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Fotoaktuality

Zasedala redakční rada zpravodaje

Taneční kroužek ZUŠ Jevíčko v Brně

Zahájili jsme práce na novém IC

Přehled hlavních investičních akcí a oprav v roce 2011
Lokalita Akce Investor Realizační náklady

1. Investiční akce
Palackého náměstí revitalizace náměstí město 
 stavba 1   20 307 000,00 Kč
 obdržená dotace - EU regionální operační program  11 641 750,00 Kč
 stavba 2  2 154 000,00 Kč
ul.Kobližná  čp. 125  DPS - úprava bytové jednotky v 2.NP město 233 000,00 Kč
město Jevíčko zpracování změny č. 3 územního plánu města město 72 000,00 Kč
město Jevíčko protipovodňový varovný systém  města město 
 příprava žádosti o dotaci  20 000,00 Kč
ul. K.H.Borovského přístřešek pro kočárky a jízdní kola u RC Palouček město 40 000,00 Kč
Zadní Arnoštov nová autobusová zastávka+úprava prostranství město 77 000,00 Kč
CELKEM   22 903 000,00 Kč

2. Realizace regenerace programu MPZ Jevíčko, opravy památek
ul. Soudní synagoga - výměna oken město 372 000,00 Kč
 obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR  185 000,00 Kč
Komenského náměstí klášter čp.167 severní strana město 516 000,00 Kč
 oprava omítek, izolace zdiva  
 obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR  255 000,00 Kč
Palackého náměstí restaurování kašny město 372 000,00 Kč
 obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR  185 000,00 Kč
Mařín oprava rumpálové studny Mařín – dokončení město 368 000,00 Kč
 obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR  100 000,00 Kč
CELKEM   1 628 000,00 Kč

3. Neinvestiční akce
Palackého náměstí zřízení VOIP telefonování MěÚ město 57 000,00 Kč
Palackého náměstí výměna oken ve dvorním traktu budovy MěÚ město 196 000,00 Kč
Palackého náměstí výměna oken budovy MěÚ město 159 000,00 Kč
Palackého náměstí oprava zabezbečovacího systému budovy MěÚ město 75 000,00 Kč
Palackého náměstí oprava kanceláří MěÚ město 80 000,00 Kč
Palackého náměstí opravy přjezdových komunikací na náměstí  město 
 dle požadavků SÚS Pardubice  240 000,00 Kč
město Jevíčko opravy místních komunikací město 200 000,00 Kč
město Jevíčko nový mobilář (lavičky, koše, stojany na kola) město 95 000,00 Kč
město Jevíčko nové informační vitríny (jízdní řády, úřední desky) město 125 000,00 Kč
ul. U zámečku kácení aleje jírovců a nová výsadba u ZŠ město 78 000,00 Kč
ul. U zámečku oprava dlažby u ZŠ město 50 000,00 Kč
ul. K.H.Borovského výměna oken a oprava spojovacích chodeb MŠ město 95 000,00 Kč
ul. Třebovská oprava fasády domu čp. 75 město 300 000,00 Kč
ul. Okružní IV oprava hradeb město 50 000,00 Kč
ul. Svitavská výměna stožárů a svítidel VO město 90 000,00 Kč
ul. Soudní oprava kanaliz. šachty a přípojky u synagogy město 100 000,00 Kč
Zadní Arnoštov oprava stropu kulturního domu město 74 000,00 Kč
Pionýrská chata nová WC město 20 000,00 Kč
 oprava lávky u Smolenské přehrady město 22 000,00 Kč
CELKEM   2 106 000,00 Kč
   
pozn. uvedené částky jsou zaokrouhleny na tis.Kč  
Celkové náklady za bod 1., 2., 3.  26 637 000,00 Kč
 z rozpočtu města  14 270 250,00 Kč
 celkem obdržené dotace a granty  12 366 750,00 Kč

Souhrnný přehled dotací na investiční a neinvestiční akce v roce 2011
Poskytovatel Název Částka 
Ministerstvo kultury ČR  
regenerace kulturních památek Synagoga na p.p.č. 119 - výměna oken 185 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR  
regenerace kulturních památek

Klášter čp. 167 - oprava severní fasády, 
izolace zdiva 255 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR  
regenerace kulturních památek Kašna na Palackého náměstí, restaurování 185 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR, program ORP Oprava rumpálové studny Mařín – 
dokončení 100 000 Kč

Evropská unie 
Regionální operační program Severovýchod

Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku 
(stavba 1) 11 641 750 Kč

CELKEM 12 366 750 Kč
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Společenská rubrika 
leden 2012

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
lednu oslavili životní jubileum:

Aloisie Jeřábková
Marie Beranová
Blanka Mášová
Drahomíra Schneiderová
Anna Kaplanová
Rudolf Spáčil
Marie Machorková

Sbor pro občanské záležitosti blahopře-
je rodičům narozených dětí:

Matěj Toul
Ella Vymlátilová
Tereza Hloušková

Z našich řad odešli
Libuše Sadílková
Marie Pazdírková

Počet obyvatel Jevíčka k 1.1.2012 2865 
(Jevíčko 2793 + Zadní Arnoštov 72)

MUDr. Melková
nové ordinační hodiny chirurgické 
ambulance a rtg
Pondělí  7:30–16:30
Úterý  7:30–14:00
Středa  7:30–15:30
Čtvrtek  7:30–14:30
Pátek  7:30–12:00

MUDr. Jana Trčková 
oznamuje, že neordinuje v pátek  
3. 2. 2012 a v úterý 14. 2. 2012.

Vyhodnocení soutěže Vánoční Jevíčko

MěÚ Jevíčko – změny v sociální oblasti od 1. 1. 2012

DLUHOVÁ PORADNA – SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Město Jevíčko ve spolupráci s komisí kultur-
ní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje vy-
hlásilo 1. ročník soutěže „Vánoční Jevíčko“ 
o nejhezčí vánoční světelnou výzdobu bytů a ro-
dinných domů. Do soutěže se mohli přihlásit 
všichni obyvatelé města Jevíčko a místní části 
Zadní Arnoštov. Přihlášku do soutěže bylo mož-
né zaslat do 23. 12. 2011.
4 přihlášené domy vyhodnotila komise ve slo-
žení - Ing. Roman Müller, Mgr. Miroslav Šafář, 
Ing. Jaroslav Zezula a Dušan Pávek dipl. um. 
následujícím způsobem:
Zdeněk Knoll, Zadní 717 1. místo
Petr Kobelka, Smolenská 587 2. místo
Tereza Kalandrová, Nappova 518  3. místo

Od 1. 1. 2012 došlo ke změně některých zákonů 
týkajících se sociální oblasti. Městský úřad Jevíčko 
kromě další činnosti v sociální oblasti vyplácel do 
31. 12. 2011 dávky pomoci v hmotné nouzi a to pří-
spěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořád-
né okamžité pomoci. 
Tato agenda spolu s dalšími sociálními dávka-
mi jako je příspěvek na péči, příspěvek na mobili-
tu a dalšími přešla na Úřad práce ČR. Pro Jevíčko 
a obce v jeho správním území budou žádosti o tyto 
dávky a jejich další poskytování vyřizovat pracovnice 
referátu státní sociální podpory, které mají kancelář 
v nové přístavně městského úřadu (vchod z Kostel-
ní ulice).  
Na Městském úřadě Jevíčko bude i nadále působit 
sociální pracovnice, která bude poskytovat sociální 
poradenství a vykonávat sociální práci vedoucí k ře-
šení nepříznivých sociálních situací občanů, zejmé-
na seniorů, rodin s dětmi, zdravotně postižených 

a nezaměstnaných. Každý občan se může na sociál-
ní pracovnici obrátit s žádostí o pomoc vedoucí k ře-
šení konkrétní individuální situace prostřednictvím 
sociální práce. Nebude-li v její kompetenci problém 
vyřešit, bude občan seznámen s tím, který subjekt je 
k řešení příslušný, bude mu dán kontakt, případně 
mu bude podle jeho potřeb poskytnuta pomoc při 
kontaktu s jiným subjektem. 
Další, co mohou občané se sociální pracovnicí řešit, 
je sepsání podání k soudu ve věcech týkajících se:
•	svěření dětí do péče, stanovení, zvýšení nebo sní-

žení výživného, změny příjmení, stanovení poruč-
níka, svěření nezletilého dítěte do péče jiné oso-
bě a další ve věci péče o nezletilé děti (případně 
i podání týkajících se zletilých dětí) 

•	omezení či zbavení způsobilosti k právním úko-
nům.

Městský úřad OSV také na žádost stanovuje zvlášt-
ního příjemce důchodu, pokud jsou k tomu splněny 
zákonné podmínky. Občan však nemusí přijít řešit 
jen svoji tíživou situaci, ale může také upozornit 
na problémové jedince, skupiny, rodiny apod., kde 
by mohlo docházet nebo podle jeho mínění dochází 
k zanedbávání péče, šikaně, případně týrání dětí, 
zdravotně postižených a seniorů  a  k domácímu 
násilí.    
Vzhledem k tomu, že sociální pracovnice je ze zá-
kona povinna zachovávat mlčenlivost o všech sku-
tečnostech, které při své činnosti zjistí, nemusí 
se nikdo obávat nepříjemných důsledků takových 
oznámení. Každé oznámení bude přešetřeno a dále 
o něm budou bez uvedení zdroje informovány sub-
jekty příslušné k jejich řešení – oddělení sociálně 
právní ochrany dětí, Policie ČR, referát SSP ÚP 
a případné další. Cílem odboru sociálních věcí MěÚ 
je po změně zákonů rozšířit rozsah sociální práce, 
zejména terénní a pomáhat občanům v situacích, 
které nemohou nebo neumějí řešit.     

Kristina Müllerová

14. února 2012 (úterý) v čase 8,30 – 14,00 
proběhnou v komerční místnosti MěÚ Je-
víčko konzultační hodiny pracovnice Krizo-
vého centra Svitavy. Doporučujeme objed-
nat se u pracovnice Krizového centra předem 

na telefonu 461 321 200 nebo e-mailu 
kcsvi@pestalozzi.cz (paní Bartošová). Zájem 
o konzultaci možno nahlásit také na MěÚ 
Jevíčko na telefonu 461 327 810 či přímo 
na podatelně.

Informace k nově 
vydávaným občanským 

průkazům
Od 1. 1. 2012 je vydáván nový typ občan-
ského průkazu se strojově čitelnými údaji 
(s čipem nebo bez čipu). Do čipu lze nahrát 
elektronický podpis, který za poplatek za-
jišťují akreditovaní poskytovatelé certifikač-
ních služeb. Dosavadní občanské průkazy 
platí po dobu na nich uvedenou, pokud 
má občan platný doklad a nedošlo ke 
změně údajů nebo k podstatné změně po-
doby, nelze provádět výměnu (s výjimkou 
vydání občanského průkazu s čipem). 
Další informace poskytnou pracovnice ma-
triky MěÚ Jevíčko.

Poděkování
V pondělí dne 16.01.2012 jsme odjížděli na pla-
vání do Městských lázní Boskovice. V návalu 
pracovních povinností jsem zapomněla na la-
večce autobusového nádraží kabelku se všemi 
doklady. Chtěla bych velmi poděkovat poctivé-
mu nálezci panu Richardu Hájkovi z Jevíčka. 
V dnešní uspěchané době se už takových lidí 
naskytne velice málo. Současně děkuji pracovní-
kům Městského úřadu Jevíčko za velice vstřícný 
přístup. Ještě jednou děkuji.

Mazalová Blažena
hospodářka SPCCH – ZO Jevíčko

Veřejné WC
Provozovatel: Město Jevíčko

PROVOZNÍ DOBA
Po–Pá: 6:00–17:00, So: 7:00–12:00

Poplatek za použití: 5 Kč

Vítězná výzdoba Knollovi

Romana Tichá, K. Čapka 790 3. místo
Gratulujeme.    

Mgr. Miroslav Šafář



3Únor 2012Měsíčník města Jevíčka ZPRÁVY Z RADNICE

www.jevicko.cz

 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

Usnesení z 14. zasedání  
Zastupitelstva města  
Jevíčka
konaného dne 18. ledna 2012
14/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Kamil Stop-
ka, Ing. František Bušina, Marta Pocsaiová,
b) program zasedání,
c) poskytování odměny nové zastupitelce, paní 
Pavle Konečné, ode dne vzniku mandátu,
d) přílohu č. 6 ke Směrnici o cestovních náhra-
dách dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a vy-
hlášky MPSV č. 429/2011 Sb.,
e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 
č. 5,
f) úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 
č. 1,
g) investiční a neinvestiční akce v Jevíčku a Zad-
ním Arnoštově na rok 2012,
h) odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 
2012,
i) vícepráce provedené firmou ALKYON ELECT-
RIC – Ing. Bedřich Huzlík, Víska u Jevíčka 3, 
na rekonstrukci a instalaci zabezpečovacího sys-
tému stávající budovy a přístavby budovy MěÚ 
za částku 3.376 Kč bez DPH, 
j) cenovou nabídku firmy ELDEK, s. r. o., Hlav-
ní 177, 679 38 Cetkovice, na akci: „Archiv MěÚ 
Jevíčko“ za částku 274.505 Kč vč. DPH, 
k) prodejní cenu nemovitosti č. p. 348 v k. ú. 
Jaroměřice ve výši znaleckého posudku t. j. 
282.370 Kč,

l) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Slo-
venskou republikou - Centrom výskumu rastli-
nnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Pieš-
ťany, Slovenská republika na koupi pozemků p. 
č. st. 1131/1 zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 1574 m2, p. č. 538/1 ostatní plocha o výměře 
4443 m2 a p. č. 538/60 ostatní plocha o výměře 
180 m2, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,
m)  maximální náklady na organizaci a zajiště-
ní VI. městského plesu, který se uskuteční dne 
18. 2. 2012, ve výši 65.000 Kč,
n) uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko 
a Agenturou Ladislav Machů – CZECH LIVE, 
763 23 Sehradice 173 na zajištění vystoupení hu-
dební skupiny DESMOD ze Slovenské republiky 
v rámci Jevíčské pouti, které proběhne dne 12. 
8. 2012 za částku 82.000 Kč bez DPH s podmín-
kou, že náklady budou v plné výši uhrazeny ze 
sponzorských příspěvků,

14/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu a Pet-
ra Spáčila,

14/3  Zastupitelstvo  bere na vědomí:
a) rezignaci Dagmar Krhlové na mandát člena 
zastupitelstva ke dni 19. 12. 2011,
b) vznik mandátu na člena zastupitelstva města 
dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí, který Pavla Konečná 
přijala dnem 21. 12. 2011,
c) návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu 
sídelního útvaru Jevíčko (dále ÚP SÚ),
d) posouzení návrhu Změny č. 3 ÚP SÚ Jevíčko 
krajským úřadem,

e) vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 3 
ÚP SÚ Jevíčko s určeným zastupitelem,
f) odůvodnění Změny č. 3 ÚP SÚ Jevíčko,
g) souhrnný přehled obdržených dotací a grantů 
za rok 2011,
h) zápisy o výsledcích kontrol provedených členy 
kontrolního výboru s vyjádřením kontrolovaného 
subjektu,
i) vysvětlení starosty ve věci odvodu a penále 
udělených městu na základě Rozhodnutí Gene-
rálního finančního ředitelství Praha.

14/4 Zastupitelstvo konstatuje ověření:
a) že návrh Změny č. 3 ÚP SÚ Jevíčko není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územ-
ně plánovací dokumentací vydanou krajem, s vý-
sledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu,

14/5  Zastupitelstvo   v y d á v á :
a) Změnu č. 3 ÚP SÚ Jevíčko formou opatření 
obecné povahy,

14/6  Zastupitelstvo   u k l á d á :
a) starostovi města oznámit vydání Změny č. 3 
ÚP SÚ Jevíčko vyvěšením na úřední desce,

14/7  Zastupitelstvo   r u š í :
a) usnesení ZM 7/3 písm. a) ze dne 18. 5. 2011 
– ZM pověřuje radu města zajištěním výběrového 
řízení na dodavatele projektové dokumentace na 
akci: „Revitalizace východní části Palackého ná-
městí v Jevíčku“.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta  

Usnesení z 29. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 21. listopadu 2011
1/29 Rada pověřuje IT naceněním nut-
ných oprav místní komunikace U Cihelny,
2/29 Rada pověřuje IT zajištěním naceně-
ní obložení stěn bytu v domě na ul. K. H. Borov-
ského 465 v provedení cementotřískovými des-
kami, které provede odborná sádrokartonářská 
firma,
3/29 Rada pověřuje IT ve spolupráci s fir-
mou Jiří Popelka ELPO, zajištěním provozní 
zprávy týkající se akumulačních kamen používa-
ných v prodejně NOPEK a dále posouzením sta-
vu dveří, výkladních skříní, které nájemce uvede-
né prodejny požaduje opravit,
4/29 Rada schvaluje poskytnutí mimořád-
ného finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč pro 
TJ Jevíčko za účelem celkového dokončení víceú-
čelové herny (stolní tenis, malá tělocvična, reha-
bilitační cvičení),
5/29 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu kina ASTRA pro ZŠ Jevíčko na dny 20. a 21. 
12. 2011 za účelem konání Vánočního koncertu,
6/29 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na garáž na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Je-
víčko-město, žadatelce dle zápisu, do 31. 12. 2012,

7/29 Rada schvaluje záměr pronájmu čás-
ti nebytového prostoru jednopodlažního objektu 
č. p. 449, který je na pozemku p. č. st. 259 a po-
zemku p. č. 259 – zastavěná plocha v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,
8/29 Rada pověřuje IT zajištěním oprav 
úklidové místnosti a dveří od kotelny chirurgické 
ambulance na ul. K. H. Borovského 586,
9/29 Rada schvaluje poskytnutí propagač-
ních předmětů do výše 500 Kč pro TJ Jevíčko 
v rámci pořádání volejbalového turnaje „Srstka 
Open 2011“, 
10/29 Rada schvaluje prodejní cenu DVD 
z „3. Setkání harmonikářů“ na částku 60 Kč vč. 
DPH,
11/29 Rada schvaluje uzavření smlouvy 
o spolupráci při zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení prostřednictvím stacionárních kontej-
nerů mezi Městem Jevíčko a firmou ASEKOL, 
s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00 
Praha 4,
12/29 Rada schvaluje zřízení nového sběr-
ného místa na pozemku p. č. 530/25 (30 m2) 
na ul. K. Čapka s pronájmem 3 ks kontejnerů od 
společnosti SITA a pověřuje IT zajištěním územ-
ního souhlasu a vybudování zpevněné plochy,
13/29 Rada schvaluje vyhlášení 1. ročníku 
soutěže „Vánoční Jevíčko“, ve které bude hod-
nocena nejhezčí vánoční světelná výzdoba bytů 
a domů,

