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Fotoaktuality

Pochod po tělese R 43

Nová expozice germánů na sýpce

Prvňáci jdou do školy

Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Starosta města Jevíčka podle § 27 zá-
kona č. 130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republi-
ky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Se-
nátu Parlamentu ČR se uskuteční 

 dne 12. října 2012 od 14:00 hodin do 
22:00 hodin a dne 13. října 2012 od 
8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 1
 je volební místnost - budova statku, 

Jevíčko - Zadní Arnoštov č. p. 12 pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu v Jevíčku - Zadním Arnoš-
tově, 

 ve volebním okrsku č. 2
 je volební místnost - budova Zá-

kladní školy v Jevíčku, U Zámečku 
784 pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu v Jevíčku - uli-
ce A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, 
K. Čapka, K. H. Borovského,  
M. Mikuláše, Mackerleho, Mlýnská, 
Na Rybníku, Na Salajce, Nappova, Ne-
rudova, Okružní I, Okružní IV, Pionýr-
ská, Slunečná, Smolenská, TRN-Lé-
čebna, U Zámečku, Vrchlického, 

 ve volebním okrsku č. 3
 je volební místnost - budova Základní 

školy v Jevíčku, U Zámečku 784 pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu v Jevíčku - ulice Barvíř-
ská, Biskupická, Dolní, Dolní Farní, 
Dr. Klimeše, Horní, Horní Farní, K. 
Appla, Kobližná, Komenského nám., 
Kostelní, Krátká, Křivánkova, Luční, 
Malé náměstí, Okružní II, Okružní III, 
Olomoucká, Palackého nám., Pivovar-
ská, Pod Zahradami, Příční, Růžová, 

Soudní, Spojovací, Svitavská, Třebov-
ská, U Cihelny, U Střelnice, Zadní.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky (občan-
ským průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožně-
no.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Pokud volič bude vybaven voličským 
průkazem pro volby do zastupitel-
stva kraje, může na tento hlasovat 
v jakémkoliv volebním okrsku na úze-
mí kraje. Pokud volič bude vybaven 
voličský průkazem pro volby do Sená-
tu Parlamentu ČR, může na tento hla-
sovat pouze ve svém volebním obvodu 
(obvod č. 50 – Svitavy). 

6. V případě konání II. kola voleb do 1/3 
Senátu Parlamentu ČR se tyto usku-
teční dne 19. října 2012 od 14:00 ho-
din do 22:00 hodin a dne 20. října 
2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 Volič obdrží hlasovací lístky pro 
II. kolo ve volební místnosti ve dnech 
voleb.

7. K zachování pořádku a důstojného 
průběhu hlasování ve volební míst-
nosti jsou pro všechny přítomné zá-
vazné pokyny předsedy okrskové vo-
lební komise.

8. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování ne-
umožní.

V Jevíčku dne 24. 09. 2012 
Ing. Roman Müller, starosta
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Oznámení
V měsíci říjnu bude zahájena oprava 
kanalizace a vodovodu na části ul. 

Nerudova a to v úseku od křižovatky 
ul. K. H. Borovského po křižovatku 

s ul. Nappova.

V měsíci říjnu bude zahájena výstav-
ba dešťové kanalizace za garážemi na 

ul. K. Čapka .

Při provádění akcí může dojít k čás-
tečnému omezení silničního provo-
zu. Ukončení akcí je plánováno do 

15. listopadu 2012.

Předem vám děkujeme za pochopení

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
3. 10. 2012, 8:00–18:00 hodin

JEVÍČKO ul. – Růžová, Pivovarská, Křivánkova, Soudní, Krátká, Malé náměstí 117, 118, 
119, Palackého nám. 20–30, Třebovská (od Palackého náměstí po Růžovou)

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

Vážení žadatelé,
občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, církevní právnické osoby, školské 
právnické osoby nezřízené městem, zájmová 
sdružení a jiné neziskové organizace se sídlem 
na území města mohou požádat o příspěvek 
na akce pořádané v roce 2013 nejpozději do 
31. 1. 2013. Na žádosti doručené na podatel-
nu MěÚ Jevíčko v pozdějším termínu nebude 
brán zřetel.
Bližší informace ke grantovému systému pro 

rok 2013 včetně aktuálního formuláře žádos-
ti budou zveřejněny na webových stránkách 
města – v odkazu Grantový systém města Je-
víčko.

Mgr. Miroslav Šafář

Vážení spoluobčané,
k napsání tohoto článku mě vyprovokovaly 
vaše reakce poté, co některým byl zaslán Pla-
tební výměr na místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen platební výměr).
Platební výměr byl zaslán těm z vás, kteří 
jste nedodrželi lhůtu pro splatnost poplat-
ku. Lhůta je dána obecně závaznou vyhláš-
kou města Jevíčko č. 7/2011 a poplatek je 
splatný nejpozději do 30. června příslušného 
kalendářního roku. 
Jakmile jste drželi platební výměr v ruce, 
hodně z vás mělo potřebu nám na finanční 
odbor sdělit, že nechápete, proč vám tolik 
papírů zasíláme (platební výměr byl zaslán 
každému neplatiči), jestli nestačilo zaslat 
jen nějaké upozornění. Známí mě oslovovali 
na ulici, e-mailem, proč jsme jim nezavolali, 
popř. jinak nedali na vědomí, že zapomněli 
zaplatit popelnice.
Dovolte, abych vás upozornila, že zaplatit 
poplatek je daňová povinnost každého obča-
na, za děti má povinnost zaplatit místní po-
platek zákonný zástupce. Pokud místní po-
platek není zaplacen včas, může ho správce 
daně zvýšit až na trojnásobek. Je tedy ve va-
šem zájmu sledovat termín splatnosti poplat-
ku. Informace o termínech splatnosti míst-
ních poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji, 
je na webových stránkách.

Vybírání, vymáhání a celá správa místních 
poplatků se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., 
Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
tedy stejným zákonem, jakým se řídí  finanč-
ní úřad při vybírání daní. Tak jako finanč-
ní úřad neupozorňuje daňové poplatníky na 
termíny placení daní, nemá ani město tuto 
povinnost.  
Chápu, že v dnešní době máme všichni 
hodně starostí nejenom v zaměstnání, ale 
i doma, takže se může stát, že zaplatit ně-
kdo zapomene. Proto dostáváte platební vý-
měr, který vás  upozorňuje, že je potřeba ne-
doplatek uhradit.
Opravdu není možné nejen známé upozorňo-
vat ještě jiným způsobem, že nemají všech-
ny závazky vůči úřadu uhrazeny. A myslím 
si, že by vám nebylo příjemné, kdybych při 
každém potkání upozorňovala: „Ještě nemáš 
zaplaceny popelnice“.
Prosím pochopte nás, že se musíme řídit 
zákony, že nadřízené orgány kontrolují naši 
práci. Pokud není místní poplatek zaplacen 
v řádném termínu, musí finanční odbor pla-
tební výměr vyhotovit a doručit zákonem da-
ným způsobem. Není to tedy tak, že by si 
úředníci  finančního odboru vymýšleli for-
muláře, které by vás měli otravovat. 

Jana Bartuňková 
Finanční odbor

Diabetická poradna
MUDr. Jiří Pol

oznamuje změnu sídla ordinace od 
12. 9. 2012 do prostor Czech Blades, 

Brněnská 559, Jevíčko.
Ordinační hodiny: St 6:00–14:00

Informace pro 
občany

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně  
osobních údajů a o změně některých 
zákonů  oznamujeme občanům, že ne-
lze zveřejňovat do jevíčského zpravo-
daje do společenské rubriky narození, 
úmrtí a životní jubilea bez souhlasu ob-
čana.
Pokud však budou občané chtít zveřej-
nit do jevíčského zpravodaje tyto údaje, 
je nutné na matrice Města Jevíčka uči-
nit souhlas se zveřejněním informací ve 
zpravodaji.  

NÁŠ DORANEC
     Stary strome só jako staři ledi, majó plno 
vzpominek. Sténě jako náš staróšek strom 
zvané po našem doranec. Sázel ho kdese eště 
muj děda František. Z jeho sladkéch podzem-
nich kadlátkovéch plodu nakapala nejedna 
medocina na zkažené žalódek, chraptivy hr-
dylko če na ranni pohlazeni smotné doše… 
Bez jeho voňavé a pruzračné vode se nevo-
bešle v naši familii křte, svatbe, pótě e rozló-
čeni, jakožto e prosty ťoknoti na zdravi. Jak 
decky řikával drohé dědóšek Josef: „Tož, ať 
nám slóži!“

     V poslednich letech stál ož dosť nahrble, 
ale statečně. Až do chvilke, než ho jeden májo-
vé pátek vodpoledně skolela větrná smršť, kerá 
se k němo přehnala až vod Volomóca. Ož ož to 
vepadalo, že si s nim jen zatancoje jeden tane-
ček a přepije si na zdravi, ale nakonec ho ma-
cešske vešklóbla ze ževota aji s kořeněma, kery 
měl sténě hloboky jako náš staré moravské rod, 
po staleti hosazené na Malé Hané – kósek vod 
Jevička.

Pavel Kyselák
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

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

Doba konání:
17. 10. 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 zastupi-

telstva
 5) Připomínky a náměty zastupitelů a ob-

čanů
 6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíč-

ka č. 5 na rok 2012

 7) Zpráva o činnosti SPOZ
 8) Zpráva ředitelky MŠ, ředitele ZŠ a ředi-

tele ZUŠ
 9) Program regenerace památek
 10) Korespondence, různé
 11) Diskuse
 12) Usnesení

V Jevíčku dne 24. 9. 2012

Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 22. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 19. září 2012

22/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pávek, 

dipl. um., Marta Pocsaiová, Mgr. Jiří 
Janeček,

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

2012 č. 4,
d) cenovou nabídku firmy GRANO Skuteč, 

spol. s r. o., Tyršova 389, 539 73 Skuteč 
na zhotovení chodníku před domem č. p. 
98 na ul. Křivánkova za částku 97.602 Kč 
vč. DPH,

e) cenovou nabídku firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 

678 01 Blansko na výměnu 2 ks vchodových 
dveří na budově č. p. 586 na ul. K. H. 
Borovského za částku 83.556 Kč vč. DPH,

f) cenovou nabídku firmy M – SILNICE, 
a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
k vyspravení místních komunikací 
v Jevíčku a Zadním Arnoštově za částku 
326.871,6 Kč vč. DPH, 

g) cenovou nabídku firmy Kominictví Petr 
Lašan, Rekreační 21, 679 61 Letovice 
k provedení akce: „Oprava komínů 
v budově MěÚ Jevíčko a v Domě hasičů“ 
za částku 84.000 Kč vč. DPH,

h) realizaci opravy vodovodu a kanalizace na 
části ulice Nerudova v celkové výši 1.060.000 
Kč bez DPH (přičemž část 430.000 Kč za 
vodovod bude hrazena z rozpočtu Svazku 
obcí Skupinového vodovodu Malá Haná, 
630.000 Kč za kanalizaci bude hrazena 

z rozpočtu města), kterou provede na 
základě výsledku VŘ z roku 2009 společnost 
AKVAMONT, s. r. o., Lačnov, Hlavní 426/4, 
568 02 Svitavy,

22/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 

a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňku 
Jiráskovou a Bc. Jana Finsterleho,

22/3  Zastupitelstvo b e r e  n a  v ě dom í :
a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko za 

rok 2012,
b) žádost Svitavské nemocnice, a. s., 

o finanční příspěvek k řešení nově 
vzniklé investiční potřeby na porodních 
sálech.

Mgr. Miroslav Šafář,  
místostarosta

Usnesení ze 49. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 6. srpna 2012
1/49 Rada jmenuje komisi pro otevírání 
obálek a vyhodnocení nabídek na akci „pro-
jektová dokumentace na rekonstrukci bytu 
v bytovém domě Nerudova č. p. 529“ dle zá-
pisu,

2/49 Rada schvaluje CN firmy Stanislav 
Trčka – COLORMAL, Jevíčko k provedení 
opravy oken v bytě č. 4 na ul. Růžová 83, za 
částku 3.824 Kč vč. DPH,

3/49 Rada schvaluje CN firmy Karel 
Smékal, zednictví-malířství, Velké Opatovice 
na akci „Snížení stropů byt č. 3 ul. Růžová 
91“ za částku 45.059 Kč bez DPH,

4/49 Rada schvaluje užití znaku města 
Jevíčka na internetových stránkách Linky dů-
věry Ústí nad Orlicí, 

5/49 Rada schvaluje přechod bytu č. 3 
na ul. Soudní 57 na osobu, která žila v bytě 
s nájemcem ke dni jeho smrti dle zápisu,

6/49 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem sálu v budově Zámečku dne 18. 8. 2012 
za účelem pořádání akce Křesťanským spole-
čenstvím „Živá voda“,

7/49 Rada schvaluje bezplatné užití 
prostor RC Palouček pro Oblastní charitu Mo-
ravská Třebová pro zajištění dobrovolnického 
programu „Kamarád“,

8/49 Rada pověřuje vedoucí PBH vyčís-
lením investic potřebných k opravě domu č. 
p. 128 na ul. Kobližná v termínu do 6. 9. 
2012,

9/49 Rada uděluje souhlas k provede-
ní překopu komunikace na ul. Slunečná za 
účelem napojení rozestavěné stavby na po-
zemku p. č. 1352 – zastavěná plocha a ná-
dvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí do kanali-

zace s podmínkou, že žadatel po usazení 
zeminy, uvede komunikaci do původního 
stavu,

10/49 Rada pověřuje IT zjištěním závady 
propadlého chodníku před domem č. p. Růžo-
vá 93 a provedení opravy v termínu do 6. 9. 
2012,

11/49 Rada schvaluje bezplatný zábor 
veřejného prostranství za stánkový prodej na 
Palackého náměstí při pořádání poutě dne 
12. 8. 2012,

12/49 Rada schvaluje záměr výpůjčky 
budovy č. p. 784 a částí budovy č. p. 586 
a pozemků v k ú. Jevíčko-předměstí dle zápi-
su,

13/49 Rada schvaluje provedení opravy 
a STK vozidla Avia A30 NA rzv. SY 96 – 07 
firmou Stavební Vodohospodářská, s. r. o., 
Moravská Třebová do částky max. 10.000 Kč 
bez DPH pro potřeby JSDH Jevíčko,
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Usnesení z 50. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 20. srpna 2012
1/50 Rada pověřuje IT a starostu pro-
vedením místního šetření k posouzení opravy 
hradeb za RD 145 na ul. Dolní Farní,

2/50 Rada schvaluje přihlášení osoby 
k trvalému pobytu na adrese M. Mikuláše 551 
v Jevíčku dle zápisu,

3/50 Rada schvaluje CN firmy Koberce 
Boskovice, s. r. o., k dodání a montáži PVC 
v kanceláři MK Jevíčko za částku 10.970 Kč 
vč. DPH z rozpočtu MK Jevíčko,

4/50 Rada schvaluje SDH Jevíčko uspo-
řádání hasičského odpoledne s ukázkou his-
torické techniky a drobnými disciplínami pro 
děti v prostorách „Panského dvora“ za ZŠ Je-
víčko dne 1. 9. 2012, 

