 87

d) darovací smlouvu na poskytnutí peněžní-
ho daru Oblastní Charitě Moravská Třebová, 
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, 
IČ: 65189418 ve výši 9 883,-Kč z prostředků 
získaných na XIV. ročníku „Biskupického ka-
léšku“

e) darovací smlouvy s vítězi XIV. roční-
ku „Biskupického kaléšku“: za 1. mís-
to Zapletal František, Čechy pod Kosířem 
3 000,- Kč, 2. místo Milan Wolf, Křenov 

2 000,- Kč a 3. místo Bohumír Mrňka, Ko-
nice 1 000,- Kč

f) příspěvek  na knihy do výměnného knižní-
ho fondu ve výši 5,- Kč na obyvatele (celkem 
2175,-Kč) Městské knihovně ve Svitavách, 
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

g) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 po-
žární řád Obce Biskupice a řád ohlašovny po-
žáru obce Biskupice

17/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost  ze dne 13. 9. 2012 Českého svazu 
včelařů, o. s.  základní organizace Jaroměřice 
IČ 69175837 o poskytnutí příspěvku

b) návrh ceny stočného a vodného na rok 
2013

17/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) pověřuje starostu obce k podpisu smluv 
uvedených v bodě 17/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

Se starým rokem, jako by-
chom zavřeli knihu a s novým 
rokem jako bychom brali čistý 
arch papíru a tužku do ruky. 

Spoustu příjemných řádků spo-
lu s krásně prožitými svátky 
vánočními Vám všem přeje 

Neuerová Helena, knihovnice

Zimní údržba 
v obci

V souvislosti se zabezpečením zimní údržby 
veřejných prostranstvích v obci v průběhu 
zimy 2012–2013, žádáme občany, aby věno-
vali zvýšenou pozornost způsobu parkování 
vozidel na veřejných prostranstvích. Jedná se 
zejména o neomezování průjezdu mechaniza-
cí s radlicí, která zajišťují odstranění sněhu 
plužením z veřejných prostranstvích (přede-
vším komunikací). Stejně tak se jedná i o svoz 
komunálního odpadu. Případné dotazy nebo 
připomínky pro zimní údržbu komunikací za-
nechávejte v kanceláři OÚ.
Současně chci touto cestou poděkovat 
všem majitelům nemovitostí, kteří vlastní-
mi silami a prostředky zajišťují úklid chod-
níků a veřejných prostranství.

Dalibor Šebek,  starosta obce

Oznámení – změny 
v jízdních řádech

dovolujeme si vás informovat že od 
9. prosince 2012 dochází ke změnám   
v jízdních řádech autobusů,  které se 
dotknou vaší obce. Dojde k omezení či 
rozšíření jízdy spojů a menším časovým 
posunům.  
Aktuální jízdní řády jsou umístěny na:  
http://www.oredo.cz/cz/jizdni-rady.
html 

OREDO s.r.o. 

Hodně štěstí, neboť je krásné…
Hodně zdraví, neboť je vzácné… 
Hodně lásky, neboť je jí málo…
A vše další, co by za to stálo.
Krásné prožití vánočních svátků a do no-
vého roku 2013 jen to dobré přeje všem 
spoluobčanům celý výbor ČČK (Honzírko-
vá Romana st., Honzírková Romana ml., 
Macková Jana, Parolková Radka, Pospíšilo-
vá Alena, Sečová Maruška a Kamila, Seid-
lová Dana, Slouka Daniel, Živný Jiří a Ne-
uerová Helena).

Neuerová Helena, ČČK
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Divadelní představení – Naši furianti 
 

Obec Chornice, zve všechny malé i velké 
na vystoupení divadelního souboru 
z Velkých Opatovic, který zahraje 
představení „Naši furianti“. Představení 
bude sehráno v neděli 9. 12. 2012 
v kulturním domě v Chornicích. Zahájení 
je v 17,00 hodin a vstupné je pro děti do 
15 let 25,- Kč, ostatní 50,- Kč.  Všichni 
jsou srdečně zváni. 
 