14/29 Rada schvaluje podání žádosti o do-
taci z MMR ČR na vybudování dětského hřiště 
a SOD mezi Městem Jevíčko a Ivou Nekovaříko-
vou, IČ: 87467313, Ohrazenice 226, Trutnov na 
zpracování dotační žádosti z MMR ČR za částku 
4.000 Kč,
15/29 Rada schvaluje CN firmy Aleš Ertl, 
Vrchlického 828, Jevíčko na kácení 7 ks stromů 
dle schválení komise ŽP za částku 7.500 Kč bez 
DPH,
16/29 Rada schvaluje podání žádosti o na-
dační příspěvek k Nadaci ČEZ v programu Oran-
žové hřiště,
17/29 Rada pověřuje místostarostu ve spo-
lupráci s komisí stavební přípravou návrhu řeše-
ní možného rozšíření kolumbárií na hřbitově,
18/29 Rada schvaluje nominaci člena do 
Školské rady Gymnázia Jevíčko,
19/29 Rada schvaluje ceník pro zametací 
stroj na 420 Kč bez DPH za každou hodinu prá-
ce, účtuje se každá započatá ¼ hodina a 25 Kč 
bez DPH za ujetý kilometr,
20/29 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy s Úřadem práce ČR na pronájem neby-
tových prostor v 1. a 2. NP budovy na Palackého 
náměstí 1.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Policejní zprávy leden 2012
25. 1. 2012  Neodevzdával tržbu - in-
ventura odhalila nesrovnalosti  
Mladého řidiče z firmy na Jevíčsku zřejmě 
lákala vidina lehce nabytých peněz 
a rozhodl se krátit tržby. Na ne-
srovnalosti se přišlo během in-
ventury. Údajně měl 22letý muž 
připravit firmu o 101 tisíc ko-
run, které si ponechal pro vlast-
ní potřebu. Po odhalení nezapíral. 
Zaměstnavatel se s řidičem domluvil 
na splátkách dlužné částky s termínem 
splacení do jednoho měsíce. To se však 

nestalo, majiteli došla trpělivost a věc 
oznámil na policii. 
Na základě zjištěných skutečností dospěl 

komisař kriminální policie k závě-
ru, že jsou důvody pro zaháje-
ní zkráceného přípravného ří-
zení. Mladík si včera převzal 
záznam o sdělení podezření 

za přečin zpronevěry. Přestože 
podezřelý dlužnou částku z větší 

části uhradil, může za uvedené pro-
tiprávní jednání skončit za mřížemi, a to 
až na pět let.

TBC – informace  
Vzhledem k tomu, že u jednoho z občanů Je-
víčka byla diagnostikována infekční TBC se 
kterou je nyní hospitalizován v OLÚ, vznikl 
v Jevíčku i okolí rozruch, který nabral ne-
bývalých rozměrů, protože na  vyšetření do 
naší plícní ambulance chodí lidé, kteří po-
tkali snad jednou na náměstí inkriminova-
nou osobu, nebo prošli chodbou, chytli za 
kliku, nebo pobývali krátkou dobu v míst-
nosti s postiženým. Aby došlo k event. ná-
kaze bacilem TBC musí nemocný mít ote-
vřenou BK mikroskopicky pozitivní plícní 
formu, která se šíří hlavně kapénkovou in-
fekcí, nebo přenosem - kontaktem (osobní 
věci, příbory, nebo se pije  z jedné lahve 
nebo krabice). Máme více forem TBC plíc-
ní i mimoplícní, které jsou hospitalizovány 
v naší léčebně, ale ne všechny jsou infekč-
ní, jsou i uzavřené formy, které nejsou in-
fekční pro okolí. Vzhledem k tomu, že TBC 
postihuje jistou skupinu lidí - bezdomov-
ci, narkonani, alkoholici, vězni, cizinci ale 
i lidi starší polymorbidní, imunokompromi-
tované, častější bývá výskyt TBC u diabeti-
ků, psychiatricky nemocných i u lidí s vře-
dovou chorobou gastroduodena, je nuté 
v rámci prevence se zaměřit na tyto skupi-
ny lidí. Pokud došlo k osobnímu kontaktu 
s infekční osobou, nebo jsme pobývali delší 
dobu v uzavřené, nevětrané místnosti, mož-
nost nakažení zavisí od stavu našeho orga-
nizmu, obranyschopnosti a od infekčnos-
ti  postiženého. Není rovněž vyloučeno,  že 
občan nemůže být nakažený bacilem TBC 
i jinde, kde je větší kumulace lidí, nemusí to 
být jenom po kontaktu s nemocným, který 
má diagnostikovanou TBC. Příznaky náka-
zy TBC se neprojeví hned po kontaktu, ale 
v rozmezí několika týdnů až měsíců, mezi 2. 
až 5. měsícem. Většinou nemoc může nased-
nout na tzv. - nachlazení, které se nezvládá 
ATB léčbou, potíže přetrvávají, kašel suchý, 
dráždivý, nebo s vykašláváním hlenu, který 
může být s příměsí krve, slabost, únava, ob-
jeví se subfebrílie v odpoledních hod.  teplo-
ty max do 37,5°C, zvýšená potivost, váhový 
úbytek, nechutenství. Pokud se objeví tyto 
potíže má být pacient odeslán PL k RTG 
vyšetření plic do plícní ambulance, protože 
platí - u TBC nemusí být poslechový nález 
na plících, ale nález je vidět v RTG obraze. 
Samozřejmě v rámci celkového vyšetření  se 
provedou krevní odběry, vyš. hlenu, nebo vý-
těry z krku na TBC a také je proveden tuber-
kulinový test.
Pokud by byl zájem o větší informovanost 
občanů města Jevíčka, mohu po domluvě, 
podat informace o TBC v krátké přednášce.

MUDr  Blažková Helena

Usnesení z 30. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 5. prosince 2011
1/30 Rada schvaluje zpracování znalecké-
ho posudku na nemovitost bývalé vodárny Ing. 
Jiřím Valčíkem,
2/30 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici Soudní 51 
do 31. 12. 2012 žadateli dle zápisu,
3/30 Rada schvaluje přidělení odměny ře-
diteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
4/30 Rada schvaluje zakoupení plnícího 
plynu za částku 4.500 Kč bez DPH na akci RC 
Palouček „Hromadné vypuštění balónků s přá-
ním Ježíškovi“,
5/30 Rada schvaluje pronájem nebytových 
prostor na ul. Třebovská 71 Liboru Vyklickému, 
569 44 Jaroměřice 425, IČ: 66553580 za částku 
28.053 Kč/rok,
6/30 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem sálu kulturního domu v Zadním Arnoštově 
v rámci akce „Poslední leč“ pořádané MS Nová 
Lípa,
7/30 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžová 91 
do 31. 12. 2012 žadateli dle zápisu,
8/30 Rada pověřuje IT proměřením po-
zemku p. č. 52/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-před-
městí za účelem zjištění možnosti umístění ple-
chových garáží na základě žádostí dle zápisu,
9/30 Rada schvaluje poskytnutí propa-
gačních materiálů města Jevíčka pro ZŠ Jevíčko 
v částce 1.000 Kč v rámci pořádání XII. plesu ZŠ 
Jevíčko, 
10/30 Rada schvaluje finanční limit na vý-
daje v rámci pořádání akce „Vánoční mls“ ve výši 
11.000 Kč,
11/30 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru prověřením okolností odstranění 
černé skládky na Červeném kopci,
12/30 Rada schvaluje zapojení města Jevíč-
ka do soutěže měst a obcí „O nejhezčí vánoční 
strom roku 2011 v ČR“,
13/30 Rada schvaluje smlouvu o příspěv-
ku mezi Městem Jevíčko a Alžbětou Sedláčko-
vou, Kobližná 125, Jevíčko na příspěvek ve výši 
14.000 Kč na pořízení schodišťové sedačky,

14/30 Rada souhlasí s umístěním „Peti-
ce za zachování stávajícího systému speciálního 
školství“ v prostorách, které jsou ve správě měs-
ta (MěÚ, knihovna a IC),
15/30 Rada schvaluje smlouvu o poskytnu-
tí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje JSDH Jevíčko v částce 52.421 Kč pro 
rok 2011,
16/30 Rada pověřuje vedoucí PBH a mís-
tostarostu zastupováním města Jevíčka u Okr. 
soudu ve Svitavách dne 20. 12. 2011 u naříze-
ného jednání ve věci vyklizení bytu M. Mikuláše 
551,
17/30 Rada schvaluje opravu chodníku 
a místní komunikace před domy č. p. 56 a 57 na 
ul. Soudní firmou Akvamont, spol. s r. o., Svitavy 
za částku 25.333 Kč vč. DPH,
18/30 Rada schvaluje Příkaz č. 1 k prove-
dení řádné inventarizace majetku a závazků PBH 
k 31. 12. 2011 a Směrnici o inventarizaci PBH 
města Jevíčko,
19/30 Rada uděluje souhlas s výstavbou re-
klamních pylonů společnosti REHAU, s. r. o., IČ: 
45799261, Obchodní 117, 251 70 Čestlice na po-
zemku p. č. 1665/27 a p. č. 5330/1 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,
20/30 Rada schvaluje pronájem části po-
zemku p. č. 5330/1 (5 m²) – trvalý travní porost 
v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti REHAU, s. 
r. o., IČ: 45799261, Obchodní 117, 251 70 Čestli-
ce za cenu 1.250 Kč/m² a rok bez DPH, celkem 
6.250 Kč/rok,
21/30 Rada schvaluje podání žádostí 
o grant Pardubického kraje na akci: „Festival 
mládežnických dechových orchestrů v Jevíčku 
2012 – 9. ročník“ v částce 79.000 Kč (39.500 
Kč spoluúčast Města Jevíčka) a na akci: „Malo-
hanácký harmonikář 2012 – 4. ročník“ v částce 
36.000 Kč (18.000 Kč spoluúčast Města Jevíč-
ka),
22/30 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu kina ASTRA k uskutečnění koncertu „Jevíč-
ského BIG BANDU“ dne 28. 12. 2011,
23/30 Rada pověřuje IT zjištěním podmí-
nek pro umístění dopravních značek zákaz zasta-
vení v ul. Kostelní,
24/30 Rada pověřuje IT zajištěním dodat-
kové tabulky pro 4 vyhrazená parkovací místa 
na Palackého náměstí s uvedením doby Po-Pá 
06:30 – 17:00 hodin.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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kách, zpívaly na akcích pořádaných Městskou 
knihovnou v Jevíčku.
Při této příležitosti chceme také poděkovat hu-
debníkům ze ZUŠ, kteří nás na některých ak-
cích doprovázeli. Doufejme, že budeme v navá-
zané spolupráci pokračovat. 
Samotný Vánoční koncert byl hezkým zakon-
čením uplynulého roku. Věříme, že Vás naše 
vystoupení pohladilo po duši a že ve Vás zane-
chalo příjemný pocit, ze kterého budete čerpat 
po celý rok 2012.

Mgr. Blanka Mauerová

ŠKOLSTVÍ

Vánoční vystoupení ZŠ Jevíčko
Dne 20. prosince 2011 se v jevíčském kině 
uskutečnil Vánoční koncert Základní školy 
v Jevíčku. Bylo to poslední vystoupení Školní-
ho sboru v roce 2011, který byl pro náš sbor 
velmi úspěšný.
 Děti ze Školního sboru po celý rok velmi pil-
ně pracovaly, vystupovaly na různých přehlíd-

První česká mateřská škola v Jevíčku byla zalo-
žena v posledním čtvrtletí roku 1906 a umístěna 
byla v přízemí zámečku (internátu). Užívala i in-
ternátní zahradu vedle zámečku. Byla jednotřídní 
a koncem roku ji navštěvovalo 78 dětí. Největším 
podporovatelem této školy byl Odbor Národní Jed-
noty (ONJ) a Ženský Odbor Národní Jednoty v Je-
víčku (ŽONJ). Mám uschován památkový obrázek 
formátu A5 s tištěným textem, doplněným jmé-
nem, že dítko roku 1906 navštěvovalo „dětskou 
zahrádku“ – překlad německého Kindergarten t. j. 
mateřská škola. 
Roku 1907 bylo již ve škole 115 dětí a škola chtěla 
pořádat v pivovarském parku (Tillových sadech) 
dětskou slavnost. Výbor okrašlovacího spolku 
města Jevíčka, který se staral o veškerou zeleň 
města, tam slavnost nepovolil a to z toho důvodu, 
že by tam dítky mohly způsobit škodu. Slavnost se 
tedy konala 9. 6. 1907 na zahradě internátu. Dru-
há těžkost byla, že nemohli obstarat hudbu z Cet-
kovic ani z Biskupic, proto hrál jevíčský hudební 
kroužek „Smetana“ na bednu piva. Čistý zisk byl 
321 K 36 hal. a hned z této částky bylo odloženo 
200 K na druhou třídu školy. Mne u zápisu o uve-
dené slavnosti potěšila poznámka: „Poprosit sl. 
Julii Plechovu, aby připravila s dětmi program.“
Roku 1908 měly ženy ŽONJ zájem, aby děti způ-
sobilé vstoupit do mateřské školy byly včas zapsá-
ny a nemohly být lákány různými sliby a tretka-
mi do německé mateřské školy, kterou roku 1907 
v Jevíčku založil majitel šamotové továrny ve Vel-
kých Opatovicích Gessner, který do této školy také 
i z Velkých Opatovic děti dovážel. ŽONJ vypraco-
val jmenný seznam českých dětí, podle kterého 
byli navštíveni jejich rodiče a děti do české ško-
ly zapsány. Koncem tohoto roku si děti ze ško-
ly odnášely obrázek na barevné podložce formátu 
A4, zdobený různou sestavou barevných stehů. Na 
rubu bylo úhledně napsáno: 
Vyšíval ve škole mateřské 
jméno a příjmení

Tereza Kovářová  Marie Kučerová
předsedkyně ŽONJ  pěstounka
Roku 1910 měla česká mateřská škola již 160 dětí 
(německá 30 a kterých rodičů?). Se zvyšujícím 
se počtem dětí, získávala škola stále více podpo-
ru veřejnosti. Finančních prostředků podpory ne-
poskytovaly mnoho, ale byly. Příkladně chasa pi-
vovarská věnovala 10 K Sokolu a 10 K mateřské 
škole. Stolní společnosti v hostincích pí Lamačové 
věnovala jednou 7,80 K, podruhé 15,58 K, u pí 
Spiegelové (židovský hostinec) 7,14 K. Místnos-
ti v I. mateřské škole na zámečku počtu dětí již 
dalece nepostačovaly, proto bylo nutné vybudovat 
druhou mateřskou školu a to na opačné straně 
města. Rozhodnuto, že k tomu účelu bude koupen 
domek č. p. 122 od p. Ludvíka Stříže, obuvníka, 
na dnešní Okružní ulici II, stojící mezi domy Fili-
pa Ondry (dnes Müllerová) a Josefa Schicha, sto-
laře. Vybudování nové mateřské školy vzal na sebe 
ONJ Jevíčko. První potíže byly finanční. Základem 
budovatelského fondu měla být částka 4000 K, 
ale fond měl pouze 3176 K a to již bylo sebráno 
2000 K. Na žádost o subvenci roku 1912 a roku 
1913 Ú. M. Š. neodpověděla. ŽONJ dal r. 1910 
132,11 K, p. Eduard Rovner z Jaroměřic 50 K. 
Z pokladničky k tomu účelu u hostinského Jaroše 
(Vesmír) bylo vybráno 5,40 K, pokladnička u p. 
Merty zela prázdnotou. 
I když potíže byly, ONJ v Jevíčku stavbu mateřské 
školy realizoval následovně: 
3. 9. byla schválena koupě potřebného domku za 
4800 K. 29. 6. 1911 proběhlo komisionelní řízení 
k adaptaci domu č. p. 122 o ploše 1 a 90 m2,  za-
hrada o výměře 2 a 72 m2 za 380 K koupena od 
Jana a Antonie Svobodových,  vznikla tak celková 
výměra 4 a 62 m2. 
9. 7. 1914 přestavbu povolil stavební úřad města 
Jevíčka, stavbu provedl stavitel Julius Mackerle, 
který 11. 11. 1914 předložil účet za novou dru-
hou mateřskou školu, oplývající následujícími 
položkami: 

297,50 K plány atd., 1528,47 K zednické práce, 
1225,66 K tesařské práce, 155,90 K pokrývač-
ské, 252,38 K klempířské, 528 K odborné práce, 
1924,66 K stavební hmoty, práce denní 31,90 K, 
sečteno, zaokrouhleno 5750,97 K. Mezitím byly 
vyrovnány dluhy na nemovitost u pí Hermíny Wei-
ssové Brno, Rudolfská 13, Filipa Ondry, souseda 
č. p. 33. 
Nutno připomenout, že stavba trvala od počátku 
9. 7. 1914 do dokončení 11. 11. 1914, kolaudace 
27. 12. 1919. 
Před kolaudací v letech válečných sloužila k uby-
tování vystěhovalců přikázaných městu Jevíčku, 
za což bylo zaplaceno r. 1916 162,22 K, r. 1917 
322,55 K, r. 1919 127,49 K, celkem 622,26 K. 
1. 12. 1919 byla budova osvobozena od domovní 
daně do odvolání. 
Řada našich občanů si vzpomene na tuto mateř-
skou školu. I já jsem tam chodil a kmotřenka sl. 
Julinka tam ještě r. 1937 byla. 
První mateřská škola se ze zámečku přestěhovala 
do budovy Silniční správy na Palackého náměstí 
č. p. 19. Přišla doba, kdy byly mateřské školy spo-
jeny a umístěny v Soudní ulici v bývalé židovské 
škole. Ze Soudní ulice se přestěhovala do Výzkum-
ného ústavu luk a pastvin v ulici K. H. Borov-
ského. Dětí přibývalo a místnosti i tam nestačily, 
proto jedna třída denně dojížděla autobusem do 
mateřské školy v Březinách. Tento nouzový stav 
byl zachráněn až postavením „v akci Z“ nové pa-
vilonové moderní mateřské školy, na jejíž výstav-
bě se podíleli i rodiče dětí. Do nového objektu, 
ze kterého se snad nikdy mateřská škola stěhovat 
nebude, se přestěhovala 1. 2. 1982. Od té doby 
uplynulo již 30 let a děti, které tuto novu školu 
navštěvovaly, do ní vodí své děti… čas plyne, kolik 
zde pracovalo učitelek a členek ostatního personá-
lu. Vzpomínat mohou i dříve narození, vždyť ma-
teřská škola v Jevíčku existuje 105 let. 