5/50 Rada schvaluje přihlášení osob 
k trvalému pobytu na adrese Křivánkova 98 
v Jevíčku dle zápisu,

6/50 Rada schvaluje udělení licence na 
autobusovou linku č. 680 754 Jevíčko-Morav-
ská Třebová-Litomyšl-Vysoké Mýto-Hradec 
Králové a linku č. 680 794 Moravská Třebová-
-Jevíčko-Boskovice-Brno,

Usnesení z 51. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 3. září 2012

1/51 Rada pověřuje IT zajištěním kalkula-
ce oprav a zařazením opravy hradebního těle-
sa za RD 145 na ul. Dolní Farní do programu 
regenerace MPZ pro rok 2013,

2/51 Rada schvaluje návrh zápisu do 
kroniky města za rok 2011,

3/51 Rada schvaluje odměnu kronikáři 
města, ve výši dle přílohy zápisu, za provedení 
zápisu do Kroniky města Jevíčka,

4/51 Rada schvaluje zvýhodněný ceník 
za využití vysokozdvižné plošiny pro veřejný 
sektor na částku 400 Kč/hod. vč. DPH,

7/50 Rada schvaluje záměr pronájmu 
pozemků p. č. 3566, 5178, 5317, 5326, 5336, 
5415, 5477, 4224/1, 4225, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

8/50 Rada schvaluje vyjmutí pozemků 
p. č. 4238/1, 4598, 5295, 5317, 5397, 5419, 
5432, 5466, vše v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí z nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko 
a HZS Jevíčko, a. s.,

9/50 Rada schvaluje hostování cirkusu 
BEROSINI ve dnech 30. 8. – 2. 9. 2012,

10/50 Rada schvaluje prodejní cenu en-
cyklopedie Vladislava Dudáka a Jiřího Pod-
razila „Zapomenuté památky Čech, Moravy 
a Slezska“ na 700 Kč vč. DPH,

11/50 Rada schvaluje CN k ošetření dvou 
kusů lip na Komenského náměstí dle posudku  
č. 65-1 539/12 Ing. Kolaříka za částku 30.000 
Kč bez DPH,

12/50 Rada schvaluje smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Veterinární ordinací Jevíč-
ko, Příční 351, 569 43 Jevíčko o bezplatné 
spolupráci ve veterinární oblasti,

13/50 Rada schvaluje ceník poskytova-
ných služeb (kopírování, skenování, lamino-
vání a faxování) v IC Jevíčko dle zápisu,

14/50 Rada schvaluje zakoupení pro-

tihlukových dveří do částky max. 7.000 Kč vč. 
DPH pro potřeby MěÚ Jevíčko,

15/50 Rada schvaluje provedení oprav 
v půdním prostoru bytového domu K. Čapka 
783, Jevíčko za částku 10.000 Kč bez DPH 
firmou Pokrývačství-klempířství, Jaroslav Ko-
pecký, Nová 362, Velké Opatovice z finanč-
ních prostředků PBH,

16/50 Rada schvaluje CN firmy SUMO, 
Jaroslav Minx, Boskovice k opravě střešních 
oken na bytových domech K. Čapka 782 
a 783 za částku 26.380 Kč bez DPH z finanč-
ních prostředků PBH,

17/50 Rada schvaluje CN firmy ELEK-
TRO, Karel Zezula, Jevíčko k výměně plyno-
vého sporáku v bytě č. 7, K. Čapka 783 za 
částku 5.865 Kč bez DPH z finančních pro-
středků PBH,

18/50 Rada schvaluje pronájem pozem-
ků p. č. 54/3 (148 m²) – orná půda a p. č. 
54/4 (547 m²) – zahrada, oba v k. ú. Zadní 
Arnoštov za cenu 1 Kč/metr a rok, celkem 
695 Kč/rok žadatelce dle zápisu. 

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

5/51 Rada schvaluje užití znaku města 
Jevíčka na propagačních materiálech souvise-
jících s turnajem ve stolním tenise „O pohár 
starosty města Jevíčka“,

6/51 Rada pověřuje IT zajištěním zabez-
pečení mostní konstrukce na pozemku p. č. 
5365/1 – ostatní plocha v majetku města tak, 
aby nemohlo dojít k újmě na zdraví a označe-
ním cedulí se zákazem vstupu,

7/51 Rada určuje IT dohodnout s ta-
jemníkem MěÚ splátkový kalendář, kterým 
bude uhrazena částka za fakturovanou část-
ku za užívaní služebního mobilního telefonu, 
nad rámec běžné úhrady paušálního poplatku 
dle zápisu,

8/51 Rada neschvaluje záměr prodeje 
bytového domu č. p. 128 na ul. Kobližná v Je-
víčku,

9/51 Rada schvaluje nátěr fasády 
a opravu omítek ve dvorním traktu bytového 
domu č. p. 128 na ul. Kobližná v Jevíčku za 
částku 23.838 Kč bez DPH z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,

10/51 Rada schvaluje CN firmy Insta-
latérství Bidmon, s. r. o., Jevíčko na výmě-
nu plynového ohřívače TUV v kotelně na ul. 
Kobližná 125 za částku 25.550 Kč bez DPH 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

11/51 Rada schvaluje smlouvu o výpůjč-
ce mezi Městem Jevíčko a Mateřskou školou 
Jevíčko a smlouvu o výpůjčce mezi Městem 
Jevíčko a Základní školou Jevíčko.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

14/49 Rada schvaluje opravu a výmě-
nu světel v Domě hasičů do částky max. 
10.000 Kč vč. DPH pro potřeby JSDH Jevíčko,

15/49 Rada schvaluje zakoupení redukč-
ního ventilu na ocelové tlakové láhve 200 barr 
do částky max. 2.600 Kč vč. DPH pro potřeby 
JSDH Jevíčko,

16/49 Rada schvaluje zakoupení 2 ks úh-
lových brusek BOSCH do částky max. 4.000 

Kč vč. DPH pro potřeby JSDH Jevíčko,

17/49 Rada schvaluje zakoupení náhrady 
tachografu do vozidla Renault Midlum CAS 
20 do částky max. 2.000 Kč bez DPH pro po-
třeby JSDH Jevíčko,

18/49 Rada schvaluje přidělení bytu č. 6 
na ul. Kobližná 125 v I. NP o velikosti 1 + 1 
na základě návrhu komise bytové a sociální 
žadatelce dle zápisu,

19/49 Rada schvaluje zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p. č. 1497 – orná půda, 
p. č. 1687/3 – ostatní plocha, p. č. 1753/2 – 
ostatní plocha a p. č. 5330/1 – trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a smlouvu 
o zřízení věcných břemen mezi Městem Jevíčko 
a společností Telefónica Czech Republic, a. s.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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nout, jít se pokochat památkami, anebo se jen 
zamíchat mezi turisty. Když se přiblížila ho-
dina, do které jsme se měli vrátit, začali jsme 
ustupovat z našich pozic. Návrat na ubytovnu 
se zdařil a my spokojeně usnuli za zvuku pro-
jíždějících vlaků.
Ráno nás pan profesor Hrazdira vzbudil s tím, 
že máme tak hodinu času a jde se zase šlapat 
za památkami. Tentokrát poctíme naší přítom-
ností Hradčany. A tak jsme se zase plahočili 
po uspěchané Praze, abychom ve dvanáct ho-
din sledovali výměnu stráží. Ihned po ní jsme 
dostali rozchod, tak jsme se rozprchli do všech 
koutů. Své zážitky jsme si sdělovali večer na 
pokoji a vyšlo nám, že jsme zvládli: jít do kina, 
muzea sexuálních pomůcek, navštívit všelija-
ké MacDonaldy, KFC a BurgerKingy, dodívat 
koncert dudáků na Staroměstském náměstí, 
pořádně si nacpat bříška, nakupovat, vyfotit 
se s Rytmusem, Darou Rollins a Benem Chris-
tovaem, zajít na rockový koncert, poklábosit 
s hlídačem na Vítkově (a nechat se od něj vy-
zkoušet, jak šli prezidenti po sobě) a mnoho 
dalšího.
V pátek nás opět p. prof. Hrazdira vzbudil 
s tím, že máme asi 20 minut na to, abychom 
vyklidili ubytovnu a ihned nás čeká cesta 

domů. A nakonec proč ne ! Stověžatá Praha 
nás zase mileráda propustila a nás to ani to-
lik nemrzelo, protože jsme se vraceli do vět-
šího města. Je přece v našem městě zvykem 
říkat, že je to jenom Praha u Jevíčka. Výlet 
do Prahy byl pro nás poslední a moc jsme si 
ho užili, protože byl více volný, co se týče pro-
gramu. Teď už vzhůru k té horší povinnosti, 
k maturitě!

RŮZNÉ

Studenti Gymnázia Jevíčko navštívili Prahu
Každý rok čtvrté ročníky upadají do beznaděje 
a deprese z blížící se maturity a každý rok se 
je profesorský sbor snaží uchlácholit tím, že je 
vypustí na 3 dny v Praze. Když jsme v pondě-
lí třetího září zasedli do lavic, hned nám bylo 
řečeno, že ve středu už budeme na cestě. A ať 
se nedivíme, že jsme to věděli již od konce tře-
ťáku. A nakonec proč ne !
 Ve středu jsme místo do bufetu a do třídy šli 
na autobusové zastávky a nastoupili do auto-
busu mířícího na Skalici. Od tam rychlíkem 
za matičkou Prahou. Ta nás za 3 hodiny jíz-
dy již čekala s otevřenou náručí. Z „Hlavasu“ 
jsme zamířili na Karlín, kde se nachází naše 
sokolovna – ubytovna, domov a taky postel na 
další dvě noci. Hned nad námi, na Vítkově, 
držel stráž samotný Žižka na svém obrovském 
koni. Jakmile jsme se pokochali, tak profesor-
ské trio zahájilo útok na centrum, hnalo nás 6 
km na Petřín. Tam jsme se rozdělili na unave-
né a sportovce, a jak už to tak bývá, sportovci 
šlapali pěšky a unavení, potažmo líní, se ne-
chali vyvézt lanovkou. Tam jsme dostali roz-
chod a všechny informace potřebné k tomu, 
abychom trefili zpět „domů“. Někdo šel za mó-
dou, do obchodů, někdo toužil po jídle a  ně-
kdo po něčem, čím by to jídlo mohl splách-

Studentské volby na Gymnáziu v Jevíčku

Adaptační kurz aneb netradičně do školy

Ve čtvrtek 6. září 2012 proběhly na naší škole 
Studentské volby 2012. Gymnázium Jevíčko 
bylo jednou z šesti škol Pardubického kraje, 
které se do projektu zapojily.
V 7.40 hod. byla v aule gymnázia otevřena 
volební místnost. Voliči, studenti školy starší 
15 let, nejprve zamířili k volební komisi, jež 
byla složena z žáků školy. Pokud byl volič za-
psán na seznamu voličů, obdržel volební lís-
tek. Pak se odebral za plentu, kde zakroužko-
val jím vybranou politickou stranu či hnutí. 
Seznam stran byl totožný se seznamem stran 

a hnutí zaregistrovaných pro podzimní volby 
do zastupitelstva Pardubického kraje. 
A nakonec zbývalo jediné – vhodit lístek do 
volební urny. V 13.40 hod. se volební míst-
nost uzavřela, volební komise odpečetila urnu 
a sečetla hlasy pro jednotlivé strany a hnu-
tí. Poté byly výsledky elektronicky odeslány 
k celkovému zpracování.
Studentské volby 2012 byly organizovány spo-
lečností Člověk v tísni v rámci vzdělávacího 
programu Jeden svět na školách.

Jaromír Baranok

Je opravdu skvělé dozvědět se, že první týden 
ve školním roce nebude úplně tak školní. Od 
4. do 7. září byl pro nás – prváky na Gymná-
ziu v Jevíčku uskutečněn adaptační kurz. Prv-
ní den jsme již poznali nové tváře, nejen z řad 
spolužáků, ale také z učitelského 
sboru. První noc jsme strávili na 
domově mládeže v Jevíčku. Dru-
hý den jsme poznávali Jevíčko 
a prozkoumali novou školu. Poté 
jsme odcestovali do Dětřichova 
u Svitav, do rekreačního středis-
ka Vysoké pole. Během následu-
jících dní nás navštívili psycholož-
ky a naši budoucí profesoři, kteří 
pro nás připravili zajímavé úkoly 
v rámci svého předmětu. Lušti-
li jsme rébusy, mluvili anglicky, 
běhali po lese s buzolou, stříleli 
ze vzduchovky, provětrali znalosti 
z českého jazyka a vyslechli jsme 

přednášku o včelách. Program byl zpestřen 
společenskými hrami či opékáním párků. Ne-
tradiční zahájení školního roku se nám líbilo, 
za což budoucím profesorům děkujeme. 

Za studenty 1. B Tereza Finsterlová. 

Okénko 
mateřské školy

V mateřské škole opět zahajujeme 
„Hrátky“ pro rodiče s dětmi, které ještě 
MŠ nenavštěvují.
Můžete se svými dětmi přijít každou 
středu  a v MŠ si pohrát v době od 
14.30 do 16.00 hod. „Hrátky“ budou 
stejně jako minulý rok ve třídě vpravo 
nahoře. S sebou si vezměte přezůvky.

Těšíme se na Vás

Poděkování
Chtěla bych za MŠ poděkovat firmě 
REGAM, která nám provedla a zaplati-
la pokrytí střechy domečku na zahradě 
MŠ kanadským šindelem.
Naše poděkování patří i panu Michalu 
Bílkovi, který nám do třídy Kapříků da-
roval věž Philips.   

Za MŠ Dita Mlčochová
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RŮZNÉ

Sborové soustředění a koncert na Šubířově

Nová podlaha v tanečním sálu ZUŠ Jevíčko

nuli se na koncert do šubířovského koste-
la Panny Marie Bolestné, kde jsme zazpívali 

hybové aktivity všech návštěvníků tanečního 
sálu v Jevíčku na Zámečku.
 Za pomoc a finanční spolupráci bych chtěl 
především poděkovat Městu Jevíčku, firmě 
Koberce Boskovice za provedené odborné prá-

ce a dobrou organizaci akce. Dále děkuji pra-
covníkům Města Jevíčka za bourací a příprav-
né práce a všem dalším, kteří se na opravě, 
malování a úklidu tanečního sálu podíleli.