 
 
 

  P O Z V Á N K A  

Základní škola a mateřská škola Chornice 

pořádá dne 11. 12. 2012 v 17: 00 hodin 
v sále kulturního domu v Chornicích  

vánoční besídku   
 

Zimní a vánoční hraní, zpívání a recitování 
Vás jistě příjemně naladí 

a drobné dárkové výrobky dětí 
mile potěší! 

 
 
  

 
 
 

 

 

ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci prosinec 2012

Vladimíra Smítalová
Milan Hacura
Pavel Orság
Aleš Bužek
Miroslav Peřina

Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Mateřská škola Chornice
JAK JSME HLEDALI BUDKU V POLI
V rámci podzimních radovánek jsme pro děti 
z chornické školky uspořádali delší vycház-
ku do přírody motivovanou pohádkou Budka 
v poli, kterou děti dobře znají. Děti si nachys-
taly masky zvířátek z pohádky a mohlo se vy-
razit. Rozdělili jsme se na dvě skupinky. První 
skupinka dětí, převlečená za zvířátka, vyšla 
dříve postavit budku a v ní se ukrýt. Cestou 
vázaly fáborky, po kterých směřovala druhá 
skupinka. Jednalo se vlastně o hru Na stopo-
vanou, kterou mají děti v oblibě. Během cesty 
se k nám přidala i  malá černá kočička a po 
celou dobu nás provázela. Při hledání budky 
děti vykonávaly různé úkoly – zpívaly písnič-
ky, vyjmenovávaly zvířátka z pohádky, určova-
ly pořadí a zdolávaly různé překážky v terénu. 
Po nalezení budky se před ní najednou objevil 
medvěd, a jak to tak v pohádce bývá, dome-
ček zvířátkům rozšlapal a děti se vydaly hle-
dat ukrytý poklad. Získaly sladkou odměnu 
a než jsme se vydali na zpáteční cestu, pohád-
ku jsme si zdramatizovali. Děti byly spokojené 
a naší odměnou byl veselý smích a zářící jis-
křičky v dětských očích. Už se zase těšíme na 
další uspořádanou akci v přírodě.

Ivana Melková, učitelka MŠ Chornice

DRACI
Jedno dopoledne se děti ve sluníč-
kové třídě mateřské školy proměnily 
v princezny, prince i pohádkové dráč-
ky a společně si užily pohádkový den.
Zdolat dračí cestu v podobě různých 
nástrah a překážek se bez problémů 
podařilo všem dětem, nejvíce se však 
těšily na taneček v maskách a zámec-
kou hostinu.
Vyvrcholením dne bylo vyhodnocení 
rodinné soutěže „o nejzajímavějšího 
pohádkového draka“ s předáním drobných cen. 
Z různých materiálů zhotovily děti s rodiči, ně-
kdy rodiče inspirováni nápady dětí, vskutku za-

jímavé výtvory a všichni zúčastnění si zaslouží 
poděkování za spolupráci.

H. Němcová, MŠ Chornice

 
 
 Vážení spoluobčané,    
 
Přeji  Vám i Vašim blízkým klidné a radostné prožití 
svátků vánočních a  do nového roku 2013, pevné zdraví 
a mnoho zdaru v osobním  i profesním životě. 
 
Jiří Smékal, starosta obce. 
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Keramická dílna v DDM Moravská Třebová
Žáci 2. stupně ZŠ Chornice navštívili kera-
mickou dílnu v Domově dětí a mládeže, kde 
si zkusili práci s keramickou hlínou. Blíží-
cí se Vánoce byly inspirací pro tematické 
modelování. Holky i kluci uplácali spous-

tu krásných výrobků, které budou k vidění 
11. prosince na vánoční akademii v kultur-
ním domě v Chornicích. 
Netradičním zážitkem pro děti byla umělá 
horolezecká stěna, kterou mnozí absolvova-

PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
paní Navrátilová

ve čtvrtek 13. prosince 2012 
od 10:00 do 15:00 hod. 
v Kulturním domě 
v Chornicích.
SLEVA 50%