František Plech

Z historie mateřské školy v Jevíčku

Úspěch studenta 
Gymnázia Jevíčko 

v chemické 
olympiádě

V sobotu 10. 12. 2011 se na Univerzitě 
Pardubice konalo krajské kolo chemic-
ké olympiády kategorie A. Z naší ško-
ly si výborně vedl student 3. B Martin 
Toul, který se s 90 body ze 100 možných 
stal vítězem této kategorie. Na základě 
rozhodnutí předsednictva ÚK ChO po-
stupuje do Národního kola 48. ročníku 
ChO, které se uskuteční od 31. 1. do 2. 
2. 2012 v Olomouci. 
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Opět jsme si zahráli divadlo

Staňte se mistry svého oboru

Začátkem listopadu se v Moravské Třebové 
konal již pátý ročník Krajské přehlídky ma-
lých divadelních forem „KUKÁTKO“. Zatím 
jsme se zúčastnili každý rok a ani letos jsme 
neučinili výjimku.
Naši žáci hrají divadlo velice rádi, a proto 
jsme si vybrali pohádku „O kohoutkovi a sle-
pičce“, aby si zahrálo co nejvíce dětí. Někdo 
dostal roli větší, někdo menší a nakonec si 
přišli na své úplně všichni. Do Moravské Tře-
bové jsme vyrazili všichni z praktické školy 
a byl to pro nás pro všechny opět krásný zá-
žitek. Nejen, že se naši žáci setkali s kama-

rády dalších praktických a speciálních škol 
z celého pardubického kraje, ale na všechny 
herce čekala sladká odměna ve formě velkého 
dortu. Zážitky z tohoto příjemného dopoledne 
byly umocněny prohlídkou města a návštěvou 
místní cukrárny.
Dík patří paním učitelkám za pomoc při ná-
cviku divadla a gratulace všem žákům za re-
prezentaci naší školy na krajské přehlídce.

Za praktickou školu,  
Mgr. Horáková Lenka

Milí žáci, 
blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve va-
šem životě. Chvíle, kdy se spolu se svými ro-
diči budete rozhodovat o budoucím profesním 
zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor 
vzdělávání. A to nejen s ohledem na vaše 
studijní předpoklady, praktické dovednosti 
a schopnosti, ale i na potřeby naší společnos-
ti na trhu práce. 
Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. 
Staňte se tedy žáky střední odborné školy 
nebo učiliště. Učte se a vyučte se tomu, 
co vás baví, dělejte práci, která vás uživí. 
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů 
vzdělávání ve středních školách počtu žáků 
vycházejících z 9. ročníků základních škol 
a především aktuální poptávce zaměstnavate-
lů a názoru odborné veřejnosti. 
Pardubický kraj zavedl systém stipendií 

v oborech, které si trh práce žádá nejvíce. Je-
jich seznam je konzultován s úřadem práce, 
hospodářskou komorou i svazy zaměstnavate-
lů. Při hodnocení klademe největší důraz na 
úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
Pardubický kraj také nabízí nové unikátní 
a žádané obory vzdělávání
Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy)
Průmyslová ekologie (Střední průmyslová ško-
la chemická Pardubice)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vo-
dárenských zařízení (SŠ stavební a VOŠ sta-
vební Vysoké Mýto)
O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký 
zájem společnosti s velkým potenciálem. Uve-
dené obory jsou zařazeny do systému stipen-
dií a například obor Mechanik plastikářských 
strojů se těší stejné podpoře jak ze strany kra-
je, tak i ze strany společnosti REHAU Morav-

Sbohem, Terezo
Ja bať, rovnó na deň v soboto 10. prosince 
loňskyho roko v čase adventnim skáčo na ná-
draži v České Třebové sotva po ráno z právě 
zašlajfované Vindobóne. Divočák mašinfira, 
navoněné sténě jako Rakošáci,  málem vzal 
sebó do Olomóca e kos třebovskyho nádraží 
e s perónem… Eště pár kroku skrz kachlovó 
diro a so zase na dalšim nástopišťo, kde vza-
do stoji poslošně a posmotněle muj chornic-
ké dřevák.  Jako prvni je ale zapřežená žlotá 
stonožka – vznešeně ji řikajó Regijónova, če 
jak. A koho to před jejima schodkama nevi-
dim: mojo platonickó ajznboňáckó cestovatel-
skó lásko: konduktérko Terezo. Vočeska ji jen 
šibalske blikajó   a sama vepadá jak právě 
velópnoty sloničko vod Dobráčova.  No baba 
jak svaté vobrázek. No ja, e mymo stréčkovi 
Cyrdovi be se libila, e našimo starostovi jak be 
smet. Dneskaj jenom na mě mává s pišťalkó 
v puse  (doma   řikáme v hobě) – jako na po-
tvoro má předělenó štaco do Lanškróna. 

Rozechvělé strojvudce našeho motoráko za ži-
vyho boha nemuže najit cedolo do Skalece. 
Nakonec se to podařelo a verážime na véchod. 
Hnedká v  Třebovicich se Terezka aji se svo-
jó naparáděnó žlotó žižaló vodpojoje a jako 
širón jede prvni. A me tam černi vzado, jak 
se řiká, sme náhlo vpředo a frčime dál. Náš 
mašinfira hned vod nádraži v Moravské Tře-
bové furt tróbi a  hóká, jako be hořela sama 
Třebová e celá Malá Haná až po Kninice. A ož 
sme v Chornicich. Podle grafikóno je zde pár-
minotová  přestávka. Staré mašinfira doslóžel 
(možná na vžde…), bere si z palubni kabine 
svoje fidlátka: typickó černó nádražáckó kabe-
lo přes rameno, jakó měl kdese staré Pifka ze 
Skřipova, a de dom – facha mo ož skončela.

Po  třihodinové trmácevé cestě vod rána ve-
lezo ven před motorák, vetáhno svoje oblibe-

ská Třebová. Už žáci prvního ročníku tak bu-
dou pobírat dvojí stipendium.
Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy 
podnikatelů a příslušnými ministerstvy v po-
travinářství, v dopravě a v dalších resortech. 
Na základě těchto jednání jsou uzavírány sek-
torové dohody, a to i na úrovni jednotlivých 
odborných škol a konkrétních zaměstnavate-
lů.
Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby vaše 
rozhodnutí při výběru oboru vzdělávání bylo 
správné a přineslo mladé generaci pocity na-
plnění, úspěchu a v budoucnu i existenční jis-
toty a společenskou prestiž.
Vaše 

Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje 
zodpovědná za školství, kulturu  

a památkovou péči

ny retka, nabidno jeden hřebik pruvodčimo,  
přepálim mo a kochám se blizkó krajinó. Na-
jednó  jak stádo divokéch kobelek vehópne z 
vagóno asi dvacet fotografu a fotijó a bléskajó 
jak divy. A tož  si řikám, copak se  děje, to so 
tak slavné, že mě zabirajó e s červenym moto-
rákem a ešče k temo s  celym reliéfem chor-
nickyho nádraži?

Hurá, ož se zase rozjiždime – konečně za maló 
chvilo bodo zase doma v Jevičko, kde  bech 
chtěl jednó aji homřit, jak ten staré Čapkuv 
Vantocha. Čerstvé strojvudce ož hóká jenom 
na  glajzách přes selnico. V Biskopicich fil-
mojó dva vosaměli kluci, hopleteny vajičko ož 
majó e v počitačo, a tak eště ten posledni mo-
torák. Před Jevičkem honem vetahojo z kapse 
myho složebniho mobilka, abech se mohl vo-
pičet  po těch paparazich v Chornicich,  kery 
teď sedijó se svéma kanónama v rozhicova-
nym motoráko a prohližijó si čerstvy hólovke. 
Sympatickyho pruvodčiho honem nadirigojo 
na stopátka, abech ho měl v záběro  e ze za-
prášenó cedoló, kerá hlásá Jevičko. (Ož je asi 
zbetečny jo hotirat.) Eště só vidět na zdě sto-
pe z předchozi dlóhé cedole, dež se to kdese 

hóředně menovalo Jevičko – Jaroměřece, ale 
to já ož nepamatojo, ale stréček ja. Podařelo 
se a mám do konca svyho ževota věčnó pa-
mátko na posledni šnelcug, kerym sem přejel 
skoro až dom – za mamó. Jenom škoda, že 
na schodko nestoji a nemává „moja“ Terezka, 
ale holohlavé, e dež sympatické mladé chlap 
v modrym erárnim munduro.

Ja, co se dá dělat, snad někde povéši, žaba 
jedna, a potom jo potkám naparáděnó a na-
voněnó e v té naleštěné Vindobóně. Ale eště 
lepši be  belo, debe bela letuškó, hlavně na 
těch štacich, keréma plachtim vobčas do svě-
ta – furt bech si jo převolával.

A tak zatimco kecám, mudrojo a jádřim, stré-
ček pomalo hosnol a moja milá jevičská tetič-
ka mě z hezkyho sna zbodi jak pantokem přes 
paleco a povidá: „Neché ož těch všelezjakéch 
erotickéch mešlenek a camráni, te trombero 
jedna stará, a poď si nalit našo jevičskó pále-
nó, abes věděl jak to letos Vlastik v pivovárko 
dobře hovařel.“

-pak-
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18. 7. 2011 – 23. 7. 2011 = cca 
430 km kolmo 
(pokračování z minulého čísla)

Den 4.
Angern – Weiden, 67 km
Dnešní den byl ve znamení rychlých zvratů, 
vlhka, zimy i cyklistických rekordů. Vše za-
čalo ráno, kdy jsme se probudili ve vlhkých 
spacácích nikoliv vlivem příliš divokých snů. 
Déšť trval až do pozdního odpoledne. V tako-
vém nečase bylo pokračování takřka nemož-
né. Taz s Rumcajsem jeli zajistit ubytování 
v dosažitelné vzdálenosti. Zbytek se skrýval 
pod různými střechami či na WC, kam se nás 
vtěsnalo až šest. Odjezd byl před třetí hodi-
nou. Stany jsme nechali svému osudu a vy-
razili do průtrže. Pršelo asi 2/3 cesty, což se 
projevilo na čase etapy = 67 km jsme ujeli pod 
tři hodiny. 
O půl osmé se otevřely brány farního centra, 
které nás obklopilo nefalšovaným luxusem. 
K dokonalosti chyběla jen sprcha, ale umyva-
dlo posloužilo stejně. 

Den 5.
Weiden – Neziderské jezero – Weiden, 26 km
Dnešního dne bylo dosaženo cíle naší cesty – 
Neziderského jezera. Z našeho dočasného do-
mova to bylo jen pár kilometrů, takže přesun 
se odehrál během dvaceti minut. Velká louže 
na nás zanechala dojem. Dle obsazenosti sou-
dím, že se jedná o oblíbené výletní místo Ra-
kušanů i jiných národů. Naše skauty nejvíce 
učaroval zábavní park s atrakcemi jako tram-
polína, autodrom na vodě či míčková střelni-
ce. Největší zájem ale sklidilo velké otáčivé 
kolo překřtěné Tazem na „poblióna“. Člověk 
se v něm mohl volně točit hlavou dolů a tes-
tovat tak svůj žaludek.
Po obědě jsme zanechali Bobry svému osudu 
a vydali se Tazovým autem zajišťovat zpáteční 
cestu. Jaké štěstí bylo, že Bratislava, odkud 
jsme hodlali domů dorazit vlakem, byla jen 
nějakých 50 km. Zjistili jsme všechny nutné 
podrobnosti o zítřejší cestě a vydali se do An-
gernu pro stany. 
Cestu pro nás neomylně vybírala paní v na-
vigaci. Nikdo by jí nevěnoval více pozornosti, 
než by bylo nutné. Blížili jsme se k Angernu 
a do cíle zbývalo sotva deset kilometrů, když 
se z navigace klidně a přesvědčeně ozvalo, 
abychom se po 300 metrech nalodili na tra-
jekt. Nevázaný výbuch smíchu trval asi deset 
minut. To jsme ještě netušili, že navigace ne-
lhala, přes blízkou říčku se šlo dostat skuteč-
ně jen za pomoci přívozu. Stálo to pár eur, ale 
zážitek to je na celý život.
V Angernu jsme rychle sbalili stan, poděko-
vali a vydali se na zpáteční cestu. Nemohlo 

Skautská cyklovýprava do Rakouska k Neziderskému jezeru
ovšem chybět zastavení v kebabárně, neboť 
nejen žízeň, ale i hlad je věčný.

Den 6.
Weiden – Bratislava, vlakem do Svitav, poté kol-
mo domů, 90 – 120 km
Poslední den, na kolech do Bratislavy, a pak 
tradá domů. 
Ráno jsme vstali o něco dřív, nalo-
žili kola a vyjeli. Čas na cestu byl 
propočítán tak dokonale, že pří-
jezd na nádraží byl asi patnáct mi-
nut před odjezdem vlaku. Kdo to 
nezažil, neuvěří, že nacpat 12 kol 
do vlaku je problém i u velkého 
rychlíku. Nicméně vše se podaři-
lo a my mířili k českým hranicím. 
Přejezd z Kút do Břeclavi byl kol-
mo, neboť vlak by se poměrně 
hodně prodražil. V Břeclavi jsme 
opět prošli anabází s nakládáním 
kol a na dvě hodiny se uvelebili 
v koženkových křeslech. Ve Svita-
vách jsme se rozloučili s Ferdou, 
který zamířil do Trhonic na tábor, 
Rumcajs zůstal na nádraží a čekal 
na svůj vlak a zbytek výpravy se 
vydal směrem na Moravskou Tře-
bovou a Jevíčko.

ZÁVĚR
Celkově hodnotím cyklovýpravu pozitivně. Po-
časí nám sice nedovolilo dokončit celou cestu 
(750 km), ale náš cíl byl dobyt a prožité útra-
py se po čase v paměti jistě uloží jako velké  
dobrodružství. 

Bc. Josef Nešpor 

Zpráva TJ za rok 2011
Vážení sportovní přátelé,
Uplynulý rok, tak jako i předchozí léta, byl 
pro hospodaření a realizaci záměrů, týka-
jících se údržby a obnovy v hale TJ a při-
lehlém sokolském areálu  velmi úspěšný.
Sdružením finančních prostředků TJ 
a s pomocí grantových projektů PK 
a Města Jevíčka se v uplynulém roce po-
dařilo realizovat několik velmi potřebných 
a dlouho odkládaných záměrů. Je tře-
ba připomenout, že hala byla postavena 
v akci „Z“ a kolaudována před 36 lety. 
Mnoho prostor a systémů nebylo dle pro-
jektové dokumentace dotaženo do konce 
anebo vůbec realizováno. Jiné prvky zase 
dosloužily, jsou anebo byly v havarijním 
stavu.
Stávající výbor TJ  pracuje od r. 2000. 
V tomto časovém úseku se dosáhlo splně-
ní následujících úkolů: Výměna střešního 
pláště jak na správní budově, tak na hale 
včetně tepelné izolace, adaptace interié-
ru za účelem možnosti pronájmů, výmě-
ny oken, výměny sociálních zařízení, re-
konstrukce šaten a sprch, změna systému  

temperování vlastní haly instalací dvou 
teplovzdušných jednotek ROBUR,  zatep-
lení severní stěny v hale polykarbonáto-
vou stěnou, výstavba nového hřiště na pe-
tang, zbudování nové terasy s posezením 
a další.  Většinu akcí bylo nutno rozdělit 
na etapy z důvodu omezených finančních 
možností.
V loňském roce se sdružením prostřed-
ků města Jevíčka, Pardubického kraje, 
TJ Jevíčko, T.J.Sokol Jevíčko, TC Jevíčko 
a sponzorů ELPO, Argona, Regam, KTR, 
VPO Protivanov, ISMA, Boty Sedláček po-
dařilo : další etapa opravy kanalizace ob-
jektu, úpravy parkovacích ploch, realizace 
II. etapy chodníku v areálu, přestěhování 
a oprava kolotoče,  I. etapa vzduchotech-
niky v prostorách šaten a sprch, zateplení 
severní stěny haly, rekonstrukce větracích 
oken, opravy svodů a jejich nátěry, realiza-
ce nové malé tělocvičny, demoliční práce 
na starých kabinách..
TJ a MOČOS přeje spoluobčanům v roce 
2012 mnoho příjemných chvil strávených 
ve Žlíbeckém areálu.
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI               ÚNOR 2012 

Středa 1.února Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 2.února 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 3.února 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

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

Úterý 7.února 

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

MLÉČNÁ VÝŽIVA 
NEJEN PRO KLIDNÝ 

SPÁNEK“ 

Z A V Ř E N O 

Středa 8.února Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 9.února 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 10.února 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

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

Úterý 14.února 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Středa 15.února Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 16.února 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 17.února 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

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

Sobota 18.února 
15:00 MASOPUSTNÍ 

KARNEVAL 
tělocvična ZŠ 

Z A V Ř E N O 

Úterý 21.února 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Středa 22.února Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 23.února 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

17:30 CVIČENÍ PILATES 
PRO ŽENY 

tělocvična gymnázium 

Pátek 24.února 
9:30 BAREVNÉ 
DOPOLEDNE 

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

Úterý 28.února 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Středa 29.února Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 1.února  Bylinky a jejich využití 

Středa 8.února Procvičujeme mozkové závity 

Středa 15.února Dietní stravování 

Středa 22.února Zážitky z cesty - Zdena 

Středa 29.února cvičení 

 

www.jevicko.org/paloucek             

 

 

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

Pokud máte zájem zveřejnit svoji akci v rámci přehledu, kontaktujte pracov-
nici Informačního centra Zámeček, tel.: 461 542 812, nebo pište na: Info-
jevicko@seznam.cz. Další informace naleznete také na webových stránkách 
města: www.jevicko.cz.