Dušan Pávek, dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko.

několik duchovních a klasic-
kých písní z našeho repertoá-
ru. Výtěžek ze vstupného byl 
věnován na opravu kostela. Na 
organizaci této akce se podílel 
i místostarosta obce pan Lukáš 
Müller, který působí jako pro-
fesor na jevíčském Gymnáziu 
a některé z nejmladších členů 
Cantila také učí. Večer jsme se 
vrátili zpět na Pohodu a násle-
dovalo hraní a zpívání až do 
rána. Během nedělního dopole-
dne jsme se rozjeli domů s dob-
rým pocitem – čas strávený na 
Pohodě byl využit efektivně 

a přispěl i ke stmelení kolektivu sboru.
Mgr. Darina Gnipová

Jevíčský pěvecký sbor Cantilo 
vkročil do nové sezóny rovnou 
dvoudenním soustředěním, 
které se uskutečnilo o víkendu 
15.–16. 9. 2012 v příjemném 
prostředí penzionu Pohoda na 
Šubířově (jehož zaměstnan-
cům tímto dodatečně děkuje-
me za vstřícnost a ochotu). Již 
od sobotního rána probíhaly 
dělené zkoušky a nacvičoval se 
nový vánoční repertoár, který 
Cantilo představí v adventním 
čase. Po obědě nastalo velké 
fotografování pod vedením 
pana Romana Christa – sbo-
ru totiž chybí aktuální oficiální fotografie. Ve 
sborovém oblečení jsme již zůstali a přesu-

Milí čtenáři, kdo navštěvujete jevíčskou Zá-
kladní uměleckou školu, taj jistě znáte prosto-
ry tanečního sálu, který je umístěný v 1.pat-
ře budovy Zámečku v Jevíčku. Je to prostor, 
který naše škola využívá k výuce tanečního 
oboru, dále zde probíhá další sportovní a rela-
xační činnost, jako mažoretky, cvičení TaiChi, 
společenské tance a jiné aktivity. Odhaduji, že 
v tanečním sále Zámečku se tedy v průběhu 
jednoho týdne vystřídá až 150 návštěvníků, 
kteří svými aktivitami vyplní takřka každou 
odpolední hodinu pracovního týdne a někdy 
i víkendů. Parketová podlaha tanečního sálu 
již však měla řadu otevřených spár a nerov-
ností. Stav podlahy začínal být nebezpečný 
při výuce tanečního oboru a hrozil vznik úra-
zů pro návštěvníky sálu. Proto jsme usilovali 
o generální opravu podlahy. Za využití gran-
tového systému  Města Jevíčka, se nám poda-
řilo v roce 2011 pořídit speciální podlahovou 
krytinu pro taneční sály, označovanou ná-
zvem „Baletizol“ a  v letošním roce jsme opět 
za pomoci Města Jevíčka uskutečnili komplet-
ní výměnu podkladového betonu tanečního 
sálu a následně nechali „Baletizol“ položit na 
tento nový podklad. Jsem velice rád, že touto 
opravou zkvalitníme nejen výuku žáků taneč-
ního oboru ZUŠ Jevíčko, ale podpoříme po-

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

  
zve zájemce o studium i širokou veřejnost na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
9. listopadu 2012 

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

- čtyřleté studium s všeobecným zaměřením 
- čtyřleté studium s humanitním zaměřením 

  

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

  
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

  

  http://www.facebook.com/pages/Gymnázium-
Jevíčko/246947818757559 
  https://twitter.com/GymplJevicko  
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RŮZNÉ

Hasičské odpoledne s historickou technikou
V sobotu 1. září 2012 uspořádal Sbor dobrovolných hasi-
čů Jevíčko pro své členy a zájemce z řad veřejnosti hasič-
ské odpoledne s historickou technikou. Za nepříznivého 
počasí zde hasiči představili historickou techniku, kterou 
vlastní náš sbor, včetně čerstvě zrekonstruované cisterny 
PRAGA RN CAS 16 z roku 1951. Při ukázkách jsme před-
vedli, že historická technika je plně funkční  a schopná   
bezporuchového provozu. Děti, které navštívili naši akci, 
se pobavili při disciplínách s hasičskou tématikou a byli 
odměněny sladkou pozorností. Zdarma se mohli povozit 
na koni a navštívit skákací hrad. Zakončením odpoledne 
byla výroba velkého kopce lehké pěny. K dobré náladě 
jistě přispělo bohaté občerstvení a hudební produkce DJ 
Péťi. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH Jevíč-
ko, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce, za 
kus dobře odvedené práce.

Stanislav Ducháček
velitel SDH Jevíčko

 

 

 

 

 

 RC Palouček Jevíčko zve všechny dětičky, maminky i tatínky, babičky i dědečky, strýčky a tetičky 
dne 8.10.2012 v 15:30 hod. na pondělní PoTvoření  

MALOVÁNÍ na TEXTIL  

Přijďte si vytvořit originální kousek do svého šatníku. 
S sebou si vezměte tričko, tašku, ubrus, zkrátka to, co chcete vyzdobit, skvělé nápady a dobrou náladu.  

Zájemci pište na e-mail vycitalova@centrum.cz ať víme, kolik nás bude, a můžeme se náležitě připravit. 

Vstupné – příspěvek na materiál - 50 Kč dospělí a děti nad 15 let, 20 Kč děti 4 - 15 let, děti do 4 let zdarma 

Těšíme se na Vás! 

Poděkování
Jako starosta Sboru dobrovolných hasičů 
v Jevíčku, bych chtěl touto cestou poděkovat 
členům sboru, kteří se podíleli na přípravě, 
průběhu a následně i úklidu „Hasičského od-
poledne“, které se konalo v sobotu dne 1. září 
2012 v prostoru bývalé inseminačky. Jednalo 
se o akci, která měla veřejnosti ukázat his-
torickou techniku, kterou náš sbor vlastní. 
Podnět k uspořádání této akce byla skuteč-
nost, že se po několika letech podařilo pro-
vést celkovou opravu CAS 16 Praga RN. Na 
opravě, která započala v roce 2001 a skonči-
la až v roce 2012, kdy byla rovněž přidělena 
registrační veteránská značka, bylo celkově 
odpracováno 2.517 evidovaných hodin. Ná-
klady činily 50.894,- Kč. Myslím, že se tato 
akce zdařila, že náš sbor předvedl historickou 
techniku v plné kráse a ukázal, čeho je tato 
technika ještě schopna. Příprava a následně 
pak samotný průběh akce si vyžádal mnoho 
brigádnických hodin. Za kladný přístup bych 
chtěl poděkovat hlavním organizátorům brat-
rům Stanislavu Ducháčkovi a Františku Ská-
celovi, kteří organizovali brigády, kterých se 
účastnilo mnoho členů. Všem patří vřelé po-
děkování. Poděkování patří i bratru Františku 
Pazdírkovi ml., který se staral o celkové občer-
stvení. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří 
zajišťovali prodej tohoto občerstvení, v někte-
rých případech i nečlenové sboru. Poděková-
ní patří rovněž DJ Péťa, který provázel celou 
akci hudbou. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem občanům, kteří svoji účastí podpořili 
náš sbor, ať finanční částkou formou Dobro-
volného vstupného, či zakoupením občerstve-
ní, popřípadě svojí účastí na této akci, čímž 
dali najevo svoji přízeň hasičům. Ještě jednou 
všem děkuji. 

Ladislav Műller, starosta SDH.

Bazar dětského oblečení a potřeb
Ve dnech 10.–12.9. 2012 se v prostorách Zá-
mečku v Jevíčku konal Bazar dětského oble-
čení a potřeb. Akce se setkala s pozitivním 
ohlasem jak ze strany prodávajících, tak ze 
strany kupujících. Ma-
minky utržily za své 
zboží  přes 20 tis. 
Kč a to mluví za vše. 
Rády bychom na ten-
to bazárek navázaly 
opět na jaře, kde se 
už pokusíme vyvaro-
vat chybiček, které se 
v tomto prvním roční-
ku ještě objevily.
Závěrem bychom chtě-
ly poděkovat městu 
Jevíčku za poskytnutí 
prostor a také všem 
obětavým maminkám, 
které nám pomohly 

tuto akci zorganizovat.
Takže na jaře se budeme těšit. 

kolektiv maminek z Paloučku 
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PROGRAMY

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI                  ŘÍJEN 2012

Úterý 2. října

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

10:30 beseda na téma 
BANKOVNÍ POPLATKY

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Středa 3. října Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 4. října
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

Pondělí 8. října Z A V Ř E N O
15:30 POndělníTVOŘENÍ 
MALOVÁNÍ NA TEXTIL

Úterý 9. října
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 10. října Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 11. října
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

Úterý 16. října
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 17. října Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 18. října
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

Úterý 23. října
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 24. října Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Úterý 30. října
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 31. října Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa  3. října Zpíváme si pro radost

Středa 10. října Pokračujeme v seznamování s bylinkami

Středa 17. října Procvičujeme mozkové závity

Středa 24. října Buďme fit i v našem věku - cvičení

Středa 31. října Veršujeme na zadaná slova

 

Ve školním roce  2012/13 bude kromě cvičení pro nejmenší probíhat několik dalších 

pravidelných akcí:

POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky.

Charita  Moravská  Třebová  pořádá  program  KAMARÁD,  letos  bude  probíhat  také 

v prostorách  Paloučku.  Můžete  se  přidat  i  vy,  více 

na http://www.ochmt.cz/charita/kamarad.html  .  

SPORTÍK – sportovní průprava pro děti 3 – 6 let, středy odpoledne od listopadu

PILATES – cvičení nejen pro ženy, čtvrtky od 18:15 na Zámečku od listopadu

VÝTVARNÁ DOPOLEDNE – výtvarka pro nejmenší, pátky od listopadu

BESEDY v rámci projektu Ambasadorky na různá témata, jako je bankovnictví, výživa, 

kosmetika.

Na programu se průběžně pracuje. Místo a čas konání jednotlivých akcí upřesníme. 

Sledujte aktuality na 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.

03.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
10.10. 14:30 Hrátky pro rodiče  s dětmi, MŠ
13.10. 14:00 „Malohanácký harmonikář“, 4. setkání,  Hotel Morava
17.10. 08:00 Přírodovědný klokan, Gymnázium Jevíčko
17.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
17.10. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ Jevíčko
17.10. 17:00 Koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámečku
19.10. 18:00 O putovní pohár Heyrovského – soutěž pro žáky ZŠ, Gymnázium 

Jevíčko
23.10. 08:00 Miniolympiáda z přírodovědy – soutěž pro žáky ZŠ, Gymnázium 

Jevíčko
23.10. 14:30 Hallowenská dílna pro rodiče s dětmi, po ní lampionový průvod, 

MŠ
24.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
28.10. 15:00 Den vzniku samostatného československého státu, pietní akt, 

Palackého náměstí
31.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ

6. 10. sobota v 17:30 hod., Ko-
produkční film ČR, SR, Polska 
a Izraele:
VE STÍNU
Režisér Ondříček situoval kriminál-
ní drama do Československa 50. let 
20. století, kdy větší hrůzu než běžní 
zločinci naháněli politici. Ivan Trojan 
je v roli policejního kapitána odvolán 
z vyšetřování krádeže, které se mu 
nepozdává a tak v něm pokračuje dál 
bez posvěcení bezpečnostní policie. 
Stojí však proti silnému soupeři a brzy 
pochopí, že každý má své místo a vě-
řit není možné nikomu. Dále hrají: 
Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří 
Štěpnička, Marek Taclík, David Šveh-
lík a další.
Vstupné: 79 Kč, 106 minut, mládeži 
přístupný

13. 10. sobota v 17:30 hod., Ko-
produkční film USA a Jihoafrické 
republiky:
NEPŘÍTEL POD  
OCHRANOU
Titulním protagonistou je bývalý 
agent CIA Tobin Frost, který zradil 
a již léta úspěšně obchoduje s citlivý-
mi informacemi. Při jedné nebezpeč-
né akci se raději vzdá na americkém 
konzulátě. Zde dostává novou šanci, 
která však znovu prověřuje jeho kvali-
ty a profesionalitu, neboť je neúnavně 
pronásledován zabijákem Vargasemem 
a jeho lidmi… Hrají: Denzel Washing-
ton, Ryan Reynolds, Vera Farmigao-
vá, Brendan Gleeson, Sam Sheoard 
a další.
Vstupné: 69 Kč, 115 minut, mládeži 
nepřístupný

20. 10. sobota v 17:30 hod., Čes-
ký film:
BASTARDI 3
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 
nastoupil do jedné zvláštní školy, zmi-
zel. Do školy přišel několik měsíců 
poté, co byla zavražděna jeho sestra 
Jana, rovněž učitelka. Ve školním roce 
záhadně zemřeli kluci, jež Janu zavraž-
dli. Tomáš zřejmě sestru pomstil. Je to 
v pořádku? Dopadne ho policie? Bude 
soud? Co na to rodiče dětí? Rodiče To-
máše Majera? Společnost? Drama uka-
zuje tvrdou realitu dnešní doby… Hrají: 
Tomáš Magnusek, Rudolf Hrušínský 
ml., Ilona Svobodová, Jan Tříska, Ka-
teřina Brožová, Jiří Krampol, Valentina 
Thielová a další.
Vstupné: 79 Kč, 97 minut, mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný

27. 10. sobota v 17:30 hod., 
Americký film:
PRCI, PRCI, PRCIČKY:  
ŠKOLNÍ SRAZ
To nejlepší nakonec, po třinácti letech 
od maturity. Kamarádi Jim, Oz, Kevin, 
Finch a Stifler, z nichž každý má své 
problémy, což jim ale nebrání prožít 
bouřlivý víkend plný alkoholu, různých 
nedorozumění, trapných situací a na-
konec i vytouženého sexu. Kamarádi 
jsou už dospělí, ale stále jsou poněkud 
infantilní. Film nesporně potěší hlavně 
stejně zestárlé ctitele předchozích dílů. 
Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigano-
vá, Chris Klin, Thomas Ian Nicholas, 
Tara Ridová, Mena Suvariová, Eugene 
Levy a další.
Vstupné: 69 Kč, 113 minut, mládeži 
nepřístupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna Jevíčko
Od 1. října do 7. října vypukne 
Týden knihoven, naše knihovna se 
také připojí k této celostátní akci.
Po celý týden je vyhlášena amnes-
tie, dobrá zpráva pro všechny, kdo 
promeškali výpůjční lhůtu. Přineste 
knihy do knihovny a bude vám od-
puštěna pokuta J.
Pro nové čtenáře, kteří se přihlásí 
v týdnu knihoven připravujeme jako 
dárek – registraci zdarma. 
Nevyznáte se v katalogu knihovny? 
Nevíte, jak si prodlužovat a regist-
rovat knížky z domova? Lehká pomoc.
Přijďte za námi do knihovny a vám poradíme, jak 
využívat on-line přístup do katalogu knihovny.
Od 1. října rozšiřuje Městská knihovna v Jevíč-
ku půjčovní dobu o sobotu od 8.00 do 11.00 
hodin. Knihovna tak pro vás bude otevřena 30 
hodin týdně. 
Půjčovní doba nově:
Pondělí  ---  12.30 – 19.00
Úterý 8.00 – 11.00  12.30 – 16.00
Středa 8.00 – 11.00  12.30 – 16.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00  12.30 – 17.00
Pátek --- ---
Sobota 8.00 – 11.00 ---

V pondělí 1. října od 12.30 do 19.00 hodin - vy-
hlašujeme Velký turnaj deskových her.

