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Fotoaktuality

Dětské hřiště na sídlišti

Mackerleho ulice s novou komunikací

Bývalý starosta Bobrovce Miroslav Kusý

Bobrovecká dolina 2012
Před týdnem jsme se vrátili z letního tábora 
v Bobrovecké dolině. Dost dobrým špásem byl 
příjezd prázdného autobusu na Palackého ná-
městí. I já jsem byl překvapen a tak jsem rodiče 
ubezpečoval, že z Bobrovce odjížděl autobus plný. 
Barevná plejáda táborníků se objevila na rohu u 
Vesmíru a rodiče zajásali. V duchu pohody, recese 
a samozřejmě i turistiky a práce probíhal letoš-
ní tábor s názvem Blíženci.  Název reprezentoval 
první heslo z naší „čtyřletky“ SLUNCI, HORÁM, 
MLÁDÍ, VLAJCE. Blíženci, tedy ne znamení, ale 
souhvězdí. Dvě nejjasnější hvězdy Castor a Pollux 
ztvárnil zručný instruktor Jarda vyřezávaný-
mi mužíky z kořenů, kteří strážili naši 
bránu. Konec tábora byl již třetím ro-
kem stejný. Vzhledem k nepřízni po-
časí jsme se snažili zbourat tábor již 
ve čtvrtek. Radarová předpověď byla 
příznivá a tak se nám podařilo pro-
větrat deky a proslunit štruzoky. Ty 
pak ihned putovaly do boudy. Když 
jsme měli sbalených 20 stanových 
celt, mírně zapršelo. Další práce 
pokračovala s vidinou, že zase bu-
deme sušit. Odpoledne přišla silná bouře a uho-
dilo i do smrku 50 m od tábora. Díky Radkovi 
Sedlákovi jsme zachránili celty a rozprostřeli je 
v neděli v sokolovně. Poslední týden bylo počasí 
opravdu rozmarné a tak nevyšel výlet do Liptov-
ského Jána na koupání, navštívili jsme Liptovský 
Mikuláš s možností něco nakoupit domů. Předpo-
slední den, při balení, jsme si samozřejmě udělali 
čas na vyhodnocení celotáborové hry a pořádku. 
Letos byla nejúspěšnější družina Modrá s vedou-
cím Honzou a instruktorem Kubou. Nejlepší po-
řádníci byli Štěpán s Adamem. V letošním roce 
jsme museli opravit starou boudu. Byla postavena 
v roce 1961 a díky zlodějům z loňského roku měla 
vytlučené obvodové desky. Tři boudy nám vykrad-
li již loni v srpnu. Zmizely pláty na kamna, roury, 
střechy na kuchyň, plachty na wc a další drobný 
materiál. Bylo to v době, kdy sousední tábor Mier 
„uklízeli“ místní skupinky. Během roku probíhala 
kontrola a tak jsme s pomocí pana starosty Laco 
Sedláka vždy boudy zabezpečili. Výborné byly i 
programy družin, které táborníci nacvičili. Video-
záznam necháme zpracovat a na kabelové televizi 
města se budete moci podívat, co děti dovedou. I 
v letošním roce jsme zavěšovali fotografie na web 
města. Opět byla největší návštěvnost jevíčských 
stránek a to 9. 7. 2012. Při pěkném počasí jsme 
se vrátili ke cvičení na louce, které právě propa-
goval zakladatel těchto táborů pan učitel Franti-
šek Továrek. Dělali jsme různé skopičiny, ale vždy 
u nich bylo zapotřebí síly, mrštnosti a nápadu. 
Učili jsme děti lasovat a třeba skákat přes dvě 
protisměrná dlouhá švihadla. Na výpravy do hor 
jsme měli smůlu. Přestože jsme sledovali meteo-
rologickou předpověď, výprava na Babky se ne-

podařila. V půli cesty jsme se vrátili a tak jsme 
unikli bleskům a vodě. Menší skupinka však vy-
razila na Baníkov a Tri kopy. Baníkov byl zdo-
lán, ale Tri kopy jsme radši odložili a před pří-
chozí bouřkou vrcholové družstvo sestoupilo přes 
Prislop do Žiarské doliny. Odměnou jim byla jíz-
da na koloběžkách  6-ti kilometrovým úsekem. 
V jedné táborové písničce se zpívá: „ať tábor má 
čím topit a my nejsme o hladu“, a tak důležitým 
úkolem bylo dělat dřevo. Táborníci se naučili se-
kat a řezat. V letošním roce bylo v bezprostřední 
blízkosti tábora dřeva dost. Letošní tábor byl ve 

znamení nostalgie. Zcela neočekávaně se sta-
vila rodina Vlasákových, kde na tábory 

jezdila mamka a pak obě dcery a to 
jako děti, pak jako instruktorky a pak 
jako vedoucí. Do této skupiny zcela 
zapadla Kačka Smékalová a Peťan Ja-
neček. Díky moderním technologiím 
jsme si udělali na tábořišti promítací 

podvečer. Bylo to jako v letním kině. 
V letošním roce vyšel v Liptovském 
týdeníku zajímavý článek o přehra-
dě Liptovská Mara, podél které celé 

roky jezdíme. Z vyprávění pamětníků, třeba pana 
Vrbického víme, jak se jezdilo na Liptov údolím 
bez přehrady. Letošní množství sněhu bylo v Zá-
padních Tatrách rekordní. Proudy vody v Jalou-
čanke zcela změnily její ráz. Kousek pod táborem 
se objevila písečná pláž. Stala se místem dovádění 
jak na stavění, tak i pro táborníky. Pořád scho-
váváme barevné dřevěné kostky na hraní. Každá 
celotáborovka má vždy jeden úkol a to ztvárnit 
z těchto kostek symboliku tábora. Družinám se 
to podařilo. Díky Pavlovi Vykydalovi jsme poprvé 
spatřili podvodní svět Jaloučany. Jak živé tábor-
níky, tak i strukturu dna se mu podařilo nafotit 
a natočit. Z okolí tábora jsme navštívili salaš a 
vodopád. Základní stavbu tábora opět zajišťovala 
„firma“ STANMONT-společnost s vrčením ome-
zeným, stejně tak jako, zabíjačku. Celkem se mezi 
táborníky ujala nová písnička, která se jmenuje 
právě Zabíjačková a začíná: Na Barvířské to zas 
kviklo… Letos se nám podařilo dokoupit vsuvný 
díl do stanu Svitava, nový stan pro kuchařky, mu-
seli jsme pořídit nové pláty na kamna, střechy 
na kuchyň a plachty na WC. Částečně hrazeno 
z grantu města Jevíčka. Opět s námi na táboře 
byli pravnuci pana učitele, kteří žijí v Anglii a 
také Samko a Kika z Košic.  Na ochraně přírody 
v Liptovském Mikuláši jsme obnovovali povolení 
tábora. Máme ho na tři roky.  Z vedlejšího tábora 
Mier zůstala jen holá stavba bez oken a dveří, ale 
zatím se střechou. Tam přespala první noc stavěcí 
četa a poslední noc děti. Slzy v očích dětí se opět 
objevily při příjezdu do Jevíčka. Dík za dobrý kus 
práce patří všem, kteří jakkoli s táborem pomohli. 
Jako z Babek ovce vrátíme se do Bobrovce.

Ing. Roman Müller, starosta
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PODĚKOVÁNÍ
Manželé Ambrozovi z ulice Nappova 
v Jevíčku děkují všem složkám IZS 
za rychlý zásah při hledání rodinné-
ho příslušníka dne 30. 7. 2012. 

MUDr. Miloslav Pávek 
DOVOLENÁ

od 23. 7. do 3. 8. 2012
Nutné případy ošetří 

MUDr. Křížová a MUDr. Trčková 
ve svých ordinačních hodinách. 

Pozdrave až do Jevička
Kdež sem verazel jako mladé kluk někam 
do světa, tak mně muj tata decky pře-
pominal: „Nevopomeň napsat listek našé 
jevičské tetičce Mařce. Viš moc dobře, že 
vona si na to toze potrpi. Ta be s nama ne-
mlovila celé boži rok a take be se s nama 
toze vadila. A k temo všeckymo be nás eště 
pomlóvala ve frontě ho masa.“

A tož sem na svéch dalekéch štrekách pl-
nil e toto přáni. Decky sem vebral nějakó 
pěknó „čomkarto“, naškrabal na ňo doch-
torskym pismem pozdraveni, volézl poš-
tovni známko a hnedka jo nalepil a ho-
nem sem listek hodil do schránke, abech 
měl splněny.

E kdež je dneskaj doba esemesek, meme-
sek, e-mailů he jinéch spojovacich kon-
taktu… já zvostávám ale furt pře svym. 
Holt zvek naši familije je zvek. E kdež po-
sláni takové fajnové barevné pohlednice 
ze světa néni někde jenom tak. Napřiklad 
ve Španělsko če Portogalsko pohled kó-
pite bez problémo. Ale horši je to se sa-
motnó známkó. Všode mě tam pro ňo po-
silale do jakyhose „tabákoso“. No ja, ale 
co má člověk dělat, kdež je zrovna sobota 
vodpoledne če boži neděla? To má každé 
„tabákos“ jako na potvoro zavřeny. A tak 
sem mosel čekat až do pondělka.

Névěči patálijo sem měl na dovolené v To-
recko právě loni v litě tóto dobó. Zážetke 
přimo z pláže ho teplyho moře Torecké 
riviére sem napsal skrzevá několeka vět, 
nalepil známko a… Kdež sem dopisnico 
vodnášel na recepico našeho hotelo, diva-
le se na mě nechápavě jako na boži zje-
veni: cože to po nich vlastně chco. A tak 
sem jo vzal s sebó na vélet do malebnyho 
městečka Alánya. Poštovni schránko sem 

bohožel nenašil, zato šak rovnó k poštov-
nimo hóřado mě mistni policajt navigo-
val docela spolehlevě. No ja, ale ani před 
samó počtó vodesilaci kastla nebela. Ne-
našil sem jo ani hovnitř počte samotné. 
Všeml sem si, že milenecké pár z Ameri-
ke, keré psal asi kde kemo, vodnáši celó 
stoho pohledu přimo poštovnimu hóřed-
nikovi, před kerém stála nemalá fronta. 
Pohlednice zrengenoval zkómavém vokem 
a nakonec si je nechal ho sebe. Hodělal 
sem teda to stény, co mladi z Amerike. 
A hospěl sem take. A jaké to nastal div: 
dike temoto hóřadovi s pravém toreckém 
knirem pod frňákem, dostala naša milá 
tetička z Jevička „čomkarto“ až z daleké 
véchodni Ázie.

Pavel Kyselák

Společenská rubrika
SPOZ byl popřát 

panu Vrbickému 
k narozeninám
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE o konání 21. 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 21. 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:
22. 8. 2012 od 16:00 h

Navržený program:

 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2) Schválení programu

 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedá-
ní

 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupi-
telstva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a ob-
čanů

 6) Rozbor hospodaření města Jevíčko za 
období 1.–6. 2012

 7) Zpráva finančního výboru

 8) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíč-
ka č. 3 na rok 2012

 9) Korespondence, různé

 10) Diskuse

 11) Usnesení

V Jevíčku dne 23. 7. 2012
Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení ze 45. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 11. června 2012
1/45 Rada schvaluje CN firmy PRINS, izola-
ce a sanace zdiva, Havlíčkova 24, 750 02 Přerov 
k provedení sanačních prací v bytě č. 1 na ul. 
Soudní 56 za částku 25.166 Kč bez DPH,
2/45 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořa-
datelům k uskutečnění 4. ročníku závodu hor-
ských kol „MATOUŠEK CZ MTB OPEN JEVÍČ-
KO 2012“, který se uskuteční dne 25. 8. 2012,
3/45 Rada schvaluje poskytnutí věcných cen 
v hodnotě do 1.000 Kč pořadatelům závodu 
horských kol, 
4/45 Rada schvaluje stanovení poplatku po-
řadatelům závodu horských kol pro Město Je-
víčko ve výši 20 Kč na dospělou osobu závodní-
ka na pokrytí nákladů za energie,

5/45 Rada schvaluje podání žádosti Městské 
knihovny v Jevíčku na dotaci z 2. výzvy MAS 
2012 Moravskotřebovska a Jevíčska Fiche č. 5 
– Snazší život a realizaci projektu v prostorách 
budovy Zámečku v Jevíčku s předpokládanou 
spoluúčastí města ve výši 10 %,

6/45 Rada schvaluje spoluúčast při úhradě 
skákacího hradu při pořádání dětského spor-
tovního odpoledne Českým rybářským svazem, 
MO Jevíčko, které se uskuteční dne 11. 8. 2012 
ve výši 3.000 Kč,

7/45 Rada schvaluje úhradu finanční částky 
6.420 Kč bez DPH firmě ALKYON ELECTRIC – 
Ing. Bedřich Huzlík, Víska u Jevíčka 3, za dopl-
nění elektronického zabezpečovacího systému 
v IC Jevíčko,
8/45 Rada schvaluje uveřejnění informací 
o městě Jevíčku v časopise „Města a obce – 
Pardubický kraj“ za částku 5.000 Kč,
9/45 Rada uděluje souhlas k přeletu vo-
jenského vrtulníku nad územím města Jevíč-

ka s následným přistáním na pozemku p. č. 
538/22 dne 29. 6. 2012, 

10/45 Rada pověřuje IT zajištěním opravy 
pískoviště na sídlišti K. Čapka,

11/45 Rada schvaluje potvrzení trvání na 
změně dodavatele plynu,

12/45 Rada schvaluje CN firmy SAFE 
TREES, s. r. o., Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Na 
Štěpnici 945, Rosice k provedení měření static-
kých poměrů stromů na Komenského náměstí 
za částku 25.200 Kč vč. DPH,

13/45 Rada schvaluje zakoupení lamino-
vacího přístroje a IP telefonu pro potřeby IC do 
částky 7.500 Kč vč. DPH,

14/45 Rada schvaluje „Plán preventivně 
výchovné činnosti“ na úseku požární ochrany 
na období roku 2012,

15/45 Rada schvaluje finanční částku 
6.000 Kč vč. DPH na přípravu a provedení STK 
vozidla CAS 20 pro JSDH Jevíčko,