Ze života školy
Naše škola je zapojena do recyklačního pro-
jektu pod názvem RECYKLOHRANÍ aneb 
Ukliďme si svět!,  který si klade za cíl pro-
pagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady 
spojenou s realizací zpětného odběru pou-
žitých baterií a drobného vysloužilého elek-
trozařízení. Jejich sběrem a plněním rozma-
nitých úkolů dochází k zisku bodů, které lze 
směnit za zajímavé odměny. Do programu se 
může zapojit úplně každý. Pokud tedy máte 
doma vybité baterie, či vysloužilé elektro-
spotřebiče (mobilní telefony, holicí strojky, 
fény, varné konvice, MP 3 přehrávače aj.), 
dejte je svým dětem, a pomožte jim k zisku 
bodů. Děkujeme.

 

Adventní koncert 
Obec Chornice zve všechny na tradiční adventní 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 uskuteční v sále kulturního domu, se zahájením v 17,00 hodin. 
Vstupné je dobrovolné a pro všechny posluchače bude připraveno drobné 
pohoštění zdarma.  Přijďte navštívit toto mimořádně kvalitní hudební 
vystoupení a společně se svátečně naladit v adventním čase. Těšíme se na 
shledanou. 
 
 

PŘEDVÁNOČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ 
ROCKOVÁNÍROCKOVÁNÍ   

Obec Chornice pořádá koncert známých revivalových kapel 

 
 

Akce se uskuteční v sobotu 22. prosince 2012 v kulturním domě 
v Chornicích. Zahájení je ve 20,00 hodin, vstupné 70,- Kč.  

Bohaté občerstvení je zajištěno. 
 
 
 

 

  
 
 

Obec Chornice vás zve na „povánoční 
koledování“, v rámci kterého vystoupí pěvecký 
sbor Cantilo z Jevíčka,  žesťový  soubor 
Cantor Brass a žáci při ZUŠ Jevíčko. Akce se 
uskuteční v pátek  4. ledna v kulturním domě 
v Chornicích. Začíná se v 19,00 hodin, vstupné 
je dobrovolné. Po představení bude příležitost 
posedět u kávy, nebo sklenky vína. Vš ichni jsou 
srdečně zváni. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Soubor klientů a zaměstnanců  

  Domova pro seniory Moravská Třebová   
 

vás zve  
na vánoční program  pod názvem 

 

Veselé vánoce 
 

do kulturního domu  
v Chornicích 

 dne   14.12.2012   
od  17 hodin 

li pod odborným horolezeckým dohledem 
a jištěni vystoupali po různě obtížných ces-
tách až na vrchol.

Mgr. Ivana Písková
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Obec Jaroměřice

Adventní tradice v české domácnosti 
s paní spisovatelkou Kamilou Skopovou

Pasování na čtenáře 2012

Výtvarné dílny v listopadu 2012

Činnost jmenované spisovatelky a výtvarnice je 
v českém národopise pojem vysoce uznávaný. 
Málo je těch, kteří zaznamenávají přesně tra-
dice dob minulých, dokáží 
je nejen shromáždit, věrně 
popsat a dokonce i výtvar-
ně ztvárnit. Paní Skopová 
z Oldřetic u Hlinska navíc 
zajíždí do různých koutů 
republiky, aby poznávala 
doposud nepoznané a roz-
šiřovala tradice různých 
ročních období, životního 
stylu a receptur tak, aby 
nezůstaly v zapomnění. 
Potěšením pro jaroměřic-
kou knihovnu byla možnost přivítat tuto milou 
paní i v cípu Malé Hané. 
Četbou o Dorotce a Jakubovi ze své knihy Rok 
na vsi provedla účastníky besedy celým obdo-

Každoročně ve sváteční den 17. listopadu  slaví 
svátek v Jaroměřicích i začínající čtenáři.
Vždyť celé období, v němž se naučili číst, zaslouží 
pochvalu a poděkování nejen samotným 13ti dru-
háčkům zdejší Základní školy, ale především paní 
učitelce Mgr. Ivaně Bartošové a rodičům, kteří tr-
pělivě s dětmi „slabikovali“. Dnes už mnozí pře-
čtou krátké texty a dokonce i útlou knihu.
Jsou to právě knihovnice a jejich Sdružení kni-
hovnických a informačních pracovníků, které 
toto Pasování na čtenáře ve všech knihovnách 
podporují. Naučit chodit děti vybírat vhodné ti-
tuly z velkého množ-
ství nabízených knih 
je velkou radostí 
a předností pro práci 
knihovnic.
V Jaroměřicích se 
celého odpoledne 
účastní jak zástupci 
z řad učitelů, SRPŠS, 
ale i rodičů, kteří 
připraví pro děti bo-
haté občerstvení. 