Hry pro vás máme při-
praveny, ale můžete si také d o -
nést svoje oblíbené. Vezměte ka-
marády a přijďte si zahrát.
V úterý 2. října připravujeme be-
sedu spisovatelky Ivony Březono-
vé s dětmi ze Základní školy v Je-
víčku. Ivona Březinová je oblíbená 
autorka knih pro děti.
Mahali
Ve čtvrtek 4. října v 18.00 ho-
din nás vezme Tomáš Černohous 
do Afriky. Nemusíte si vyřizovat 

očkování ani se nebojte divé zvěře. Přednáška 
bude pojata ryze cestopisně a vydáme se v ní na 
několikatisícovou cestu z Dar es Salaamu přes 
Arušu, Nairobi, Kampalu do Kigali. Podíváme se 
k Indickému oceánu, do slavného národního par-
ku Ngorongoro, k nejvyšší hoře Afriky Kilimand-
žáru, do jednoho z největších slumů na světě Ki-
bera, k Viktoriinu jezeru a jezeru Kivu, na smutná 
místa spojená s rwandskou genocidou a možná 
i na Zanzibar. Návštěvníci se dozví nejen o cesto-
vání místní dopravou a spaní u místních lidí přes 
Couchsurfing, ale také mnoho informací o místní 
kultuře, historii a tradicích.
V pondělí 22. října v 9.00 hodin a 10.00 ho-
din budou pasovány děti druhých tříd na čtenáře.  
Slavnost se uskuteční v sále zámečku za přítom-
nosti pana hraběte a paní hraběnky J.

RŮZNÉ

Tomáš se nad ním slitoval, nakrmil ho a když 
opět vyrazil, psík šel za ním jako za svým pá-
nem.
Mládenec si pomyslil: „Nebudu ho odhánět. 
Nemá obojek s cejchem, jistě utekl pánu, který 
jej notně bil. Vezmu jej sebou, jinak ho něja-
ký nájemce honitby s řádným loveckým lístkem 
a mysliveckou zkouškou zastřelí a to by byla 
škoda, dívá se tak rozumně. Budu mu říkat Vo-
říšek.“
Mnoho dní a týdnů spolu putovali. Tomáš za tu 
dobu poznal lid onoho kraje: Všichni byli vážní, 
ustaraní, i dvacetiletí mladíci a děvčata se jen 
málokdy usmála, vše dělali smutně. V hospo-
dách při pivě nebyli obyvatelé jinší, nejčastěji 
se zatrpkle hádali a smáli se jen tehdy, když 
potajmu a s kradmým ohlížením si říkali vtipy 
o kouzelníkovi Marastinovi, z něhož však měli 
všichni veliký strach a jehož stín ležel nad ce-
lým krajem jako tíživá noční můra. 
Málo se dozvěděl Tomáš o něm a vůbec nic 
o Zuzance. Jen to, že čaroděj cestuje z jednoho 
hradu na druhý a okolní obyvatelé vždy nachys-
tají potraviny a daně – sedmnáctému hradu se 

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

však prý vyhýbá. Tam skončil král Mansvet, za 
něhož bylo vše lepší. Jinak o něm nikdo nic ne-
věděl, nebo nechtěl povědět.
Hoch nad hubenými výsledky svého pátrání ne-
zoufal. V prvém hradě byl zámečníkem a když 
opravoval železnou truhlici, obratně se dostal 
k penězům, které čaroděj právě na daních vy-
ždímal, a vrátil je potajmu, aby ho nikdo ne-
viděl, vesnicím zpět. V druhém byl cukrářem 
a měl velkou švandu, co vyváděl kocour Zrzouš, 
jinak Mamlas zvaný, když mu dal do šlehač-
ky prášek na průjem, v třetím byl klempířem 
a téhož kocoura se mu podařilo sešťouchnout 
s okapu a Voříšek se takto mohl na chvilku 
zakousnout do jeho oblezlého ocasu, ve čtvr-
tém kominíkem a tu čaroději ucpal komín, tak-
že v půlnoci nemohl jím odletět na pravidelnou 
schůzku čarodějnic a notně si odřel a začernil 
bambulovitý nos. 
Po několika měsících konečně s Voříškem při-
šli k šestnáctému hradu. Poněvadž právě začí-
naly žně, dal se do služby k jednomu sedlákovi 
a od toho se dozvěděl, že na hradě je chována 
cizí, vzácná dívka. Jak vypadá, bohužel, říci 
nemůže, protože byla přivedena v noci za vel-
kých tajností a na hrad od té doby nikoho ci-
zího nepustí. Hradní hejtman prý má naporu-
čeno na cizí děvče být velmi přísný, vymýšlet 
hodně těžké práce pro ni a tak ji trápit. Hlídá 
ji též kocour Zrzouš, jinak Mamlas zvaný, a za 
nějaký čas má přijet sám král Bubacus Ma-
rastinus.

pokračování příště

Oblastní charita 
informuje

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

STD Ulita
Uživatelé STD Ulita v srpnu slavili úspěch 
v celostátní pěvecké a výtvarné soutěži „ 
Nad Oblaky“. Z téměř 140 přihlášených děl 
se mezi 20 nejlepšími umístili čtyři uživatelé 
STD Ulita. 
Dobrovolnický program Kamarád
Program začal v Jevíčku probíhat v říjnu. 
Dobrovolníci se každé úterý a čtvrtek schází 
na Paloučku, kde nám město poskytlo záze-
mí. Moc děkujeme za vstřícnost a spolupráci! 
Také knihovna nám nabídla k využívání své 
nové prostory a možnost vypůjčení literatury, 
za co také velmi děkujeme! Do programu se 
nyní mají možnost zapojit noví dobrovolníci 
a děti. A protože již začínají přípravy na Tří-
královou sbírku, můžete se hlásit dobrovolníci 
malí i velcí. Informace na tel. č. 731604564, 
e-mailu:pastorace.lexmanova@mtrebova.cha-
rita.cz.
Charitní dny aneb „Pojďte dál“
Prezentační a kulturní akce OCHMT trva-
la 3 dny. První den byl věnován přátelům 
a patronům charity a všem, kdo spolupracují 
s OCHMT. Druhý charitní den patřil školám 
a široké veřejnosti. 
Program nabízel prezentaci služeb a worksho-
py v sociálně terapeutických dílnách. Akce 
byla zakončena koncertem skupiny „DPM 
Hudební kanál band“. Hosté si z akce „Pojďte 
dál“ odnesli spoustu zážitků i produktů vlast-
ní tvorby v dílnách. 
Během charitního dne proběhla také ve-
řejná sbírka k zajištění provozu služeb 
OCHMT. Za dobrovolný příspěvek dostal ka-
ždý přání s citátem, ručně vyrobené uživate-
li OCHMT. Přispět můžete také na č.ú.107-
2156390227/0100. 
Všem dárcům a dobrovolníkům, kteří se po-
díleli nebo budou podílet na sbírce, ze srdce 
děkujeme! 
V rámci těchto charitních dnů proběhla také 
slavnostní mše sv. na úmysly naší charity.
Posledním dnem charity se stala vernisáž 
„Duhový svět“. Produkce pochází z STD Uli-
ta a uživatelé je tvořili metodou „enkaustiky“.
Duhový svět našich uživatelů máte možnost 
navštěvovat v budově muzea Moravské Třebo-
vé až do 19.10. 2012.

Další informace a kontakty najdete na našich 
internetových stránkách: www.mtrebova.chari-
ta.cz, či v zařízeních DS Domeček a STD Ulita  
na ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT 
a tým pracovníků
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KOALICE PRO
PARDUBICKÝ KRAJ

o svém kraji!
Rozhodněte

Ing. Roman Müller
starosta Jevíčka

Přijďte nás podpořit k volbám!

12. a 13. října

55
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Hana 
Štěpánová
kandidátka 
do Senátu 
za Starosty 
a TOP 09

za venkov, 
za malá města 
a za ženy

„Kopu“ 

Kandiduji 

na senátorku 

v 50. volebním 

obvodě

Hana_Štěpánová_inzerce.indd   1 3.9.2012   14:53:27

Vojtěch Stříteský
50 let, místostarosta
Litomyšle, dlouholetý
umělecký ředitel 
operního festivalu
Smetanova Litomyšl 

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
NA SENÁTORA
za KDU-ČSL,
s podporou SNK ED 
a politického hnutí
NESTRANÍCI.

Klidná síla se vrací

Váš 

Vojtěch Stříteský

více na: www.vojtechstritesky.cz
vojtechstriteskysenatorem

Vážení spoluobčané,
vždycky jsem měl rád slogan „Klidná síla“, protože přesně
vyjadřuje to, čím by měl oplývat každý politik a politika
obecně. Právě ta však nyní ve vrcholné politice a u nemalé
části jejích představitelů velmi schází. Mnoho slušných lidí je
politikou znechuceno, otráveno, mnozí již dokonce ztratili
chuť chodit k volbám. Ale já náš kraj a tuto zemi miluji
a v duchu občanské odpovědnosti odmítám nečinně
přihlížet jejich další devastaci. I proto jsem přijal velkou
životní výzvu a kandiduji do Senátu. Vždyť autor myšlenky
o klidné síle Thomas Carlyle také napsal: „Člověk nesmí
naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže
tu jsi, abys ji udělal lepší“. Netrpím mladickou představou, že
změním celý svět, ale jsem připraven životní zkušeností,
poznáním a poctivou prací přispívat k jeho postupné
pozitivní proměně. 
Předstupuji před Vás s nabídkou a slibem slušně vedené
politiky ve prospěch občanů našeho regionu a této země.
Pokud se to zdá komukoli málo, doporučuji mu letmý pohled
na každodenní zpravodajství.

   
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
si plně uvědomuje, že tato země je 
majetkem Vás občanů. Politiky si občané 
volí především proto, aby s péčí dobrého 
hospodáře jejich majetek spravovali.
 
  Především proto bude SPOZ nadále 
striktně prosazovat návrh na přijetí zákona 
o prokázání příjmů a původu majetku, včetně 
zabavení toho nelegálně nabytého.

   Všichni víme, že v oblasti 
zdravotnictví v Pardubickém kraji 
došlo v minulých letech k mnohým 
nekoncepčním rozhodnutím, která 
jsou v rozporu s představou občanů 
o kvalitě a dostupnosti zdravotní 
péče.
   Především proto SPOZ nepodpoří žádný 
návrh, který by ohrožoval nebo omezoval 
rovný přístup všech občanů ke kvalitnímu 
zdravotnictví.
   Občané také vědí, že v oblasti dopravy 
provedl krajský úřad opatření, která 
výrazně zkomplikovala dopravní obslužnost 
i v některých oblastech našeho kraje, včetně 
nesmyslného rušení železničních tratí.
   Především proto SPOZ podpoří 
znovuzavedení provozu na některých tratích 
s takovou dopravní sítí, která bude v souladu 

se zájmy měst, obcí a občanů 
našeho kraje.
   SPOZ si je plně vědoma, 
že Vy občané Pardubického 
kraje jste naším nejcennějším 
koaličním partnerem, a proto 
je nutné přijít k volbám 

a správně se rozhodnout. Po prostudování 
kandidátních listin zjistíte, že někteří z lídrů, 
či kandidátů „osvědčených“ stran se Vám 
nabízejí bezostyšně znovu a zvonu, přičemž 
v krajském zastupitelstvu seděli od založení 
kraje a jsou příčinou vzniklých problémů. 
   Věřím, že se nyní rozhodnete správně a ve 
prospěch naděje na opravdovou pozitivní 
změnu.

Mgr. Zdeněk Štengl 
1. místopředseda SPOZ

a kandidát pro krajské volby

Jen společně s Vámi to dokážeme
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
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Již třetím rokem zkoumá v Jevíčku Katedra 
historie (sekce archeologie) Univerzity Palac-
kého v Olomouci žárové pohřebiště ze star-
ší doby římské a sídliště z pozdní doby řím-
ské v poloze „Pod Příčnou cestou“. Během 
let 2010–2012 se podařilo prozkoumat mini-
málně 16 hrobů, několik desítek sídlištních 
objektů a získán byl 
rovněž velký počet 
zejména keramických 
a kovových artefak-
tů. Kovové předměty 
se nacházely uvnitř 
hliněných popelnic 
nebo ve výplních já-
mových hrobů bez 
uren a sloužily jako 
milodary. Nejvíce 
nálezů však pochází 
z povrchových vrstev. 
Většinou se jedná 
o fragmenty, které 
prošly žárem na hra-
nici, kde byli spalo-
váni mrtví. Jsou to 
spony (šatová spínadla), součásti opasku, ná-
ramky, ostruhy, hroty kopí, antické bronzové 
nádoby, nástroje (nože) a další. Kromě kovo-
vých nálezů byly na lokalitě objeveny i před-
měty z jiných materiálů, hlavně fragmenty ke-
ramických nádob, předměty z kosti (hřebeny 
a jehlice), ze skla (korálky a dokonce zlomek 
antické nádoby). Většinu předmětů vyrobilo 
domácí labsko-germánské obyvatelstvo (Své-
bové). Nacházíme však také předměty cizího 
původu, a to jak východogermánské, směřující 
na Malou Hanou ze severu – z území Polska, 
tak i četné římské importy (bronzové nádoby 
a spony). Mezi početným souborem z Jevíčka 

zaujme pozornost jedna elegantní bronzová 
germánská spona nalezená v povrchové vrst-
vě, která je v Evropě unikátní a kterou jsme 
označili jako typ/variantu Jevíčko. Všechny 
dosavadní kovové nálezy, kterých je již ně-
kolik set, spolu s velkým počtem keramiky 
a dalších předmětů, datují existenci pohřebi-

ště, tedy dobu, ve které Germáni pochováva-
li své zemřelé, do relativně úzkého časového 
úseku 2. poloviny 2. století. V této době Své-
bové (Markomani a Kvádové) bojovali proti 
římské říši ve známých markomanských vál-
kách (166–180) za vlády císaře Marka Aurelia. 
Je velmi pravděpodobné, že pochovaní lidé 
v Jevíčku zažili tyto válečné události a aktiv-
ně se jich mohli zúčastnit.
Zjištěné hroby jsou jen malou částí pravdě-
podobně rozsáhlejšího pohřebiště, na kterém 
pohřbíval ve 2. století po Kr. labsko-germán-
ský kmenový svaz Svébů (především Mar-
komani, možná i Marsignové), známý z an-

Archeologický výzkum pohřebiště starověkých Svébů v Jevíčku
tických písemných pramenů (např. Tacitus, 
Klaudios Ptolemaios, Cassius Dio). V součas-
né době se žárových pohřebišť z doby řím-
ské na Moravě nachází jen několik a většina 
z nich je velmi silně poškozena, ne-li zcela 
zničena orbou. Proto záchrana všech těchto 
ohrožených lokalit je velmi potřebná. Význam 

jevíčského pohřebiště, na rozdíl od ostatních, 
spočívá ve velmi krátkém časovém rozsahu, 
v němž bylo využíváno. Dále je důležitý his-
torický kontext markomanských válek, které 
se na lokalitě projevují silnými římskými vli-
vy z Podunají a rovněž intenzivními kontakty, 
jež měli Svébové s obyvateli ze severu, hlavně 
s Lugii/Vandaly a Góty (nositeli przeworské 
a wielbarské kultury). Z archeologických a pí-
semných pramenů víme, že právě tito Ger-
máni se spolu s našimi Svéby (Markomany) 
účastnili přímo markomanských válek.
Výzkumu, který zároveň slouží jako terénní 
školící pracoviště pro univerzitní výuku ar-
cheologie, se zúčastnili studenti z Olomouce, 
Hradce Králové, Prahy, Brna, Plzně, Rzeszówa 
a Lublinu. Archeologický výzkum na lokalitě 
bude pokračovat i v dalším roce a lze si jen 
přát, aby výsledky byly stejně tak významné, 
jako tomu bylo letos. S předběžnými poznatky 
a životem archeologů během výzkumu se lze 
také seznámit na výstavě v bývalé barokní 
sýpce v ulici K. H. Borovského.
Literatura: Droberjar, E. 2011: Archeologic-
ké objevy z doby římské v Jevíčku. Jevíčský 
zpravodaj, září 2011, V-6. Droberjar, E. – Vích, 
D. 2011: Nové žárové pohřebiště z doby řím-
ské v Jevíčku-Předměstí, okr. Svitavy. In: Ar-
cheologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště 
Germánů mezi Labem a Dunajem. Olomouc, 
23–38. Droberjar, E. 2012: Nová varianta spo-
ny typu Almgren 132 z Jevíčka. In: Archeoló-
gia na prahu histórie. Nitra, 235–245.