01.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
01.02. 16:00 Soutěžní koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámečku
01.02. 17:15 Soutěžní koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámečku
02.02. 08:00 Den otevřených dveří Gymnázium Jevíčko
02.02. 09:00 Zápis dětí do 1. třídy, Základní škola Jevíčko
04.02. 20:00 Hasičský ples, sál Hotelu Morava, SDH Jevíčko
05.02. 10:00 Šachy - utkání Jihomoravského krajského přeboru, Hotel Morava
08.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
11.02. 09:00 Mistrovské utkání mužů ve stolním tenise,Jevíčko – Němčice,  ZŠ
11.02. 12:00 Mistrovské utkání mužů ve stolním tenise,Jevíčko – Litomyšl, ZŠ
15.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
16.02. 18:00 S hvězdáři pod polynéskou oblohou, beseda, sál Zámečku, MěK
18.02. 09:00 1.ročník nohejbalového turnaje, hala TJ
18.02. 20:00  VI. Městský ples, k tanci a poslechu zahraje skupina KVATRO, sál 

Hotelu Morava, srdečně zve Město Jevíčko
22.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
24.02. 16:00 Vystoupení dětí MŠ pro veřejnost, Kino Astra, MŠ Jevíčko
25.02. 09:00 26. ročník halového turnaje v kopané „Jevíčko Cup“, hala TJ
25.02. 13:00 Den otevřených dveří v Mateřské škole Jevíčko
26.02. 09:00 26. ročník halového turnaje v kopané „Jevíčko Cup“, hala TJ
26.02. 12:00 Mistrovské utkání mužů ve stolním tenise, Jevíčko – M. Třebová, ZŠ
29.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
29.02. 17:00 Koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámečku

4. 2., sobota v 17:30 hod., 
Americký film v českém znění:
OCELOVÁ PĚST
Charlie Kenton je bývalý boxer, je-
hož milovaný sport ovládli dva a půl 
metru vysocí oceloví roboti a lidé 
jako Charlie už do něj nijak nezapa-
dají. Protože nemá s kým zápasit, je 
nucen přivydělávat si jako promotér 
robotických zápasů. Dává dohro-
mady mizerné a vysloužilé roboty, 
s kterými cestuje od jednoho turnaje 
k druhému. V této zoufalé situaci 
se objeví jeho syn, s kterým spojí 
své síly, aby postavili nového robota 
na boxerský comeback. Hrají: Hugh 
Jackman, Dakota Goyo, Evandeline 
Lili, Kevin Durand, Olga Fondová 
a další.
Vstupné: 69 Kč, 127 minut, mládeži 
přístupný

11. 2., sobota v 17:30 hod., 
Americký film:
MISTROVSKÝ PLÁN
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež. 
Nejsou to žádní Dannyho parťáci, 
ale obyčejní zaměstnanci luxusního 
Hotelu. Přesto dali dohromady plán 
loupeže, který by pro svou genialitu 
mohl vstoupit do učebnic zloči-
nu. Jenže taková loupež potřebuje 
dokonalý plán a na ten jsou hoši 
s čistým trestním rejstříkem krátcí. 
Tak si najmou profíky… Režisér 
Brett Ratner natočil hvězdně obsa-
zenou kriminální komedii, jejímuž 
hvězdnému obsazení vévodí slavní 
komici Ben Stiller a Eddie Murphy. 
Dále hrají: Alan Alda, Téa Leoni, 
Matthew Broderick, Casey Affleck 
a další.
Vstupné: 69 Kč, 104 minut, mláde-
ži přístupný, do 12 let nevhodný.

18. 2., sobota v 17:30 hod., 
Americký film:
KAMARÁD TAKY RÁD
Život bez lásky a sexu by nebyl živo-
tem… Mohou dva kamarádi, kteří se 
teprve nedávno poznali, nejsou zadaní 
a pohrdají závazky, ze svého kamarád-
ství vytěžit ještě o něco víc? Rozšíří-li 
své přátelství o příležitostný, zcela nezá-
vazný sex ,,bez jakýchkoliv emocí“, do-
káží se vyhnout všem úskalím, která se 
nutně objevují, pokud někdo začne být 
víc než pouhý kamarád? A tak Dylan 
a Jamie se vydají na košilatou sexy pouť 
do neprobádaných území, na které sobě 
navzájem i svému okolí odhalí více než 
plánovali, v této romantické komedii. 
Hrají: Mila Kunis, Justin Timberlake, 
Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Bryan 
Greenberg, Richard Jenkins a další.
Vstupné: 69 Kč, 109 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný.

25. 2., sobota v 17:30 hod., 
Americký film:
DREAM HOUSE
I ten nejkrásnější sen se může změnit 
v noční můru. Někteří lidé tvrdí, že 
domy mají paměť. Úspěšný vydavatel 
Will Atenton skončí s prací v New Yor-
ku, aby společně se svou ženou Libby 
a svými dvěma dcerami se přestěhoval 
do klidného městečka v Nové Anglii. 
Zatím co se ve svém novém životě zaby-
dlují, zjišťují, že jejich dokonalý domov 
byl dějištěm vraždy matky a jejích dětí. 
Celé město je přesvědčeno, že zemřeli 
rukou svého manžela a otce, který celý 
incident přežil. Takže Will se pouští do 
pátrání o podrobnostech celé tragédie… 
Hrají: Daniel Craig, Rachel Weiszová, 
Naomi Wattsová, Marton Csokas, Elias 
Koteas a další.
Vstupné: 69 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný.

Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.  
Změna programu vyhrazena.
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Městská knihovna Jevíčko

Naše město, příroda, sport a udá-
losti ve fotografii - Roman Christ
30. leden – 9. únor - sál zámečku
Svět kolem nás objektivem zkušeného foto-
grafa, můžete obdivovat od pondělí 30. ledna 
do čtvrtka 9. února. Průřez tvorbou Roma-
na Christa najdete na sále zámečku. Výstavu 
bude otevřena:

Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 19.00

Úterý 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00

Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00

Čtvrtek 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00

Pátek 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00

Sobota ------ 14.00 – 16.00

Neděle ------ 14.00 – 16.00

16. února v 18.00 hodin – sál 
zámečku
S hvězdáři pod polynéskou 
oblohou – EbiTahicykl 2011 - 
Slávka Chrpová
Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu 
Cykloturistika, se v multimediální projekci 
ohlédne za cestou se skládacím kolem! 

do Francouzské Polynésie, kterou podnikla 
společně s cestovatelkou Ludmilou Rumlovou. 
Řeč bude o Tahiti a dalších šesti ostrovech 
– zelené a rozeklané Raiatee, vanilkovém ost-
rově Tahaa, turisty okupované Bora-Boře, pa-
nenském a rustikálním Huahine a nejmenším 
a nejzápadnějším Maupiti. Jeden z ostrovů 
v překladu znamená „vagina“, jiný zahrnu-
je místo Taputapuatea, které může fungovat 
jako dokonalé zvukomalebné slovo pro celé 
srdce Tichomoří, jak se někdy Francouzské 
Polynésii říká. 

Jsou opravdu polynéské ostrovy posledním rá-
jem na světě, jak o tom píše ve své knize Mi-
loslav Stingl? Jaké jsou výhody cestování na 
skládacích kolech? 
Jak to vypadá, když se k ostrovům blíží 
tsunami a probíhá evakuace? Co měla cesta 
společného s tzv. ebicyklisty, Jiřím Gryagrem 
a Milanem Rastislavem Štefánikem? Jaké 
krásy nabízí jižní obloha? Jaké tance 
předvádějí domorodci? A čekejte i ukázku 
polynéského tance… … J

Výstava amatérské fotografie – 
5. března 2012
Vážení přátelé, dovolte, abychom vás poňoukli 
k pilnému focení a požádali vás o vystavení 

vašich fotografií na každoroční výstavě 
Amatérské fotografie – Svět mým objektivem. 
Výstava bude otevřena od 5. března do 15. 
března. Prosíme všechny, kdo rádi koukají 
na svět přes objektiv fotoaparátu, aby svoje 
snímky přinesli do Městské knihovny do 
1. března 2012. Vytáhněte svoje fotografie 
z počítačů a jiných zařízení J a pomozte nám 
vytvořit zajímavou výstavu. Výstavy vašich 
fotografíí vždy stály za to, tak se nebojte 
a přispějte tou svojí. 
... a připomeneme podmínky
Počet fotografií
Prosím, omezte počet fotografií na čtyři – ty 
nej.
Formát 
Nebudeme vás omezovat rozměrem fotografií, 
ale na malých formátech Váš snímek nevy-
nikne.
Popisky
Názvy vašich snímků prosím napište, nahlas-
te v knihovně při odevzdání. Popisky budeme 
tisknout pro všechny stejné.
Téma
Vaší kreativitě se meze nekladou
Termín
Fotografie odevzdejte do 1. března 2012
Pozvánka
15. března přijďte se svými přáteli na slavnost-
ní ukončení výstavy. Seznámíte se s ostatními 
autory a my budeme mít možnost poděkovat 
vám za vaše snímky.
Ceny
1. - 3. místo „Fotografie roku 2012“ bude vy-
hlášeno porotou. Výherce získá za  první mís-
to digitální fotoaparát Sony. 1. místo - cena 
návštěvníků výstavy 

Těšíme se na vaše snímky.

  

Oblastní charita 

Moravská Třebová 

upřímně děkuje 

všem dárcům i koledníkům, 

kteří svou štědrostí a obětavostí 

přispěli k letošní sbírce 

 

Výtěžek sbírky za město Jevíčko 
 

65 560,- Kč 

Poděkování
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala 
všem voličům, kteří v komunálních volbách 
podpořili Sdružení kandidátů pro rozvoj měs-
ta Jevíčka. Stalo se již podruhé, že jsem od-
stoupila z funkce člena zastupitelstva a rezig-
novala tak na získaný mandát, na který jsem 
postoupila díky hlasům některých z vás.
Byť jsem nechtěla, aby mě osobní důvody 
opět dostihly, stalo se tak.
Děkuji všem mým kolegům z naší kandidát-
ky za spolupráci, také „koaličním partnerům“ 
se kterými jsme vytvořili dobrý tým, i když 
většinou opoziční. Jsem přesvědčená, že ko-
munální politika má být na prvním místě pro 

občany, pro jejich potřeby a zájmy, které pak 
vedou k rozvoji města.
Do společenského dění ve městě a komunální 
politiky mě „vtáhl“ starosta Petr Spáčil a já 
jsem mu za ta léta spolupráce vděčná. K roz-
voji města Jevíčka přispěl velikou měrou a pa-
tří mu moje poděkování. 
Děkuji také všem, se kterými jsem měla mož-
nost spolupracovat a podílet se na společen-
ském a kulturním dění ve městě.
Přeji těm, kteří se podílejí na správě věcí ve-
řejných, v náročné práci hodně sil a energie 
podpořené srdečností a tolerancí, která tak 
převáží nad stínem nedůvěry, či podezírání.

Dagmar Krhlová
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KULTURA

Mateřská škola Jevíčko

1982                                         2012

PÁTEK   24.2.2012 
     od 16 hodin - VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ V KINĚ

SOBOTA 25.2.2012
     od 13 do 15 hodin - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Srdečně Vás zveme
na oslavu 30. výročí otevření

Mateřské školy v Jevíčku, která se koná 

ve dnech 24.2. – 25.2.2012.

Program
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Štěpán Blažek  K přepadení biskupa Zdíka r. 1145
V lednovém čísle tohoto zpravodaje začala být 
otiskována Kronika Petra Přichystala II. Pod 
nadpisem Biskupice u Jevíčka v r. 1145 vylíčil 
přepadení olomouckého biskupa Jindřicha Zdí-
ka znojemským údělným knížetem Konrádem. 
P. Přichystal se dopustil jednoho omylu. K pře-
padení J. Zdíka nedošlo při jeho cestě z Prahy 
do Olomouce, ale naopak při jeho cestě z Olo-
mouce do Prahy (odkud pak dále pokračoval 
v cestě do Říma).
Lokalizace přepadení J. Zdíka do Biskupic je 
však problematická. Tento článek se právě pro-
to bude týkat toho, jak se měnily názory na 
místo, kde byl J. Zdík přepaden. 
O přepadení J. Zdíka Konrádem roku 1145 se 
dozvídáme především z Vincenciova letopisu. 
Originál však byl dlouho nezvěstný, badatelé 
pracovali pouze s nedokonalým opisem. V něm 
bylo omylem napsáno telonium vel Zobrem místo 
telonium Vzobren. Z chyby se nedalo určit, kde 
k setkání a k přepadení došlo. Takže se místo 
hledalo v okolí Olomouce (František M. Pelc) 
nebo na pomezí mezi knížectvím olomouckým 
a znojemským (František Palacký). 
Hermenegildus Jireček však, ačkoliv ještě podle 
G. Čechové nevycházel z nalezeného originálu, 
spatřoval ve zkomolenině telonium vel Zobrem 
správně telonium Vzobren. A Vzobren chápal 
jako ves Úsobrno. Tam podle něho měla být 
celnice, kde se měl J. Zdík po krátké společné 
cestě rozejít s Konrádem. K vlastnímu nočnímu 
přepadení mělo dojít v Biskupicích u Jevíčka. 
H. Jireček se totiž domníval, že Biskupice patři-
ly r. 1145 olomouckému biskupství a z toho dů-
vodu podle něho měl J. Zdík v této vsi nocovat. 
Karel Vladislav Zap (1862) a Beda Dudík 
(1864) převzali názor Jirečkův a přepadení 
J. Zdíka kladli rovněž do Biskupic. 
Wilhelm Wattenbach (1861) spatřoval místo, 
kde měl být J. Zdík přepaden, ve vsi Úsobrno. 
(Pokud by se mělo jednat o dnešní ves Úsobr-
no, pak s největší pravděpodobností ještě ne-
stála.)
Vincenc Brandl (1863) soudil, že J. Zdík byl 
přepaden někde u Jevíčka.

Alois V. Šembera (1875) se domníval, že k setká-
ní i k přepadení došlo v Jaroměřicích. V té sou-
vislosti přiřkl Jaroměřicím i celnici, která nemá 
v písemných pramenech oporu.
Rudolf Hikl (1962) vrátil přepadení J. Zdíka zpět 
do Biskupic. 
Tito a další autoři kladli při svých argumenta-
cích v různé míře důraz na to, zda pod pojmem 
telonium Vzobren hledat celnici přímo ve vsi Úso-
brno, nebo zda pojem chápat jako celnice v úso-
brnské provincii (a v jaké vsi ji potom hledat), zda 
v uvažované vsi stál kostel, zda potok protékající 
daným místem odpovídá popisu u Vincencia, zda 
byl v místě dvůr patřící roku 1145 olomouckému 
biskupství, zda k setkání a k přepadení došlo na 
stejném místě a ve stejný den apod.
Ti historikové, kteří kladli přepadení J. Zdíka 
do Biskupic, zdůrazňovali, že J. Zdík s velkou 
pravděpodobností hodlal přenocovat ve dvoře té 
vsi, která patřila olomouckému biskupství (což 
by pro něj bylo zřejmě nejjednodušší a nejpoho-
dlnější). Navíc měl J. Zdík podle Vincenciova 
letopisu znát svého zachránce jako jednoho ze 
své čeledi. K názoru, že vsí, kde byl J. Zdík pře-
paden, mohly být Biskupice, sváděla tyto histo-
riky i listina J. Zdíka z roku 1141 (CDB I, 115, s. 
116-123). V ní jsou vyjmenovány lokality patřící 
olomouckému biskupství, mezi nimi i několike-
ry Biskupice. Většina současných historiků však 
v žádných Biskupicích jmenovaných ve Zdíkově 
listině Biskupice u Jevíčka nevidí (první z his-
toriků, který toto ztotožnění odmítl, byl A. V. 
Šembera). Avšak ještě v roce 2003 napsal Josef 
Pištělák: „Biskupice u Jevíčka patří od založení 
olomouckému biskupství do roku 1262, kdy jsou 
směněny za ves na Hané.“
V roce 1978 Gabriela Čechová ve studii Úsobrn-
ská celnice došla po zhodnocení předešlých názo-
rů k závěru, že místem setkání J. Zdíka s Konrá-
dem i místem Zdíkova přepadení Konrádem 
nebyla žádná lokalita na Malé Hané nebo v její 
bezprostřední blízkosti, ale že jí byl Hradec nad 
Svitavou. Oproti předešlým historikům zdůraz-
ňuje, že je nelogické, aby J. Zdík po svém pře-
padení někde na Malé Hané pokračoval v noci 
(navíc v tuhé zimě) přes pomezní prales do Li-
tomyšle. Je toho názoru, že by se vracel do Olo-
mouce. Píše (s. 30): „Útěk do Litomyšle měl pro 
něho smysl jedině v případě, že místo, kde před-
tím nocoval, bylo podstatně blíže k Litomyšli... 
než k Olomouci.“
Nejnověji se otázce přepadení biskupa J. Zdíka 
věnoval Pavel Bolina ve studii Kde byl přepaden 
biskup Jindřich Zdík roku 1145? (2003). Za místo 
setkání považuje Svitávku u Letovic a za mís-
to přepadení Lozice (vzdušnou čarou 7,5 km na 
JZ od Vraclavi u Vysokého Mýta). V odůvodně-
ní zdůrazňuje, že v Lozicích se nacházel dvůr 
patřící tehdy olomouckému biskupství. Lozice 
zdůvodňuje dále i tím, co předešlí autoři nebrali 
v úvahu: proč papež v souvislosti s přepadením 
J. Zdíka potrestal i Děpolta. Soudí, že pokud Dě-
poltovi patřil již roku 1145 vraclavský úděl, mohl 
být potrestán za to, že k přepadení došlo na jeho 
území a možná i s jeho vědomím. 