Usnesení ze 44. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 28. května 2012
1/44 Rada schvaluje členy hodnotící ko-
mise na akci: „Rekonstrukce bytu na ul. Kři-
vánkova č. p. 98“ dle zápisu,
2/44 Rada pověřuje místostarostu zajiš-
těním cenové kalkulace na zpevnění břehu Žlí-
beckého potoka dle zápisu,
3/44 Rada uděluje souhlas společnosti 
AGROPROJEKT Praha, s. r. o., Ve Smečkách 
33, Praha 1, k demolici stavby na p. č. st. 148 
v k. ú. Zadní Arnoštov dle přiložené projektové 
dokumentace,
4/44 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
prostor Synagogy za účelem konání koncertů 
a vystoupení žáků ZUŠ Jevíčko v termínech dle 
přílohy zápisu,
5/44 Rada pověřuje IT zajištěním nace-
něním prací k dobudování chodníku na pozem-
ku města p. č. 1506/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí 

a zajištěním realizace pracovníky města,
6/44 Rada schvaluje financování akce Je-
víčkovění částkou do 30.000 Kč,
7/44 Rada schvaluje CN Ing. Marie Ze-
zulové na zpracování projektové dokumentace 
pro územní řízení na akci: „Rozšíření hřbitova 
v Jevíčku“ za částku 26.500 Kč,
8/44 Rada schvaluje složení hodnotí-
cí komise pro vyhodnocení cenových nabídek 
na zpracování digitálního povodňového plánu 
města Jevíčko ve složení Ing. Roman Müller, 
Mgr. Miroslav Šafář, Ing. Jaroslav Zezula, Stani-
slav Dokoupil, Dušan Pávek, dipl. um. a postu-
puje výsledek VŘ zastupitelstvu k projednání,
9/44 Rada schvaluje prodloužení 20 li-
cencí antivirové ochrany pro server MěÚ Jevíč-
ko od firmy ESET za částku 6.643 Kč vč. DPH,
10/44 Rada pověřuje IT zajištěním výroby 
provizorního kotce k umístění volně pobíhají-
cích psů,
11/44 Rada schvaluje výměnu oken v bytě 
č. 2 na ul. Růžová 91 firmou Černohous Milan, 
Jamné nad Orlicí za částku 62.009,15 Kč bez 

DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
12/44 Rada schvaluje úhradu finanční 
částky 20.326 Kč bez DPH firmě Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko za pro-
vedení opravy havarijního stavu vodovodního 
potrubí v budově na ul. Komenského nám. 167 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,
13/44 Rada schvaluje mandátní smlouvu 
s firmou JUSTITIA, s. r. o., Ostrava, ul. 28. říj-
na 1142/168 na zajištění výběrového řízení na 
akci: „Oprava kulturního domu Zadní Arnoš-
tov, p. č. st. 162, v k. ú. Zadní Arnoštov“ v část-
ce 12.000 Kč,
14/44 Rada schvaluje seznam firem, kte-
ré budou obeslány pro podání nabídky na akci 
„Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov, p. č. 
st. 162, v k. ú. Zadní Arnoštov“,
15/44 Rada schvaluje členy hodnotící ko-
mise na výběrové řízení na akci „Oprava kultur-
ního domu Zadní Arnoštov, p. č. st. 162, v k. ú. 
Zadní Arnoštov dle zápisu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Policejní zprávy červenec 2012
19. 6. 2012  Po grilování zmizely mo-
bily i peníze – krást měl jeden z hostů
Po nedělním grilování dne 17. 6. 2012 
se známými mělo z domu v Jevíč-
ku zmizet několik starších typů 
mobilních telefonů, notebook 
a hotovost. Žena volala v podve-
čer na policii a žádala o vypát-
rání pachatele, ale byla silně pod 
vlivem alkoholu. Na místě neby-
lo zjištěno podezření z protiprávního 
jednání, proto byla paní vyzvána, aby se na 
policisty obrátila, až bude střízlivá. Dru-
hý den se 52letá okradená žena na obvod-
ní oddělení vrátila a oznámila, co všech-
no měl neznámý pachatel odnést z domu. 
Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena 
na více jak 14 tisíc korun. Podezření padlo 
na osoby, které na společné grilování při-
šly. Poté, co byli všichni vyslechnuti, zača-
lo být jasno. Údajná pachatelka nezapíra-
la a přiznala, že věci odcizila, protože se 
ocitla ve finanční nouzi. Prvotní domněn-

ka se potvrdila. Za zmizením věcí stál je-
den z hostů.  Policejní inspektor tak na 

základě zjištěných informací sdělil 
36leté ženě podezření z přečinu 

krádeže. Případ vyšetřovaný ve 
zkráceném přípravném řízení 
se brzo dostane před soudce, 
který rozhodne o případné 
vině a trestu.

10. 7. 2012  Předčasná sklizeň 
česneku – nesázel, nezaléval... 
Chuť na cizí úrodu ze zahrádky dostal zá-
lusk zloděj na Jevíčsku. Majiteli z volně 
přístupné zahrady ve dnech mezi 8. – 10. 
červencem sklidil část úrody. Jednalo se 
o asi 6 kilogramů česneku a asi 1 kilogram 
papriky. Způsobenou škodu majitel odha-
duje na jeden tisíc korun. Zloděj se svým 
jednání dopustil správního deliktu, za kte-
rý by v případě dopadení mohl ve správ-
ním řízení zaplatit i tučnou pokutu. 

16/45 Rada schvaluje finanční částku 10.000 
Kč vč. DPH na provedení opravy vozidla T 148 
CAS 32 pro JSDH Jevíčko,
17/45 Rada schvaluje zakoupení záchranář-
ského batohu Bexatec Pro Large za částku max. 
5.000 Kč vč. DPH pro potřeby JSDH Jevíčko,

18/45 Rada schvaluje seznam firem na sou-
těž „Výstavba dešťové kanalizace Panské pole – 
Jevíčko – I. etapa“ dle zápisu,
19/45 Rada schvaluje CN firmy ENROM na 
zakoupení 2 ks vitrín (vč. 100 ks magnetů) pro 
potřeby IC za částku 29.198 Kč vč. DPH,

20/45 Rada schvaluje obnovu suchých stromů 
kolem polních cest vybudovaných Pozemkovým 
úřadem Svitavy novou výsadbou a pověřuje mís-
tostarostu koordinací uvedeného opatření. 

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 46. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 25. června 2012
1/46 Rada pověřuje vedoucí PBH zajiště-
ním projektové dokumentace na rekonstrukci 
bytu v bytovém domě Nerudova č. p. 529,
2/46 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
výstavních panelů T. J. Sokol Jevíčko v termínu 
od 9. do 16. 7. 2012 pro účely výstavy fotografií,
3/46 Rada schvaluje umístění loga Linky 
důvěry Ústí nad Orlicí na internetových strán-
kách Města Jevíčka,
4/46 Rada pověřuje místostarostu v ter-
mínu do 20. 7. 2012 odesláním dotazníku MěÚ 
Moravská Třebová, OVÚP,
5/46 Rada pověřuje tajemníka vyřízením 
výzvy MF ČR v termínu do 20. 7. 2012,
6/46 Rada schvaluje Svazu skautů 
a skautek ČR, oddíly Jevíčko poskytnutí pří-
spěvku přihlášeným účastníkům letošních dět-
ských táborů s bydlištěm v Jevíčku, 
7/46 Rada schvaluje Pionýru Jevíčko po-
skytnutí příspěvku přihlášeným účastníkům 
letního tábora v Bobrovecké dolině s bydlištěm 
v Jevíčku,
8/46 Rada pověřuje investičního techni-
ka zajištěním opravy zadláždění vjezdu do dvor-
ního traktu ul. Soudní 51 v termínu do 23. 7. 
2012,
9/46 Rada neschvaluje záměr prodeje 
části pozemku p. č. 4240 – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,
10/46 Rada pověřuje místostarostu řeše-
ním podnětů občanů Zadního Arnoštova s prů-
běžnou informací do 23. 7. 2012, 
11/46 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou Lubomír Coufal – ROOT, 
Kollárova 808, 784 01 Litovel, o službě ROOT – 
vzdálená technická podpora s úhradou 750 Kč 
bez DPH/rok,
12/46 Rada schvaluje udělení souhlasu ža-
dateli dle zápisu k umístění stavby do vzdále-
nosti 1 metr od východní hranice pozemku p. 
č. 4232/10 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
13/46 Rada schvaluje záměr bezúplatného 
převodu částí pozemků p. č. 1751/17 – ostatní 
plocha a p. č. 1757/8 – vodní plocha a celého 
pozemku p. č. 1740/10 – trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,
14/46 Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit bezúplatný převod pozemku 1740/10 
– trvalý travní porost a nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1751/64 - ostatní plocha, oba v k. 
ú. Jevíčko-předměstí z vlastnictví města Jevíčka 
do vlastnictví Pardubického kraje,
15/46 Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit bezúplatný převod nově zaměře-

ných pozemků 1751/57 – ostatní plocha, p. č. 
1751/58 - ostatní plocha, díl „a“ oddělený z p. 
č. 1751/5, p. č. 1751/61 – ostatní plocha, p. č. 
1751/62 - ostatní plocha, p. č. 1751/63 - ostat-
ní plocha, p. č. 1751/67 - ostatní plocha, p. č. 
1751/65 - ostatní plocha, p. č. 1751/66 - ostat-
ní plocha, p. č. 1751/68 - ostatní plocha, p. č. 
2557/1 - ostatní plocha, p. č. 2557/2 - ostatní 
plocha, p. č. 2557/3 - ostatní plocha a p. č. 
2557/4 - ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí z vlastnictví Pardubického kraje do 
vlastnictví města Jevíčka,
16/46 Rada schvaluje přidělení bytových 
jednotek žadatelům dle zápisu na základě do-
poručení komise bytové a sociální,
17/46 Rada schvaluje úhradu víceprací fir-
mě COLORMAL - Stanislav Trčka ve výši 9.760 
Kč bez DPH v rámci opravy vstupní chodby 
a schodiště bytového domu Soudní č. p. 56,
18/46 Rada jmenuje komisi pro otevírání 
obálek a vyhodnocení nabídek na akci „Úprava 
bytové jednotky v DPS Kobližná č. p. 125“ dle 
zápisu,
19/46 Rada schvaluje cenovou nabídku 
Instalatérství Bidmon ve výši 16.500 Kč bez 
DPH na osazení nového ekvitermního reguláto-
ru a rekonstrukci elektroinstalace v kotelně by-
tového domu K. H. Borovského č. p. 475/476,
20/46 Rada schvaluje CN firmy Pokrývač-
ství - Klempířství Jaroslav Kopecký, Velké Opa-

tovice ve výši 87.694,50 Kč bez DPH na výmě-
nu části střechy do dvora na domě Třebovská 
č. p. 71,
21/46 Rada schvaluje kupní smlouvu se 
společností CEMEX Czech Republic, s. r. o., na 
odběr cementového zboží se slevou 15 % pro 
Město Jevíčko,
22/46 Rada pověřuje IT zajištěním sou-
hlasu RWE a následným dořešením zaslepení 
plynové přípojky na pozemku p. č. 15/3 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí v termínu do 23. 7. 2012,
23/46 Rada schvaluje zapojení se do akce 
„Turistická vizitka a turistický deník místa“ pro 
potřeby Informačního centra Jevíčko,
24/46 Rada pověřuje investičního techni-
ka jednáním ve věci dokončení investiční akce 
dle zápisu v termínu do 23. 7. 2012,
25/46 Rada stanovuje u jednotlivých po-
věření konkrétních pracovníků jednotný termín 
30 dní, ve kterém bude zadaný úkol vyřešen, 
případně bude radě podána informace o průbě-
hu jeho řešení s důvody posunutí termínu pro 
splnění úkolu,
26/46 Rada schvaluje použití vozidla Peu-
geot Boxer s přívěsem, pro potřeby oddílu PIO-
NÝR Jevíčko, k přepravě dětí na letní tábor do 
Bobrovecké doliny v SR.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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hájíme v průběhu srpna, aktivní hráči ab-
solvují několik krátkodobých, tréninkových 
soustředění. Od poloviny září 2012 bude po-

kračovat Školička stolního tenisu 
pro žáky bez rozdílu věku. 
Předpokládáme start dvou druž-
stev mužů, v regionálních soutě-
žích, přičemž A tým v okresním 
přeboru, bude tvořen především 
z vlastních mladých odchovanců. 
Dále obsadíme dlouhodobou sou-
těž krajské divize dorostu. 
Organizujeme také dvoukolové tur-
naje jednotlivců o Pohár starosty 
města Jevíčka ve dnech 23. 9. 
a 30. 9. 2012, žáci a žákyně – rok 

nar. 2000 a mladší, 22. 9. a 29. 9. 2012 
muži a ženy - volně až do krajského přebo-
ru včetně.
Počátkem listopadu 2012 proběhne losování 
a zahájení Ligy Malé Hané v pincu dvou-
členných družstev, neregistrovaných a regis-
trovaných, do okresního přeboru včetně. Bu-
deme se ucházet o uspořádání BT mládeže 
na úrovni kraje, případně přeboru kraje jed-
notlivců nebo družstev. V průběhu sezóny 
2012-2013 připravujeme exhibiční nebo ligo-
vé utkání ve stolním tenise, na území Jevíč-
ka. Věřím, že nabídkou aktivit uspokojíme 
nejen příznivce stolního tenisu, ale i širokou 
veřejnost z řad obyvatel Jevíčka a okolí.

Manažer TJ Pinec Jevíčko Oldřich Zecha. 

RŮZNÉ

TJ Pinec Jevíčko – Připravujeme na sezónu 2012–2013...
TJ Pinec Jevíčko sdružuje 27 členů, z toho 
15 členů ve věku do 18ti roků, začínáme šes-
tou sezónu v novodobé historii. Sezónu za-

Tenis
V sobotu 28. července se v areálu „Žlíbka“ 
uskutečnil 7. ročník tenisového turnaje ve 
čtyřhře veteránů, kterého se účastnilo 12 dvo-
jic. Vítěznou trofej vybojovala místní dvojice 
Radomír Sedlák a Petr Veselka před druhý-
mi jevičáky Tomášem Jagošem a Bronislavem 
Wetterem. 

Jevíčtí sokolíci

Americká učitelka na Základní škole v Jevíčku

Věrná garda pod vedením Mvdr. Jindřicha 
Klaibla, reprezentovala Město Jevíčko sklad-
bou „Jen pro ten dnešní den“ v Městečku 
Trnávka, v Jedovnici, v Pardubicích, v Nasa-

vrkách a v Brně. Vyvrcholením byla účast je-
víčských sokolů v Praze na 15.Všesokolského 
sletu. Také14.července zacvičili u příležitosti 
80.výročí založení Tyršovi plovárny v Jevíčku. 

Ve školním roce 2012/2013 proběhne výměna 
učitelů mezi Základní školou Jevíčko a Neo-
sho Elementary School. Místo Mgr. Ondře-
je Bažanta na Základní škole v Jevíčku bude 
učit paní Jennifer Mohr-Whitman z USA. Na 
své domovské škole vyučuje Jennifer angličti-
nu, matematiku a historii starověkých kultur. 
V Jevíčku, bude učit angličtinu a konverzaci 
v angličtině.
Jak k výměně došlo?
Mgr. Ondřej Bažant se přihlásil do prestižní-
ho programu výměny učitelů nadace Fulbri-
ght. Tento program funguje pod záštitou vlády 
USA a je financován i ze soukromých zdrojů. 
Mezi účastníky programu jsou i nositelé No-
belovy ceny a jiných významných ocenění. 