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
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Může jít třeba o uspořádání hudebního vy-
stoupení v domově pro seniory, o zorganizová-
ní sportovního klání pro děti z dětského do-
mova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, 
o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, 
o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když se 

rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné 
napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo 
by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. 
A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Ne-
boli 72 hodin.

Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 
12. do 14. října. Během této doby proběhne 
v naší republice řada dobrovolnických akcí. 
Kdykoliv ve výše uvedeném termínu – a záro-
veň jakkoliv dlouho v takto daném časovém 
rozmezí – se obětaví lidé v Čechách, na Mora-
vě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomo-
hou druhým, přírodě, zkrátka okolí. 

A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž při-
loží ruku k svému vyhlédnutému dílu i je-
jich neznámí kolegové v partách nadšenců 
na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve 
Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíně-
ný projekt probíhá v některých evropských 
zemích už více než deset let a za tu dobu se 
do něj zapojilo přes 200 000 dobro volníků. 
U nás zvedla pomyslnou po-
řadatelskou rukavici Česká 
rada dětí a mládeže (ČRDM) 
a povědomí o projektu šíří 
pod názvem „72 hodin – 
Ruku na to!“ „Smyslem pro-
jektu je zapojit během dvaa-
sedmdesáti hodin co nejvíce 
dobrovolníků a ukázat jim, že 
stačí málo, aby dokázali mno-
ho! Přesvědčit je, že jsou sami 
schopni změnit věci, které se 
jim nelíbí,“ vysvětluje místo-
předseda ČRDM Ondřej Šej-

tka, hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 
72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistí-
te na webu www.72hodin.cz.

Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl 
elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se 

pustit, inspiraci jim nabíd-
ne databáze na webu pří-
buzného projektu ČRDM 
„Nelíbí se mi to“ (www.
nelibisemito.cz). Oč se 
jedná? Komu není lhostej-
né, jak jeho okolí vypadá, 
má nyní k dispozici nový 
nástroj, jehož pomocí může 
na zanedbaný kout naší 
republiky alespoň upozor-
nit. Prostřednictvím Face-
booku pak může databázi 
míst nevábného vzhledu 
sdílet poměrně široká ko-
munita; může o ní vést dis-
kusi, hodnotit jednotlivé 

její položky a snažit se o dílčí nápravu.
„K dispozici je již také aplikace pro mobilní 
telefony,“ doplňu-
je Ondřej Šejtka. 
„Majitelé telefonů 
s operačním sys-
témem Android 
mohou jednoduše 
vyfotit například 
posprejovanou zeď 
a její obrázek pomo-
cí mobilního telefo-
nu ihned umístit do 
interaktivní mapy,“ 
vysvětlil, jak může 
přidání nového zá-
znamu také fungo-
vat.

Text na internetových stránkách projektu 
„Nelíbí se mi to“ je vcelku výmluvný: Máš 
plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, 
špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již 

více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na 
mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také pro-
bíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: 

každý uživatel může přidat svůj záporný 
hlas – a tímto „lajkováním naruby“ ukázat 
ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec 
nelíbí. 

Na monitorech svých PC si 
mohou mapu s rozrůstající 
se databází zobrazit – stejně 
jako každý jiný – odpovědní 
magistrátní úředníci a další 
činitelé místních samospráv, 
respektive majitelé daných 
objektů. Databáze může být 
užitečná jednak jim, a jed-
nak i případným dobrovol-
níkům, kteří by se chtěli na 
odstranění některé z „vad na 
kráse“ – byť té sebenepatr-
nější – sami podílet... 

Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti
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Na základě podnětů ob-
čanů město přistoupilo 
k prověření aktuálního 
stavu a vitality dvou lip 
malolistých (Tilia corda-
ta) na Komenského ná-
městí. Oba uvedené stro-
my tedy byly na základě 
rozhodnutí rady města 
posouzeny dvěma nezá-
vislými znalci. V posud-
ku Ing. Jany Janíkové je uvedeno následující 
zjištění: „Přes věk i poškození jsou oba stromy 
vitální, kmeny se vizuálně jeví jako nepoškoze-
né. Poškození se týká korun – zasahuje hlavní 
větve. Doporučuje se provést statické posouzení 
kořenů a tomografické vyhodnocení stavu kme-
nů, které odhalí případné dutiny nebo poškození. 
V případě, že toto vyhodnocení potvrdí dobrou 
stabilitu dřevin, doporučuje se nezbytná sanace 
dutin a prasklin a odborné doplnění dynamické 
vazby v korunách tak, aby byla zajištěna stabili-
ta a bezpečnost v bezprostřední blízkosti dřevin. 
U stromů takovéhoto významu by bylo neodpus-
titelné jejich odstranění, pokud by byl kořeno-
vý systém stromů a stav kmenů staticky stabil-
ní a stabilitu korun by bylo možno nápravnými 
opatřeními zajistit.“ 
Na základě tohoto doporučení provedl násled-
ně Ing. Jaroslav Kolařík posouzení pomocí ta-

hové zkoušky (u prvního 
stromu – blíže k hotelu 
U Apoštola) a zvukové-
ho tomografu (u druhé-
ho stromu). Opět vybírá-
me z posudku: „Strom č. 
1 vykazuje ve všech hlav-
ních parametrech dosta-
tečnou odolnost, i když 
hodnoty se pohybují po-
měrně blízko k minimální 

nutné hranici. U jedince dané dimenze by bylo 
možné očekávat několikanásobně vyšší hodno-
ty. Vzhledem k destabilizaci kosterního větvení 
se považuje za nutné provedení stabilizačního 
zásahu, spočívající v obvodové redukci koruny, 
přičemž by neměl být negativně ovlivněn habitus 
koruny. Strom č. 2 je mohutnější z jedinců, ros-
toucí v dobrých stanovištních poměrech Zdra-
votní stav je významně narušený, kdy obě kos-
terní větve vykazují v oblasti kosterního větvení 
značný stupeň rozkladu blíže nedeterminovanou 
dřevokaznou houbou. Patrné jsou i známky po-
stupného selhávání nosných profilů. Při dané di-
menzi kmene lze počítat s tím, že celková stabi-
lita stromu může být ještě stále docílena pomocí 
pěstebního zásahu – obvodové redukce koruny. 
Doporučuji provést reinstalaci statické vazby 
v koruně, kdy je doporučeno vazbu posunout 
níže cca 5 m nad úroveň kosterního větvení a do-

poručuji ji instalovat systémem podkladnicové 
vazby. Zbylé dynamické vazby je třeba v rámci 
zásahu pouze revidovat.“
Stromolezeckou metodou byly ve dnech 23.–
24. srpna odbornou arboristickou firmou pro-
vedeny navrhované stabilizační zásahy spočí-
vající v odlehčení obvodového větvení, revizi 
stávajících dynamických vazeb a instalaci no-
vých statických vazeb v koruně mohutnějšího 
z jedinců. Lípy u sochy Sv. Mikuláše Tolentín-
ského patří k nejstarším ve městě, mají k lo-
kalitě historickou vazbu a vytvářejí atmosféru 
daného místa, proto jsme se rozhodli respek-
tovat závěry obou odborníků a oba stromy po-
nechat na svých stanovištích. Jejich stav bude 
však nutno pečlivě sledovat a testování opě-
tovně provést v horizontu 2 až čtyř let.

Mgr. Miroslav Šafář

Informace k provedené údržbě lip na Komenského náměstí
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RŮZNÉ

Co by nemělo vidět třetí oko VI.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (2. část)
Štěpán Blažek

Otočíme-li ve jménu KAIN písmeno N 
o 90°, dostaneme KAIZ. Máme tak všechna 
písmena pro vytvoření jména KAZI (pro 
Kaicha? = Vratislava?). 

Budeme-li Kazi (Kaicha) považovat za 
Vratislava a Libuši (hlásky uprostřed slova 
Libuše stejně jako u  Boženy – Ludmily, 
Božeje – Vojtěcha, Božena – Václava mají 
asociovat slovo Bůh) za Václava, pak Vratislav 
(Kaich) a Václav (Abel) byli bratři. Krok jako 
otec Vratislava I. (a tedy i knížete Václava) by 
byl Bořivoj (Heriman?, Mnata?). 

Jestliže Kosmas „Krokovy dcery“ 
pojmenoval jmény, která mají o jejich 
nositelkách vypovídat závažné skutečnosti, 
učinil tak také v případě Kroka (Bořivoje?, 
Herimana?)? Co nám má říci jeho jméno? Je-li 
pravda, jak se domnívají někteří historikové, 
že Bořivoj přišel do Čech z Velké Moravy, 
nemá Krokovo jméno připomínat nějaká 
místa v blízkosti Nitry, sídla Svatoplukova 
(vrch Zobor, vzdálenější Hron)? V blízkosti 
Nitry se nachází Chrenová. Nebo jde jenom 
o shodu Krok – Bořivoj?

Když píše Kosmas o Krakovu, má na mysli 
skutečně polský Krakov? Nemá na mysli místo 
spojené s Krokem – Nitru? Nemíní hradem 
Krok (I, 3), třebaže jej situje ke vsi Zbečnu, 
hradiště Starou Kouřim?  

O Václavově rodišti se legendy nezmiňují. 
Měly vážný důvod rodiště zamlčet nebo se 
automaticky předpokládalo, že jeho rodištěm 
je Pražský hrad, a proto o rodišti nepsaly? 
Kosmas se zmiňuje o předáku Vackovi (I, 
35), že byl  narozený pod selským mlýnem. 
Kdo je Vackem? Kosmas ho totiž nechává - 
jako jiné postavy, za nimiž se někdo skrývá 
- oslepnout (III, 40): „Roku od narození Páně 
1114. V měsíci květnu na rozkaz pana Oty byli 
Prostěj a jeho zeť, jenž slul ,tichý Vacek‘ … 
oba zbaveni zraku.“ V epizodě III, 34 píše, 
že Ota řekl bojovníkům, kteří ho hlídali 
uvězněného na Vyšehradě: „… toho si Vacek, 
člověk ničemný, přál, tak na podnět Prostějův 
činí.“ Ota je zde historiky chápán jako Ota II., 
údělný kníže olomoucký. Není však zde Otou 
Boleslav I. a Vackem kníže Václav? 

Historikové berou Vacka jako významného 
předáka. Slova narozen pod selským mlýnem 
chápou podle poznámky v Kosmově Kronice 
české takto (2005, s. 259): „Kosmas měl na 
mysli žernov, ruční rotační mlýnek na obilí... 
Toto zařízení stálo v jizbě a rolníci spávali, 
rodili se a umírali pod ním... Vacek byl tedy 
neurozeného původu. Přesto se dokázal prodrat 
mezi nejmocnější předáky... schopní jedinci 
mohli dojít nejvyšších úřadů bez ohledu na svůj 
původ.“

Když Kosmas píše (přičemž některá 
jména přejímá z Kristiana) o Pšovu, o Srbsku, 
o selské vsi, o Žatci jako sídelním hradu 
Lučanů, možná o Stodoru (od stod- ?, strus. 
stod7 = kůl), tak má – podle mého názoru 

– na mysli dnešní Valy u Mikulčic (či jiné 
velkomoravské hradiště na Moravě nebo Dyji). 
Neklade sem i selský mlýn? Nenarodil se 
Václav pod Valy u Mikulčic, tedy v Pohansku? 
Není Pohansko místo, odkud přišla mocenská 
skupina Vršovců, do níž myslím Václav 
patřil? Vrše slouží k lovu a Pohansko se snad 
jmenovalo Lovetingrad, Lauentenburch. Když 
Durynk (Kaich?) chtěl zavraždit knížecího 
syna (Strojmírova? = Spytihněvova?), šel 
s ním lovit ryby. (Část Lovetin- sice nemusí 
souviset s lovem, takže nejde o významovou 
souvislost, ale kdo nazval jednu mocenskou 
skupinu Vršovci, mohl z části Lov- vyjít.) 

Nyní k roku 1114. V Kosmově Počíná se 
omluva téhož děkana... k třetí knize téhož díla 
(kroniky) si můžeme přečíst mj. následující: 
„...užitečnější jest, abychom docela pomlčeli 
o nynějších lidech nebo časích, nežli abychom 
mluvíce pravdu – a pravda vždy plodí nenávist 
– neměli z toho nějakou škodu.  (…) Proto se 
nám zdá  mnohem bezpečnějším vypravovati 
sen, o kterém nikdo nevydá svědectví, než psáti 
o činech žijících lidí. A z té příčiny zanecháváme 
potomkům, aby šíře vylíčili jejich skutky; aby 
nás však nikdo nevinil, že jsme jich pominul, 
aniž jsme se jich dotkli, budeme se přece 
snažiti, abychom něco málo z nich v krátkosti 
zaznamenali.“

Kapitoly třetí knihy jsou často uvedeny 
letopočty, a to od roku 1094 (první letopočet 
v textu třetí knihy je 1093) do roku 1125, 
do údajné Kosmovy smrti. (Předpokládám, 
že Kosmas zemřel nejméně o deset let 
později.) V těchto letech vládli a žili Kosmovi 
současníci. Jestliže však, jak napsal, hodlá ve 
třetí knize o současnících jen v krátkosti 
něco zaznamenat a dá přednost vypravování 
snu, o kterém nikdo nevydá svědectví 
(domnívám se, že svým snem nemyslí jenom 
první a druhou knihu), v jakém poměru jsou 
potom tyto dvě časové složky ve třetí knize 
kroniky zastoupeny? Kdy je Vladislav skutečně 
panovníkem Vladislavem I. z počátku 12. 
století a kdy se za ním skrývá kníže Václav 
žijící kolem roku 900? Je tichý Vacek zbaven 
zraku (jména) v roce 1114, nebo je zraku 
zbavena jiná osoba (kníže Václav?) počátkem 
10. století? 

Jak se Václav a Boleslav původně 
jmenovali?