Přípravu dárků na Vánoce je potřeba začít již 
v listopadu, proto proběhly ve výstavní síni 
zrovna tři tvořivé dílny.
Děti i dospělí měli možnost vymodelovat ba-
revné ozdoby z tvárné hmoty FIMO se sleč-
nou Lenkou Greplovou v pátek 16.11. 
Již oblíbená dílna Korálkování s paní Abra-
hámovou nabídla možnost vytvořit si pěkné 
naušnice, náhrdelníky i přívěšky, které zajisté 
pod stromečkem potěší oddarované.
Paspartování v sobotu 24.11. pod vedením 
paní PhDr. Ilony Pešové se zúčastnili pouze 
dospělí, neboť tato práce s ostrými pomůc-
kami vyžaduje navíc přesnost a pečlivost, aby 
výsledný obrázek nevisel na zdi nakřivo. Zú-
častnily se ponejvíce krajkářky, které využily 
příležitosti své paličkované dílo zapaspartovat 
do barevně sladěného rámečku.

bím adventu. Náš kraj není tak bohatý na udr-
žování tradic, jako například na Vysočině, proto 
povídání vyvolalo příjemnou předadventní at-

mosféru.
Současně zajímavé infor-
mace o včelách i jejich pro-
duktech podal absolvent 
včelařské školy z Nasavrk 
pan Zamazal, který paní 
Kamilu Skopovou do Jaro-
měřic dopravil.
Její knihy si zajisté zaslou-
ží pozornost a kdo si je 
na besedě nekoupil, může 
si některé z nich vypůjčit 
v knihovně. 

O Velikonocích a tradicích jara bude paní Sko-
pová vyprávět v Jaroměřicích 8. března 2013.
Pokud budeme všichni zdraví, budeme se na její 
návštěvu těšit.

Slavnostní akt Pasování probíhalo na zámku v ob-
řadní síni Obecního úřadu za přítomnosti  mís-
tostarostky Mgr. I. Glocové a Královny pohádek 
paní Najerové. Pošťák  Kolbaba – J. Dufka – nechy-
běl ani letos a v brašně měl opět 13 obálek s úko-
ly, které malí čtenáři v průběhu odpoledne plnili 
v prostorách zámku, cestou do CŽP, v knihovně 
a ve výstavní síni. Ve 13. obálce byl očekávaný 
úkol, který děti vyzývá k vyhledání pokladu. Moc 
práce jim nalezení nedalo. Knihy Miloše Krato-
chvíla Školníci, věnované z projektu SKIP „Už 
jsem čtenář“, pamětní listy, časopisy, drobnosti od 

sponzora a průkazky do 
knihovny, které si děti 
mohou na rok zdarma 
zaregistrovat, doufejme, 
udělaly velkou radost.
Biskupická i jaroměřic-
ká knihovnice prová-
zely děti celým odpo-
lednem. Obě se těší, 
že knihovna bude cí-
lem jejich zájmu i v bu-
doucnu.

Výtvarnou dílnu navštívil redaktor novin 5+2, 
který se zájmem pozoroval zručnost přítom-
ných, současně se zajímal se o veškeré dění 
v CŽP.