Po absolvování výběrového řízení, které probí-
halo od listopadu 2011 do května 2012, bylo 
dojednáno, že si Mgr. Bažant od září 2012 
vymění úvazek se zmíněnou americkou učitel-
kou na Elementary School v městečku Neo-
sho ve státě Wisconsin v USA. 
Celá výměna by nebyla možná bez vstřícného 
postoje, aktivní účasti na její přípravě a pod-
pory ředitele Základní školy Jevíčko Mgr. Mi-
loslava Parolka. 
Pro základní školu samotnou, její žáky a uči-
telský sbor tím od září nastane velká změna. 
Když se děti dozvěděly, že budou mít učitelku 
z Ameriky, většinou bylo slyšet jejich obavy: 
„Bude nás mít Američanka!“  „Česky neumí 
ani slovo!“ „Já se bojím!“ „To bude hrozný.“

Jennifer je zkušená učitelka, informovaná 
o situaci, ve které se bude pohybovat a navíc 
v Americe není nic výjimečného, pokud jsou 
v běžné třídě děti, které anglicky nemluví buď 
vůbec, nebo jen málo.
Proto se není třeba předem obávat nějakých 
velkých problémů. Celkově bude jistě tato vý-
měna pro všechny zúčastněné přínosem jak 
jazykovým, tak i kulturním.
Ve spolupráci se ZŠ Jevíčko Mgr. Miroslav Šafář
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Občané, máte právo změnit politiku. Když ne Vy, tak kdo tedy?
základní potraviny. Z důchodu totiž musí po-
krýt ještě další nutné výdaje - nájemné a ener-
gie. Uvědomíme-li si, že si senioři celý život 

platili na důstojné stáří, je to 
skutečně mizerná vizitka naší 
společnosti a především vlád-
noucí garnitury. 
Strana Práv Občanů ZEMA-
NOVCI odmítá porušování 
těchto základních práv a svo-
bod. Odmítáme i zvýšení po-
platků ve zdravotnictví a další 

zvyšování spoluúčasti pacientů na zdravotní 
péči považujeme za neúnosné a nemravné. 
Odmítáme i zvýšení DPH u základních po-
travin a léků. 

SPOZ mimo jiné ve svém programu navrhu-
je zákon o prokázání příjmů a majetku. Jsme 
přesvědčeni, že je to ten správný lék na od-
stranění korupce. Nechť politici, soudci, stát-
ní zástupce a vyšší policejní funkcionáři pro-
káží legální nabytí svého majetku včetně osob 
jim blízkých. 
SPOZ také navrhuje zavedení obecných refe-
rend. Tedy, aby si občané sami ve svých kra-
jích, městech a obcích rozhodovali prostřed-
nictvím referend o důležitých věcech, jakými 
jsou například investiční záměry. 
SPOZ neslibuje občanům laciné fráze jako 
některé ostatní strany, ale na rozdíl od nich 
nabízíme reálná a splnitelná řešení, nabízíme 
přímou demokracii pro občany.

Mgr. Zdeněk Štengl, 1. místopředseda SPOZ 
a kandidát SPOZ pro krajské volbyOblastní charita informuje

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

DS Domeček a STD Ulita:
Pokud byste měli zájem využívat služby DS Do-
meček nebo STD Ulita, je možné se přijít po-
dívat přímo do zařízení nebo zkontaktovat ve-
doucí služby Renatu Husákovou na tel. čísle: 
734 435 089
Dobrovolnický program „Kamarád“ v Jevíčku
Program „Kamarád“ je určen pro děti z Jevíč-
ka a blízkého okolí ve věku  6 - 12 let. V tom-
to programu se dítě schází pravidelně 1x týdně 
se svým „velkým kamarádem“ – dobrovolníkem, 
který mu věnuje svůj čas, pomáhá mu s přípra-
vou do školy, doprovází jej na kroužek, sportuje 
nebo si povídá, podle toho, co dítě nejvíce po-
třebuje a co ho baví. Program je pro děti zcela 
zdarma.
I v programu Kamarád máme prázdniny, ale 
od září se opět začneme scházet! Přidejte se 
k nám, kdo nemáte kamaráda nebo budete po-
třebovat pomoci s učením a zároveň se pobavit 
s novými kamarády! Těšíme se na Vás!
A Vy, kdo chcete trávit svůj volný čas smyslupl-
ně jako dobrovolník v tomto programu, zavolej-
te nebo napište!
Na všechny se moc těší a příjemný konec prázd-
nin přeje koordinátorka programu „Kamarád“ 
Helena Lexmanová. tel.: 731 604 564, e-mail 
pastorace.lexmanova@mtrebova.charita.cz

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

Ludmila Dostálová
ředitelka OCHMT a tým pracovníků

Sokolské odznaky
Sokolský odznak z r. 1938 Jevíčko
Sokolský odznak z r. 1921 Mor. Třebová

V červnovém Jevíčském zpravodaji byl na str. 9

Občané mají právo na přimě-
řené hmotné zabezpečení ve 
stáří. Mají právo také na bez-

platnou zdravotní péči na zákla-
dě veřejného pojištění. Jde pou-
ze o jedny z mnoha bodů, které 
jsou zakotveny v listině základ-
ních práv a svobod. Pokud se 
nad tím zamyslíte, v jakém stavu 
jsou tato práva v České republi-
ce dnes? Můžeme polemizovat 
o přiměřenosti zabezpečení. Ne-
lze ovšem  zpochybnit fakt, že někteří naši 
spoluobčané, zejména senioři, bojují doslova 
o přežití. Dnes český důchodce často váhá, 
zda si má koupit léky, nebo zda si má koupit 



7Srpen 2012Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Kormorán na biocentru
Autor textu a fotografií: Ing. Roman Christ, Jevíčko
Dobrého pozorovatele možná upoutal při cestě ko-
lem biocentra jeho nový návštěvník - kormorán vel-
ký.  Jde o v poslední době hodně diskutovaného 
ptáka, takže nejprve malá rekapitulace informací 
o něm. 
Na našem území máme jen minimum zpráv o pří-
tomnosti kormoránů v historických dobách. Lze 
očekávat, že naším územím spíše protahovali, pro-
tože tehdejší vodstvo zahrnovalo jen tekoucí vody, 
které v zimě z velké části zamrzaly. V pozdějších 
dobách došlo k rozkvětu rybníkářství a v Čechách 
i na Moravě vznikly desetitisíce rybníků, jejichž 
majitelé se ovšem s kormorány rozhodně nehodlali 
o své ryby dělit. Existují např. doklady, že se kor-
moráni pokusili na našem území zahnízdit v 19. 
století, ale tato snaha byla zmařena lidským úsi-
lím. Každopádně historickou přítomnost kormorá-
na a jeho původní výskyt na našem území nelze 
zpochybnit. 
První doložené hnízdění v moderní době je zazna-
menáno v roce 1982 na Věstonické nádrži (pro-
střední ze soustavy nádrží pod Pálavou) a hned 
o rok později na Třeboňsku. Na této jihočeské ko-
lonii můžeme ukázat dynamiku rozšíření kormorá-
na na naše území. V roce 1983 tu hnízdily 3 páry, 
v roce 1984 už 18 párů a v roce 1988 bylo již 142 
hnízdících párů. 
V současnosti jsou těžišti hnízdění kormorána 
u nás stále obě jmenované lokality a stavy jsou 
udržovány na úrovni 200 – 232 párů (údaj je starý 
už několik let, ale předpokládám, že se současná 
čísla o mnoho lišit nebudou). 
Hlavní problém u nás ovšem nepředstavuje míst-
ní hnízdící populace, ale ptáci ze severněji po-
ložených oblastí, kteří se u nás naučili zimovat. 
Jejich počet je podstatně vyšší, údaje z let 2005 
– 2007 hovoří o 8559 – 9219 zimujících ptácích 
zjištěných během lednového sčítání, v roce 2008 
pak bylo ve stejném období zaznamenáno 12768 
kormoránů. 
Zimující ptáci se pohybují po krajině, hledají mís-
ta s nezamrzlou vodou a u nich se usazují na tak 
dlouho, dokud je daná lo-
kalita dokáže uživit. Nejsou 
vázáni na žádnou konkrétní 
lokalitu, prostě se krmí, do-
kud je čím, a postupně se 
přesouvají dál. 
Avšak ptáků, kteří se živí ry-
bami jsou desítky druhů. Ry-
bářům přitom nijak zásadně 
nevadí ledňáček, potápky, 
morčáci, orlovec říční, orel 
mořský a jisté výhrady mají 
snad jen proti volavkám, kte-
rých v poslední době rovněž 
hodně přibylo.
Kormorán velký je v sou-
časné době jedním z nej-
kontroverznějších ptačích 
druhů u nás. Je chráněn 
vyhláškou 395/1992 Sb. jako ohrožený zvláště 
chráněný druh. Součastně se stupňují požadavky 
na regulaci kormoránů přicházející od chovatelů 
ryb na stojatých vodách, zejména rybnících a pře-
hradách. Rybníkáři, kteří přicházejí působením 
kormorána o část své produkce, mohou uplatnit 
nárok na náhrady škod způsobených zvláště chrá-
něnými druhy živočichů podle zákona 115/2000 
Sb. Ten je hojně využíván a ročně jsou propláceny 
škody v několika desítkách milionů korun. 

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kormorán velký je nejčastěji se vyskytujícím dru-
hem kormorána, neboť žije na pěti kontinentech. 
Ačkoli obývá zejména pobřežní mořské vody, občas 
hnízdí i v ústích řek nebo na jezerech a výjimečně 
v některých vnitrozemských lokalitách. 
Jeho tělo je štíhlé, je velký zhruba jako husa. Do-
spělý kormorán má rozpětí křídel 130 – 160 cm 
a váží 2 – 3,5 kg. Samice bývají menší než samci. 
Kormoránovo opeření je černě zbarveno, na krku je 
peří bělavé. Ačkoliv se kormorán pohybuje převáž-
ně ve vodě, zůstává hádankou, proč nemá jeho peří 
stejnou voduodpuzující schopnost jako peří většiny 
ostatních vodních ptáků. Kormoránovo peří se to-
tiž snadno se promáčí, a ten ho pak musí dlouze 
sušit. Proto je můžeme často spatřit se zeširoka 
rozprostřenými křídly, kdy si suší peří a součastně 
prohřívají tělo, které ve studené vodě rychle pro-
chladne. Potravu nejčastěji kormoráni loví v měl-
kých pobřežních vodách, kde jsou schopni ponořit 
se za kořistí téměř ke dnu. Kormorán se živí růz-
nými druhy ryb, a proto je k „rybaření“ dokonale 
vybaven. Potápí se buď z vodní hladiny, nebo z ka-
mene či větve, kde sedí. Do vody se vrhá malým 
skokem a zcela bezhlučně se ponoří, aniž by se 
vodní hladina znatelně zčeřila. Pod vodou se po-
hybuje velmi rychle, svůj široký ocas používá jako 
veslo a mohutnými údery nohou plave vpřed. Nohy 
jsou ovládány silnými stehenními svaly a mají čtyři 
dopředu směřující prsty, spojené navzájem plova-
cími blánami. Tím vytvářejí velkou plochu, kterou 
se noha o vodu opírá. Tento „motor“ je umístěn 
značně vzadu, na konci těla, takže údery nohou 
mají velký účinek a plavání je velmi efektivní. Kor-
moráni mohou zůstat pod hladinou až 60 sekund 
a většinou se vynořují z vody vzdáleni až několik 
metrů od místa potopení. Když se kormorán ocit-
ne v blízkosti vhodné kořisti, vrhne se na rybu 
a uchopí ji do zobáku. Většinou si kořist vynese na 
hladinu, srovná si ji v zobáku a na jeden ráz zhltne. 
Život kormoránů a jejich chování se přizpůsobuje 
ročním obdobím, ale i rozdílným oblastem, v nichž 
žijí. Na některých územích se kormorán vyskytu-
je celoročně, přezimuje zde i hnízdí. Jinde je však 
tažný a z vnitrozemí například přelétá na hnízdiště 

u pobřežních vod. 
Často se během tahu spojují 
do velkých hejn nebo se se-
tkávají na místech s možnos-
tí potravy a případného od-
počinku. 
Na lokalitách ve vnitrozemí 
si kormoráni často vybírají 
ke hnízdění klidné ostrůvky 
uprostřed rybníků. Nejzná-
mějším hnízdištěm u nás jsou 
nádrže Nové mlýny a rybníky 
na Třeboňsku. Většina hnízd-
ních kolonií ve střední Evro-
pě se však nachází na pobře-
žích moří. 
Takže je důvod k obavám? 
Já myslím, že nikoliv. Jak 
z textu vyplývá, problémem 

nejsou „domorodí“ osadníci, ale skupiny migrují-
cích ptáků.  A naše klimatické podmínky spolu 
s charakterem umístění vodního díla způsobí po-
měrně brzký zámrz i tím i uzavření potravinového 
okna. A není-li toto schopno kormorány uživit, ne-
zůstanou zde. Prozatím ale máte, pro nás výjimeč-
nou možnost, pozorovat výskyt jednoho jedince při 
procházkách kolem biocentra, pakliže se tam ještě 
v době, kdy čtete tento článek kormorán stále vy-
skytuje.  