Přečtěme si, co o jménech Václav 
a Boleslav píše D. Třeštík (2009, s. 160): „...
jména Václav a Boleslav znamenají totéž: ,Více 
slávy‘. To byl jednoznačně a nezaměnitelně typ 
pojmenování dvojčat, tedy polobožských bytostí. 
V indoevropské tradici bylo pravidelně jedno 
z dvojčat božského a druhé lidského původu. 
Legendární tradice sice věděla, že Boleslav 
byl mladší než Václav, ale to neznamená, že 
to věděla také tradice lidu. V každém případě 
musel být tlak tohoto obecně známého mytému 
(skladebného prvku mýtu) na paměť lidu 
neobyčejně silný, i když pro to nemáme žádné 
výslovné doklady. Václavovi by tu pak připadala 

ona božskost a Boleslavovi světskost.
Vezmeme-li v úvahu i bratrovraždu, musel 

se nasouvati další obecně známý mytém, motiv 
vraždy mezi dvojčaty jako zakladatelský akt. 
Nejznámějším příkladem je tu případ Romula 
a Rema, z jejichž krvavého sporu vzešel Řím. 
Myšlenkový základ tohoto mytému byl v tom, že 
radikální převrat v uspořádání lidské společnosti 
musí mít na svém počátku čin tak rázný, že 
přesahuje všechny obecně známé normy, musí 
to být svým způsobem čin šílený. Jen takový 
zásah mohl v archaické společnosti, založené 
beze zbytku na tradici, přivodit změnu. Nemohl 
ho také provést obyčejný člověk. Římané 
se nepovažovali za potomky Romula, vraha 
a faktického zakladatele Města, nýbrž jeho 
oběti Rema, jemuž také připadla v této dvojici 
božskost.“

D. Třeštík neřeší otázku, odkdy byli Václav 
a Boleslav nositeli těchto jmen. 

V úvahu připadají tyto možnosti:
1. Jména Václav a Boleslav jsou původní 

jména těchto dvou Přemyslovců.
2. Jména Václav a Boleslav získali tito 

Přemyslovci v pozdějším věku (např. při křtu 
v dospělosti).

3. Jména Václav a Boleslav jim daly až 
legendy.

4. Každého z obou Přemyslovců se týká 
jiná možnost z 1 až 3. 

Domnívám se, že první možnost je málo 
pravděpodobná. Na to se mi zdají jména příliš 
účelová (jména nomen omen). Jako taková 
se mohou jevit i některá další jména osob 
spjatých s václavskou a ludmilskou legendou. 
Takovým jménem může být jméno Vratislav – 
navratitel slávy. (Je jistě náhoda, že část Vrat- 
je i součást hydronyma Svratka, jak se dříve 
nazývala i dolní část Dyje.) Dalšími jmény, 
v nichž můžeme cítit ruku legendistů, mohou 
být jména Střezislava, Ludmila, Drahomíra 
(u ní je možné i vysvětlení milující slávu jako 
kontrast k Ludmile).

Zkusme nyní řešit otázku, jak se mohl 
jmenovat Boleslav. Že se jmenoval jinak, 
snad napověděl Kosmas tím, když napsal 
(I, 41): „Roku od narození Páně 1037. Zemřel 
kníže Boleslav, jejž Měšek oslepil.“ Citát je z té 
části Kosmovy kroniky, kde je Václav schován 
za Měškem a kde je zřejmě třeba odečíst 
od tohoto letopočtu 100 let. (Historikům 
polský kníže Měšek do Kosmovy kroniky 
rovněž nezapadá. Domnívají se, že na jeho 
místě má být většinou jmenován Boleslav 
Chrabrý.) Měška Kosmas neoslepuje, neboť 
již samo jeho jméno znamená slepec. A byl 
to budoucí světec (v citovaných větách 
Měšek), který tím, že se po svém zabití 
stal Víceslavným (Václavem), způsobil, že 
kníže, který budoucího světce podle legend 
zavraždil, ztratil rovněž své původní jméno 
a získal jméno Víceslavný -  Boleslav (aby 
byl na tomto světě na stejné úrovni jako 
Václav). Zabitý kníže Václav se měl stát nejen 
světcem, ale i faktickým zakladatelem Města - 
státu (Remem). A.je to také Václav, kdo pod 
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vzal patrně původ německý název Chaloupky 
„Bärenhäusel“.
 Na obchodech smíšeným zbožím s ne-
vzhlednými výklady bývala zavěšena homole 
cukru a nad úzkým vchodem visíval obyčej-
ně pletenec citrónů. Někteří obchodníci, kteří 
se učili nebo byli na zkušené ve větších měs-
tech, pojmenovali své obchody smíšeným zbo-
žím „Zum Matrosen“ a druhý „Zum Bergk-
nappen.“ Dřevěné tabule s křiklavými byly 

každodenně zavěšovány na zeď. 
 Převážná většina obyvatel-

stva věnovala se u nás zeměděl-
ství, také i někteří řemeslníci 

byli na ně též částečně od-
kázáni. Ještě před 60–70 
lety byly u nás zastou-
peny takřka všech-
ny řemeslné živnosti. 
Nejpočetnějšími byly 
tkadlci, takřka v kaž-
dém menším domě na 
předměstí bylo slyšeti 
klapání stavu. Tkaly se 
hrubé pytloviny, bar-

chety, kanafasy, později 
pak sametové i hedvábné 

látky. Tovární (strojní) vý-
roba však pozvolna ruční sta-

vy umlčovala, tkadlci vegetovali 
ještě mnoho let, pracovali však jen 

jako námezdní dělníci pro faktora a ten zase 
pro továrnu. 
 Na druhém místě byli zastoupeny barvíři, 
kteří vyráběli šátky a barevné látky na šaty pro 
ženy. Řemeslo barvířské té doby velmi dobře 
prosperovalo. Největší dílnu měl v letech še-
desátých min. století Augustin Křivánek (otec 
mecenáše Křivánka), č. 73 na náměstí, jenž 
snad zaměstnával až 15 dělníků, přesto však po 
několika letech živnosti zanechal, věnovav se 
polnímu hospodaření a vedení Horního mlýna. 
Druhá větší a renomované dílna udržovala se 

od dávných dob v rodině Zezulově, č. 65 v Bar-
vířské ulici. Tehdy byl jejím majitelem Felix Ze-
zula, jenž ji později vedl se svými syny Janem, 
Ferdinandem a Vilibaldem. Výrobky toho kdysi 
kvetoucího řemesla byly sice hledané a také do 
jiných krajů exportované, ale během let vytlači-
ly je jiné moderní látky, a tak byla tato živnost 
ponenáhlu odsouzena k zániku. 
 Mezi nejstarší řemeslné živnosti patřilo též 
voskařství Václava Kubíčka, které přičiněním 
jeho nástupce Theodora Kubíčka vzrostlo ve 
výnosný podnik. Když pak jeho syn Vladimír, 
jenž měl živnost jednou převzíti, se stal obětí 
automobilové nehody, vzdal se Theodor Ku-
bíček tohoto dobře prosperujícího podniku 
a uchýlil se do soukromí. 
 Tovární výroba vytlačila i jiná řemesla, je-
jichž mistři měli daleko dobrou pověst jako 
hřebenářské, čepičářské, mydlářské, cvokář-
ské, punčochářské, soukenické, kožulužské, 
nožířské, dýmkařské a jiné. Výrobců dýmek 
bylo u nás několik, vyráběli různé druhy dý-
mek, ale povětšině takzvané „derflíčky“ (tva-
rem podobné takzvaným „gipsovkám“), jež 
byly oblíbeny v Rakousích a měly tam dob-
ré odbytiště, patrně je počal vyrábět dýmkař 
z Derflíka. 
 Ruční výroba dýmek nebo fajfek vyžado-
vala mnoho zdlouhavé a piplavé práce. Byly 
zhotovovány z olšových nebo břízových dobře 
fládrovaných pařezů (říkalo se jim halvy), jež 
dýmkařům prodávali drvaři, ponejvíc z pan-
ských lesů kolem Libštejna. Čím tvrdší bylo 
dřevo, tím lepší byly fajfky. Takový náležitě 
vysušený pařez byl rozřezán obloukovou pi-
lou na plásty, na nich byly pak podle plecho-
vé formy nakresleny obrysy dýmek tak, aby 
každý kousek dřeva byl zužitkován a pak byl 
každý tvar menší pilkou vyřezán. Byly dělány 
dýmky z jednoho kusu nebo ze dvou (s odlé-
vákem), tvarem podobné známým porcelán-
kem. Nejmenší a nejhledanější druh „deflíč-
ky“ byl trojí velikosti. 

pokračování příště

Obchody a řemesla
 Většina obchodů bylo tehdy v rukou ži-
dovských, obchody textilním zbožím všech-
ny. První křesťanský obchod toho oboru 
založil Jan Zezula. Také firmy obchod-
níků a řemeslníků byly většinou 
německé nebo německo-české, 
česko-německých bylo málo. 
Tehdy považovali se ještě 
měšťané za povýšenější 
nad předměšťany; proto 
také někteří řemeslní-
ci usedlí ve městě rádi 
používali k označení své 
živnosti zkráceného pří-
vlastku „bürgerlicher“. 
Tak například „bürg“. Ri-
emermeister“ (řemenář), 
„bürg. Lebzelter“ (perní-
kař) atd. Mnohá firma byla 
též směšně chybná. Tak měl 
jistý podkovář na stěně připev-
něnou velkou podkovu s nápisem 
„gebrifter Hufschmid“. 
 Někteří živnostníci označovali své obcho-
dy jen jménem, aby měli na domě na ozdob-
né tyči zavěšen štít s nějakým výstižným imi-
tovaným jejich výrobkem, například voskáři 
velkou svíci (paškál), řemenáři koňský ohlav, 
pekaři velký rohlík, kováři podkovu, zámeč-
níci velký klič, knihaři velkou knihu, obuv-
níci velkou botu nebo střevíc apod. Na hos-
tincích býval zavěšen ověnčený hrozen a na 
Chaloupce jest dosud připevněn prastarý 
štít, na němž visíval plechový medvídek dr-
žící v tlapkách pohár pěnivého piva. Odtud 

jménem Libuše věští slávu Prahy. A nejen 
věští, on v ní jako Václav zřejmě dokonce 
staví to, co bylo v době tvoření václavské 
legendy považováno za velmi důležité: staví 
kostel sv. Víta. Z Kosmy snad můžeme vyčíst 
i jisté zpochybnění Václavova autorství 
(I, 18): „Služebník Boží Václav zanechal 
kostel, vystavěný v hlavním sídle v Praze ke 
cti svatého Víta mučedníka, neposvěcený, 
protože smrt ho předešla.“ Pokud Václav 
nebyl stavitelem kostela, můžeme uvažovat 
o tom, že Kosmas, děkan pražské kapituly 
při sv. Vítu, byl sice ochoten zalhat, že 
Václav byl stavitelem kostela, ale nebyl 
již ochoten lhát o takovém aktu, jako je 
posvěcení kostela. A dále: Nezpochybňuje 
Kosmas tvrzení, že Václav nechal postavit 
kostel sv. Víta i v I, 15? Píše totiž: „...o 
tom, jak... dosáhl kníže Bořivoj svátosti křtu 
nebo... který kníže které kostely či kolik jich 
nově jako věřící křesťan zřídil, o tom o všem 
jsme raději volili pomlčeti než čtenářům 
nechuť způsobiti proto, že jsme to již čtli 

sepsáno od jiných...“ Jde o skutečný důvod, 
proč o tom Kosmas nepsal?

Domnívám se, že Kosmas nám potichu 
řekl, že Boleslav I. zemřel roku 937, nahlas 
nechává Boleslava zemřít později (I, 21): „Roku 
od narození Páně 967. Dne 15. července kníže 
Boleslav... pozbyl knížectví... spolu s životem.“ 
(Některý prameny vedou k domněnce, že 
Boleslav I. vládl až do roku 972.) V I, 23 
Kosmas uvádí: „Roku od narození Páně 968. 
Zemřel předák Vok.“ Kosmas považoval za 
důležité Voka zmínit. Na druhé straně je 
podivné, že o této postavě dále nenapsal 
ani slovo. Domnívám se, že Kosmas nechal 
Voka zemřít tak brzy (po roce) po Boleslavovi 
proto, že chtěl naznačit, že Boleslav a Vok 
je jedna a tatáž osoba. Že původní jméno 
Boleslava I. je Vok. Pod změněným jménem 
Vojen ho Kosmas zařadil mezi mýtická 
knížata. Vok i Vojen (Vojen = bojovník) 
jsou zřejmě domácké podoby jména jiného, 
„oficiálního“. Naše knížata raného středověku 
měla jména složená. Které složené jméno by 

přicházelo v úvahu? Z 9. a 10. století známe 
jména Bořivoj, Vojtěch, Vladivoj, snad do té 
doby patří i Vojslav. M. Knappová (2008, s. 
281) také uvádí: „Vok – staročeská formální 
obdoba  j. Vlk“. Je možné, že se nám původní 
Boleslavovo jméno objevuje v Kosmovi v III, 
56: „...kněz... oznámil na hradě Hlohově, co 
se stalo. Správce toho hradu Vojslav...“  Pod 
Hlohovem si v této epizodě představuji 
Olomouc jako významný bod panství 
severního knížete Boleslava (Vojslava?).

Z výše uvedených jmen bych se pro 
Boleslava I. klonil ke jménu Vladivoj. Ze jmen 
Vladivoj a Boleslav snad vytvořil Kosmas 
v lucké válce pro Boleslava jméno Vlastislav 
(V. Machek, 1968, s. 693: „vlast: pův. to, čemu 
se vládne“). Kníže Vladivoj (1002–1003) možná 
nese původní Boleslavovo jméno. V lucké 
válce, kde Kosmas Vlastislava (Boleslava I.?) 
charakterizuje a nechává ho hovořit (I, 10), 
je možná jméno Vladivoj skryto ve slovech: 
vládne mocí – nepůjde-li na vojnu. 
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Společenská rubrika  
září 2012

Naši jubilanti

Josef Sedláček
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti.

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 16. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 6. září 2012
16/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání

b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise

c)  kupní smlouvu na odkoupení pozemkové 
par. č. 199/27 o výměře 879 m2 v obci Bis-
kupice a katastrálním území Biskupice u Je-
víčka včetně přípojek v ceně 93 660,- Kč od 
pana Alexis Regueyra Bolaňos, bytem Zámek 
14, 679 63 Velké Opatovice a paní Miroslavy 
Štarkové, bytem Plechtinec 3, 569 41 Městeč-
ko Trnávka zpět do majetku obce

d) cenovou nabídku na obložení soklu  domu 
čp. 11 v obci Biskupice v rámci obnovy veřej-
ných prostranství v obcích regionu Moravsko-
třebovska a Jevíčska od firmy KOLP spol. 
s.r.o., Dr. Jánského 36, 571 01 Moravská Tře-
bová, IČ: 60110066 v částce 48 773,- Kč vč. 
DPH a příspěvek obce Biskupice regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska ve výši 75 291,-Kč 
na tuto akci jako podíl nákladů obce formou 
smlouvy o poskytnutí příspěvku Regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska ve výši 32 093,- Kč 

e) výsledek výběrového řízení na poříze-
ní nového územního plánu obce Biskupice 
a smlouvu o dílo s vítěznou firmou Ing. arch. 
Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, 561 12 
Brandýs nad Orlicí, IČ: 73773085 za nabídko-
vou cenu ve výši  250 000,- Kč 

f) žádost  ze dne 31.7.2012 o koupi pozemku 
a smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pro-
dej pozemku par. č. 199/27 o výměře 879 m2 
v obci Biskupice a katastrálním území Bisku-
pice u Jevíčka paní Olgy Daňkové, trvale by-
tem K.H. Borovského 475, 569 43 Jevíčko, za 
účelem výstavby RD

g) žádost ze dne 28.8.2012MŠ Biskupice, 
okres Svitavy Biskupice 144, 569 43 Jevíčko 
o povolení výjimky počtu dětí ve třídě na 28 
dětí, pro školní rok  2012/2013

h) žádost ze dne 28.8.2012MŠ Biskupice, 
okres Svitavy Biskupice 144, 569 43 Jevíčko 
o použití částky 6 235,81 Kč z prostředků re-
zervního fondu na nedoplatek plynu za obdo-
bí 17.6.2011 až 15.6.2012

16/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) informaci starosty o přípravách 14. ročníku 
Biskupického kaléšku, který bude spojen s vý-
ročím oslav 750.let od první písemné zmínky 
o obci

b) informaci starosty o sdělení České pošty 
s.p. ve věci navrhované změny omezení pro-
vozních hodin na poště v obci

16/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) pověřuje starostu obce k podpisu smluv 
uvedených  v bodě 16/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

POZVÁNKA  
Stezka odvahy

V sobotu 20. října 2012 v 18.30 hod. přijď-
te všichni, kteří se rádi bojíte na náves před 
Obecní úřad.
Bude pro Vás připraven už sedmý ročník 
„Stezky odvahy“. Trasa povede hlubokým, 
tmavým a hustým lesem, který bude plný blu-
diček, skřítků, hejkalů, rusalek... Na všechny 
odvážné bude na konci „strašidelné“ cesty če-
kat teplý čaj a něco dobrého k snědku.
Baterky nechte doma, nebudete je potřebovat.
Těšíme se na všechny odvážlivce – malé i velké.