Beseda s důchodci
Nedělní odpoledne 11.11.2012 by se také dalo 
nazvat přátelským posezením v příjemném 
prostření Pohostinství U Trojanů, kde se sešlo 
téměř 70 dříve narozených spoluobčanů..
Všechny přivítala předsedkyně Sboru pro ob-
čanské záležitosti Mgr. Jana Moozová. Přítom-
ní pozorně naslouchali zhodnocení končícího 
roku a plány pro rok příští v projevu starosty, 
pana Rostislava Grulicha. Poděkoval za pomoc, 
kterou v průběhu života pro obec vynaložili 
a popřál všem hodně zdraví. Knihovnice po-
zdravila všechny známé  a vyjádřila radost nad 
častými návštěvami seniorů nejen knihovny, ale 
i mnohých vzdělávacích i zábavných programů, 
které jsou organizovány v průběhu roku. 
Poté již volný prostor patřil malým marťanům, 
žákyním tanečního oboru ZUŠ pod vedením sl. 
Aleny Dosedlové. Rytmické a nápadité vystou-
pení správně oživilo probíhající odpoledne.
Rozsáhlá aparatura skupiny Melodie předvídala 
záruku kvalitní hudby. Po chutném občerstve-
ní, připraveném zaměstnanci pohostinství, se 
rozezněly tóny první skladby, v níž hudebníci 
vzpomněli na svého bývalého kapelníka a pro 
celý region významného muzikanta pana učite-
le Jiřího Vágnera. Paní učitelka Soňa Rovnero-
vá, sólistka skupiny, přesvědčila, že její hlas nic 
neztrácí na síle a na kvalitě. 
Milým zpestřením byly líbivé vstupy taneční-
ho páru Heleny a Jana Lexmanových, kteří ve 
svém volném čase vyučují společenský tanec. 
Při mnohých písničkách i v krátkých přestáv-
kách zavzpomínali všichni na uplynulá léta 
a potěšili se společně z příjemného setkání.

seznámila pří-
tomné krok za 
krokem, co vše 
naše pleť kaž-
dodenně potře-
buje. Protože  
paní Varechová 
je již zkušenou 
vizážistkou, ně-
kolik žen přija-
lo její nabídku a rady na tělo, přesněji řečeno na 
pleť. Pod jejíma rukama se tváře vyvolených změ-
nily k nepoznání.
Těžko zrcadlo odpovídalo, která z nich byla nej-
krásnější…

Jak být půvabnými v každém věku
Alespoň jednou za rok je pro ženy v CŽP připra-
veno zrcadlo, které neřekne, kdo je na světě nej-
krásnější, ale poradí , jak o svůj obličej pečovat, 
aby byl správně udržován až do pozdního věku.
V pátek 9.11.2012 byla pozvána do výstavní síně 
zástupkyně kosmetické společnosti Mary Kay, 
paní Marcela Varechová.
Pomocí kvalitních přípravků a pomůcek názorně 
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc prosinec 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
1. 12. sobota, 9.00 – 13.00 h, výstavní síň a pro-
story dvora CŽP
ADVENTNÍ JARMARK, nabídka řemeslného 
a spotřebního zboží a potravinářských výrobků, 
ochutnávka dobrot ze zabíjačky 
2. 12. neděle, 8.00 – 16.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Van-
žurovou
2. 12. neděle, 16.00 h, Dolní kostel 
Adventní koncert pěveckého sboru Cantus 
z Jaroměře, pořádá Nadace pro Kalvárii
cca 17.00 h před kostelem Rozsvícení vánočního 
stromu s koledami pěveckého sboru ZŠ Jaroměři-
ce a vystoupením žesťového souboru ZUŠ Jevíčko
3. 12. pondělí, 9.00 – 15.30 h, VS
Prodej Levných oděvů z „Chornického frcu 
Z+S“
4. 12. úterý, 10.00 h, VS
Den Dětské Knihy (byl 1.12.) Beseda se spiso-
vatelkou Zuzanou Kopeckou
pro děti z MŠ a I. stupeň ZŠ, 
cca v 11.00 h po besedě setkání spisovatelky 
s maminkami a dětmi předškolkového věku, 
možnost koupi knih autorky
5. 12. středa, 14.00 – 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 
divadelního 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 morav-
ské metropole, od cca 13.00 do 16.30 h individu-
ální program, předpokládaná cena 150,- Kč
12. 12. – 21.12., VS
Tradiční výstava Betlémů, ze sbírky  papírových 
Betlémů pana Dostála z Přerova,
(výstava může být obohacena i Vaším rodinným 
Betlémem, pokud by jste ho mohli  propůjčit, vrá-