Žáci předvedou jak se 
staví koupelna

Vysoké Mýto – V druhé polovině září se vyso-
komýtské náměstí znovu promění v jedno velké 
staveniště. Nikoli však kvůli stavebním úpravám 
v souvislosti s plánovanými změnami v dopravě. 
Již podruhé se tu bude konat mezinárodní sou-
těž Řemeslo/Skill. Tentokrát bude jejím tématem 
použití moderních stavebních technologií při re-
konstrukci bytu a domu. Během „týdne řemesel 
ve Vysokém Mýtě“ bude možné vidět a posoudit 
zručnost soutěžících v oboru zedník, montér su-
chých staveb (sádrokartonář), instalatér a malíř. 
Soutěžit budou žáci středních odborných škol 
a učilišť především z Pardubického kraje, ale při-
jedou také žáci z jiných koutů republiky a také 
z Maďarska, Polska, Slovenska a Německa. 
„Celý týden bude možné sledovat postup nejprve 
zednických učňů při ´výstavbě koupelny´ z růz-
ných stavebních materiálů, použití zateplovacích 
systémů, aplikaci moderních omítek.
Následně návštěvník uvidí v oboru montér su-
chých staveb montáž nosných konstrukcí ze sádro-
kartonu pro umístění sanitárního zařízení, mon-
táž podlahy ze sádrovláknitých desek a instalaci 
zvukové izolace,“ popisuje jednotlivé soutěžní úko-
ly Hynek Míka z občanského sdružení ERUDIO 
CZ, které soutěž ve spolupráci s městem, míst-
ní stavební průmyslovkou a Pardubickým krajem 
organizuje. „Instalatéři předvedou soutěžní práce 
na rozvodech vody a odpadu, při instalaci sani-
tárního zařízení, tedy WC, umyvadla a sprchového 
koutu a nezámrzného venkovního vodního ventilu. 
Malíři ukáží možnosti použití různých technolo-
gií a barev na sádrokartony i vnitřní omítky. Ná-
vštěvníci budou moci zároveň posoudit  kreativní 
schopnosti žáků z oboru malíř,“ doplňuje Míka.
Na své si přijde i laická veřejnost, které se budou 
věnovat odborníci z řad sponzorských firem do-
dávajících na soutěž stavební materiál a techno-
logie. Přímo v sousedství práce žáků budou při-
praveni zodpovědět dotazy návštěvníků a předat 
jim cenné informace potřebné při stavbě nebo re-
konstrukci bytu či domu. Na náměstí se představí 
také školy Pardubického kraje se svými studijní-
mi a učebními programy, poradí výběr vhodného 
učebního oboru s perspektivou dobrého výdělku 
a zaměstnání. Pedagogicko-psychologická poradna 
Ústí nad Orlicí zde bude znovu prezentovat pro-
jekt Hamet 2, jehož cílem je ověřování a zavádění 
nového diagnostického nástroje pro kariérové po-
radenství žáků se zaměřením na praktické doved-
nosti a schopnosti. Cílem diagnostiky je doporučit 
takový obor, ve kterém žák může být úspěšný. 
Řemeslo / SKILL 2012 ve Vysokém Mýtě 17.–21. 9. 2012

Část skupiny kormoránů nad biskupským mlýnem, 
28. 1. 2012

Let nad biocentrem 17. 4. 2012
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Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

04.08. 09:00  Jevíčská věž o pohár města, 2. ročník tenisového turnaje, TC Jevíčko, 
areál Žlíbka

04.08. 17:30 Líbáš jako ďábel, česko-slovenský film, Kino Astra
05.08. 09:00  Jevíčská věž o pohár města, 2. ročník tenisového turnaje, TC Jevíčko, 

areál Žlíbka
10.08. 19:00  Vernisáž výstavy „Město a lidé“, hudební program „Schola Jevíčko“  

Mgr. Pávka, předsálí Kino Astra  
11.08. 09:00  Nohejbalový pouťový turnaj trojic, 10. ročník, T. J. Sokol Jevíčko 

a TJ Jevíčko, areál Žlíbka
11.08. 10:00 Rybí speciality, doprovodný program, Dům chovatelů, Rybáři Jevíčko
11.08. 14:45 Fotbal – muži B, Jevíčko – Vendolí, SK Jevíčko
11.08. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Horní Újezd, SK Jevíčko
11.08. 17:30 Tohle je válka, americký širokoúhlý film, Kino Astra
12.08. 09:30 Jevíčská pouť – Mše svatá, KNPM
12.08. 10:00–18:00  Výstava „Město a lidé“, předsálí Kino Astra
12.08. 11:30 Jevíčská pouť – vystoupení skupiny Malohanačka, Palackého nám.
12.08. 13:00 Jevíčská pouť – vystoupení skupiny Defekt, Palackého náměstí
12.08. 14:30 Jevíčská pouť – vystoupení skupiny Bluemy, Palackého náměstí
12.08. 16:00 Jevíčská pouť – vystoupení skupiny Homoguru, Palackého náměstí
12.08. 17:30 Jevíčská pouť – vystoupení skupiny Dovětru, Palackého náměstí
12.08. 19:00 Jevíčská pouť – vystoupení skupiny Trio de Janiero, Palackého nám.
12.08. 21:00 Jevíčská pouť – vystoupení skupiny Desmod, Palackého náměstí
13.08. 13:00–17:00 Výstava „Město a lidé“, předsálí Kino Astra 
18.08. 17:30  Mission: Impossible – Ghost Protocol, americký širokoúhlý film, Kino 

Astra
19.08. 13:00-17:00 Výstava „Město a lidé“, předsálí Kino Astra
22.08. 16:00  Zastupitelstvo města, zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, 

Palackého nám. 1
25.08. 17:00 Fotbal – muži B, Jevíčko – Mladějov, SK Jevíčko
25.08. 17:30 Love, slovensko-český film, Kino Astra
26.08. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Kunčina, SK Jevíčko
26.08. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Cerekvice, SK Jevíčko
26.08. 15:00 Koncert skupiny „Proč ne band“, areál Žlíbka
26.08. 17:00 Fotbal – muži A, Jevíčko – Rychnov, SK Jevíčko

4. 8. sobota v 17:30 hod. Česko-
-slovenský film:
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Volné pokračování úspěšné romantické 
komedie Marie Poledňákové, Líbáš jako 
Bůh, má otevřený konec. Všichni hrdi-
nové se ve finále sejdou, ale rozhod-
nuto není nic… Hrají: Oldřich Kaiser, 
Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Nela 
Boudová, Petr Nárožný, Eva Holubová, 
Roman Vojtek, Zora Ulla Keslerová, Jiří 
Langmajer a další.
Vstupné: 69 Kč, 113 minut, mládeži 
přístupný

11. 8. sobota v 17:30 hod., Ame-
rický širokoúhlý film:
TOHLE JE VÁLKA!
Komedie o tom, jak lehce lze ze sou-
boje o vysněnou dívku, udělat Třetí 
světovou válku. Dva špičkoví agenti 
CIA, jsou kamarádi na život a na 
smrt. To ovšem pouze do doby, než 
se oba zblázní do jedné a téže slečny. 
Je v pracovním životě úspěšná, ale její 
milostný život je jedna velká katastrofa 
a tak jí kamarádka poradí internetovou 
seznamku… Hrají: Reese Witherspoono-
vá, Chris Pine, Tom Hardy, Angela Ba-
ssettová, Rosemary Harrisová a další.
Vstupné: 69 Kč, 98 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

18. 8. sobota v 17:30 hod., 
Americký širokoúhlý film:
MISSION: IMPOSSIBLE - 
GHOST PROTOCOL
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. 
Zvláštní agent Ethan Hunt se již po 
čtvrté pouští do boje za záchranu světa. 
Jeho cynický protivník jde neústupně 
za svým cílem a téměř až do konce je 
vždy o krok napřed, než jeho proná-
sledovatel… Hrají: Tom Cruise, Jermy 
Renner, Simon Pegg, Paula Pattonová, 
Pavel Kříž, Marek Dobeš a další.
Vstupné: 69 Kč, 133 minut, mládeži 
nepřístupný

25. 8. sobota v 17:30 hod., Slo-
vensko-český koprodukční film:
LOVE
Kriminální milostný příběh. Doteď jsi 
se vezl, dál musíš jít sám. Když se mluví 
o love, nemusí jít nutně o lásku, může 
jít o peníze. Hlavní hrdina Maťo bydlí 
společně s kamarádem Tomášem na 
sídlišti ve slovenské metropoli a nežijí si 
vůbec špatně. Pohybují se ale za hranicí 
zákona, protože se živí krádežemi aut… 
Hrají: Kristína Svarinská, Michal Nem-
tuda, Jakub Gogál, Luboš Kostelecký, 
Tina, Ady Hajdu, Dušan Cinkota a další.
Vstupné: 69 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný 
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Přijďte si pohrát i o prázdninách. Palouček bude otevřený každé úterý
 od 9:30 do 11:30 hod. 
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Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.Osmý recept ze soutěže:

Houbový mls
3/4 kg brambor, čerstvé nebo mražené hou-
by, 1 šlehačka, 40 dkg vepřového  masa (plec-
ko), sůl, pepř, drcený kmín, oblíbené koření na 
maso (staročeské, grilovací)
Postup:
Na dno pekáčku dáme nakrájené syrové bram-
bory i se slupkou (plátky, hranolky nebo men-
ší kousky), osolíme, posypeme grilovacím ko-
řením, na to dáme vepřové maso, které jsme 
nakrájeli na malé nudličky a ochutili kořením, 
solí a pepřem.  Zasypeme nakrájenými houbami, 
posolíme a okmínujeme. Na houby rozvrstvíme 
zase nakrájené brambory, osolíme a posypeme 
grilovacím kořením. Nakonec celé zalijeme šle-
hačkou. Pečeme asi 1,5 hodiny při 180 st.

Houbové rizoto
2 sáčky rýže, 30 dkg čerstvých hub (hříbky, 
podhříbky, křemenáče, lišky, kováře),
1 velká cibule, 20dkg gothaje, červenou (lépe 

sterilovanou) papriku, drcený kmín, sůl, pepř
Postup:
Nakrájené houby přidáme na zpěněnou cibul-
ku, osolíme, přidáme drcený kmín a smažíme 
dozlatova. Ke konci smažení přidáme nakrájený 
salám a ještě chvilku dosmažíme. Okořeníme. 
Nakonec přidáme sterilovanou papriku a smí-
cháme s vařenou rýží. Porce posypeme  strouha-
ným sýrem. Podáváme se zeleninovým salátem. 

Houbové karbenátky sekaná
500 g mletého masa mix, asi 250 g čerstvých 
hub, 1 cibule, 2 vejce, 4 stroužky česneku, pepř, 
drcený kmín, 1 lžička majoránky, sůl, strouhan-
ka na obalení
Postup:
Na zpěněnou cibulku nasypeme nadrobno na-
krájené houby, osolíme, okmínujeme a dusíme 
asi 5 minut. Dáme vychladit. V misce zpracu-
jeme maso, vejce, česnek a koření, přidáme 
houby a 2 lžíce strouhanky. Rukou tvarujeme 

karbenátky, které obalujeme ve strouhance.  
Smažíme pozvolna na oleji z obou stran, aby 
se pěkně propekly. Podáváme s bramborovou 
kaší nebo šťouchanými bramborami a salátem 
z čerstvé zeleniny.

Houbová omáčka
směs čerstvých hub /hřiby, podhřiby,křemená-
če/, šlehačka, 1 větší cibule, sůl, drcený kmín, 
mléko, pepř, grilovací koření, 4 kuličky nového 
koření, 3 bobkové listy.
Postup:
Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme 
pokrájené houby, osolíme, opepříme, přidáme 
drcený  kmín, nové koření, bobkový list  a du-
síme asi 10 minut pod pokličkou. Podušené 
houby zalijeme šlehačkou a mlékem,  popřípa-
dě trochu zahustíme a povaříme. Nakonec ješ-
tě ochutíme grilovacím  kořením. Podáváme 
s houskovým knedlíkem.

Pokrmy z hub
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RŮZNÉ

Zuzanka tak dělala ne proto, že by si příliš 
chtěla vybírat, doopravdy však se jí žádný ne-
líbil, hlavně proto, že byli všichni příliš na-
foukaní, mluvili hnuňavě přes nos a princezna 
musila stále listovat ve francouzském slovní-
ku, ba i nepravidelná slovesa zopakovat, aby 
se s těmito cizinci mohla s bídou domluvit.
Její rodáci však byli rádi, že takovým nápadní-
kům dala košem, ani jednoho z nich si nemoh-
li při nejlepší vůli představit jako svého krále.
Nejvíce se zasmáli, když jim stará Zuzančina 
chůva vyprávěla, jak se před dvěma dny před-
stavil starý obstarožný kouzelník jako sedm-
náctý nápadník. Jmenoval se Bubacus Maras-
tinus a byl králem daleké země na severu.
Posluchači chůvy se zachvěli: V té studené, 
syrové krajině za ledovými horami ještě nikdo 
z nich nebyl. Co by tam kdo z nich také dělal? 
Věděli ovšem, že v zimě odtud vítr přinášel 
sníh a v létě přehršle krup. Brrr! Však před 
dvěma dny se nápadně ochladilo, jistě proto, 
že pán a vládce severní krajiny sem zavítal. 
Hú, hú – jen pryč s takovým ženichem!
„Však naše Zuzanka“, pokračovala chůva roz-
šafně, „ani o něm slyšet nechce a mně důvěr-
ně řekla, že dostala rýmu, sotva se na něj po-
dívala, a hned odběhla do koupelny kloktat, 
aby nedostala anginu.“
Dnes ráno byla velmi rozčilena. Viděla totiž 
z okna své ložnice, jak čarodějníkův kocour Zr-
zouš, jinak Mamlas zvaný, se prochází po po-
lích, vybírá skřivánčí hnízda a křupe vajíčka.
Tohle kocouřisko je velké jako nadprůměrně 
vzrostlý dobrman, z očí jde oheň jako z ply-
nového vařiče, ale Zuzanka se ho ani trochu 
nebála. Marastinovi hned řekla, že u nás se 
taková zvířata netrpí a že každý pytlačící pes 
či kočka je lovcem s řádným honebním líst-
kem zastřelena. Čaroděj se moc mračil a mně 
z jeho pohledu přišlo špatně od žaludku. 
„Ještě něco vám řeknu“ dodala chůva tajupl-
ně, „včera náš starý pan král přemýšlel, sám 
si k sobě mluvil, jak staří lidé dělají – a tu 
jsem zaslechla, že prý je divné, aby v sever-
ním království vládl jakýsi Marastinus.“ Od-
kud se tam vzal? On, král, že si tam pamatuje 
jako panovníka nějakého Mansveta, který byl 
dobrým, prostosrdečným člověkem. Dopisoval 
si s ním a dvakráte dokonce tento král Man-
svet zde byl na kratší návštěvě, stěžoval si na 
ischias a při tom moc chválil naše vínka. Kam 
se ten jen poděl? Že by zemřel na revma, jak 
říkal Marastin a před smrtí ustanovil svým 
dědicem právě ho? Neuvěřitelné, avšak...“
Chůva chtěla ještě něco dodat, v tom však 
zaduněla rána z malého hmoždíře, z něhož se 
střílelo jen na Boží Tělo, a překvapení lidé 

Svému gymnáziu
Nejlidštější v lidském bytí
je svět správně číst,
kdo se tomu nerad učí,
je jen zvadlý list.

První slůvka čteme v oku matky: 
  „Lásko má!“
Když vcházíme domů 
dřevěnými vrátky, 
  „VÍTEJ NÁM!“
je psáno mezi ploty.
Rostou naše radosti i sloty
v nás i dookola – 
„ČTEME SLOVO ŠKOLA“,
deset, patnáct, více roků
vstřebáváme moudrost od proroků, 
s nimi čteme čísla, čteme básně, 
čteme ve vesmíru – ve vysněném nebi,
myšlenky nám otvírají lebi.
Čteme v barvách květů, polí, kamenů, 
v písních horských pramenů,
v písních horských pramenů,
čteme ptačí zpěvy,
steny zvěře v říji,
čteme život, který nepomíjí,
čteme osud v beznaději,
jedinců i rybích stád, 
sníme o tom, kam se budem brát,
vznášet se výš, lásky objímat...
a jen štěkot psů to netuší,
že chceme číst radost na duších,
že čteme i štěstí v neštěstí
místo zloby, zvůle, neřestí.

Čteme, čteme dobro v nás,
dobro v dětech ,
dobro v kráse,
dobro v moudrosti...
Život není dobrák od kosti.

Na jevíčském náměstí
známým hlasem stromy šelestí,
davům těch, co město v mládí znali
a jemuž se v snění zpovídali.
V řadách kráčí veselí a mladost,
úspěch, prohra, skrytá radost,
o holích a vlasy šedé
obšťastněné stáří vede 
dávných přátel vzpomínky
těch, co možná oplakali
sestry, bratry, maminky.