Jevíčko-město 
a „suché“ měsíce

V listopadu roku 2011 ani nekáplo. Byl to mě-
síc velmi suchý, jaký od roku 1962 nepamatuji, 
když listopadový srážkový „normál“ pro Jevíčko 
je 42 mm. Nebyl to pouze listopad beze srážek, 
ale naposledy pršelo 26. října a potom až 3. pro-
since. 37 dní bylo beze srážek. Někdo řekne, že 
není vody třeba, vždyť stejně nic neroste, mýlí 
se, i listopadová voda je důležitá.
Sucho meteorologické je záporná odchylka od 
„normálu“ pro dané místo během určitého ča-
sového období a podmiňuje vznik sucha země-
dělského. Vědecky je sucho měřeno několika 
metodami, různými vzorci, kde hlavními členy 
je průměrná teplota a úhrn srážek sledovaného 
období. Z metod Seljanina, Langa, Waltera, Gau-
ssena a Bagnoulse jsem si vybral tu poslední. 
Bagnouls „považuje určité období za velmi su-
ché, jestliže úhrn srážek toho období je menší 
než dvojnásobek průměrné teploty sledovaného 
období“. Není zde žádný vzorec a je platné pro 
celou Evropu (Berichten der Deutsche Botanis-
chen Gesellschaft – 1955).
Suchých měsíců bylo v posledních letech více, 
kdy byl vydán i zákaz zalévání pitnou vodou, ale 
žádný z nich tak suchý jako listopad 2011 nebyl. 
Vybral jsem několik z nich.

Vysvětlivky:
mm = úhrn srážek v mm
t°C = průměrná teplota °C
2t°C = dvojnásobek průměrné teploty v °C

Rok Měsíc mm t°C 2t°C
1990 červenec 29,7 17,8 35,6
1994 červen 9,0 17,4 34,8
1995 říjen 3,2 10,4 20,8
2006 červenec 19,5 23,6 47,2
2006 září 4,4 16,4 32,8
2007 duben 1,1 11,4 22,8
2009 září 10,0 15,8 31,6
2010 říjen 4,0 6,1 12,2
2011 listopad 0,0 1,8 3,6

František Plech

Roku 1937 vydal Karel Kalláb Pověsti hradů mo-
ravských a slezských. Jedna z pověstí nese název 
Přepadení biskupa Zdíka. Událost v souladu s teh-
dejšími názory klade do Biskupic u Jevíčka.

Literatura:
Bolina, Pavel: Kde byl přepaden biskup Jindřich 
Zdík roku 1145?, in: ČMM 122, s. 343-347, 2003
Čechová, Gabriela: Úsobrnská celnice, In memo-
riam Zdeňka Fialy – Z pomocných věd historic-
kých, s. 25-40, Univerzita Karlova, 1978
Pištělák, Josef: Úsobrno a úsobrnská provincie, 
in: Sborník muzea Blansko, 2003

Pozn.: Práci P. Boliny lze nalézt na: www.pecten.
cz/bolina.pdf

Listopadová 
pranostika

Listopadová pranostika se roku 2011 
v Jevíčku vyplnila. 
„Kateřina (25. 11.) na ledě – Vánoce na 
blátě.“
Dne 25.11. průměrná teplota -2,5 °C 
a celý den nevystoupila teplota nad 0,0 
°C, „ledový den“. 
Dne 24. 12. průměrná teplota 1,6 °C, 25. 
12. průměrná teplota 1,9 °C, 26. 12. prů-
měrná teplota 4,0 °C, prší, opak Kateřiny, 
„na blátě“. 

František Plech
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

nebyv si patrně vědom vážnosti a dosahu si-
tuace, nedal se nijak vyrušiti ze své flegmatic-
ké letory a na každé postesknutí odpověděl 
dobrácky: „Nic se nestrachujte, nic se nám 
nemůže stát, vždyť jsme mluvili jen pravdu.“
 Tak mnohý z nás probděl celou noc, maje 
stále na mysli výsledek přelíčení. Avšak časně 
z rána přestali jsme trnouti nejistotou. Neby-
li jsme ještě ustrojeni, když někdo klepe na 
dveře našeho pokoje a táže se po p. Appelovi. 
Překvapeni ptáme se, co se přihodilo. „Při-

jel jsem s dvěma novými svědky,“ 
zněla odpověď. Zvědavi spěchali 

jsme na chodbu a vítali zná-
mého občana M., který do-

provázel manžele K., aby 
mohli ještě včas vypoví-
dati jako svědci ve pro-
spěch obžalovaných.
 Tito manže-
lé bydleli nedaleko 
místa, kde se uráž-
ka stala a vyprá-
věli, že stáli v síni  

a všechno dobře sle-
dovali a slyšeli. Nezmi-

ňovali se o tom nikomu, 
aby se vyhnuli možným 

mrzutostem, ale když se vče-
ra mluvilo mnoho o tom, že by 

páni A., K. a V. pro pravdu mohli 
být i zavřeni, pohnulo se jejich svědomí, 

zmínili se o tom, co vědí panu M., který se 
s nimi vydal ihned na cestu, aby u soudu po-
věděli pravdu. Opakovali pak inkriminovaná 
slova urážky shodně s našimi obžalovanými. 
 Jako nějaké spásné poselství sledovali 
jsme s napětím vypravování těchto nových 
svědků a byli jim povděční za jejich porozu-
mění pro pravdu a spravedlnost. Oddychli 
jsme si a s klidnou myslí vházeli jsme pak 
do známé ponuré budovy zemského trestního 
soudu na Cejlu. Přelíčení mělo klidný průběh 
až do výslechu hlavního svědka (žalovaného 
v trestní věci pro urážku na cti). Na otázku 
předsedy soudu, chce-li svědek vypovídati čes-
ky nebo německy, odpovídá svědek: „To je mi 
jedno.“ Po všeobecných otázkách (generáli-
ích) táže se dále předseda svědka, má-li proti 
některému z obžalovaných zášť. „Mám pro-
ti Appelovi,“ odpovídá svědek. Na německy 
opětovanou otázku předsedy odpovídá svědek 
stejně. Dále se táže předseda, zdali jest jeho 
zášť proti Appelovi toho dosahu, že by mohl 
proti němu i křivě svědčiti. Svědek odpovídá: 
„Je.“
 Za všeobecného vzrušení navrhuje stání 
návladní, aby svědek byl vyslýchán bezpřísež-
ně. Soud se na tom usnáší.
 Po skončeném výslechu svědka povstá-
vá zástupce obžalovaných JUDr. Popelka  
a upozorňuje na hanopis, přiložený k trest-
ním spisům, jímž nepovolaná osoba, patrně 
otec svědka, dovolila si zlehčiti vysvědčení 
mravů a zachovalosti, vydané obžalovaným 
městskou radou v Jevíčku. Ohrazuje se pro-
ti podobnému neoprávněnému vměšování se 
třetí osoby do úředního jednání, z něhož vyvo-

lá důsledky. Soudcové a státní návladní dávají 
najevo svůj souhlas s obhájcovým ohrazením. 
Předseda se táže svědka, kdo mu to podání 
vlastně psal. Svědek odpovídá: „Můj bratr ju-
rista to psal tatínkovi.“ V tom okamžiku jsme 
měl dojem, že by byl vynesen osvobozující roz-
sudek, i kdyby nebylo těch nových svědků.
 Na návrh zástupců obžalovaných připustil 
soud výslech nových dvou svědků, kteří vy-
povídali pod přísahou s klidem doslovně tak 
jako obžalovaní.
 Po krátkých řečech obhájců dr. Popelky 
a dr. Moníka a krátké poradě soudu vynesl 
předseda soudu osvobozující rozsudek. Popřá-
li jsme obžalovaným a pospíchali telegrafovati 
do Jevíčka radostnou zprávu. 
 Když jsme se večer vrátili, byly rodiny 
osvobozených uvedeny do spolkových míst-
ností Ctibora, kde jim příbuzní a přátelé pro-
jevovali srdečně ovace. 
 Nyní přišlo na řadu projednávání dozvuků 
k tomuto odbytému procesu. Ve vyšetřování 
proti Karlu Appelovi a jeho svědkům vyžá-
dal si totiž okresní soud od městské rady vy-
svědčení mravů a zachovalosti obžalovaných. 
Ovšemže bylo chvalné, jakého si zasluhova-
li. Udavač, známý z dřívějšího procesu, měl, 
nebo mu byla dána příležitost, nahlédnouti 
do soudních spisů a tohoto vysvědčení a ve 
své pošetilosti a zlém úmyslu dovolil si po-
slati zemskému soudu trestnímu o tom ha-
nopis, aby jednak vysvědčení hodně zeslabil  
a zároveň obžalovaným přitížil. Uváděl tam, 
aby soud nepřikládal vysvědčení žádné víry, 
poněvadž členové městské rady, kteří je vy-
stavili, jsou smýšlení antidynastického  
a rusofilského, stejně jako obžalovaní, a proto 
městská rada dala svými straníkům vysvědče-
ní, jakého nezasluhují. 
 Mešťanosta dr. Klimeš a radní podali na 
udavače žalobu pro urážku na cti. K projed-
nání byl delegován okresní soud v Brně. Sa-
mosoudce sice obžalovaného osvobodil, ale 
na podanou stížnost proti rozsudku konalo 
se pak odvolací řízení před senátem zemské-
ho trestního soudu. Obžalovaný snažil se své 
tvrzení dokazovati podobnými lapáliemi jako 
pozvánkou na ples s odznaky zemí českých 
apod. Ale soudcové byli jiného náhledu, ža-
lovaného odsoudili k citelné peněžité pokutě 
a k náhradě všech útrat, které byly značné.
 Důsledkem tohoto rozsudku byl pak ža-
lovaný také zbaven své bezvýznamné funkce  
u soudu, na níž byl tak hrdý.
 (Pokládám-li funkci, kterou žalovaný 
u soudu zastával ze bezvýznamnou, vzpomí-
nám si při tom na referát, který před dáv-
nými lety přinesly noviny o zasedání býva-
lého rakouského parlamentu. Při debatování 
o státním rozpočtu a projednávání výdajů na 
tyto soudní funkcionáře navrhoval totiž je-
den soc. demokratický poslanec, myslím, že 
to byl dr. Kronawetter, aby stát raději pořídil 
pro každý soud automat, který by po skon-
čení přelíčení na stisknutí péra pronesl slo-
va: „Navrhuji použití zákona.“ Podal ten ná-
vrh patrně pro obveselení sněmovny, aby onu 
funkce zesměšnil.)

Appelův proces
 Hladina veřejného života se však ani po 
volbách neuklidnila, udavačství a štvaní ne-
přátel roztrpčených výsledkem voleb se roz-
máhalo dále. První jeho oběť se stal 
poštmistr Karel Appel ml., člověk 
energický, přímé nesmlouvavé 
povahy, jenž vynikal svou orga-
nizační činnosti, a proto byl 
trnem v očích několika jeho 
urputných nepřátel. Docí-
lili také toho, že byl sus-
pendován. Mimo různých 
jiných smyšlených udání 
zavdal příčinu k jeho sus-
penzi také trestní proces, 
do nějž byl Appel zaple-
ten kvůli hájení své cti 
a pravdy a jenž mohlo míti 
pro něj neblahé následky. 
Kvůli zajímavosti děje bych se 
o něm rád podrobněji zmínil.
 Karel Appel potkal se jedné 
neděle na Chornické bráně se sta-
rými měšťany Václavem Kubíčkem a Ru-
dolfem Valíkem a hovořil s nimi o volbách. 
Kolemjdoucí zuřivý agitátor opoziční stra-
ny uslyšel hovor o volbách okřikl Appela 
a užil při tom urážlivých slov. Appel jej za-
žaloval pro urážku na cti. Při přelíčení po-
tvrdili jak žalobce, tak i jeho svědci Kubíček  
a Valík urážlivá slova. Žalovaný sice doznal, že 
se na Appela obořil, ale nepronesl prý urážli-
vých slov, odvolávaje se na tři vývodní svědky, 
jeho straníky, kteří stáli opodál. Soudce při-
pustil výslech těchto svědků, kteří výpověď 
žalovaného potvrdili a důsledkem toho vynesl 
osvobozující rozsudek. 
 Jako by byl další postup předem smlu-
ven, nemeškal otec žalovaného, který zastával  
u soudu bezvýznamnou funkci (na níž si mno-
ho zakládal), a podal na Appela a jeho dva 
svědky udání na státní zastupitelstvo pro kři-
vé svědectví.
 Bylo nejen zavedeno vyšetřování, ale do-
šlo i k obžalobě pro tento delikt. Předvolání 
obžalovaných k hlavnímu přelíčení připravilo 
ovšem jim samým i jejich rodinám přirozeně 
mnoho duševních útrap a vzbudilo v Jevíč-
ku nemalý rozruch, neboť až na několik těch 
Appelových nepřátel byly sympatie veškerého 
lidu na straně obžalovaných.
 Do Brna jely s obžalovanými též jejich 
manželky, aby dosvědčily, že jejich manželé, 
vrátivše se domů po spáchané urážce, vyprá-
věli jim doslova, co slyšeli. Jen jsem s nimi, 
abych ustrašené rodiny poněkud konejšil. 
 Nálada cestou i v Brně samém, kde jsme 
v hotelu Slávie přenocovali, byla ovšem stís-
něná, sám Appel, jindy hovorný, byl zamlk-
lý, jedině starý, stále usměvavý papínek Valík, 
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Tříkrálová sbírka
Naše obec se letošní rok poprvé zapojila do ná-
rodní charitativní akce – Tříkrálová sbírka 2012. 
V našem regionu akci 
organizuje Charita Mo-
ravská Třebová. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky je tra-
dičně určen především na 
pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí. 
Snahou organizátorů je, 
aby výtěžek byl použit vý-
hradně pro místní region 
a projekty, které jsou z to-
hoto výtěžku financovány, 
můžete shlédnout na www.trikralovasbirka.cz .
Naším hlavním koordinátorem za Charitu Morav-
ská Třebová byla Helena Lexmanová. Vedoucími 
skupinek koledníků byly Irča Havlíčková a Libuše 
Pazdírková a koledníci Nikola Pospíšilová, Lucie 

Zoubková, Pavlínka Procházková, Anička Neue-
rová, Kristýnka Živná, Katka Tokarchuková a ná-
hradníci Lukáš Procházka a Radka Havlíčková. 
Koledovat se šlo v sobotu 7. ledna 2012, ale koled-

níci měli důležitý úkol již 
ve čtvrtek, 5. ledna 2012, 
kdy jim v místním kostele 
sv. Petra a Pavla na mši 
svaté udělil otec Tomáš 
požehnání a posvětil jim 
křídy, kterými nad dvěře 
navštívených domácností 
psali K+M+B 2012. Od-
měnou pro koledníky byl 
zájezd do Moravské Tře-
bové na Zimní stadion, 
který byl vyhrazen pouze 
pro koledníky moravsko-
třebovska, a tak jim byla 

celá ledová plocha k dispozici. 
A to nejdůležitější, díky štědrosti obyvatelů Bisku-
pic činí výtěžek sbírky 7455,- Kč. Srdečně děku-
jeme všem dárcům.

Filip Procházka, místostarosta obce

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Jízdní řády
Vážení spoluobčané, v tomto  aktuálním čís-
le zpravodaje je vložena dvoustrana věnova-
ná jízdním řádům.
REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) 
V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Doporučujeme Vám řádně si ji prostudovat, 
protože Vám může přinést značné finanční 
úspory při využívání nově zavedené integro-
vané dopravy Pardubického kraje.

Dalibor Šebek, starosta obceSOUTĚŽ KNIHOVNY 
BISKUPICE

Vyhlašuji soutěž o „nejpilnějšího“ čtenáře(ku) 
roku 2012. Čtenář, nebo čtenářka, který (á) si 
vypůjčí nejvíce knih během roku (a samozřejmě, 
že je přečte) bude na konci roku odměněn (a).
I v letošním roce je knihovna otevřená každý 
pátek od 15.30 hod do 17.30 hod. V nabídce 
je krásná i naučná literatura pro děti, mládež 
a dospělé.

Helena Neuerová, knihovnice

Upozornění obce
Úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu, úhrada poplatku za psa.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpa-
du dle  OZV č. 1/2011 zůstává stejný jako v roce 
2011 a to ve výši 450,-Kč/poplatníka. Poplatek 
pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vy-
hlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 
30. dubna příslušného kalendářního roku nebo ve 
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 
dubna  a do 31. srpna příslušného kalendářní-
ho roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři 
OÚ nebo na účet č. 1283423349/0800. Pokud se 
rozhodnete pro platbu přes účet jako VS uveď-
te číslo domu. Občané Zálesí  uvedou před číslo 
domu 2  (např. Zálesí  1 VS 21). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa  - sazba  
poplatku za jednoho psa činí 100,- Kč/rok, za 
druhého a každého dalšího psa se zvyšuje popla-
tek o 50% sazby poplatku. Držitel psa je povinen 
zaplatit poplatek bez vyměření předem a to nej-
později do 30. dubna kalendářního roku. Činí-li 
poplatek více než 500,- Kč, může být tato plat-
ba rozdělena do dvou stejných splátek, které jsou 
splatné v termínech do 30. dubna a 30. září ka-
lendářního roku.