cen bude v pátek 21.12.), zpřístupněno v době 
provozu knihovny, 
PO, ST 9–11, 13–16, PÁ 13–18, vstupné dobro-
volné
16. 12.neděle, 13.30 h, prostranství u pomníku 
Cyrila a Metoděje (před Dvoustovkou)
Koledování s Malohanáckou muzikou, tradiční 
zastavení putujících koledníků – velkého souboru 
ZUŠ pod vedením Mgr. Jiřího Palána
Po koledování bude zpřístupněna výstava Betlémů 
ve výstavní síni CŽP. 
18. 12. úterý, 13.30 h, penzion na Kalvárii
Koledy pro seniory, předvánoční návštěva pěvec-
kého sboru ZŠ Jaroměřice v penzionu
Poslední půjčovní den v knihovně – pátek 
21. 12. 2012
29. 12. sobota, 15.00 hodin, výstavní síň Centra 
života a podnikání
ROZLOUČENÍ S ROKEM se zábavným progra-
mem skupiny PROČ NE BAND,
Občerstvení a dobrá zábava zajištěna, víno, punč, 
tombola, vstupné 40,- Kč
Přijďte nabrat čerstvý vítr do Nového roku, těší-
me se na Vás.

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně 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 Ha-
nouskovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v or-
dinaci 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. 
Slavíčkovou ve výstavní síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h, popř. i od 19.00 h

Upozorňujeme, že cvičení SM systém se nebu-
de konat v průběhu výstavy Betlémů, 
tzn. od 12. 12. do konce roku
V Novém roce všechna cvičení pokračují.

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

Děkujeme všem lektorkám kurzů, fyziotera-
peutkám i všem předcvičujícím za celoroční péči 
o vzdělávání, tělesnou kondici a duševní pohodu 
našich občanů.

Knihovnice děkuje za časté návštěvy čtenářů a po-
četné výpůjčky knih a spolu se Sborem pro ob-
čanské záležitosti děkují za účast při kulturních 
i vzdělávacích programech, které jsou v průběhu 
roku pro všechny občany i hosty Jaroměřic při-
pravovány.
Přejí všem klidnou přípravu vánočních svátků, 
spokojené Vánoce a vstup do Nového roku ve 
zdraví a s optimismem.

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

tele zápisu 
2. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od po-

sledního zasedání
3. hospodaření obce za leden - říjen 2012
4. Rozpočtové opatření č. 5 – příjmy i výdaje se 

navyšují o 152 000 Kč
5. prodej kulturního domu,  parcely st. 15/2 

o výměře 560 m² a p.č. 2807/34 o výměře 396 
m² panu Milanu Řehořkovi , kupní cena stano-
vena na 600 000 Kč

6. záměr prodeje části parcely  p. č. 2807/6 a p.č. 
164 dle připravovaného geometrického plánu

7. prodej parcely p.č. 306/8 o výměře 3 457 m² 
panu Pavlu Souralovi, kupní cena stanovena 
na 10 371,- Kč

8. odměnu ostatním členům komisí OÚ v Jaro-
měřicích za 2. pololetí 2012 dle přílohy

9. smlouvu o budoucí kupní smlouvě s panem 
Radomírem Řehořem na pozemky v lokalitě 
Malé zámostí  - p.č. 1631/2 , p.č. 2780/3, p.č. 
3848 p.č. 3853, p.č. 3858, p.č. 3865, p.č. 3877, 
p.č. 3882 a p.č. 3883 o  celkové výměře 19 742 
m², kupní cena stanovena na 197 420 Kč 

10. finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč SRPSŠ 
dle zápisu

25. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 14. 11. 2012
11. záměr pronájmu pozemku na němž se nachází 

náhon k mlýnu u Pily dle přílohy
12. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu knihoven regionu Pardubice
13. složení inventarizační komise pro rok 2012 dle 

zápisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
14. žádost pana Petra Švancary na odkoupení čás-

ti parcel p.č. 2807/3 a p. č. 164 
15. zprávu o výsledku kontroly placení pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění
16. informace z jednání Svazku obcí skupinového 

vodovodu Malá Haná
17. cenu vodného pro rok 2013 ve výši 33,- Kč/m3
18. zhotovení propagačních materiálů k 300. výro-