Helena Neuerová, ČČK 

PROHLÁŠENÍ OBCE
Vzhledem k vyhlášení prohibice vydáváme toto prohlášení:

14. ROČNÍK BISKUPICKéHO KAléŠKU SE USKUTEČNÍ V OHláŠENéM 
TERMÍNU – V SOBOTU DNE 6.řÍJNA 2012 S PřIPRAVENýM BOHATýM 

KUlTURNÍM PROgRAMEM. 
Jedinou možnou změnou bude to, že se v případě trvající prohibice nebude nalévat alko-

hol s vyšším obsahem alkoholu, než bude povoleno.
Nadále doporučujeme sledovat stránky obce www.biskupice.cz, kde budou zveřejňovány 

případné další doplňující informace.
Dalibor Šebek, starosta obce

U P O Z O R N Ě N Í
Oznamujeme občanům, že v pátek 12. října 
2012 bude do naší obce před  budovu Hasičské 
zbrojnice přistaven kontejner na směsný ko-
munální odpad. Kontejner bude přistaven  od 
pátku 12. října 2012 do pondělí 15. října 2012.

Směsným komunálním odpadem se rozumí 
zejména:
všechen odpad který se nevleze do popelnic, 
papír, lepenka (lepenkové obaly větších roz-
měrů), sklo (obaly větších rozměrů např. de-
mižony, okna, zrcadla, textilní materiál (např. 
koberce), dřevo (např. vyřazený nábytek, od-
pad z prořezávek dřevin), matrace,  plasty 
(např. obaly větších rozměrů – sudy), kovy 
(např. kovový nábytek, sudy), objemový od-
pad neobsahující nebezpečné látky atd.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad! 
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, vý-
bojky, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, barvy,

Pyžamové odpoledne 
– ohlédnutí

V sobotu 25.srpna proběhlo pyžamové odpo-
ledne – aneb rozloučení s prázdninami. Děti 
i dospělí se dostavili v rozmanitých a hlavně  
slušivých nočních úborech. Čekalo je odpole-
dne plné her, soutěžení a dobré hudby. Mohli 
si vyzkoušet, jaké to je, soutěžit a tančit v py-
žamech či nočních košilkách. O legraci nouze 
nebyla.

Helena Neuerová, ČČK 
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Chornické osmičky aneb krásky v akci
V sobotu 8. září, se v Chornicích konalo 
hasičské klání, v němž hraje hlavní roli pře-
nosná motorová stříkačka PS-8, tedy legen-
dární „osmička“, která v polovině 50. let 
znamenala revoluci ve vývoji požární tech-
niky.Titulek je samozřejmě zapotřebí brát 
s lehkou nadsázkou, nicméně i zde platí 
známé pořekadlo o každém šprochu… Sa-
mozřejmě míněno s nadhledem. 
Chornické osmičky se konají vždy začátkem 
září. Postupem času se mírně pozměnila 
pravidla, ale základní myšlenka pořádat tyto 
závody zůstala. Za krásného počasí do obce 
zavítalo rekordních 16 družstev, z toho 11 
mužských a 5 družstev žen. Náš sbor vsadil 
tentokrát na 2 družstva mužů a 1 družstvo 
žen. Soutěž probíhala na dva pokusy v po-
žárním útoku a lepší čas se započítal do 
konečného pořadí. Síla a bojovnost mužstev 
byla patrná hned od prvního pokusu. Staré 
mašiny, některé i z roku 1950 nám svojí lad-
ností a zvukem ukázaly svoji krásu.
Přestávku zpestřili rozhodčí, kteří se starou 
PS-8 z roku 1942, předvedli požární útok. 
Tento stroj se našim místním hasičům po-
dařilo velmi těžce získat, ale nadšení a  ně-

kolikaměsíční práce se vydařila a mašina 
ukázala, že co je staré, nepatří do starého 
železa odkud jsme jí vytáhli. Poctu poprvé 
nastartovat dostal hlavní rozhodčí pan Mi-
chal Počka společně s ostatními rozhodčí-
mi. Po krátké přestávce se závody opět roz-
běhly a dopadly velmi dobře pro naše ženy, 
které získaly krásné 1. místo v kategorii 
žen. Muži Chornice A  2. místo a  Chorni-
ce B 3. místo. Putovní pohár starosty obce 
vyhráli muži ze Staré Rovně, kterým blaho-
přejeme.
Ale jak to bývá v nejlepším se nemá pře-
stat. Když naši pořadatelé viděli sílu druž-
stev, vymysleli dodatkovou soutěž. Požární 
útok, který se bude skládat se 4 členů druž-
stva místo 7 členů. Soutěž byla dobrovolná, 
a tak se přihlásilo jen 6 družstev, z toho 1 
družstvo žen s Březinek, které se nebály jít 
do boje s muži. Ale hasiči se ničeho nebo-
jí mají sílu bojovat a ukázali nám, že i to 
se dá zvládnout. Slíbenou tekutou odměnu 
si odvezla družstva na prvních 3 příčkách 
– Březinky, Stará Roveň a Gruna.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat obci 
Chornice, rozhodčím, pořadatelům, zúčast-

Michal Počka a 70 let stará „mašina“ v akci

něným družstvům, ale především panu 
Michalu Počkovi, který celé odpoledne ko-
mentoval závody.
Za SDH Chornice jednatel Pohanka František

Více fotografií na:
www.sdhchornice.estranky.cz
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Lampionový průvod
Sbor dobrovolných hasičů Chornice ve 
spolupráci s Obcí Chornice, pořáda-
jí v předvečer státního svátku tradiční 
lampionový průvod. Akce se uskuteční 
v sobotu 27. 10. 2012. Sraz účastníků je 
v 18,00 hodin u bývalého závodu KRAS. 
Průvod bude zakončen před kulturním 
domem, kde bude pro účastníky připra-
veno drobné občerstvení. Všichni jsou 
zváni.

ZPRÁVY Z CHORNIC

Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schvaluje:

1. program veřejné schůze s doplněním 
dle přiloženého programu

2. návrhovou komisi ve složení H. 
Němcová a J. Vyhlídal

3. podporu žádosti firmy S&M 
Develop, ve smyslu směny pozemku 
s pozemkovým fondem, s cílem 
budoucí možné realizace biocentra 
s vodní plochou

4. rozpočtové opatření  č.5/2012 
a úpravy rozpočtu dle přílohy

5. přidělení bytu v č.p. 158 na základě 
žádosti p. Petru Továrkovi ml.

6. dodatek č. 1 ke smlouvě na výměnu 
oken a vchodových dveří v budově 1 
st. ZŠ

7. smlouvu o dílo s firmou Matoušek 
CZ, na provedení rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace v ul. 
Trnavské

8. příspěvek TJ Sokol na dětský den ve 
výši 3 000 Kč

9. zrušení výběrového řízení na výběr 
zhotovitele ČOV a kanalizace 

Chornice a ukončení spolupráce 
s firmou JUSTITIA

10. příspěvek na fasádu manž. 
Šteflovým a Z. Popelkové, 10 000 Kč

b) bere na vědomí:
1. informace k žádosti firmy S&M 

Develop
2. informaci o plnění usnesení 

z minulé schůze
3. informaci předsedy fin. výboru 
4. informaci starosty o nových 

žádostech o přidělení obecního bytu
5. informaci starosty o rozšíření 

smlouvy na výměnu oken ve škole, 
ze kterých vyplývá dodatek č.1 ke 
smlouvě

6. informaci starosty o okolnostech, 
které vedly návrhu na zrušení 
výběrového řízení pro ČOV 
a kanalizaci a ukončení spolupráce 
s firmou JUSTITIA

7. informaci k rekonstrukci vodovodu 
a kanalizace v ul. Trnavské

8. informaci o stavu využívání dětské 
poradny MUDr. Nádeníčkovou 

a o možnosti jiného využití těchto 
prostor

9. informaci o plánované dražbě domu 
č.p. 143 v ul. Nádražní

10. informaci p. Vašíčka o znečišťování 
Kelinského potoka

11. návrh p. Křížové k úpravě nájmu 
za  pronájem KD organizacím, pro 
konání výročních schůzí

c) ukládá:
1. starostovi obce oslovit MUDr. 

Nádeníčkovou ve vztahu 
k pronajímání dětské poradny

2. starosta obce projedná s firmou 
Chornická ZOS a.s., dodržování 
čistoty silnic

d) pověřuje
1. starostu obce k účasti na dražbě 

bytového domu č.p. 143  v ul. 
Nádražní

Mgr. Jaroslav Vyhlídal, Hana Němcová

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chornice 
konaného dne 17. 9. 2012, č. 7/2012

Naši jubilanti
v měsíci říjnu 2012

Jiří Konečný
František Smítal
Zdeněk Kadlec

Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Divadelní představení

Pták Ohnivák a liška Ryška
Obec Chornice, zve všechny malé i velké na 
vystoupení divadelního souboru z Městečka 
Trnávky, který nám zahraje pohádku „Pták 
Ohnivák a liška Ryška“. Představení bude 
sehráno v neděli 28.10.2012 v kulturním 
domě v Chornicích. Zahájení je v 15,00 hodin 
a vstupné je pro děti do 15 let 25,- Kč, ostat-
ní 50,- Kč.  Všichni jsou srdečně zváni - děti, 
rodiče, prarodiče...

Petra Janů v Chornicích
Obec Chornice zve veřejnost na  vystoupení 
zpěvačky Petry Janů za doprovodu pianisty 
Karla Štolby. Akce se uskuteční v neděli 7. 10. 
2012 v kulturním domě v Chornicích. Zahá-
jení je v 16,00 hodin. Vstupné ve výši 150 Kč 
je možno zakoupit v předprodeji, v kanceláři 
obecního úřadu v Chornicích, nebo na mís-
tě za 200 Kč. Bližší informace poskytneme 
v pracovní době na telefonním čísle - 461 327 
807. Těšíme se na vaši účast.

PRODEJ lEVNýCH 
ODĚVŮ

paní Navrátilová

ve středu 17. října 2012 
od 10:00 do 15:00 hod. 
v Kulturním domě 
v Chornicích.

50% SlEVA
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Obec Jaroměřice

Jak dopadla prázdninová soutěž?

Čtyřnohý Jaroměřický pohár se vydařil

Vyhodnocení dětské prázdninové soutěže 
VŠUDYBYl a VŠECHNOZNAl 2012, vyhlá-
šené Obecní knihovnou Jaroměřice.
V podmínkách soutěže bylo:
1. vyplnění testu o historii obce – 10 bodů
2. záznamy o všech navštívených místech během 
prázdnin, doložené vstupenkami, razítky aj. Za je-
den záznam – 1 bod
3. ukázka, popř.vystavení výtvarného výrobku či 
výkresu, zhotoveného o prázdninách – 10 bodů
4. záznam o přečtené knize – jedna kniha 10 bodů
Aktivně se soutěže zúčastnilo 25 jaroměřických 
dětí, i těch, které trávily v Jaroměřicích prázdniny.
Oceněné děti jsou rozděle-
ny do 4 kategorií:
1. kategorie – předškoláci
 1. Klvač Dominik 
 2. Marouchi Alya
 3. Křička Martin
 3. Kopúnová Markéta 
2. kategorie – 1. – 3. třída
 1. Marouchi Myriam
 2. Soural Josef
 2. Křičková Vendula
 3. Lexmanová Doubravka
3. kategorie – 4. – 6. třída
 1. Mašínová Denisa
 2. Soural Jan
 2. Neuerová Anna
 3. Parolková Adéla
4. kategorie – 7. – 9. třída
 1. Souralová Anna
 1. Koudelková Eva 
 2. Fiandová Milena
 3. Kovalíková Pavla
Prázdninová soutěž splnila očekávání. Děti nadše-
ně sbíraly razítka a z navštívených míst vlepovaly 
vstupenky. Poctivě vyplnily testy, doufejme, že si 

Druhá zářijová sobota patřila v obci pod Kal-
várií loveckým psům. Pod patronací Okresního 
mysliveckého spolku ve Svitavách, Myslivecké-
ho sdružení Hék Jaroměřice, Obecního úřadu 
Jaroměřice a časopisu Myslivost se zde totiž 
konal II. ročník Podzimních zkoušek ohařů 
a malých plemen o Jaroměřický pohár s mož-
ností získat titul CACT. Ke klání přihlásili ve-
směs zkušení vůdci celkem dvanáct svých čtyř-

důležité informace zapamatují. Knihovnu vyzdo-
bily pěknými výkresy a jinými výrobky. Některé 
více četly a méně cestovaly, jiné naopak. Záznamy 
v deníčcích jsou velmi pestré a rovněž jsou vysta-
veny v knihovně. Ve středu 12. 9. 2012 ve 14.00 
hodin byla soutěž ukončena a účastníci odměněni 
cenami, které velkoryse dodala společnost Euro-
media Praha.
Děkuji dětem za vynaloženou snahu, rodinám za 
podporu a společnosti Euromedia za sponzorství. 
Deníčky mohou sloužit i nadále, příští prázdniny 
bude zajisté pokračování.