Milí, (kdysi studenti)
skvělí abiturienti, 
lidé znalí věd a světa,
s námi kráčí všechna léta
proher, vzletů,
díky za tu sílu citů,
co nosíte ke kraji a městu,
díky za lopotnou cestu
ke své škole!

Gymnázium obdělalo pole,
pole vědění,
jenom nabob možná netuší,
že seje i dobro do duší!

Věnuje abiturientka gymnázia v Jevíčku (roč-
ník 1955) všem profesorům a tisícům studentů 
k 115. výročí založení ústavu. 

23. 6. 2012, Jarmila Klimešová

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

s úžasem viděli, jak černá vlajka stoupe k vr-
cholu žerdě na nejvyšším cimbuří královské-
ho paláce. 
„Něco neblahého se stalo!“ zvolala chůva 
„a jistě v tom bude mít prsty Marastin se Zr-
zoušem, honem utíkejme!“
Běželi všichni bez dechu a dověděli se od po-
bledlého hofmistra a slzícího krále, že prin-
cezna Zuzanka beze stopy zmizela a s ní zá-
roveň uražený Bubacus Marastinus i jeho 
kocour Zrzouš, jinak Mamlas zvaný...
Celé království ztrnulo, písničky oněměly.
Na všechny strany vyslal král posly, zda by 
nevypátrali stopy po zmizelé, král se radil 
s mnoha moudrými lidmi, nejvíce s učeným 
Polyglottoxensofem.
Ten, když prohlédl mnoho knih a pozoroval 
řadu souhvězdí, sundal brejle z nosu a pravil: 
„Naše velitelka, spanilá Zuzanka, není ani ve 
vodě, ani v zemi, ani v povětří!“
Všichni se zarazili a byli rozpačiti: Kde jenom 
tedy princezna vězí?
Dlouho by si nad touto záhadou lámali hla-
vy, kdyby téhož večera se nevrátil z dalekých 
cest synovec mudrce, statný a opálený mladík 
Tomáš.
Byl velmi zklamán a zkrušen, že nenalé-
zá princeznu, s níž se tolikráte při dětských 
hrách poškorpil, a když slyšel výrok svého 
strýce, pravil králi: 
„Tohle je docela jednoduché. Když není ani ve 
vodě, ani v zemi, ani v povětří, tak je prostě 
na zemi, tak jako já a jako Vaše oprávněně 
truchlící veličenstvo – a myslím si, že zlý Ma-
rastin ji neskrývá schválně zde někde u nás 
v zemi, aby zmátl stopy, jak vy tvrdíte, nýbrž 
ji unesl do svého severního království, aby ji 
potrestal za odmítnutí.“
Posluchači oněměli nad takou bezmeznou 
ukrutností, leč král se po krátkém kvílení 
vzchopil a slavnostně, na své královské ne-
odvolatelné slovo, přislíbil, že dá svou dce-
ru za manželku pouze tomu, kdo ji vysvobodí 
z moci surového čaroděje.
V prvé řadě bylo posláno k šestnácti princům, 
kteří se dříve bezúspěšně o Zuzanku ucháze-
li. Měli sto chutí se o vysvobození pokusit, 
leč zalekli se nehostinných, chladných kon-
čin, kde ještě nikdo z nich nebyl, a zdvořile, 
s politováním se omluvili.
Když tohle Tomáš viděl, dodal si odvahy, šel 
za králem a pravil: „Vaše kvílící veličenstvo, 
vidím jasně, že všichni princové se bojí vytáh-
nout z jižních požehnaných krajin za ledové 
hory na sever. Přihlásil bych se hned prvního 
dne, kdy jsem se vrátil ze světa, leč myslil jsem 
si, že by bylo považováno za vyzývavou trou-
falost při mé neurozenosti, pokoušet se o vy-
svobození tak spanilé dědičky našeho staro-
slavného království. Teď však vím, že nesmím 
váhat ani chvilečku, nenechám přece se trápit 
děvče, kamarádku, s kterou jsem si v dětství 
tolikráte hrál a poškorpil, v zajetí jakéhosi Ma-
rastina. To by tak hrálo! O odměně vaše staré 
otcovské veličenstvo nemusí ani mluvit!“

pokračování příště
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MATOUŠEK 
MTB OPEN

 

Přihlášky na www.mtbjevicko.cz
informace na tel: 777760087, 775760079

zadní trakt ZŠ vjezd z ulice K. H. Borovského 

start závodu ve 14.00 h.
start dětských kategorií ve 12.30 h.

od 11.00 do 13.00 h.

dospělí 37 a 64 km, děti na zkrácené trati

KDE:

KDY:

PREZENTACE:

TRASA:

4. ročník závodu horských kol
25. SRPNA 2012 JEVÍČKO

Vklad do závodu: 250,- všichni přihlášení do 23.8.2012 obdrží cyklistické ponožky s logem závodu

Doprovodný program: 
od 12:00    reprodukovaná hudba, atrakce pro děti

od 19:00    vystoupí kapely Black Flash a Epicentrum

Moderuje Jan Adámek
MĚSTO 

JEVÍČKO

®

Občerstvení: 
TOČENÉ PIVO, LIMO, 
MAKRELY, STEAKY
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pořádá

v prostorách Zámečku v Jevíčku BAZAR
DĚTSKÉHO ZIMNÍHO A PODZIMNÍHO OBLEČENÍ, 

OBUVI, SPORTOVNÍCH A KOJENECKÝCH POTŘEB 
POTŘEB10.9.2012 13 – 18 hod. příjem věcí 

11.9.2012 10 – 18 hod. prodej

12.9.2012 13 – 18 hod. výdej neprodaných věcí a utržených peněz

Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro podzimní a zimní sezónu do velikosti 

152, dále sáně, brusle, lyže apod., po dohodě je možné prodávat i dětské kočárky. Oděvy 

musí být čisté  s cenovkou na dobře viditelném místě.

Součástí bazaru bude i prodej  5 Kč/kus, v tomto případě zboží oceňovat nemusíte.

Manipulační poplatek je 5 % z utržené částky.

Kontakt: Mgr. Radka Jelínková, tel: 608 080 066, e-mail: radka.sedlackova@seznam.cz

Těšíme se na Vás!

Fotografie z letního tábora  
v Bobrovecké dolině
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JIŽNÍ PORTÁL

LAŽANY

LIPŮVKA

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

ČERNÁ HORA

BOSKOVICE

MLADKOV

VANOVICE
KNÍNICE

ŠEBETOV

VELKÉ OPATOVICE

JEVÍČKO

MĚSTEČKO TRNÁVKA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁKlub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá 

v sobotu 1. září 2012
3. ročník

Přijďte podpořit ře
šení 

komunikace R43

JIŽNÍ PORTÁL

BRNO-BYSTRC

LAŽANY

LIPŮVKA

KUŘIM Přijďte podpořit ře
šení 

 START: pro pěší i cyklo

SE V E RN Í  V Ě T E V
Moravská Třebová / zámek • 7–10 hod. • 35 km
Městečko Trnávka / u obecního úřadu • 7–10 hod. • 28 km
Jevíčko / U Zámečku • 8–11 hod. • 18 km
Velké Opatovice / hřiště u nádraží ČD • 8–11 hod. • 17 km
Knínice-Vanovice-Šebetov / kříž. cyklotrasy 5223 a dál. tělesa • 10–12 hod. • 8 km
Boskovice / sokolovna • 10–12 hod. • 12 km
Boskovice / sokolovna • 10–13 hod. • 4 km

J I Ž N Í  V Ě T E V
Brno-Bystrc / parkoviště u přístaviště • 6–9 hod. • 41 km
Kuřim / před nádražím ČD • 7–10 hod. • 32 km
Lipůvka / parkoviště • 8–11 hod. • 27 km
Lažany / u obecního úřadu • 8–11 hod. • 25 km
Rekr. středisko Jižní Portál u Újezdu u Č.H. • 9–11 hod. • 19 km
Černá Hora / parkoviště u úřadu městyse • 9–11 hod. • 14 km

Startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

  CÍL: výletiště u školy v MLADKOVĚ (místní část Boskovic)
  • 11–17 hod.
V cíli kulturní program • od 13 do 17 hodin – hudební produkce, 
občerstvení (pivo, limo, klobásy aj.), soutěže pro děti, skákací hrad, 
představení partnerů akce, připomenutí tragických silničních tragédií na silnici I/43,
petice účastníků akce, bohatá tombola aj.
Startovné 30 Kč
Ubytování – možno zajistit noclehy v Sokolovně Boskovice
Více na www.boskovice.cz/kct/index.htm
nebo www.zrcadlo.net
Informace: tel. 776 101 004, j.oldrich@centrum.cz 

BOSKOVICE
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RŮZNÉ

Co by nemělo vidět třetí oko IV.

dokončení na následující straně

Smrt svatého Vojtěcha
Štěpán Blažek
Než přikročíme ke Kosmovi, přečtěme si, co na-
psal O. Králík (1976, s. 233, 234): „...r. 1475... 
v Cáchách byla za přítomnosti císaře nalezena 
světcova hlava – po pražské a hnězdenské už 
třetí.  (…) U Vojtěcha není ani jistota, že r. 1000 
ve Hnězdně odpočívaly skutečně jeho tělesné po-
zůstatky. Získání ostatků Boleslavem Chrabrým 
je zahaleno do temnot, nevíme, jak dlouho ležely 
u pohanských Prusů... (…) ...lze pochopit, proč se 
v Hnězdně po obnovení katedrály... projevila potře-
ba, přímo nezbytí vlastnit ostatky prvního polského 
patrona. Potřeba a nezbytí jsou silnější imperativy 
než nějaké notářské potvrzení pravosti. (…) Tlak 
historické situace si kolem r. 1100 přímo vynutil 
znovunalezení Vojtěchových ostatků v Hnězdně.“
O tom, jak zemřel Vojtěch, nenajdeme u Kosmy 
na první pohled barvité líčení. V Kronice čes-
ké napsal (I. kniha, 31. kap.): „Roku od naro-
zení Páně 996. Když... biskup Vojtěch sítěmi víry 
ulovil Panonii a s ní i Polsko, nakonec, rozsévaje 
slovo Boží v Prusích, tento vezdejší život pro Krista 
šťastně zaměnil za mučednickou smrt...“
Domnívám se, že toho o Vojtěchově smrti více 
napsal v zastřené podobě. V 39. kap. I. knihy 
píše: „Roku od narození Páně 1017. Dne 11. 
června zemřel Thegdag, třetí biskup kostela praž-
ského. Byl důstojným nástupcem biskupa Vojtě-
cha, tělem byl panický, mravy zlatý, skutky zářivý, 
následuje stop svého předchůdce a stíhaje haneb-
nosti lidu sobě svěřeného, a když ne tělem, aspoň 
duchem zakusil mučednictví. A nezemřel podle oby-
čeje lidí, nýbrž následovav Hospodina u pokoji, rov-
něž tak i spí i odpočívá. Po něm nastoupil roku... 
1018 biskup Ekard.“
Pokusme se z polotovaru letopočtu 1017 vypočí-
tat, do kterého roku Kosmas skutečně klade po-
pisovanou událost. (Soudím, že den a měsíc se 
musí u Kosmy většinou vynásobit.) 1017 – [(11 
x 6) : 3] = 995. Rok úmrtí i charakteristika se 
zdánlivě vztahují k Thegdagovi. Ve skutečnos-
ti má Kosmas zřejmě na mysli Vojtěcha. Roku 
995 měli být vyvražděni Slavníkovci. Legendy 
daly Vojtěchovi ještě dva roky života, aby ho 
mohly nechat zabít pohanskými Prusy a potom 
mohl být prohlášen za svatého. Takových míst, 
kdy Kosmas napíše nepravdu (zemřel Thegdag) 
a pravdu napíše hned vedle (má na mysli Voj-
těcha), najdeme u Kosmy více. Ekard je zřejmě 
Konrád.
Ve 23. kap. III. knihy Kosmas píše, že r. 1108 
dal kníže Svatopluk na Vraclavi zavraždit Mutinu 
a jeho dva syny. Šlo zřejmě o Slavníkovce. Kní-
že Svatopluk je kníže Konrád (biskup Gebhart, 
Strachkvas, Matylda, Ekard atd.; část Svat- je na-
rážkou na biskupa). Rok 1108 je Kosmovým po-
lotovarem. A Vraclav je dalším místem vyvraždě-
ní Slavníkovců. Vedle Libice uvádí legenda Verše 
o utrpení sv. Vojtěcha ještě Kouřim. Dalimil za 
vraha Slavníkovců uvádí Strachkvase. Po vraždě 
Mutiny a jeho dvou synů prohlásil podle Kosmy 
kníže Svatopluk: „Kdo však zabije Božeje a jeho 
syna... bude vládnouti jejich dědictvím.“ A v 24. 
kap. III. kn. líčí Kosmas jejich smrt takto: „Za-

tímco usedal Božej ve vsi Libici... se synem a man-
želkou právě k obědu... přistoupil k němu chlapec, 
řka: ,Hle, pane, běží sem mnoho lidí...‘ (...) Co ještě 
to říkal, hle, divoký Krása otevře dveře, a zablesk-
nuv vytaseným mečem, zvolá: ,Pryč s tebou, zlo-
syne, pryč, ty protivný, jenž jsi mého příbuzného 
Tomáše zabil bez příčiny v čas postní.‘ I vstav jeho 
syn (Božejův) Bořut, vece: ,Co činíte, bratří? Je-li 
nařízeno, abychom byli zajati, můžeme býti zajati 
beze zbraní a bez hluku,‘ a vtom již měl... vražen 
meč do břicha... A v té chvíli i zbrocený ještě krví 
synovou meč byl do hrdla otcova vražen. ...byli – 
dne 27. října – Božej a jeho syn Bořut jako hovada 
hozeni nazí do jámy.“ Vražda Božeje (Vojtěcha?) je 
zde líčena jako krevní msta.
Kosmas přirovnal Václava a Vojtěcha ke dvěma 
zlatým olivám. Jedné zlaté olivě, Václavovi, dal 
mj. jméno Božen (má syna Smila) a jméno Boža 
(má syna Mutinu; je Mutinou Slavník?). Druhé 
zlaté olivě, Vojtěchovi, dal jméno Božej (je synem 
Vršovce Čáče; je Čáč Slavník?).  
Nyní se podívejme, odkud byly dovezeny Vojtě-
chovy ostatky. Běžně se soudí, že je r. 1039 do-
vezl z loupežné výpravy do polského Hnězdna 
kníže Břetislav. O ničem takovém Kosmas nepí-
še. Přečtěme si část 2. kapitoly z II. knihy. „...v 
čtvrtém roce svého knížectví kníže Břetislav uznal 
za nejlepší neodkládati naskytlou příležitost, jak 
by potýral své nepřátele a dokonce se pomstil 
za příkoří, jichž se kdysi kníže Měšek dopustil na 
Češích... táhl do země polské zbavené svého kní-
žete... dobýval pevných míst a vtáhnuv do Krako-
va, hlavního jejich sídla, vyvrátil je z kořene... (…) 
Když došli k hradu Hedči, obyvatelé jeho... pokor-
ně ho prosili, aby je pokojně převedl do Čech. Kní-
že vyhověv jejich přání... A jménem odvozeným od 
toho hradu podnes nazývají se Hedčané.“  
Problém je, které osoby a které lokality měl Kos-
mas na mysli. Z jiných kapitol vyplývá, že pod 
Břetislavem chápal Boleslava I. a pod Měškem 
Václava. Václav měl být Boleslavovi podřízen, 
měl být druhý po knížeti, měl být Boleslavův 
podkrál. Spravoval území od Pražského hradu po 
východní část říše (východní Moravu či dokonce 
po Nitransko). Toto Václavovo území (u Kosmy 
často Měškovo) nazývá Kosmas v lucké válce 
územím Lučanů (Žatčanů), v další části kroni-
ky Polskem. Boleslav, Václavův synovec, ovládal 
území severně od Václavova. Proto ho Kosmas 
ve svém Gallu Anonymovi nazývá severní kníže. 
Krakovem zde možná míní Nitru (případně Kou-
řim). Slavníkovci byli potomky knížete Václava, 
proto jejich sídlo Libici Kosmas rovněž řadí do 
„svého“ Polska. Hrad Hedeč je sice ve skuteč-
ném Polsku, Kosmas jím však zřejmě myslel ně-
jaké hradiště na řece Moravě (snad dnešní Valy 
u Mikulčic; v legendách Václavovu Budeč). Hed-
čany v Čechách zřejmě míní tehdejší obyvatele 
dnešní Budče.
V kapitolách 3, 4 a 5 druhé knihy, líčících pře-
nesení Vojtěchových ostatků, se se jménem 
Břetislav nesetkáme. Třetí kapitola, následující 
za textem citovaným z kap. druhé, začíná tak-
to: „Nedaleko od řečeného hradu bylo hlavní síd-
lo Hnězdno... Tam toho času v bazilice... odpo-