čí založení poutního místa Kalvárie 

Zastupitelstvo obce ukládá:
19. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-

nem Milanem Řehořkem dle zápisu
20. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-

nem Pavlem Souralem  dle zápisu
21. starostovi obce podepsat smlouvu o budoucí 

kupní smlouvě se  zástupcem firmy HRH Real 
s.r.o.  dle zápisu

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci prosinci se životního jubilea 
dožívají
Koutná Jitka
Rovnerová Julie
Crha Vladimír
Krejčířová Bohumila
Hrbatová Drahomíra
K významným narozeninám  
všem oslavencům přejeme  
pevné zdraví a osobní spokojenost.

V Jaroměřicích se v posledním období 
narodil
Jan Mikulčík
Chlapci a jeho rodičům přejeme  
hodně zdraví a společně prožitých radostí.

Z řad jaroměřických občanů odešel
pan Hynek Dostál
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Poděkování
vyslovujeme poděkování vedení i pedagogům 
Základní školy Jaroměřice i ZUŠ v Jevíčku za 
výbornou nezištnou spolupráci při zajišťování 
kulturních vystoupení při vernisážích, koncer-
tech, besedách  a jiných společenských udá-
lostech v průběhu roku v Jaroměřicích.
Příprava a výchova dětí  k hudbě i recitaci je 
náročná, ale výborný výsledek obohacuje kul-
turní a společenský život i v naší vesnici. 
Poděkování patří i dětem, kteří sice někdy vy-
stupují s trémou, ale vždy s chutí a odvahou 
a rádi přijmou zasloužený potlesk.
Všem společně hodně zdraví, radostné Váno-
ce a doufejme pěkná vystoupení i v roce 2013.
Sbor pro občanské záležitosti a Obecní knihovna
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

M a j a M a s á ž e
Darujte svým drahým zdraví pod stromeček v podobě dárkového 

poukazu či permanentky na masáž.
Sortiment služeb, které můžete využít, stále rozšiřujeme, nyní např. 

o medovou a lymfatickou masáž.
Zadní 636, 569 43 Jevíčko, tel.: 734 371 836, www.majamasaze.cz

Soňa Kateřina Medková

Nové masáže v Jevíčku 
od prosince 2012

Křivánkova 102 (u obchodního domu Jednota)
Po–Pá v odpoledních hodinách, tel.: 777 290 371

Pronajmu byt v přízemí 2+1 s dvorkem a garsonku v Jevíčku. 
Tel.: 775 760 080

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.

Koupím dospělý les. Tel.: 605 529 478.

 VÁNOČNÍ KAPR I. tř. a výběr,  AMUR,  PSTRUH ,  ŠTIKA,  SUMEC 
Nově využijte i možnost objednání na tel.: 602/831 784 či osobně v rybárně. 

Všechny ryby Vám na požádání usmrtíme, vykucháme a naporcujeme. 
  Těšíme se na Vás ve dnech:     13. – 21. 12. 2012  8: 00 – 16: 30 
    22. – 23. 12. 2012 8: 00 – 12:00 

Prodej vánočních stromků BOROVICE a SMRK zahájen od 13. 12. 2012. 
Přejeme všem našim zákazníkům krásné a veselé Vánoce   

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 
PŘED BUFETEM NA PALACKÉHO 

NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU 
 

PRODEJNÍ DOBA: 

20.12.2012 – 8:00 – 16:00 
21.12.2012 – 8:00 – 18:00 
22.12.2012 – 8:00 – 12:00 
23.12.2012 – 8:00 – 13:00 (PŘEDNOSTNĚ OBJEDNANÉ) 
 

 
 

PF: KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013 

 
zelený rámeček okolo reklamy, větší než v 12/2011, děkuji Minaříková 

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