Libuše Pazdírková, účetní obce

Výsledek soutěže „O nejhezčí vánoční strom 
měst a obcí 2011“

Pozvánka na 2. ročník turnaje P+P

Společnost Ekolamp s.r.o. loňský rok opět uspo-
řádala soutěž O nejhezčí vánoční strom měst 
a obcí 2011. Náš vánoční stromeček v Biskupicích, 
Smrk pichlavý (Picea pungens) darovaný obci p. 
A. Procházkovou, jsme také přihlásili, takže pokud 
se Vám náš stromeček líbil, mohli jste mu svůj hlas 
do 31.12. 2011 dát. Celkem obec Biskupice obdrže-

la 438 hlasů a obsadila krásné 6. místo v kategorii 
obcí. Děkujeme všem, kteří nám poslali svůj hlas
Celkové umístění všech nahlášených vánočních 
stromečků naleznete na: http://www.rozsvitime-
vasevanoce.cz/download/Vyhlaseni_vysledku_va-
nocni_strom.pdf

Filip Procházka, místostarosta obce

Vyzýváme všechny soutěživé děti i dospělé (věk 
vůbec nerozhoduje) k účasti  na 2. ročníku turna-
je P+P (pexeso + skládání puzzle).
Letošní turnaj uspořádáme v neděli 4.3. 2012 
odpoledne v 15.00 hod v  zasedací místnos-
ti OÚ.
Opět vytvoříme 4 kategorie:
I.     do 6-ti let
II.    od 7 do 10-ti let
III.   od 11 do 15-ti let
IV.  od 16-ti do neomezeně let.
Každý účastník obdrží sladkou pozornost, aby se 
mu dobře soutěžilo. Na první tři výherce ve všech 
kategoriích čekají hezké ceny.
Bude též připraveno občerstvení na posilnění. 
V loňském roce byly celkově v turnaji lepší děti, 

než dospělí. Bude tomu tak  i letos??? Přijďte si 
všichni „malí+velcí“ zasoutěžit, pobavit se a pro-
žít hravé  nedělní odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

POZVÁNKA 
MASOPUST – BISKUPICE
ČČK Biskupice Vás srdečně všechny (malé 
i velké) zve na tradiční „Masopustní prů-
vod“. Letos v naší vesnici proběhne v sobotu 
18.2. 2012. 
Sraz masek bude jako obvykle ve 
12.30 hod. u hasičské zbrojnice. Ve 13.00 
hod všichni společně vyjdeme požádat pana  
starostu o povolení, abychom se mohli tento 
den veselit, zpívat a tančit. 
Navštívíme obyvatele nejen Biskupic, ale 
i Flintora a Zálesí. Ukončení masopustního 
průvodu bude opět ve večerních hodinách 
v hospodě u „Zechů“. Je připraven kultur-
ní program „Pochovávání basy“. Také na Vás 
čeká bohatá hra o věcné ceny, občerstvení 
a hudba k tanci i poslechu. Takže přijďte se 
s námi pobavit, zazpívat, zatančit a hlavně 
se veselit a udržet několik desítek let starou 
„masopustní“ tradici v naší obci.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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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

U S N E S E N Í
z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
BISKUPICE ze dne 29. prosince 2011

10/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) rozpočet obce na rok 2012 ve výši 4 620 000,-Kč  
viz. příloha k zápisu
d) rozpočtový výhled obce na rok 2013 ve výši 
4 756 000,- Kč a na rok 2014 ve výši 4 756 000,-Kč 
viz. příloha k zápisu
e) úpravu rozpočtu obce k 31.12.2011 dle přílohy 
k zápisu

f) přílohu č.1, č.2, č.3 s ceníky úhrad pro rok 2012 
ke smlouvě č. 612002 o sběru, svozu a odstraňování 
odpadů s firmou SITA CZ a.s., Divize JIH, Holzova 
14/730, 628 00 Brno, IČ: 25638955
g) smlouvu o zřízení věcného břemene vyznačené-
ho v geometrickém plánu č. 214-103/2011 ze dne 
7.3.2011 vyhotoveném spol. Ekoplan s.r.o. (akce 
„Plynofikace 15 RD v obci Biskupice“)  s VČP Net, 
s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, 
IČ:27495949
h) smlouvu  o zřízení a provozu sběrného mís-
ta kolektivního systému EKOLAMP s.r.o., se síd-
lem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2,  
IČ:27248801
ch) smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby pro 
rok 2012 s ČR-Úřadem práce ČR,  se sídlem Karlovo 

Rozpočet obce Biskupice pro rok 2012
 Rozpočtové příjmy v Kč
1. Sdílené daně 3 234 800,- Kč z toho činí:
 daň z přidané hodnoty (1211)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 709 000,00
 daň z příjmů právnický osob (1121)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 900,00
 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (1112)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 500,00
 dań z příjmů FO vybírané srážkou zvl. Sazba (1113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000,00
 daň z příjmů FO závislé činnosti sdílená část (1111) . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 300,00
2. Daň z nemovitostí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000,00
3. Místní a správní poplatky ( 223 500,-Kč) z toho činí:
 poplatek ze psů (1341)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 500,00
 poplatek za likvidaci TDO (1337)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 000,00
 správní poplatky (1361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,00
 poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 000,00
4. Nájemné byty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 200,00
5. Nájemné nebytové prostory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 300,00
6. Nájemné pozemky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 000,00
7. Příjmy za separaci odpadů Eko-kom, Elektrowin, Asekol .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45 000,00
8. Dotace ze SR na výkon státní správy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88 800,00
9. Dotace ze SR na školství  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 000,00
10. Výnos z kultury (kaléšek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 000,00
11. Nájemné kanalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000,00
12. Příjmy z poskytování služeb a výrobků  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 000,00
13. Úrok z bankovního účtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,00
14. Služby obecní byty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 500,00
 CELKEM PŘÍJMY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 620 000,00
 Rozpočtové výdaje v Kč
1. Úhrada úroku z úvěru - úrok úvěr kanalizace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111 800,00
2. Veřejné osvětlení (elektřina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000,00
 Veřejné osvětlení (opravy) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 000,00
3. Lesní hospodářství (pohonné hmoty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,00
 Lesní hospodářství (materiál)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,00
 Lesní hospodářství (služby)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 000,00
4. Kaléšek brožura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000,00
 kaléšek - ozvučení, moderování, účinkující  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 000,00
 kaléšek - kapely, dohody, pronájem WC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 000,00
 kaléšek - pohoštění pořadatelé, VIP, cyklisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000,00
 kaléšek - plakáty, pozvánky, drobný mat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 000,00
5. Silnice drobné opravy, zimní údržba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 000,00
6. MŠ příspěvek na provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000,00
7. Příspěvek na docházku dětí do ZŠ Jaroměřice, Jevíčko, Chornice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 000,00
8. Knihovna nákup knih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,00
9. Rozhlas opravy a údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,00
10. Příspěvky organizacím (ČČK, včelaři,  AVZO, ZŠ, apod.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 000,00
11. Byty - drobné opravy, revize  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 000,00
12. Hřbitov - vývoz kontejneru, vodné, pohonné hmoty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000,00
13. Likvidace odpadů (TDO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 000,00
14. Veřejná zeleň (materiál, pohonné hmoty, opravy, služby) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 000,00
15. Hasiči (elektřina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200,00
16. Mzdy starosta, místostarosta, zastupitelé, odvody zdrav. pojišt., daň z příjmu  . . . . . 370 000,00
17. Mzdy pracovníci OÚ, odvody zdrav.pojišt., sociální pojišt., daň z příjmu .  .  .  .  .  .  .  . 555 000,00
18. Dohody o provedení práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000,00
19. Refundace mzdy starosta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000,00
20. Cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000,00
21. Provoz OÚ (elekřina, vodné, stočné, tisk, služby, plyn, drobná údržba)  . . . . . . . . 240 000,00
22. Bankovní poplatky,  pojištění obecního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000,00
23. Sbor pro občanské záležitosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000,00
24. Zpravodaj obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000,00
25. Veřejná zeleň - realizace projektu centrum obce (za předpokladu přidělení dotace) .  .  .  120 000,00
26. Veřejné prostranství - projekt přes region MTJ (za předpokladu přidělení dotace). . . . . 40 000,00
27. Resturování pomníku padlých z 1.sv. války (za předpokladu přidělení dotace)  .  .  .  .  .  . 30 000,00
28. Nátěr oken, dveří a zhotovení soklu na domě čp. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000,00
29. Vydání knihy k oslavám 750 let obce   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000,00
30. Obecní vlajka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000,00
31. Oslavy 750 let obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000,00
32. Rezerva rozpočtu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 854 000,00
 CELKEM VÝDAJE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 170 000,00
 Třída 8 - financování
 splátka úvěru kanalizace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 000,00
 CELKEM SCHVÁLENÝ ROZPOČET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 620 000,00

nám. 1359/1, 128 00 Praha 2, IČ:72496991
i) žádost ze dne 21.12.2011 pana Jana Bidmona, by-
tem Záhřebská 2500/3, 616 00 Brno o prodloužení 
doby odkoupení pozemku par. č. 199/33 do 15.3. 
2012 
j) odpisový plán č. 1  obce a dodatek č. 2 k vnitřní zá-
kladní směrnici obce na oběh účetních dokladů
k) vyjádření k návrhu zadání změny č. 1 územního 
plánu obce Chornice
l) žádost ze dne 3.11.2011 ČČK Biskupice o poskyt-
nutí finančního příspěvku na „Mikulášské balíčky“ 
určené pro děti z Biskupic ve výši 2 000,-Kč
m) žádost ze dne 21.11.2011 tělovýchovné Jednoty Ja-
roměřice na poskytnutí finančního příspěvku na pod-
poru činnosti TJ  ve výši 2000,-Kč

10/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 19.10.2011  Ing. Zdeňky Grohmano-
vé,  bytem Rokycanova 30, 779 00 Olomouc o odkou-
pení části pozemku par. číslo 338/1 v celkové výměře 
116 m2
b) žádost ze dne 23.12.2011 AVZO Biskupice na po-
skytnutí finančního příspěvku na vybudování sociální-
ho  zařízení v areálu „Střelnice“ v horní části budovy
c)  cenu vodného na rok 2012 ve výši 31,20 Kč/m3 
vč. DPH
d) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bis-
kupice za rok 2011 od Krajského úřadu finanční od-
bor, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice bez 
závad
e) zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních po-
vinností plátce pojistného od Všeobecné zdravotní po-
jišťovny ČR, T. G. Masaryka 26A, 568 02 Svitavy bez 
závad
f) plán činnosti regionu Moravskotřebovska a Jevíč-
ska na rok 2012, rozbor hospodaření k 30.11.2011 
a návrh rozpočet na rok 01/02-2012 ve výši 490 000,-
Kč dle přílohy k zápisu
g) poděkování poslance Parlamentu ČR pana Václava 
Neubauera za finanční příspěvek pro Oblastní charitu 
v Moravské Třebové

10/3 Zastupitelstvo obce ruší:
a) na základě  odstoupení Ing. Libora Kocúma, by-
tem Ztracená 3a, 571 01 Moravská Třebová  ze dne 
24.10.2011 od záměru o koupi stavební parcely  č. 
199/26 o výměře 857 m2 v obci Biskupice a katastrál-
ním území Biskupice u Jevíčka ZO ruší usnesení č. 
9/1 i) ze dne 18.10.2011

10/4 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) pověřuje starostu k podpisu smluv uvedených 
v bodě  10/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce
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Obec Chornice

Nové jízdní řády 
Výbušným tématem se v poslední době 
stala veřejná doprava. Po zavedení no-
vých jízdních řádů, se v praxi projevila 

špatná propracovanost tohoto systému, 
vyprojektovaného firmou OREDO. Proto 
jsme nabídli veřejnosti možnost připo-
mínkování jízdních řádů prostřednictvím 
obce. Všechny návrhy a připomínky které 
jsme prozatím obdrželi, byly odeslány jak 
do firmy OREDO, tak i do kanceláře hejt-
mana Pardubického kraje, protože kraj je 
objednatelem regionální veřejné dopravy.  
Požadavky našich cestujících byly také 
shrnuty v průvodním dopise, který byl 
k návrhům občanů přiložen i ze strany 
obce. V tom požadujeme odklonění části 
autobusových linek do místní části obce 
u nádraží,  zajíždění autobusů k vlakům 
do Moravské Třebové,  rozdělení autobu-
sových linek po menších územních cel-

cích a plnohodnotnou náhradu za zruše-
né vlaky. Zároveň doporučujeme obnovit 
vlakovou dopravu alespoň ve dnech, kdy 

byla více využívaná 
studenty a turisty, 
případně nabídnout 
regionální železni-
ci soukromým do-
pravcům. Hejtman 
Pardubického kraje 
Mgr. Radko Martí-
nek se s problema-
tikou přijel osobně 
seznámit i do naší 
obce. Slíbil, že bude 
usilovat o nápravu 
nedostatků k plné 
spokojenosti cestu-
jících. I nadále je 

tedy možné podávat náměty či připomín-
ky k dopravě buď prostřednictvím obce, 
nebo přímo u fir-
my OREDO a Par-
dubického kra-
je. První částečná 
změna v jízdních 
řádech bude prove-
dena ke 4. 3. 2012. 
Další změny, které 
by už měly obsáh-
nout všechny zá-
sadní připomínky, 
budou zveřejněny 
v jízdních řádech 
k 10. 6. 2012.

Český červený 
kříž

Ve čtvrtek 26.1.2012 se v zasedací 
místnosti kulturního domu uskutečni-
la valná hromada místní skupiny ČČK. 
Přítomní byli seznámeni s činností sku-
piny v uplynulém roce, s plánem akcí 
na letošní rok a s výsledkem hospo-
daření. Schůze byla doplněna o velmi 
zajímavou zdravotní přednášku MUDr. 
Petra Lukeše z Boskovic. Ten ve svém 
vystoupení vtipnou a svéráznou for-
mou zmínil několik témat a to stravo-
vání, parazitologii, akupunkturu a sou-
časný farmaceutický průmysl. Závěrem 
odpovídal na dotazy a poskytnul i řadu 
zajímavých rad. Před koncem bylo pro 
účastníky připraveno chutné pohoštění. 
Dá se říci, že schůze byla velmi vydaře-
ná a možná by nebylo na škodu pozvat 
pana doktora i někdy příště.
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Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schvaluje:

1. program veřejné  schůze
2. návrhovou komisi ve složení H. 

Nováková, B. Voznička
3. smlouvu s Urbanistickým 

střediskem Brno na zpracování 
změny č. 1 ÚPD

4. zadání změny č.1 ÚPD
5. smlouvu s úřadem práce 

o organizaci a výkonu veřejné 
služby

6. nabídku firmy Forenta Ústí nad 
Orlicí  k chystané rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace v ul. 
Trnavské 

7. navýšení částky na dárek pro 
občánky 

b) neschvaluje:
1. žádost firmy S&M DEVELOP 

s.r.o.  Jevíčko  o vydání souhlasu 
k záměru výstavby BPS na 
pozemcích dotčených změnou č. 1 
ÚPD

c) bere na vědomí:
1. informaci k jízdním řádům 

a možným změnám od 4.3.2012
2. informaci k žádosti o dotace na 

památky
3. informaci k chystané rekonstrukci 

ulice Trnavské
4. informaci o možném vyřezání 

přestárlé zeleně na místním 
hřbitově

d) ukládá:
5. starostovi obce zorganizování 

bližšího seznámení veřejnosti se 
záměrem firmy S&M DEVELOP 
s.r.o. Jevíčko do 14-ti dnů

e) konstatuje:
1. splnění usnesení z minulé schůze 

zadáním výroby stojanu na kola ke 
KD

Návrhová komise:  
Mgr. Hana Nováková 
Bohumil Voznička

Informace 
z evidence 
obyvatel  

za rok 2011
Počet obyvatel k 1.1.2011 880

Narození občánci  10
Přistěhovali se 11
Odstěhovali se  12
Zemřeli  5

Počet obyvatel k 31. 12. 2011 884

Bioplynová stanice – Chornice
Zastupitelstvo obce Chornice projedná-
valo na poslední veřejné schůzi žádost 
firmy S&M DEVELOP s.r.o. Jevíčko 
o vydání souhlasu k záměru zbudovat 
na katastrálním území obce bioplyno-

vou stanici, která měla být umístěna 
na samé hranici katastrálního území, 
necelý kilometr od zastavěného území 
obce. Plánovaný projekt by s sebou při-
nesl pozitivní i negativní dopady. Mezi 
ty přínosné lze zařadit příjem do obec-
ního rozpočtu ve výši 3.000.000,- Kč,  
vytvoření pracovních míst spojených 
z provozováním tohoto zařízení a v ne-
poslední řadě by stavební část projek-
tu realizovala stavební firma z Jevíčka, 
která zaměstnává pracovníky přede-
vším z našeho regionu.  Jako negativ-
ní dopad projektu by se dalo označit 
umístění tohoto zařízení do krajiny 
a zvýšení dopravy  v souvislosti s na-
vážením hmoty a vyvážením digestátu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se naše 
obec nachází dlouhodobě v hospodář-

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce Chornice konaného dne  

23.1.2012  č.1/2012

sky slabém regionu se domnívám, že 
vytvoření každé pracovní příležitosti 
u nás je přínosné. Zrovna tak nabíd-
nutá částka do obecního rozpočtu by 
nebyla zanedbatelná,  protože veřejné 
rozpočty stagnují a ve střednědobém 
výhledu se dá očekávat jen snižování 
reálných příjmů. Proto jsem tento zá-
měr podporoval. Při projednávání této 
záležitosti na veřejné schůzi, proběhla 
k danému tématu bouřlivá a emotivní 
diskuze, ze které  vyplynulo, že naše 
veřejnost se záměrem nesouhlasí a z re-
akce přítomných se také dalo usoudit, 
že by případná obecní anketa nebo pe-
tice uspořádaná k této problematice, 
záměr nepodpořila. Navíc byli přítomní 
zastupitelé označeni za uplacené mafiá-
ny. Proto, abychom dál neživili podob-
né nesmyslné spekulace, nezbývá než 
od projektu ustoupit a proti nařčení se 
bránit u komise pro ochranu veřejného 
pořádku. Na mém názoru to ale nic ne-
mění a stále se domnívám, že realizací 
zmíněného projektu by obec více získa-
la, nežli ztratila. Není totiž vyloučeno, 
že se zařízení podaří postavit v sou-
sední obci. Pak přes nás budou jezdit 
auta s hmotou i digestátem stejně, jako 
by u nás bioplynová stanice stála, ale 
s tím rozdílem, že v obecním rozpočtu 
z toho neuvidíme ani jednu korunu.

Jiří Smékal, starosta obce

Naši jubilanti
v měsíci únoru

Josef Hacura
Milada Popelková
Josef Čapka
Stanislav Továrek

Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.
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Obec Jaroměřice

Rozloučení s rokem 2011
Po několik předešlých let bylo ukončení roku 
v režii Sdružení rodičů a přátel školy na Dvou-
stovce s mysliveckým gulášem, občerstvením, 
sousedskými gratulacemi a díky sponzorům 
i s ohňostrojem.
Organizaci závěru roku 2011 se ujaly členky 
SPOZ, tentokrát v novém prostředí Volno-
časového areálu. Prostornější místnost s ku-
chyňkou zajišťovala pohodlný prostor k občer-
stvení a ke sledování hudebního vystoupení 
Moravských niněristů.  Pozvání rodinného 
souboru, který oživuje staročeské hudební 
nástroje i lidové písničky byl dobrou volbou. 
Babička, děd a  dcera se třemi dospívajícími 
dětmi hráli a zpívali v první polovině ještě 
v duchu vánočním, v druhé polovině zazněly 
veselé písničky o řemeslech, i těch dnes již za-

pomenutých. Tóny niněr, vlastnoručně vyro-
bených dědečkem, dozvukovaly flétny, píšťaly, 
rohy a jiné prosté nástroje. 
Nadšení a radost z dobré muziky rozezpívala 
zaplněný sál, což bylo příjemné pro pořádající 
i hosty. Kéž by se dařilo i v roce 2012!