Vaše knihovnice

nohých svěřenců, aby v náročných pracovních 
disciplínách předvedli sboru rozhodčích v čele 
s vrchním JUDr. Bohumilem Hotařem své do-
vednosti. Soutěžilo se v okolí Jaroměřic, napří-
klad nedaleko Kadrmany, v okolí Podhájského 
mlýna, v lokalitě Padělky, ale třeba i na biocen-
tru Finsterlova hlubina, kde probíhala nejatrak-
tivnější disciplína vodní práce.
Zahájení celodenního klání se uskutečnilo ve 
sportovním areálu Na Čtvrtničkách, stejně jako 
závěrečné vyhodnocení s bohatým mysliveckým 
občerstvením a kulturním programem. A kdo 
zvítězil? Až na jeden případ všichni, neboť vůd-
ci prokázali své kynologické dovednosti a pej-
sci velice dobrou práci a schopnost praktické 
lovecké upotřebitelnosti. Nejlepší si pak z Jaro-
měřic odvezli poháry a věcné ceny. Akce byla 
velice dobře organizačně zvládnuta a již dnes se 
všichni těší na třetí ročník, který se uskuteční 
v roce 2014.

Text a foto: OKO

První den ve škole
Tak už nám to začíná – pouzdro, knížky, sva-
čina...
Tento nápis vítal v 1. třídě jaroměřické Základ-
ní školy 3. září 2012 třináct nových prvňáčků, 
kteří přišli poprvé do školy v doprovodu svých 
nejbližších.
Pan ředitel Mgr. Fr. Václavek svým optimistic-
kým proslovem popřál dětem i rodičům do no-
vého školního roku. K jeho slovům se připojili 
i starostové pan Rostislav Grulich a biskupický 
pan Dalibor Šebek. Všechny přítomné pozdravila 
za SPOZ v zastoupení předsedkyně knihovnice 
H. Vykydalová, těšící se nové budoucí čtenáře.
Po slavnostním úvodu se noví prvňáčci se-
šli s ostatními žáky školy v prostorném át-
riu, kde byl oficiálně zahájen nový školní rok 
2012–2013.
Ať se vydaří pedagogům i žákům!

Vernisáž a výstava obrazů 
ing. Václava Marka  

„Toulky krajinou“ 
Rádi se vracíme do míst, která nás v životě pří-
jemně oslovila nebo v nás zanechala milé vzpo-
mínky. Při návštěvě výstavy obrazů jaroměřic-
kého rodáka pana ing. Marka jsme obklopeni 
řadou pohledů na nejrůznější místa u nás i v za-
hraničí, která jsou výtvarníkovi blízká.
Procházíme se rodnými Jaroměřicemi, současný-
mi V. Opatovicemi, Jevíčkem, horami Tater, zvl.
autorovi milými jižními Čechami, francouzskými 
pobřežími, kouzelnou přírodou Žďárska, okáza-
lými Mar. Lázněmi... se všemi místy nás malíř 
seznamuje prostřednictvím dobře zvládnutých 
technik –olej, pastel, akvarel, sépie...
V Jaroměřicích prožil dětství a rád se vrací. Při 
vernisáži 7. 9. 2012 se setkal se svými vrstevníky 
i mnohými přáteli a hosty. Po výborném vystou-
pení hudební skupiny Jakuba Müllera a úvod-
ním slově se představil autor výstavy i jako vyni-
kající kytarista a zpěvák. Se svou paní, která se 
přidala s harmonikou, pobavili celou společnost.
Přátelská a podmanivá atmosféra se nese celou 
výstavou až dodnes. 
Můžete ji ještě v jaroměřické výstavní síni navští-
vit do 10. 10. 2012.  
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc říjen 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
Do 10.10. Výstava obrazů ing.Václava Marka
zpřístupněno v době provozu knihovny, vstupné dob-
rovolné
PO, ST  9-11, 13 – 16,  PÁ 13 -18  
1. -7. 10. TýDEN KNIHOVEN 2012
1.- 31.10. Výstavka knih „ Čteme o zdravém životním 
stylu“
Registrace nových členů zdarma, Literární hádanko-
vání 
2.10. úterý, 10.30 hodin, knihovna- VS
Setkání maminek a dětí v knihovně, „Knihy pro nej-
menší – odb.literatura pro maminky“ 
3.10. středa, cca 10.30 hodin v ZŠ
Beseda se spisovatelkou Věrou řeháčkovou, auto-
gramiáda, možnost koupi nových knih autorky á 150,- 
Kč, vítáni budou i dospělí příznivci této oblíbené spi-
sovatelky 
4.10. čtvrtek, 18.00 hodin, VS
,,Peruánské a bolivijské Andy“, beseda s již oblíbe-
ným cestovatelem RNDr. Ivo Müllerem 
5.10. pátek, 15.00 hodin, VS
Kytičkování – záložky do knížek z bavlnek, vlny nebo 
jiných různých materiálů
výtvarná dílna pro děti i dospělé s paní Marií Bedná-
řovou, vstupné 20,- Kč + malá hodnota spotř.materiá-
lu. Všechen materiál bude k dispozici. 
5.10. pátek, 17.30 hodin, VS
Astrohrátky s paní Alenou Málkovou, harmonizace 
vztahů, vývoj  Mayského roku 2012, vstupné 150,- Kč 
7.10. neděle, 14.00 hodin, sraz před Zámkem 
Procházka Jaroměřicemi s výkladem historika Mgr. 
Michala Schustera,
zakončení v Loretánské kapli na Kalvárii koncertem
17.00 hodin Koncert pěveckého sboru SCHOlA, 
vedeného Mgr. Petrem Pávkem 

10.10. středa, 15.00 hodin, zadní místnost ve dvo-
ře CŽP
Výtvarný kroužek pro děti s panem Zdeňkem 
Chvojkou, úvodní hodina kreslení, keramika a jiné 
výtvarné techniky, vstupné 20,- Kč 
12.-13.10. v pátek od 14.00 – 22.00 h , v sobotu od 
8.00 do 14.00 h ve výstavní síni CŽP
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2012
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR . ( popř. dru-
hé kolo 19.-20.října 2012) 
18.10. čtvrtek, 13.30 hodin, Penzion pro seniory na 
Kalvárii
Setkání dětí se seniory – vystoupení tanečního 
kroužku pod vedením Aleny Dosedlové, čteme s ba-
bičkami a dědečky 
19.10. pátek, 18.00 hodin, VS, 
„Čaje o šesté“, povídání o čajích a bylinkách 
s paní Zlatuší Knollovou
ochutnávka lahodného nápoje, ukázka různých dru-
hů čajů, možnost výběru 
20.10. sobota, 9.00 hodin, VS (v případě, že nebude 
2. kolo voleb)
Výtvarná dílna PATCHWORK 
23.10. úterý, v 18.00 hodin sraz před budovou ZŠ
Průvod s rozsvětlenými dýněmi na dvůr „Dvoustov-
ky“ (Centra života a podnikání)
cca v 18.30 h ve výstavní síni, výstavka knih s astro-
nomickou tematikou
Pohádky z Planetária a podzimní zajímavosti 
z astronomie p. Boženou Černohousovou z pro-
stějovské hvězdárny 
27.10. sobota, 16.00 hodin, VS CŽP
Meditace s ezoterikem Broňou, další z oblíbených 
setkání, vstupné 250,- Kč 

Připravujeme: 
4.11. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžu-
rovou 
9.11. pátek, 18.00 hodin, VS, 
„Jak být krásnými v každém věku“ něco z  teorie 
a ukázky péče o pleť a líčení
s paní Marcelou Varechovou, zástupkyní spol. 
Mary Kay 
11.11. neděle,  14.00 hodin, Pohostinství U Trojanů
Beseda s důchodci, s pohoštěním a hudbou skupi-
ny „Melodie“ 

Stálý týdenní rozpis:  
Kurz angličtiny s ing. ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP
Pondělky  1.skupina 15.00 h,  2.skupina 16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Ha-
nouskovou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordi-
naci nebo tel.: 724 288 524 
Pilates   s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP –
Pondělky   od 17.30 h
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
ZUMBA s gábi ve sportovní hale (pouze podle 
zájmu)
Pátky      od 17.30 hodin 

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

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

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

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

vyšují o 264 000 Kč
5. odkoupení pozemku p.č. 747/7 o výměře 904 m² 

od TJ Jaroměřice dle zápisu
6. paní Danu Christianovou jako zhotovitele zakáz-

ky Oprava pomníku obětem světových válek
7. nabídku ing. Branštetra na opravu místních ko-

munikací
8. souhlas s dělením a scelováním pozemků dle zá-

pisu
9. záměr bezúplatného převodu pozemků z vlast-

nictví obce Jaroměřice do vlastnictví Pardubic-
kého kraje dle zápisu

10. bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pardu-
bického kraje do vlastnictví obce Jaroměřice dle 
zápisu

11. smlouvu na hrobová místa dle přílohy
12. smlouvu o dílo č. 2012 1149 s OHGS Ústí nad 

Orlicí na zhotovení dokumentace k žádosti do 
OP Životní prostředí na zakázku Sběrný dvůr 
v Jaroměřicích

13. souhlas s udělením licence  ČSAD Ústí nad Orli-
cí na linku č. 680 794 Moravská Třebová – Jevíč-
ko – Boskovice – Brno

14. prodej parcely p.č. 2799 dle zápisu
15. záměr prodeje parcel p.č.2800/3, 2801/3 

a 2801/4 v obci v k.ú. Jaroměřice, které byly 
odděleny geometrickým plánem č. 544-517/2012

16. záměr prodeje parcel na výstavbu vodní plochy  
dle zápisu

17. finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč ČZS Jaro-
měřice na opravu vnějších omítek na Domě za-
hrádkářů

18. výpověď nájemní smlouvy na nebytový prostor 
na č.p. 200 dohodou a pronájem nebytových pro-
stor na č.p. 200 dle zápisu

19. pana Ladislava Sekaninu jako zástupce obce do 
Rady školy při Základní škole a mateřské škole 
Jaroměřice

23. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 12. 9. 2012 
20. finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč myslivecké-

mu sdružení Hék na ocenění v soutěži Jaromě-
řický pohár

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
21. návrh na vydání územního plánu Jaroměřice 

(dále ÚP) 
22. posouzení návrhu ÚP Jaroměřice krajským úřa-

dem
23. vyhodnocení výsledků projednání ÚP Jaroměřice 

s určeným zastupitelem 
24. odůvodnění ÚP Jaroměřice 
25. vyhodnocení stanovisek a připomínek ze spo-

lečného jednání o návrhu ÚP Jaroměřice 
tabulka B

26. vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek z  
řízení o návrhu ÚP Jaroměřice- tabulka C

27. výzvu k podání nabídek na zakázku Revitalizace 
zeleně návsi a Kalvárie

28. stanovisko KÚ Pk k žádosti o poskytnutí dota-
ce z Prostředků OP Životní prostředí na projekt 
Sběrný dvůr v Jaroměřicích

29. zápis z kontroly nahrazující interní audit na obci 
Jaroměřice ze dne 6. 9. 2012

30. termíny svozu nebezpečného a směsného odpa-
du

31. oznámení o projednání návrhu zadání zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo obce konstatuje ověření:
32. návrh ÚP Jaroměřice není v rozporu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumen-
tací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, 
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu

Zastupitelstvo obce vydává:
33. ÚP Jaroměřice formou opatření obecné povahy

Zastupitelstvo obce ruší:
34. body usnesení č. 22/11, 22/12 a 22/13

Zastupitelstvo obce ukládá:
35. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s TJ Ja-

roměřice na parcelu č. 747/7
36. starostovi obce dojednat s HZS Jevíčko odkoupe-

ní parcely č. 2635/2

37. starostovi obce zajistit nabídky na zhotovení 
podloží pod autobusové čekárny

38. starostovi obce podepsat smlouvu o dílo s paní 
D. Christianovou – oprava pomníku

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

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

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci říjnu se životního jubilea dožívají
gloc Stanislav
Hloušková Alžběta
Ent František
K významným narozeninám  
všem oslavencům přejeme  
pevné zdraví a osobní spokojenost.

Novým občánkem Jaroměřic se stává
luboš říha
Novorozeňátku a jeho rodičům přejeme hodně 
zdraví a společných radostí.

Poděkování
Děkujeme paní Marii Popelákové 
za její 40ti letou obětavou práci ve funkci ve-
doucí Pošty v Jaroměřicích. Přejeme do senior-
ského období hodně zdraví a pohody.
Nově nastupující paní Andree Kosinové přeje-
me mimo zdraví i pracovní pohodu.
Doufejme, že Pošta v naší obci bude v provozu 
i nadále, jako doposud.
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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
Podzim přichází a s ním i chladnější dny a proto Vám nabízím masáž 

LÁVOVÝMI KAMENY se slevou (nyní za cenu klasické masáže).
Zadní 636, 569 43 Jevíčko, tel.: 734 371 836, www.majamasaze.cz

Prodám v Jevíčku RD se zahradou. 
Cena k jednání 1 .500 .000 Kč . Tel .: 775 934 159 .

NOVĚ OTEVŘENO! Navštivte prodejnu Dárky od Hanky s ručně 
vyráběným dárkovým zbožím – Třebovská 839, Jevíčko.

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.

POZOR ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY
Bazar nejen nábytku Jaroměřice

(budova bývalé ZŠ, vedle hřiště)
Otevírací doba: Út-St-Čt-Pá 12:30-18:00, So 9:00-12:00

Nebo kdykoliv po tel. domluvě.
Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel.: 608 863 074, www.jbazar.cz

R O Z Š Í Ř E N Í  O R D I N A Č N Í CH  H O D I N   

    VETERINÁRNÍ ORDINACE  
                 MVDr. Eva Kouřilová 
                Příční 351, Jevíčko 
                 tel.: 606 477 862 
 

      

 
Po - Pá    
8.00 – 11.00      13.00 – 15.00      15.00 – 17.30 
     možnost objednání           
So    
9.00 – 11.00  
 
 
 

K dispozici rentgen, sono, zubní ultrazvuk, EKG a další... 
Více informací na www.veterina-jevicko.cz  

KOSMETIKA A MASÁŽE
SALÓN VERONIKA

Nově prodlužování řas od JB Cosmetics – přirozený vzhled.
Kostelní 39, 569 43 Jevíčko

Veronika Olšanová, tel.: 737 864 989, www.salon-veronika.com

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Accord

HLEDÁME

608 134 358

nemovitosti
pro naše
klienty

608 134 358Cena: 870.000 Kč
Vysoká u Jevíčka. Chata 3+1 s garáží, k rekreaci
i trvalému bydlení v klidné části přírodního parku.
Voda, elektřina, ÚT, krb, udírna, zahrada.

608 134 358Cena: 860.000 Kč
Velké Opatovice. Byt 3+1 s garáží, 76m2, OV, se
zahrádkou 171m2, podsklepený, kotel na plyn i 
dřevo,po částečné rekonstrukci.

608 134 358Cena: info u makléře
Újezd u Boskovic. RD 5+1,novostavba, 810m2,
garáž, venk.stání, velká zahrada, krásné velké
místnosti, možnost rozšíření o podkroví.

Olešnice. Pozmek 683m2 pro výstavbu RD s již
započatou stavbou,kompletní dokumentace,náhled
nového domu na webových stránkách.Doporučuji.

608 134 358Cena: 480 000 Kč

608 134 358Cena: 690 000 Kč
Krasíkov. RD 2+kk, 403m2, celý podsklepený, s
balkonem,po dřívější částečné rekonstrukci,možno
vybudovat podkroví. Krásný výhled do údolí.

RE/MAX Accord

tel.: 608 134 358

e-mail: zdenek.podlezl@re-max.cz

Nabídněte svou nemovitost
do největší realitní sítě na světě