číval nejvzácnější poklad, tělo nejblahoslavenějšího 
mučedníka Vojtěcha. Čechové... ihned hradu dobyli 
bez boje... toliko žádali: aby jim byla dána vzácná 
hmota svatého těla...“ Kapitola 3. nenavazuje na 
kapitolu 2. ani časově (i když má budit dojem 
opačný), natož dějově.  
Přečtěme si část 4. kapitoly. „Třetí noci se zje-
vil biskupu Šebířovi... ve vidění svatý biskup Voj-
těch a pravil: ,,Pověz knížeti a jeho předákům toto: 
Otec z nebes dá, oč žádáte (Vojtěchovy ostatky), 
neoddáte-li se opět hříchům...‘ Ráno to oznámil 
biskup knížeti a ti hned plni radosti vešli do chrá-
mu Panny Marie, padli před hrobem svatého Voj-
těcha k zemi... (...)  Tu kníže... takto počal mluviti 
ke shromáždění lidu...“ A následuje vyhlášení zá-
konů, které jsou v naší historiografii známy jako 
Břetislavovy dekrety. Po jejich slavnostním vyhlá-
šení následuje: „Tak pravil kníže. A biskup... vzav 
kladivo... počal zvolna bořiti vršek hrobu a odbou-
ral jej až dolů k svatému pokladu. (…) Z jeho mi-
losti a vnuknutí vstoupilo v srdce knížete, aby rov-
něž přenesl tělo arcibiskupa toho sídla, Gaudentia, 
jenž v témž kostele odpočíval. (...) Také uznal kníže 
a biskup za vhodné přiložiti k svatému tělu ostatky 
pěti (Vojtěchových) bratří...“
Z 5. kapitoly druhé knihy: „Přišli se vším svatým 
nákladem šťastně a vesele do Čech...“ 
Hlavními postavami výpravy byl nejmenovaný 
kníže a biskup Šebíř. Kdo byl biskup Šebíř? Kos-
mas ho charakterizuje ve 41. kapitole první kni-
ky své kroniky takto: „Po něm (Hyzovi) nastoupil 
Šebíř – byl biskupem v pořadí šestým. (…) „...
býval první při duchovních povinnostech a neméně 
horlivý v světských zaměstnáních... Býval první při 
ruce při zabíjení divokého kance; uměl mu uříznout 
ocas, očistit jej a připraviti, jak to míval kníže rád, 
a podával jej pánu, jakmile přišel k jídlu. Proto prý 
kníže Oldřich často mu říkával: ,Šebíři... za tenhle 
lahodný zákusek zasluhoval bys biskupství.›“ 
V zachovaných latinských opisech má tvar Šebíř 
podobu Severus. Latinské severus znamená kru-
tý, přísný, svědomitý, vážný. Zvláště význam krutý 
se hodí na osobu, kterou Kosmas ve své kroni-
ce nenáviděl, často se k ní vracel a dával jí růz-
ná jména. Jde o Strachkvase. Ten dále vystupuje 
mj. pod jmény Barnabáš, Konrád, Lanz, Matyl-
da, Mlada, Pořej, Rotpert. Strachkvas je histori-
ky ztotožňován s Kristiánem, autorem významné 
legendy. Domnívám se, že v našich ukázkách vy-
stupuje i pod jménem Krása a Šebíř. Šlo o člo-
věka, který byl zřejmě homosexuál. Na to naráží 
Kosmas zejména tehdy, když o něm píše jako 
o Matyldě. Ve svém Dětmaru z M. ho pod jmé-
nem kníže Jaromír nechá dokonce vykastrovat. 
Pro slovo krása má latina více synonymních slov. 
Jedno z nich zní venus. O to je možná další na-
rážka na Strachkvasovu (Šebířovu...) sexuální 
orientaci. Stejně tak na ni naráží, když Šebíře 
paralelou přirovná k divokému kanci s uříznu-
tým ocasem (lat. penis). Číslovka šestý rovněž 
může být narážkou na Šebířovu (Strachkvaso-
vu...) sexuální orientaci. Šest se latinsky řekne 
sex. A slovo pohlaví zní latinsky sexus. Napsat 
v době, kdy se v církvi prosazoval celibát, že 
vhodným kandidátem na biskupa je kanec bez 
penisu, bylo jistě odvážné vyjádření. Tuto osobu 
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Česká školka
 Aby se školka nestala lákadlem pro české 
děti lhostejných rodičů, jevila se nutná potřeba 
věnovati pozornost předškolní výchově českých 
dětí. Přičiněním a za podpory místního odboru 
Národní jednoty byla školka brzy na to nákla-
dem obce v místnostech bývalého zámečku ote-
vřena a byla hned dětmi četně navštěvována. 
 První učitelkou byla ustanovena Marie Ku-
čerová, která svou milou a dobrou povahou 
dovedla si získati lásku a přítulnost svých svě-

řenců i přízeň rodičů. Čilý ženský odbor 
Národní jednoty staral se pak o hoj-

né mikulášské a vánoční nadílky 
a pomáhal potřebné děti po-

děkovati šatstvem, prádlem, 
obuvi a pečivem. Nadílky 
byly spojeny s vhodnými 
slavnostmi, jež vnesly 
také mnoho radosti do 
života nejmenších a je-
jich rodičů. Ovšemže 
při nejlepší vůli však 
nebylo možno zacho-
vati se všem, našli se 
vždy nějací nespokojen-
ci a nevděčníci. 

 Místnosti škol-
ky byly však nevyhovující 

a nehygienické, proto pojal 
místní odbor. Národní jed-

noty myšlenku založiti fond pro 
postavení nové budovy pro školku, 

aby tam povinnostem obce, finančně dosti 
zatížené., byl nápomocen. Obětavostí občanů, 
každoročními dotacemi Záložny a sbírkami při 
různých příležitostech byl během několika let 
nastřádán dostatečný fond, že bylo možno v r. 
1910 kupiti staré stavení č. 122 na Okružní tří-
dě, na jehož místě byla postavena nová, všem 
požadavkům vyhovující budova, která byla 
v pozdějších letech přenechána obci k užívání 
pro účel školky. 

Národní jednota
 Mužský odbor Národní jednoty vyvíjel za 
předsedy ředitele měšťanky Hynka Pittauera 
a jednatele profesora Edmunda Kolkopa vše-
strannou činnost, která přinesla mnoho úspě-
chů v městě a okolí. Oba byli neúnavnými pra-
covníky,měli stále na zřeteli všechny časové 

důležitější události, pořádali poučné přednášky, 
všímali si bedlivě všech potřeb našich menšin 
v pohraničních obcích, starali se o jejich škol-
ství, měli v patrnosti práci venkovských odborů 
a nebylo počinu, na němž by nebyli měli účast. 
 V třetím roce světové války byli oba jmeno-
váni funkcionáři povoláni k vojenské službě, od-
kud se prof. Kolkop již více nevrátil. Na naléha-
vou intervenci u školských úřadů byl po nějaké 
době přece vyreklamován, ale nežli se dostalo 
vyrozumění o tom na frontu, došla sem truchli-
vá zpráva že byl na ruském bojišti raněn a tam 
vykrvácel. Jeho nenadálý tragický skon vyvolal 
v nás i v celém okolí hluboké dojetí a upřímný 
soucit s jeho rodinou. Prof. Kolkop byl neskona-
lým dobrákem, vzorným vychovatelem a miláč-
kem studující mládeže. Jeho vrozená skromnost 
a příkladná ochota ku každé užitečné práci byla 
ozdobou jeho osobnosti. Jako na rozloučenou 
s námi poslal nám ještě několik dní před svým 
skonem, z míst, kde mu bylo v duši jistě nevý-
slovně smutno, veršovaný pozdrav, jenž končil 
slovy: „.. tma – mráz, vítr duje a já jsem na strá-
ži sám a sám – na Vás všechny vzpomínám.“ 
Také jemu zachovají všichni, kdož jej znali, pro-
vždy trvalou a čestnou vzpomínku. 

Venkovské odbory Národní jednoty
 Spolupráce venkovských odborů spočívala 
většinou v rukou učitelstva a směřovala za je-
diným cílem – prospěti národní věci. Zúčastnili 
se jí ponejvíce Frant. Totůšek, nedučitel v Uhři-
cích (na nějž i Víták ve svých pamětech vzpomí-
ná), František Tesař, nadučitel v Jaroměřicích, 
Josef Kobza, nadučitel v Bělé (později v Bis-
kupicích), Bohumil Korčák, řídící učitel a pe-
dagogický spisovatel ve Vrážném, Jan Horňan-
ský, řídící učitel v Pěčíkově, Arnošt Karafiát, 
nadučitel v Bělé, Alois Pospíšil, nadučitel v Uh-
řicích, Ignát Hübl, nadučitel ve Vranové Lhotě, 
Otýn Břeněk, spisovatel ve Vanovicích a jiní. 
 O národní práci ve Velkých Opatovicích za-
sloužili se Jan Lacina, mlynář, Jan Šeránek, 
hostinský na „Kocourku“, Antonín Dürr, rol-
ník, Edeš Plhal, nadučitel a tamější oblíbený 
lékař dr Josef Svítil (známý spisovatel a básník 
Jan Kárník), jenž tam působil v letech 1899 – 
1906. Pro svou ušlechtilou povahu a vždy dob-
rou mysl bával v našem vlasteneckém kroužku 
vždy vítaným hostem a současníci té doby rádi 
na něj vzpomínají. 

Odborný učitel Samek
 Té doby působil na německé měšťance 
odborný učitel české národnosti Hubert Sa-
mek, rodák z Lomnice u Tišnova. Byl to vý-
borný učitel, člověk dobrosrdečný, přímé  
a poctivé povahy. Zúčastnil se činně čes-
kého společenského života a neměl 
kvůli tomu žádných nepříjem-
ností, ježto svým neobyčejným 
nadáním,  všestrannými vě-
domostmi, pak svými pouta-
vými přednáškami v učitel-
ských konferencích dovedl 
si zjednat respekt u svých 
kolegů i představených. 
Jako učitel byl u svých 
žáků velice oblíben, ne-
majetné žáky i hmotné 
podporoval a pomáhal jim 
k dosažení životního cíle, 
za což tak mnohý ještě dnes 
na něj s povděkem vzpomíná. 
Byl i literárně činným. V Jevíč-
ku vydal r. 1899 úvahu o nedo-
statcích našeho školství, o výchově 
a tělesném trestu na školách „Reforma 
školství národního“. Pro nedoslýchavost byl 
nucen předčasně se vzdáti svého mistra a žil 
pak na odpočinku ve Vídni, později v Bratisla-
vě, kde přispíval do českých časopisů a vydal 
tam r. 1923 sbírku básní „Kytice z moravských 
a slovenských luhů“ a rok 1926 román „ Man-
žel bez ženy“. Byl naším důvěrným a nejupřím-
nějším přítele, jejž jsme si zachovali v nejkrás-
nější upomínce. Zemřel v Bratislavě r. 1934.
 Po otevření dívčí měšťanky byla u nás zří-
zena soukromá německá škola v domě č. 119 
ve Farní ulici, o niž se přičinil Rudolf Gessner, 
společník šamotové továrny ve Vel. Opatovi-
cích, a také ji všemožně podporoval. Děti míst-
ních našlo se pomalu, a tak byla školka posilo-
vána dětmi úředníků a zřízenců továrny, které 
sem byly denně z Velkých Opatovic dováženy. 

(biskupa Šebíře, biskupa Gebharta, snad knížete 
Konráda, Strachkvase atd.), odpovědnou za vy-
vraždění Slavníkovců, Kosmas natolik nenáviděl, 
že ji odmítl nechat vládnout. Vytěsnil ho z vlády 
jednak prodloužením vlád Boleslava I. a II. a jed-
nak větou vztahující se k roku 995 (I, 29): „...
toho času kníže nemohl vládnouti sám, ale vlád-
li předáci...“ Nenáviděného knížete zde Kosmas 
schoval za slovo předáci. Kosmův Strachkvas se 
snad nejprve stal biskupem (zde Šebířem), poz-
ději i knížetem, vládnoucím snad jako Konrád 
(zde je nejmenovaný). V této ukázce zřejmě vy-
stupuje v obou funkcích.  
Proč Kosmas nazval Libici Hnězdnem, Hnízdem? 
Možná v tom hrálo roli i to, že hnízdo se řekne 
latinsky cubile, což je velice blízké jménu Libice.
O převezení Vojtěchových ostatků psal i Gallus 
Anonymus (2009, s. 49): „..Češi rozbořili Hnězd-

no... a odnesli tělo svatého Vojtěcha.“ Jenomže 
zde nejde o nezávislé potvrzení Kosmovy infor-
mace. Jsem přesvědčen, že Galla Anonyma na-
psal Kosmas. V polských kulisách líčí české dě-
jiny 10. století. V kulisách německých líčí české 
dějiny jako Dětmar z Merseburku a v kulisách 
uherských je líčí v Kronice anonymního notáře 
krále Bela.
I s významen sv. Vojtěcha to zřejmě nebude tak 
slavné, jak se soudí. Vojtěch je považován za na-
šeho prvního Evropana, za biskupa majícího blíz-
ké vztahy k saskému panovníkovi Otovi III. K to-
muto názoru přispěl jistě i Kosmas těmito slovy 
(I, 53): „Roku od narození Páně 984. V Římě ze-
mřel císař Ota II. S tímto panovníkem byl Vojtěch, 
biskup pražský, tak důvěrně znám a tak mu byl milý 
v službách, že ho král o Božím hodu velikonočním, 
jejž slavil v Cáchách... vyznamenal tou vznešenou 
službou, aby mu vložil na hlavu korunu... což pří-

slušelo jenom arcibiskupovi.“ Historikové cítí po-
vinnost Kosmu opravit: Ota II. zemřel 983 a Voj-
těch se kamarádil s Otou III. Jenomže Kosmas 
za jmény Oto skrýval české Boleslavy. Cáchami 
potom mohl mínit Prahu a Římem KouŘIM.
Proč Kosmas líčí naše dějiny nepřímo, pomocí 
„stařeckých hříček“? Protože nemůže, a ani sám 
zřejmě nechce, narušit státní ideologii. A přes-
to usiluje o to, co říká čtenáři ve své Kronice 
Dětmara z Merseburku,  (s. 268): „V souladu se 
svým svědomím ti svěřuji věci pravdivěji, než by do-
kázal kdo jiný.“ A ještě dodává: „Vím, že se ti nelíbí 
mnohé z toho, co jsem napsal...“
Použitá literatura: Dětmar z Merseburku: Kro-
nika, Praha 2008; Gallus Anonymus: Kronika 
a činy polských knížat a vládců, Praha 2009; 
Kosmas: Kronika česká, Praha – Litomyšl 2005; 
Králík, Oldřich: Kosmova kronika a předchozí 
tradice, Praha 1976

dokončení z předcházející strany
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V sobotu  30. června uspořádalo AVZO Biskupice v areálu střelnice tradiční pouťový tur-
naj v malé kopané. Cel-
kem bylo přihlášeno 6 
družstev. Po kvalitních 
výkonech všech muž-
stev a tuhých bojích se 
vítězem stali „Potomci 
výčepu“. Po vyhláše-
ní vítězů byla tradiční 
pouťová zábava v po-
dání kapely Men in 
Black. 
AVZO Biskupice děku-
je všem za účast a těší 
se na Vás i příští rok.

www.biskupice.cz

V sobotu 21. července 2012 se v areálu Na 
Střelnici uskutečnil již 7. ročník volejbalo-
vého turnaje smíšených družstev Biskupice 
Cup 2012. Za účasti osmi družstev se hrálo 
systémem „každý s každým,“ takže si každý 
tým mohl otestovat kvality všech protihráčů. 

První místo vybojovali hráči z Vranové Lhoty, 
druhé místo obsadila Pouliční směs (Jaromě-
řice + Jevíčko) a třetí místo obsadili hráči 
ze Želešic. Gratulujeme všem hráčům, podě-
kování patří také Avzu za propůjčení areálu 
a zajištění občerstvení, jídla a hudební scény. 

Na podzim na Poslední smeči na vi-
děnou !

Filip Procházka

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

OZNÁMENÍ
pošta v Biskupicích 

bude uzavřena 
od 1.8. – 21.8. 

(dovolená)

Společenská rubrika 
červenec 2012

Naši jubilanti
Přichystalová Anna (č.p. 42)
Přichystalová Anna (č.p. 32)
Svojanovský František
Grézl Josef
Všem jmenovaným 
jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Narození občánci
Zuzanka Přichystalová
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Mateřská škola 
Biskupice oznamuje,  

že pro školní rok 
2012/2013 má 

volná místa 
pro vaše děti

Přihlášky můžete vyzvedávat v ma-
teřské škole nebo na obecním úřadě 
Biskupice do 31. srpna.

Vyplněné a potvrzené přihlášky ode-
vzdávejte do 7. září 2012.

Pobyt v mateřské škole je zdarma
Provozní doba 6.00–16.00 hod.
Rodinná atmosféra

Kontakt:
ms.biskupice@seznam.cz 

tel. 776 583 015

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

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

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

Volejbalový turnaj

Fotbálek na střelnici



15Srpen 2012Měsíčník města Jevíčka

www.biskupice.cz

ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í
z 15. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 24. července 2012
15/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise
c) smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Pro-
gramu obnovy venkova Pk s Pardubickým kra-
jem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice, ev.č.smlouvy OŽPZ/12/41329 ve 
výši 75 000,-Kč na úhradu úroků z úvěru na 
akci „Splašková kanalizace a ČOV pro obec Bis-
kupice, Flintour, kanalizační přípojky“
d) smlouvu o poskytnutí grantu z Programu 
stavební obnovy a restaurování kulturních pa-
mátek v Pk a drobných objektů památkového 
charakteru na rok 2012 s Pardubickým krajem, 
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, ev.č. smlouvy 2012/41715 ve výši 
30 000,- Kč na opravu pomníku padlých v bo-
jích 1. světové války v Biskupicích
e) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene č. IV-12-2004462/
VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČ:24729035
f) úpravu rozpočtu

15/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) výroční zprávu o činnosti svazku obcí Regi-
on Moravskotřebovska a Jevíčska za rok 2011
b) žádost  ze dne 12.6.2012 Mateřské školy 
Biskupice, okres Svitavy, Biskupice 144, 569 43 
Jevíčko o přijetí daru
c) žádost ze dne 19.7.2012  Ing. Zdeňky Gro-
hmanové,  bytem Rokycanova 30, 779 00 Olo-
mouc o odkoupení části pozemku par. číslo 
338/1 v k.ú.Zálesí u Jevíčka
d) žádost ze dne 16.7.2012  manželů Miloslava 
a Zdeňka Markovi bytem Sídlišti č. 208 Lutín 
o odkoupení části pozemku par. číslo 338/1 
v k.ú.Zálesí u Jevíčka
e) žádost ze dne 19.7.2012 pana Františka Vy-
kutila, bytem Kijevská 3, 568 02 Svitavy o od-
koupení části pozemku par. číslo 338/1 v k.ú.
Zálesí u Jevíčka
f) nabídku ze dne 12.7.2012 firmy Atlas soft-
ware a.s. , Holandská 1, 639 00 Brno, na do-
dávku informačního systému CODEXIS
g) výběrové řízení na pořízení nového územní-
ho plánu obce Biskupice, jmenování členů ko-
mise pro otvíraní obálek s nabídkami a hodno-
cení nabídek na akci pořízení nového územního 
plánu obce Biskupice

15/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) pověřuje starostu obce k podpisu smluv uve-
dených  v bodě 15/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

Pozvání na „Pyžamové odpoledne“
V sobotu 25. srpna 2012 v 15.00 hod. 
před Obecním úřadem pořádá ČČK Biskupi-
ce „Pyžamové odpoledne“ pro malé i velké. 
Přijďte všichni (věk opět nerozhoduje) ob-
lečeni v pyžamech, nočních košilkách apod.
Připravili jsme pro vás soutěže pro jednotliv-

ce i skupinky, tombolu, něco dobrého k jídlu 
i pití. Hudba je zajištěná.
Tak neváhejte a pojďte se s námi pobavit 
a prožít veselé pyžamové odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK

Kaléšek 2012
14. ročník Biskupického kaléšku, který se uskuteční  

v sobotu 6. října 2012, se blíží. 
Prosíme tedy všechny zájemce, kteří 
mají zájem zaslat svůj vzorek a ne-
chat ho ohodnotit nejenom porotou, 
ale i návštěvníky Biskupického ka-
léšku (každý návštěvník, samozřej-
mě anonymně pod čísly může de-
gustovat vzorky, které nepostoupily 
do finále, a sám je ohodnotit znám-
kou , stejným způsobem, jako po-
rota Biskupického kaléšku.  Nejlep-
ší vzorek, podle dosažených bodů 
bude  ohodnocen věcnou cenou Pu-
blika), aby vzorky slivovice do  le-
tošního ročníku soutěže o nejlepší 
vzorek slivovice odevzdali nejpoz-
ději do 21. září 2012 na níže uve-
dené kontaktní adresy.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí 

být uvedeno jméno, adresa, tele-
fon, rok a místo vypálení, stupeň 
alkoholu a druh ovoce.

Kontaktní adresy pro doručení 
vzorků: 
Obec Biskupice, tel. 461 326 521 
a STILL s.r.o. Biskupice

Nejlepší vzorky slivovice budou oce-
něny finančními a hodnotnými ce-
nami:
1. místo 3000 Kč + věcný dar, 2.mís-
to 2000 Kč + věcný dar, 3. místo 
1000 Kč + věcný dar, 4.–5. místo 
věcné dary.
Předem děkujeme.

Organizační tým kaléšku
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Obec Chornice

Oprava 
vitráží

Pracovníci firmy Vitrail servis za-
hájili opravu poškozených oken-
ních vitráží v místním kostele. 
První etapa oprav bude provede-
na za částku cca. 97 000 Kč, na 
kterou přispěl Pardubický kraj 
částkou 50 000 Kč. O zbytek se 
postará místní farnost a obec.

Informace 
z evidence obyvatel 

OÚ Chornice
K 25. 7. 2012 máme v evidenci Obecního úřa-
du Chornice 887 obyvatel, což je o 3 trvale 
hlášené občany více, než k 1. 1. 2012. Za tuto 
dobu se narodil 1 občánek, zemřelo 7 obča-
nů, přistěhovalo se 16 obyvatel a odstěhovalo 
se 7 osob.

Naši jubilanti
v měsíci srpnu 2012

Zdeněk Knoll
Radomír Žáček
Ludmila Lexmannová
Jiří Navrátil
Miloslava Žouželková
Jiří Nečas

Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Daniel Zezula

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a radosti.

Kinematograf bratří Čadíků
Kinematograf bratři Čadíků bude na kon-
ci letních prázdnin opět promítat původ-
ní české filmy v Chornicích.  Filmová 
projekce se uskuteční na místním fotba-
lovém hřišti a promítat se bude takto: 

sobota 25. srpna
Fimfárum – do třetice všeho dobrého
neděle 26. srpna
V peřině
pondělí 27. srpna
Nevinnost
úterý 28. srpna
Lidice

Promítat se bude vždy po setmění. 
Součástí promítání bude i prodej ob-
čerstvení v areálu na hřišti, o které 
se postarají místní rybáři. Připraveny 
budou opékané makrely, uzené maso, 
klobása z udírny, kotlíkový guláš, to-
čené pivo a další občerstvení. Na při-
pravených dobrotách si návštěvní-
ci můžou pochutnávat už od 18,00 
hodiny. Prodávat se bude  v průběhu 
promítání i po něm, podle zájmu ná-
vštěvníků. Všichni jsou srdečně zváni.
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Základní organizace  
Českého svazu chovatelů Chornice

pořádá ve dnech 
11.–12. srpna 2012
„o Chornické pouti“

4. ročník 
soutěžní výstavy 
králíků a holubů 

Výstava bude pro veřejnost otevřena 
v zahradě JEDNOTY Chornice  

v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin 
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!
(kuřecí maso, špízy, klobásy s udírny,
guláš, párek v rohlíku, točené pivo…)

K návštěvě výstavy Vás zvou 
chovatelé z Chornic

ZUMBA + AEROBIC  
(BODY STYLING) 

S GABI
25. srpna 2012 (sobota) 

v 15:00 hodin v kulturním domě 
v Chornicích.

 
 
 

POUŤOVÝ PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ  
      -paní Navrátilová 

 
 v neděli 12. srpna 2012 od 8:00 do 14:00 hodin 

         v Kulturním domě v Chornicích. 
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Obec Jaroměřice

Jaroměřice první na Jaroměřickém poháru 2012

Jak jsme vyhráli výlet na farmu s Kostíky

Aby se děti o prázdninách nenudily

V sobotu 30. června 2012 uspořádali jaroměřičtí 
volejbalisté VII. ročník domácího volejbalového 
turnaje „Jaroměřický pohár“. 
Celý turnaj provázelo nadmíru krásné počasí 
a úmorné vedro. Všichni hráči se mohli osvěžit 
točeným pivem, na občerstvení si volejbalisté 
pro své hosty přichystali grilované kuřecí steaky 
a uzené klobásy. 
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev: Jarky I, Jarky 
II, Jarky III, Young team Velké Opatovice, Brno, 
Želešice, Jevíčko a Městečko Trnávka. Týmy 
byly rozděleny do dvou skupin a hrálo se na 
dva hrané sety do 20 bodů. Družstva se střídala 
na antukovém a travnatém hřišti. 
Jarky II a Jarky III byly zastaveny svými protiv-
níky ve čtvrtfinále. Jarky I se probojovaly přes 
své soupeře až do finále, kde na ně čekali „mla-
ďoši“ z Velkých Opatovic. Finálový zápas byl od 
začátku v režii Jarek, které rychle utekly Velkým 
Opatovicím a vyhrály první set 20:14. Druhý set 
byl již mnohem vyrovnanější a diváci mohli sle-
dovat pěkný volejbal. Jarkám se podařilo vyhrát 
nejen druhý set (20: 18), ale i celý turnaj! 
Jaroměřice tak po pěti letech získaly na domá-
cím turnaji opět nejcennější pohár. 
Po vyhlášení výsledků turnaje následovala bo-
hatá soutěž o ceny, v které vyhrál snad kaž-
dý, kdo si koupil lístek. Touto cestou děkuje-
me všem sponzorům našeho turnaje za jejich 
podporu. 

Naše školní družina má šikovné a tvořivé děti, 
a proto jsme se přihlásili do této soutěže. Ta spo-
čívala ve vytvoření farmy z jakéhokoliv materiálu 
s použitím alespoň jednoho kelímku od Kostíků. 
Magnetky sbíráme dlouho – proč nesbírat i ke-
límky? Poděkování patří kuchařkám i rodičům za 
dostatečný přísun kelímků. Jsme vesnická ško-
la, zvířata známe, a tak jsme tvořili a tvořili...No 
a výsledkem bylo 1. místo v České republice! Fir-
ma Danone nás pozvala na soukromou farmu do 
Jiřetic u Votic, kde byl pro děti přichystán zábav-
ně vzdělávací program (prohlídka farmy, dojení 
krávy, jízda na koni, malování zvířat, zvířecí pexe-
so, vědomostní kvíz..). Děti dostaly kromě jídla 

je jim nabídnut program v Centru života a podniká-
ní i o prázdninách. 
Mnozí zájemci o korálkování využili lektorství paní 
Aleny Abrahámové a pod jejím vedním vytvořili pes-
trou bižuterii, která ozdobí jak děti, tak i dospělé.
Dalším zábavným odpolednem byly astrohrátky 
s paní Alenou Málkovou, kde děti měly možnost 
proniknout do tajů astrologie a zkusit si automatic-
kou kresbu. Společně vytvořily astromandaly, které 
ozdobí knihovnu do konce prázdnin.
O prázdninách mohou stát děti účastníky soutě-
že „Všudybyl a Všechnoznal“. Možná jste se s nimi 
již setkali při potvrzování návštěvy některého veřej-
ného místa s žádostí o razítko nebo při vyplňová-
ní testu o historii Jaroměřic. V knihovně přibývají 
výtvarné práce, které děti v rámci soutěže vytvá-
ří, samozřejmě si vypůjčí k přečtení i knihu.  Pro 
bližší informace si děti mohou do knihovny přijít 
i v srpnu.
Těšíme se na velkou účast při tradičním Pexesovém 

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci srpnu se významného jubilea dožívají
Mlčochová Milada
Vymětalová Marie
Červinek Jaroslav
Beranová Květoslava
Všem jmenovaným  
hodně zdraví, radosti  
a optimismu do dalších let.

Konečné pořadí VII. ročníku Jaroměřické-
ho poháru: 
1. Jarky I
2. Young team Velké Opatovice
3. Želešice 
4. Jevíčko
5. Jarky III
6. Městečko Trnávka
7. Brno
8. Jarky II.
Za volejbalový oddíl Jaroměřice Jitka Skřebská

a pití (po celý den) spoustu dárků a dobrot. Pro-
žili jsme krásný den a tak hurá do další soutěže!!

S. Valentová

turnaji ve čtvrtek 2.8., na druhém korálkování 24.8. 
a na konečné velké výtvarné dílně na rozloučení 
s prázdninami 30. 8. 2012.

Přípravka v Polsku
8. 7. se naše přípravka zúčastnila mezinárodní-
ho turnaje v Polsku, v partnerské obci Sierosie-
wicze.
Turnaj se hrál na umělé trávě, na nově otevře-
ném hříšti, hrálo se 7 + 1, 15 minut, bez střídání 
stran, každý s každým – 5 mužstev. Naši turnaj 
začínali, když těsně po poledni, za velikého hor-
ka, hned po poledni smetli svého soupeře (na-
konec skončil 4) 6 – 1. Další svá střetnutí jsme 
hráli vždy s pauzou jednoho zápasu. Ve druhém 
utkání naši narazili na domácí mužstvo (pozděj-
šího vítěze turnaje), které hrálo svůj první zápas. 
Po té, co jsme dlouho vedli, nás v závěru dvěma 
rychlými brejky, po zbytečné ztrátě míče u jejich 
branky, porazili 2 – 1. Ve třetím střetnutí, jsme 
narazili na soupeře, který nakonec skončil na 3. 
místě a se kterým jsme se o výsledek přetaho-
vali, 1 -0 jsme vedli, 1 – 2 prohrávali, aby zápas 
skončil smírně 2 – 2. Poslední zápas, s nakonec 
posledním mužstvem, jsme zvládli 2 – 1, když 
už na hráčích byla vidět únava z dlouhé cesty 
(odjížděli jsme ve 4,30 ráno a na místě jsme byli 
v 10,30) a náročného turnaje (měli jsme velice 
úzkou lavičku). Druhé místo, o 3 body za vítě-
zem a o bod před třetím, bylo našim hráčům 
dobrou odměnou. Navíc byl Daniel Nečas vyhlá-
šený nejlepším brankářem celého turnaje. Záro-
veň s krásným pohárem a sadou medailí jsme 
si také odvezli pozvání na druhý ročník, příští 
prázdniny, kde bude navíc také mužstvo z Ně-
mecké partnerské 
obce.
Reprezentovali nás: 
Jirka Doležel (3 
branky), Pepa Valen-
ta (3), Štěpán Ma-
ckerle (2), Martin 
Valášek (2), Vjta Pu-
dík (1), Honza Lex-
maul, Danek Nečas, 
Jirka Šedina, Patrik 
Dostál, Adéla Hrouz-
ková, Martina Tylša-
rová, Anežka Lexma-
nová. Trenér: David 
Valášek.

Veselý svět  
Terezy Skoupilové

Zejména dětem je určena výstava pestrých a vese-
lých obrázků mladé výtvarnice z Prostějova.
Výstavní síň je prozářena jasnými barvami a z ob-
rázků se na nás usmívají veselá zvířátka. I dospělí 
hosté vyloudí úsměv při pohledu na žirafu se su-
kem na krku, na tančící myšku či skotačící žábu. 
Terezka dokáže naladit optimismem i pozitivní ná-
ladou nejen svou tvorbou, ale stejný dojem vyvo-
lala při osobním setkání 26. 6. 2012. Žáci 4.třídy 
pod vedením p.uč.Mgr.Langerové potěšili výtvarni-
ci vhodně zvoleným představením o barvách.
Při příjemné besedě ukázala dětem knihu „Kde 
zvedají nožku psi aneb v Pantatících na návsi“ od 
Pavla Šruta, kterou ilustrovala.
Její maminka, která Terezku doprovázela, prozra-
dila malým návštěvníkům, že dcera malovala od 
malička pořád a na cokoli. Ani dnes se nebojí vy-
tvořit veselý svět na zdi prostorů, kde je potřeba, 
aby se obyvatelé cítili útulně a spokojeně. 
Výstava sklízí velký ohlas, hosté si mohou při pro-
vozu knihovny objednat reprodukce obrázků do 
dětských pokojíků. Navštívit ji můžete do 17. srp-
na 2012.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc srpen 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
26.6.- 17.8.2012, otevřeno v době provozu knihovny, 
jinak po dohodě s knihovnicí, VS
Veselý svět Terezy Skoupilové, výstava obrazů pro děti
Zpřístupněno  PO, ST   9-11, 13-16 hodin,  PÁ – 13-
18 hodin
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti 
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ Registrace od 
29.6.2012, ukončení soutěže 31.8.2012
bližší informace v knihovně nebo na www.knihovna-
jaromerice.cz 
1.8.středa dovolená v knihovně, 3.8. pátek otevřeno 
od 16.00 do 19.00 hodin
2.8. čtvrtek, 10.00 hodin, VS 
PEXESOVÝ TURNAJ pro malé i velké
4.8. sobota, odjezd autobusu od zastávek ČSAD, Bisku-
pice 6.50 h, Jaroměřice 7.00 h,  Jevíčko 7.10 h
Zájezd za památkami UNESCO s průvodcem Janem 
Valíčkem 
tentokrát do LEDNICE A VALTIC, předpokládaná 
cena 240,- Kč
Zájezd je již obsazen, přijímají se místa náhradníků.
6.8. - 10.8.  pondělí –pátek, VS
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. Ivou 
Vanžurovou -1.skupina
13.8. – 17.8. pondělí –pátek, VS
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. Ivou 
Vanžurovou -2.skupina
v této skupině je ještě několik míst volných, mohou se 
přihlásit i začátečníci
11.8. sobota, prostory VS a dvora, 16.00 h
LETNÍ PODVEČER s Módní přehlídkou klubu pa-
ličkování z Mohelnice, vystoupení orientální tanečnice, 
barmanská show Mgr. Kamila Hégra, občerstvení, 

hudba HOMOGURU, vstupné 40,-, děti 10,- Kč
20. srpna - 7. září, VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH, knihy, které doma přebývají nabídněte 
knihovně, jiným zájemcům, nebo posléze do humanitár-
ní sbírky. Manipulační poplatek při koupi od 1–5 Kč.
24.8. pátek, 14.00 hodin, VS
Prázdninové korálkování podruhé– oblíbená výtvarná 
dílna s p.Alenou Abrahámovou
vstupné 20,- Kč + hodnota spotřebovaného materiálu, 
zájem potvrďte v knihovně 
24.8. pátek, 17.30 hodin, VS
Astrohrátky pro dospělé s Alenou Málkovou, 
základní principy astrologie, automatická kresba osobní-
ho horoskopu, max. účast 10 zájemců,  předpokládanou 
účast potvrďte, prosím, v knihovně. Vstupné 150 Kč
30.8. čtvrtek, 10.00 hodin, VS
Velká výtvarná dílna na rozloučení s prázdninami 
s panem Zdeňkem Chvojkou 
keramika, kreslení ( pastelky, barvy s sebou), vstupné 
20,- Kč
předběžné zhodnocení prázdninové soutěže „Všudy-
byl a Všechnoznal“
Připravujeme:
2.9. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
7.9. pátek, 18.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy obrazů Václava Marka 
8.9. – 8.10. Výstava obrazů Václava Marka
8.9. sobota,  9.00 – 12.00 hodin, zadní místnosti ve 
dvoře ( bufet)
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA, sběr vyřazeného šatstva aj. 
potřeb dle zveřejněného plakátu
10.-25.9. CŽP v době provozu knihovny

Přijímka objednávek na podzimní květiny ze zahrad-
nictví p.Kohoutka z Vanovic
macešky 6,- Kč, chryzantémy 50,- až 150,- Kč, prodej ve 
čtvrtek 27.9.2011
16.9. neděle
PODZIMNÍ  JAROMĚŘICKÁ  POUŤ
Od září opět budou probíhat kurzy angličtiny a něm-
činy pro pokročilé i začátečníky.
Noví uchazeči, potvrďte, prosím, zájem v knihovně 
během srpna.

Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin (od 6.-17.8. se necvičí)
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  
Pátky      od 17.30 hodin

Případné změny budou oznámeny, kontakty Obecní 
knihovna 546 604 183, 461 325 300, 776 552 246 
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz
Informace, které nemohly být ve Zpravodaji zveřejně-
ny z důvodu nedostatku místa, najdete na výše uve-
dených webových stránkách. Děkujeme za pochopení.
Obecní knihovna a SPOZ přeje všem čtenářům, ja-
roměřickým občanům a hostům příjemně probíha-
jící dovolenou a slunečné bezstarostné prázdniny.

Vaše knihovnice Helena Vykydalová

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 - červen 2012
4. Rozpočtové opatření č. 2 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o 66 000 Kč
5. směnnou smlouvu s panem Zdeňkem Kordou na 

parcely č. 3709/2, 3709/3 a 1267 dle zápisu
6. záměr prodeje vybraných obecních parcel v loka-

litě na Kalvárii
7. nabídku Ing. Petra Vláška na administraci za-

dávacího řízení pro zakázku Regenerace zeleně 
v obci Jaroměřice

8. příspěvek ZŠ Jaroměřice ve výši 10 000 Kč na 
vybavení atria školy

9. vložení infrastrukturního majetku  - vodovodu 
obce Jaroměřice v lokalitě „Za Tvrzí“ do Svazku 
skupinového vodovodu Malá Haná Jevíčko

10. stažení žaloby vedené pod č.j. 7C102/2011-60 
u Okresního soudu Svitavy

11. souhlas s dělením a scelováním pozemků p.č. 
2806/3, 2806/4, 2807/10, 2854/1, 2806/3 
a 2807/10

Spěcháte? Nedostává se vám čas? Knihovna vám na-
bízí využívat jejich služeb virtuálně. Z pohodlí obý-
váku můžete své čtenářské konto ovládat na dálku 
– prodlužovat si své výpůjčky, rezervovat si žádané 
tituly, seznamovat se s knižními novinkami, vyhledá-
vat v knihovním fondu periodika, knihy, audiovizuál-
ní média a jiné dokumenty.
Všechny uvedené činnosti můžete provádět na 
webové stránce městské knihovny (www.jaromerice.
knihovna ), v oddílu katalog.
Jak si prodloužit výpůjčku?
V nabídce najít:
Vaše čtenářské konto
Informace o čtenáři (doplnit číslo čtenářské průkaz-
ky a PIN, tj. datum svého narození – např. PIN data 
narození 1.1. 1923 je 230101
V zobrazeném čtenářském kontu označit kliknutím 
čtvereček a  potvrdit prodloužení  v nadpise nad ta-
bulkou

22. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 11. 7. 2012 

Z obýváku do knihovny – www.jaromerice.knihovna 

12. záměr bezúplatného převodu pozemků p.č.  p.
p.č.2755/4, 2779/2 a 2806/4, vše v k. ú. Jaro-
měřice

13. souhlas s bezúplatným převodem pozem-
ků  p.p.č. 2755/9, 2807/2, 2807/37, 2807/40, 
2807/41 2807/42, 2807/43, 2779/3, 2806/3, 
2806/8, 2755/8, 2779/5, 2806/25, 2779/4, 
2806/22, 2755/10 do vlastnictví obce Jaromě-
řice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
15. žádost pana Milana Gloce o odkoupení pozemků 

na Kalvárii
16. výsledky statistik knihoven regionu za rok 2011
17. dopis politické strany Moravané

Zastupitelstvo obce ukládá:
18. starostovi obce  podepsat směnnou smlouvu 

s panem Zdeňkem Kordou dle zápisu
19. starostovi obce podepsat nabídku Ing. Petra 

Vláška na administraci zadávacího  řízení na 
akci Regenerace zeleně v obci Jaroměřice

20. komisi pro veřejný pořádek zajistit souhlas vlast-
níka nemovitosti č.p. 7 na umístění bezpečnost-
ních zrcadel

Jak vyhledávat v on-line katalogu?
Vybrat si,  v jaké části fondu chci vyhledávat (rozba-
lit nabídku – ve všech dokumentech, pouze audiovi-
zuální média atd.)
Zadat příjmení a jméno autora (pomocí hypertexto-
vého odkazu lze vstoupit do rejstříku autorů) nebo 
název nebo klíčové slovo (pomocí hypertextového 
odkazu lze vstoupit do rejstříku klíčových slov)
Kliknout na Hledej
Na počítači se zobrazí Výsledky vyhledávání.
Vybrat jeden z výsledků a kliknout na název – zobra-
zí se základní katalogizační lístek.
Dokument je  k dispozici, pokud je v tabulce Nyní 
půjčeno 0, a lze jej půjčit: 
Prezenčně – nelze půjčit domů, určeno ke studiu 
v knihovně
Absenčně – lze půjčit domů
Signatura=označení, které vyjadřuje umístění doku-
mentu v knihovně. Nabídka stavebních 

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

bez číselného označení = beletrie (řazeno podle au-
tora)
s číselným označením = naučná literatura (řazeno 
podle číselných znaků  MDT)
M = dětské oddělení
V/ VF = výměnný fond (dokumenty v knihovnách 
na vesnicích)
Jak si rezervovat  dokument?
Kliknout si ve Výsledky vyhledávání na vybraný ná-
zev a zobrazit základní katalogizační lístek
Pokud není titul k dispozici, vybrat Rezervuj. Nelze 
rezervovat titul, který k dispozici je!
Zapsat číslo průkazu a PIN a odeslat

Jak se seznámit s  novinkami?
Kliknout Seznamy a novinky (část On-line katalog – 
Zadání dotazu)
Zadat si požadované parametry a vyhledat
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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).

PRONÁ JEM LEŠENÍ
cena od 30 Kč/den, tel .: 776 198 222

Dne 1. 8. 2012 zahájil provoz stánek občerstvení

PRODEJ GRILOVANÝCH KUŘAT
Brněnská 775, Jevíčko na proti Penny marketu.

Otevírací doba 
PO-PÁ 8.00–17.00, SO 8.00–11.00

v pracovní době možnost objednávky na tel. 724 026 681

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.

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

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

Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel.: 608 863 074,
www.jbazar.cz 