Babské bál 2012 v Jaroměřicích
Je již po sedmé výjimečný mezi všemi plesy 
v okolí tím, že zde nejsou dodržována přísná 
společenská pravidla. Babské bál totiž může na-
vštívit i žena bez partnera, -samozřejmě muži 
nejsou překážkou- naopak – jsou zde  velmi ví-
táni.
Prvořadou předností  této jaroměřické společen-
ské události je průvodní program, který zajiš-
ťuje po celá léta dramatický dámský kroužek  
VJECHÉTEK.

Beseda se spisovatelem
První literární besedu v letošním roce zahájil 
PhDr. Oldřich Koudelka a zajímavým způsobem 
zpestřil své vyprávění nad knihou“ Vzpomínání 
od myslivecké plotny“.
Pro účastníky totiž připravil se svou ženou 
Táňou zvěřinový guláš podle jedné z publikova-
ných receptur ve zmiňované knize.
Takže mezi spisovatelovým vyprávěním se ozý-
valo časté“vynikající“,…“výborné“…“chutné“...
I tímto způsobem lze podpořit nabídku velice 
hezké myslivecké kuchařky s množstvím re-
ceptů a historek. Dnes se již v knihovně guláš 
nepodává, ale kniha se vypůjčit může nebo se 
i zprostředkuje její koupě.

Poznámka a výzva
Příspěvky, názory a upoutávky spole-
čenských organizací i jednotlivců, které 
chcete, aby byly zveřejněny na jaroměřic-
ké dvoustranně v následujících číslech 
Zpravodaje, zasílejte, prosím, na adresu 
knihovnajaromerice@centrum.cz.

Tříkrálová sbírka
V Jaroměřicích po dlouhých letech proběhla 
Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Mor. 
Třebová.
Veliké poděkování patří koledníkůmza vykole-
dovanou finanční částku 6 266,- Kč i lidem 
dobré vůle, kteří přispěli.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

Z řad jaroměřických občanů odešli:
paní Zdeňka Oslizlá
paní Milada Havlíčková
pan Antonín Hloušek
Pozůstalým rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

V roce 2011 se narodilo 12 dětí
Marek Langer
Simona Hrazděrová
Johana Kozelková
Kateřina Fodorová
Samuel Pelíšek
Veronika Hladilová
Adam Kuchař
Šimon Šobáň
Dominik Blažek
Štěpán Vinkler
Vojtěch Hrdina
Milan Tiller

V roce 2011 zemřelo 14 občanů:
Josef Kyncl
Hermína Soukupová
Karel Macháček
Rudolf Hrbata
Jan Vašíček
Josef Skřipský
Vladimír Langer
Marie Drobníčková
Josef Čapka
Jiří Batelka
Stanislava Kopecká
Drahomíra Damborská
Jan Soural
Zdenka Oslizlá

Zdá se po letošním vystoupení, že přibývající 
věk ženám vitalitu a fantazii dodává než na-
opak. Opět pobavily plný sál k naprosté spo-
kojenosti a veselí. Těžko rozpoznáte v humor-
ných vstupech mezi Bílými paními, Černoušky, 
Popelkou či Turkyněmi ženy, které jsou denně 
vidět v obci.  Pestré kostýmy a vtipné prove-
dení  v plné režii Vjechétku se stávají právem 
vyhledávaným programem k pobavení i v širo-
kém okolí.
Věřme, že bohatý potlesk a slova obdivu do-
dají nestárnoucím ženám chuť rozdávat radost 
a elán i nadále.
Pořádající Vjechétek děkuje všem sponzorům 
i Pohostinství U Trojanů za nezištné zajištění 
zdárného průběhu 7. Babského bálu.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc únor 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
Do 17. 2., VS (výstavní síň Centra života a podnikání)
Výstava patchworku „ KOUZLO DOMOVA“
Tvorbu za poslední 2 roky vystavuje Klub patchworku Jaro-
měřice, vstupné dobrovolné
zpřístupněno  PO 9-11, 13-16, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 a ji-
nak po dohodě s knihovnicí
1.2.středa, 18.00 hodin, VS 
KRAKOW, historické město Polska, s průvodcem Janem 
Valíčkem
Upoutávka na předběžně plánovaný jednodenní zájezd v let-
ních měsících
5.2.neděle, 9.00- 18.00, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
8.2.středa, 18.00 hodin, VS
Včelí produkty pro zdraví člověka a v lékařství, přednáš-
ka s dlouholetým včelařem, 
panem Františkem Přidalem
10.2. pátek, 18.00 hodin, VS
Astrologický výhled do roku 2012 s paní astroložkou Ale-
nou Málkovou
11.2. sobota, pohostinství U Trojanů 
XV. Turistický ples KČT TJ Jaroměřice    
15.2. středa, 18.00 hodin, VS
„ S hvězdáři pod polynéskou oblohou“ s paní Slávkou 
Chrpovou, šéfredaktorkou časopisu Cykloturistika, o cestě 
s panem Jiřím Grygarem a jinými asrtromomy
18.2. sobota, 9.00 hodin, VS
Kurz patchworku pro pokročilé s lektorkou Renatou Edl-
manovou

20.2. pondělí, Obecní knihovna
Vyhlášení výtvarné dětské soutěže „ Malujeme s Jiřím 
Trnkou“. Vyhodnocení 22.3.2012
24.2. pátek, 18.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy „GRAFIKA“ ze soukromé sbírky Jiří-
ho Maulera, 
člena KPVÚ Mor.Třebová
Výstava prací grafika Oldřicha Kulhánka, tvůrce českých 
bankovek, a jiných výtvarníků
zpřístupněno  PO 9-11, 13-16, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18  
do 19.3.2012
25.2.sobota, 9.00 – cca 14.00 hodin, VS
Základní kurz patchworku pro začátečníky s lektorkou 
Renatou Edlmanovou,
s sebou kufříkový šicí stroj, základní šicí pomůcky-nitě, nůž-
ky, materiál  lektorka připraví
Zájemci se přihlásí v knihovně do 23.2.
Připravujeme:
Třetí ročník Březen - měsíc čtenářů. Letošní motto je Slad-
ký život s knihovnou!
4.3. neděle, 9.00- 18.00, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
6.3. úterý, 13.30 hodin, Penzion na Kalvárii
Děti čtou seniorům, setkání dětí z družiny s babičkami 
a dědečky, společné čtení a vyprávění
16.3. pátek, 18.00 hodin, VS
„Ekvádor a Galapágy“, cestopisná přednáška s manže-
li Márovými a jejich synem, obdivuhodným cestovatelem 
s handicapem

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klubov-
ně CŽP
Pondělky  začátečníci 15.00 h,  pokročilí 16.30 h
Kurz němčiny s Mgr.Barborou Bohatcovou v klubovně 
CŽP
Úterky      od 17.00 hodin
Kurz šití s paní Táňou Koudelkovou v klubovně CŽP
Středy       od 16.00 hodin
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanouskovou, 
v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Pilates   s Mgr. Kamenou ve výst.síni CŽP – pondělky 
od 17.00 h
Aerobik možný poté, pokud bude zájem
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP 
-Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
Orientální tance s Mgr. Alenou Kriklovou ve výst. síni 
CŽP
Čtvrtky       od 19.00 h
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  - středy  od 17.00 hodin
Případné změny budou oznámeny, kontakty Obec-
ní knihovna 546 604 183, 461 325 300, 776 552 246 
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

Vaše knihovnice Helena Vykydalová

Druhou výstavou jaroměřického 
Klubu patchworku ( první proběh-
la v r.2010) zahájily členky v pátek 
20.ledna 2012. Množství našitých vý-
tvarných prací shromáždily ve výstav-
ní síni Centra života podnikání  již 
dva dny předem, následné náročné 
aranžování se vyplatilo.
V pátek bylo doladěno v úžasný výtvarný celek, který 
je hoden velkého obdivu nad trpělivostí, precizností 
a šikovností 11ti vystavovatelek.
Slovo PATCHWORK je skloňováno v Jaroměřicích 
již od roku 2008, kdy byl uskutečněn 1.kurz s pěti 
účastnicemi, vedený paní Renatou Edlmanovou z Li-
tomyšle. Dnes už navštěvuje kurz násobný počet čle-
nek a technika i rozmanitost výrobků je nepřeberná. 
I ženy jsou náročnější na potřebné technické vyba-
vení. V průběhu let se všechny pomůcky počínaje 
šicím strojem a konče přenosnými taškami velmi vy-
lepšily.
Výrobky patchworku příjemně zútulní domácnosti 
a samy ženy svou přítomností za šicím strojem vy-

„Kouzlo domova“- výstava patchworku v Jaroměřicích

Knihovna v roce 2011
Obecní knihovně se v loňském roce dařilo díky 
časté návštěvnosti čtenářů, vysokému obratu vy-
půjčených knih i mnohým aktivitám, které byly 
pro čtenáře i hosty v průběhu pořádány, některé 
s pomocí SPOZ, ZŠ, OÚ či jinými složkami v obci.
Pro přehled uvádím několik statistických čísel, vy-
hodnocených za rok 2011:
Knihovna vlastní 5 716 výtisků, bylo nakoupeno 
153 ks nových titulů z příspěvku obce za 25.000 
Kč a odebírány oblíbené časopisy Burda a Floris-
tika za 2 000,-Kč. I díky burze byly do fondu za-
řazeny darované zajímavé knihy.
V průběhu roku se zaregistrovalo 267 čtenářů, 
z toho 92 dětí, za poplatek 30,- Kč, jehož výše zů-
stává i pro letošní rok.
Počítač zaznamenal 3 311 návštěv čtenářů 
a 10 312 výpůjček, z nichž bylo zprostředkováno 
440 z jiných knihoven (MVS - mezivýpůjční služ-
ba). Zde patří poděkování především sl. Terezce 
Antošovské za převoz knih z Olomouce a Ing. Jo-
sefu Vykydalovi z Mor.Třebové a ze Svitav.
Za výbornou metodickou pomoc a přepravu knih 
výměnného fondu děkuji knihovnickým kolegy-
ním z Jevíčka.

Letos byla navýšena půjčovní doba z 10ti na 15 
hodin týdně, protože to vyžadoval narůstající 
počet čtenářů i výpůjček. Půjčovní doba zůstá-
vá i pro letošek nezměněna - PO 9-11, 13-16, ST 
9-11, 13-16, PÁ 13-18.
Ze získaného grantu Ministerstva kultury 
„Knihovna 21.století“ bylo čerpáno 16 000,- Kč 
s 50% spoluúčastí obce. Díky tomu mohly být 
uskutečněny zajímavé kulturně-vzdělávací bese-
dy se spisovateli, cestovateli, historiky, zakoupeny 
odměny v dětských soutěžích, podpořeny výtvar-
né kurzy pro děti i dospělé. Doufejme, že i letos 
nám bude žádaný grant přidělen.
Na ocenění „Knihovna roku 2011“, které jaromě-
řická knihovna získala, jste se podíleli všichni, 
kteří Centrum života a podnikání rádi navštěvu-
jete. Věřím, že cesta do knihovny je již ze všech 
stran dobře vyšlapaná a schůdná, nebude tedy 
problém po ní pohodlně chodit i nadále a s ra-
dostí vyhledávat ještě nepřečtené knihy a v při-
pravovaném programu rozšiřovat kulturní rozhled 
a zábavu.

Na milé návštěvy a na spolupráci se všemi ochotnými 
se i roce 2012 těší Vaše knihovnice 

Helena Vykydalová

Nadace – poděkování
Vážení spoluobčané Jaroměřic,
členové nadačního fondu poutního místa Kal-
várie v Jaroměřicích si Vás dovolují seznámit 
s proběhlou sbírkou na opravy kalvarijského are-
álu, kde tato sbírka za obec Jaroměřice, Úsobr-
no, Nový Dvůr, Chornice, Jevíčko a s některými 
dalšími jednotlivci z blízkého i dalekého okolí 
vynesla k dnešnímu dni 246 tisíc Kč. Všem těm 
kterým není osud Kalvárie lhostejný, členové na-
dace upřímně děkují a vyslovují křesťanské Pán 
Bůh zaplať.
Poděkování vyslovujeme rovněž pilným ,,včelič-
kám“, které svým osobním přispěním pomohli 
tuto sbírku uskutečnit.
Nadace přeje vaším rodinám do nového roku vše 
nejlepší, pevné zdraví a Boží požehnání.

Předseda NF  J. Lexman

tvoří atmosféru KOUZLA DOMOVA. 
Rodinní příslušníci mají zajisté pro 
jejich zálibu velké pochopení a jsou 
dnes na ně právem hrdi, že jejich díla 
jsou ve výstavní síni obdivována.
Vernisáž  se nadmíru vydařila. Sbor 
SCHOLA z Jevíčka, vedený Mgr.Páv-
kem, připomněl ve svém kulturním 

vstupu vynikající provedení Pavlicovy „Missa Brevis“ 
z jevíčského Tříkrálového koncertu, nadějný mladý 
jevíčský student pardubické konzervatoře Zdeněk 
Heckel rozezněl struny houslí, až se tajil dech.
Vystoupení mělo v Jaroměřicích veliký úspěch stejně 
jako celý koncert Scholy v jevíčském kostele.
Výstavní síň je dodnes naladěna vším krásným až 

kouzelným, nenechte si proto ujít návštěvu tak vý-
jímečné výstavy, potrvá do 17. února 2012 a je zpří-
stupněna v provozní době knihovny ( PO 9-11, 13-
16, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18) nebo jinak po dohodě 
s knihovnicí.
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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 .

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).

Širůčková Eva vás opět zve po mateřské dovolené 
k návštěvě kadeřnictví, Třebovská 75, Jevíčko . 

Tel .: 461 326 270, 603 844 604 .

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

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

Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel. 608 863 074 

PRONAJMU NOVÝ BYT 3 + 1 V JEVÍČKU. 
Mobil: 776 763 662 .

Prodám družstevní byt 3 + 1 v obci Březina 
o velikosti 67,2 m2, velký sklep . Byt po částečné rekonstrukci . 
Cena 650 .000 Kč . Při rychlém jednání sleva . Tel .: 733 158 759 .

Hrozí Vám exekuce? Narůstají Vám dluhy o úroky, penále, pokuty? 
Nedokážete vydělat na splátky? Řešte své závazky podle Insolvenčního 
zákona - až 70 % z celkového dluhu Vám promine soud!!! Jste nedůvě-
řiví a máte strach? Schůzka je nezávazná a bezplatná!!!
www.abivia.cz, abivia.jevicko@gmail.com, tel.: 775 613 712

centrum...vše pro váš tisk

centrum
...vše pro váš tisk

Malé náměstí 121
Jevíčko

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá

8:30–16:00 hod.

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

tisk fotografií 9x13 cm

laminování, kroužk. vazba

výroba razítek

barevné i černobílé kopírování
do velikosti A3

renovace inkoustových
a laserových náplní

servis mobilních telefonů
a tiskáren

prodej PC - komponentů,
tiskáren, náplní do tiskáren

 20%
sleva na tonery do tiskáren

k u p o n

Koupím rodinný domek v Jevíčku nebo okolí  
do 20 km . Tel .: 722 119 151 .

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

InexDesign

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE - ZATEPLENÍ RODINNÝCH DOMKŮ, BYTOVEK

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

AKCE: Rozbalte si svou 

„ledovou“ slevu

trojsklo za cenu dvojskla, 

nebo ke standardní slevě 

speciální zimní sleva 15%
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Regionální doprava (IREDO) v otázkách a odpovědích

Do druhé poloviny se přehoupla sezóna stolního 
tenisu v Jevíčku, mimochodem stále více oblíbe-
nějšího sportu ve městě. Pinec 
je mezi členy aktivně zastou-
pen od nejmenších dětí, přes 
střední generaci, až po hráče 
přesahující věkem šedesát let.
Zájem a sportovní nasazení 
představují některé dosavadní 
výsledky. Družstvo mužů je za-
tím na třetím místě s tím, že 
v tabulce úspěšnosti jednotliv-
ců máme v první desítce dva 
mladé hráče. Družstvo star-
ších žáků získalo třetí místo 
na turnaji škol v Litomyšli.

Dále Jevíčští hráči přivezli několik pódiových 
umístění jednotlivců ze soutěží BTM v rámci re-

gionu i ČR. V neposlední řadě 
je dobré zmínit zařazení mla-
dého hráče TJ Pinec Jevíčko 
do výběru olympijských na-
dějí ČR.
Nadějný sportovní talent měl 
ve dnech 6. - 9. 1. 2012 také 
tu čest reprezentovat ČR na 
turnaji mládeže Joola Hun-
garian Mini Cadet open 
2012 ve městě Tata - Maďar-
sko.

Za oddíl Oldřich Zecha

Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, 
který umožňuje cestujícím jízdu na jeden jízdní 
doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, 
včetně přestupů.  
Co to v praxi znamená? 
Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku již 
pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. 
nástupní sazbu při každém přestupu. Na všech 
spojích zapojených do sytému IREDO je dopravce 
povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové 
stanice bez ohledu na přestupy.

Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem. Již při nástupu 
v Pardubicích si může koupit jízdenku IREDO až do 
Kladrub nad Labem, i přesto, že bude přestupovat 
v Přelouči. Za tuto jízdenku zaplatí 32,- Kč. Pokud 
by použil klasický způsob nákupu dvou jízdenek 
(v Pardubicích i Přelouči při přestupu) zaplatil by 
40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování 
autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku 
libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem. 
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku 
IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při 
koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že chcete 
jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve 
vlacích IC, EC, Ex a Pendolino. 
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá 
veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či 
do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku 
IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na 
zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet 
jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, 
třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu papírové 
jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den 
do školy v Pardubicích, by si musel s využitím 
jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by 
ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky 
zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student 
měsíčně ušetří 25 % nákladů na cestování. Roční 
úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce 
korun. 
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory 
minimálně 20 % a při použití devadesátidenní 
jízdenky více než 30 % oproti nákupu jednotlivých 
jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na 
vlak v Moravanech? To je možné jak s jednoduchou, 
tak i s časovou jízdenkou.  
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na 
konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící 
v Moravské Třebové, která má zakoupenou 

devadesátidenní jízdenku na trase Moravská 
Třebová – Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její 
manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat 
na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu 
navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách 
Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze 
zakoupit již ve všech regionálních autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když 
nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která 
je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze 
cestovat v celém systému IREDO. 
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte 
na výlet s rodinou? 
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové 
síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro pět 
osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této 
jízdenky je 260 Kč. 
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové 
se rozhodne, že o víkendu navštíví nově vybudovaný 
ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který 
je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou 
síťovou jízdenku za 260 Kč. Na tuto jízdenku se 
nejenom dostane na Dolní Moravu, ale i zpět. 
Případně si může udělat výlet cestou zpět například 
do Litomyšle. Ani v tomto případě nezaplatí nic 
navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na 
každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte 
přístup na internet, můžete si spočítat jízdné 
prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách 
www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor 
jízdného).
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
•	 je možno přepravit až dvě děti do 6 let 

zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí 
a další dítě s průvodcem – poloviční 
jízdné)

•	 zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
•	 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 

50 %
•	 děti ve věku 10 až 15 let prokazují 

věk jakýmkoliv oficiálním průkazem 
s razítkem vydavatele, který obsahuje 
jméno, datum narození a fotografii dítěte

Žáci do 15 let
•	 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5 % 

(sleva se v kalendářním roce neposkytuje 
v období od 1. 7. do 31. 8.)

•	 nárok se prokazuje platným žákovským průkazem 
vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového 
dopravce

Studenti do 26 let
•	 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva 

se v kalendářním roce neposkytuje v období od 
1. 7. do 31. 8.)

•	 nárok se prokazuje platným žákovským průkazem 
vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového 
dopravce

Osoby ZTP a ZTP/P
•	 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po 

předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na 
přepravu průvodce zdarma)

Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí 
v ústavech
•	 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, 

pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené 
vykonání návštěvy v průkazu

Držitelé průkazu PTP
•	 mají nárok na jízdné zdarma v autobusech 

zařazených IREDO

Stolní tenis reprezentuje...
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Ďábelská vepřová směs v bramboráku
Chalupářské dobroty z kuchyně našich babiček, které voní návštěvou u babičky. 

Zapomeňte na dietu a překvapte své blízké vydatnou pochoutkou!

Postup:
Brambory oloupeme, nastrouháme, přidáme 
mouku, majoránku, vejce, sůl, pepř a rozetře-
ný česnek. Vše promícháme a z připravené-
ho těsta na pánvičce upečeme bramborák. 

Mezitím si mů-
žeme na druhé 
pánvičce zprudka 
opéct na nudlič-
ky nakrájené vep-
řové maso, které jsme 
předtím obalili v sola-
mylu. Přidáme nahru-
bo nakrájenou cibuli, 
papriku, pórek a najem-
no nakrájený česnek. Vše orestujeme, při-
dáme sójovou omáčku, červené víno a chilli 
a provaříme. Podle potřeby dochutíme. Hoto-
vou směsí naplníme bramborák. Směs může-
te zjemnit smetanou nebo v bramboráku za-
péct se sýrem.

D O B R O U   C H U Ť   ! ! !

Pojďte poskládat umění, které prochází žaludkem
Vážení čtenáři a především čtenářky – ku-
chařky. Od ledna 2012 měl v Jevíčském 
zpravodaji každý měsíc vycházet jeden re-

cept z naší soutěže. Avšak v lednovém čís-
le bylo tolik příspěvků, že se tam první 
recept nedostal. 

Vše nyní napravujeme a otiskujeme hned 
dva recepty. Jeden na měsíc leden a dru-
hý na měsíc únor.

Řepáky
Do soutěže ho přihlásila paní Marie Pospíšilová z Velkých Opatovic

Když přišel podzim na Malou Hanou a skli-
dila se cukrová řepa i ve Velkých Opatovi-
cich začaly se péct řepáky. Jsou to rozvále-
né buchty kulatého tvaru s náplní z uvařené 
cukrové řepy.

Postup:
Mouku přesijeme, do důlku rozdrobíme drož-
dí, posypeme trochou cukru, zalejeme tro-
chou vlažného mléka a zasypeme troškou 
mouky, přikryjeme utěrkou a dáme naky-
nout. Mezitím ve zbytku mléka rozmícháme 
cukr, sůl, vanilkový cukr a citronovou kůru. 
Nalejeme na droždí, přidáme žloutky a olej. 
Těsto zaděláme podle zvyku (na robotu nebo 
ručně), poprášíme moukou, přikryjeme utěr-
kou a necháme kynout. Těsto by se mělo 
zvětšit o polovinu a více.

Nádivka:
Můžeme si ji připravit den předem. Dříve se 
do buchet dávala jen cukrová řepa. Nyní je 
ochucená.
Uvaříme dvě neoloupané cukrovky nejlépe 
v „papinově“ hrnci. Necháme vychladnout 
a oloupeme.
Mezitím si svaříme 0,5 l mléka, nasypeme 
250 g mletého máku, do toho přidáme asi 
l50 g krystalového cukru, 2 hrsti strouhané-
ho perníku, citronovou kůru, mletou skoři-
ci a hřebíček, vanilkový cukr, trochu kakaa 
a rybízové marmelády a hrst hrozinek namo-
čených v rumu.

Přidáme jemně nastrouhanou cukrovku 
a dobře promícháme.
Po vykynutí budeme klást na větší kousky 
těsta. Rozděláme je, na ně dáme větší hro-
mádky nádivky, dobře uzavřeme, zakulatíme 
bochánek, klademe na vymazaný plech (nebo 
pečící papír) více od sebe. Necháme ještě ky-
nout. Potom pomažeme rozšlehaným vajíč-
kem a dáme upéct. Po upečení potřeme ještě 
rozpuštěným máslem s troškou rumu a dle 
chuti pocukrujeme.
Zbylou nádivku natlačíme do sklenice, uza-
vřeme a necháme v ledničce do pečení příš-
tích řepáků.

První recept ze soutěže:

Druhý recept ze soutěže:

Hanácké kynuté těsto:
0,5 kg hladké mouky  
50 g čerstvého droždí      
2–3 hrsti krystalového cukru
2–3 žloutky
3/4 sklenice oleje
1/4 l mléka (může být trochu více)
vanilkový cukr
citronová kůra 
sůl 

Přísady:
200 g vepřové plece
1 cibule
1 syrová paprika
4 stroužky česneku
chilli dle chuti jak kdo snese
40 g pórku
sójová omáčka
0,02 l červeného vína
solamyl
3 velké brambory
hladká mouka
majoránka
1 vejce
sůl, pepř
olej
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Tříkrálová sbírka
Již po dvanácté se Oblastní charita Moravská 
Třebová zapojila do Tříkrálové sbírky. V ce-
lém Moravskotřebovském a Jevíčském regi-
onu přišlo 95 skupinek koledníků popřát li-
dem mnoho zdraví a štěstí do nového roku 
2012 a označit křídou dveře příbytků bílým 
nápisem K+M+B 2012. Všichni statečně pře-
konali nepřízeň větrného počasí, nachodili 
kilometry a jejich snaha byla náležitě oce-
něna výsledkem sbírky. V celém regionu se 
díky štědrosti dárců vykoledovalo krásných 
373 716,- Kč, což je o 10.927,00 Kč více, než 
v loňském roce. Podrobnosti o výtěžku v jed-
notlivých obcích najdete na našem webu: 
www.mtrebova.charita.cz
 Jistě Vás zajímá, jak naše charita hodlá tyto 
získané prostředky využít. Pro OCHMT zů-
stává 58 % výtěžku sbírky. Na prvním mís-
tě stojí Přímá pomoc sociálně slabým rodi-
nám v regionu. Pokud někdo z Vás ví, kde 
by peníze ze sbírky mohly účinně pomáhat, 
neváhejte nás kontaktovat. Mnoho občanů 
již úspěšně využívá služeb Charitní půjčov-
ny kompenzačních pomůcek. Nákup dalších 
pomůcek z výtěžku sbírky jistě pomůže zkva-
litnit život mnohým potřebným. Zároveň by-
chom rádi podpořili rozvoj dobrovolnických 
činností, především pomoc seniorům. 
V rámci sbírky se v Moravské Třebové a Je-
víčku uskutečnily 8. 1. 2012 Benefiční Tří-
králové koncerty, které podpořily krásu ne-
zištného dávání potřebným. Na koncertech 
s výborným posluchačským ohlasem vystou-
pily - Jevíčská schola pod vedením Mgr. Petra 

Pávka, která si přizvala hudebníky a další só-
listy z nedalekého okolí, představili se s hu-
debním dílem Jiřího Pavlici: „Missa Brevis“ 
a jako sólisté vystoupili sl. Barbora Dirrová 
a Vojta Jílek a samozřejmě také Moravskotře-
bovská schola „Za pět 5“. Všem účinkujícím 
i návštěvníkům patří náš velký dík.
 Výtěžek benefičních koncertů umožnil do-
pravu koledníků z celého regionu na Tříkrá-
lové bruslení. 
Toto bruslení proběhlo 14. 1.2012 v REHAU 
aréně v Mor. Třebové a bylo symbolic-
kou odměnou za obětavé nasazení ma-
lých i velkých králů. Pro mnohé to byla 
první návštěva stadionu a někteří vy-
užili i možnost zapůjčení bruslí. Brus-
lení, kterého se zúčastnilo okolo 200 
dětí mělo velký úspěch a věříme, že se 
pro ně stalo malou motivací ke koledo-
vání na příští rok. Náš velký dík pat-
ří Technickým službám města Morav-
ská Třebová, které nám umožnily toto 
bruslení bezplatně uskutečnit. Poděko-
vání patří také p. Miroslavu Matocho-
vi, který zajistil autobusovou dopravu 
za velmi laskavou cenu.
Rádi bychom dále poděkovali také všem, kte-
ří se postarali o zdárný průběh sbírky. 
Za MěÚ Jevíčko, paní Kristině Müllerové, 
která se podílela spolu s ostatními na pe-
četění, otevírání a počítání výnosu kasiček. 
Otci Tomáši Káňovi za poskytnutí zázemí na 
faře v rámci sbírky a ve farním  kostele při 
pořádání koncertu. Základní škole Jevíčko za 
příkladnou pomoc a spolupráci při propaga-
ci a zajištění koledníků – králů, zvláště pak 

Mgr. Miloslavu Parolkovi a Mgr. Janě Rich-
trové. Panu Vladimíru Čadílkovi za krásné 
kresby, které jsou originálním prvkem na 
poděkování naší sbírky v regionu MTJ. Paní 
Bohumile Benešové-Vykydalové za organizaci 
koledníků a vedoucím skupinek koledníků, 
kteří byli pravými kamarády mladším koled-
níkům – králům a vzorně se o ně postara-
li. Za pomoc s občerstvením koledníků patří 
poděkování také pí Zdeňce Hanzalové a Li-
buši Zámečníkové. 

 Městu Jevíčko za spolupráci a největší podě-
kování patří štědrým dárcům, kteří pomohli 
svým darem potřebným.  
V letošním roce patří také velké poděkování 
obcím, které se do Tříkrálové sbírky zapojily 
poprvé jako Biskupice a Jaroměřice.
Všem vám upřímný dík. 

Jménem ředitelky OCHMT 
paní Ludmily Dostálové, 

Helena Lexmanová, koordinátorka sbírky.
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Žijí s námi…
…psi, kočky, králíčci, fretky a ostatní…
V minulém díle jsme si povídali obecně o výživě.  
Dnes se budeme zabývat výběrem granulí. Jak se zo-
rientovat v obrovské nabídce na trhu? Nedejte na re-
klamy nebo na doporučení souseda či chovatele. Ne 
vždy mají pravdu. Navíc každý jedinec je odlišný, i co 
se trávení týče. U lidí je to také tak, že jeden může 
sníst mísu fazolí, zapít je mlékem, a nic mu nebude, 
zatímco druhého z toho bude celý den bolet břicho. 
U granulí vidím osobně největší problém v tom, že 
přímo nevidíte, jaké, v jakém množství a v jaké kvalitě 
jsou na začátku procesu výroby vstupní suroviny. Kva-
litu neposoudíte vůbec, nebo jen zčásti, hlavně podle 
vůně při rozdělání pytle. Zatuchlý, plísňový či žluk-
lý pach je absolutně nežádoucí, to je zřejmé. Ale ani 
když krmení voní hezky, nemůžete s určitostí vědět, 
jak to bylo na začátku. Extrudace,„navonění“, přída-
vek konzervantů můžou mnohé zamaskovat. V tomto 
bodě musíme výrobcům věřit, že jsou poctiví. Neku-
pujte krmení rozvažované, ale vždy celé balení. Ni-
kdy nevíte, jak dlouho byl v obchodě pytel rozdělaný, 
tudíž vystavený možné kontaminaci plísněmi a snad-
nějšímu žluknutí tuků. Jediné, co může spotřebitel 
kontrolovat, je SLOŽENÍ. To se naučte studovat velmi 
pečlivě, jen tak si můžete o krmení udělat aspoň ně-
jakou představu. Výrobce má povinnost uvést v se-
stupné řadě (čeho je nejvíce, je na předních místech) 
složky, které se v krmivu vyskytují. Čím jasněji po-
psané složení s uvedením procent, tím poctivější vý-
robce. Uvedeme si tři modelové orientační příklady. 
Jen pro připomenutí, pes je masožravec, tudíž by měl 
proteiny a tuky dostávat převážně z živočišného zdro-
je a jen doplňkově z rostlinného. Sacharidy je mož-
né přijímat například ve formě bramborových vloček 
z celých brambor, rýže (nejlépe hnědé), obilovin (lou-
paný oves, ječmen, nejméně vhodná je pšenice). Kon-
zervanty a aromatické látky by měly být přírodní, žád-
ná „É-čka“ a glutamáty. Přídavek kvalitních vitamínů 

a minerálů je nutný, doplňkových látek, jako jsou pro-
biotika, prebiotika, chondroprotektiv a jiné, přínosný. 
Někteří výrobci se také rozhodli vyrábět krmiva úplně 
bez přídavku obilovin, jen na bázi masa, ovoce a zele-
niny a přiblížit se tak jídelníčku volně žijících šelem, 
například vlků. Poté, co se už několik tisíc let snažíme 
udělat ze psa všežravce, netuším, kde je pravda. Asi 
někde uprostřed. Zde se také nejvíc ukáže individu-
alita v trávení. Jeden pes po takovém typu krmení 
bude ve výstavní kondici a druhý bude mít průjem. 
A například pro psa s nemocnými ledvinami je na-
prosto nevhodné.
Příklad 1. Vykostěné čerstvé kuřecí maso (min 19 %), 
dehydrované kuřecí maso (min. 19%), celozrnná bílá 
rýže, kuřecí tuk konzervovaný směsí tokoferolů... plus 
vitamíny, minerály, chondroprotektiva…
Zde je vše v pořádku. Proteiny a tuky jsou živočišné-
ho původu v dostatečném množství, jeden jasný zdroj 
sacharidů.
Příklad 2. Kuřecí maso (20%), rýže (15%), rýžový slad 
(8%), rýžová moučka (5%), kukuřice…
Zde je uvedené pouze čerstvé maso, ze kterého se při 
zpracování vypaří voda a zbude z něho pouze 20–30 % 
objemu. Sacharidové složky jsou v popisu roztříštěné. 
Pokud je sečteme, přeskočí v objemu masovou složku. 
Z toho vyplývá, že živočišného proteinu a tuku je zde 
málo, je nahrazeno levnější rostlinnou složkou. Masa 
by mělo být víc nebo doplněné dehydrovaným masem 
nebo aspoň masovou moučkou.
Příklad 3. Obiloviny a vedlejší výrobky rostlinného 
původu, maso a vedlejší výrobky živočišného původu, 
jehněčí moučka…
Naprosto nevyhovující! Zde nevíte jaké obiloviny a ko-
lik. Většinou jsou to odpady ze zpracování surovin pro 
jiné účely. Stejně tak živočišná složka. Jaké maso a ko-
lik? Nejde náhodou o odřezky masa, které patří už do 
kategorie vedlejší výrobky živočišného původu společ-
ně s lojem, kůžemi, kostmi, krví, zobáky, pařáty a ji-
nými dobrotami a kam také patří maso z uhynulých 
zvířat?? S tímto krmivem krmíte zvíře šrotem, nejspíš 
nevalné kvality, nejhorším odpadem z jatek a kafilérií, 

ochuceným solí a zvýrazňovači chuti a navoněné oleji 
a nabarvené barvivy (proto to zvířeti chutná více než 
daleko kvalitnější krmivo), to vše je spojeno vápencem 
k dodání objemu a se špetkou jehněčí moučky, díky je-
jímuž nepatrnému přídavku si výrobce hrdě napíše na 
pytel velkými písmeny „ s jehněčím masem“!
Toto je příklad drtivé většiny krmení prodávaných 
v marketech, levných ekonomických řad různých vý-
robců včetně jedné nejmenované značky z TV rekla-
my. 
Prostudovali jsme tedy složení, uznali ho za vhodné 
a krmení koupili. Zvířeti by mělo chutnat. Výkaly by 
měly být přiměřeného množství, konzistence a barvy 
(spíš tmavší). Pokud zvíře vykaká stejnou hromadu, 
jakou sežralo, tak krmivo asi moc dobře stravitelné 
nebude a organismus funguje pouze jako průtokový 
ohřívač! Nemělo by docházet k nadýmání a plynatos-
ti. Srst musí být lesklá, hladká, přiléhavá, bez lupů, 
ani suchá ani mastná či matná. Nemělo by docházet 
k hubnutí či tloustnutí. Zvíře musí být vitální. Přede-
vším stav srsti jste schopni posoudit nejdříve za 6-8 
týdnů, neměňte proto krmení častěji, pokud k tomu 
není vážnější důvod.
U krmení pro kočky je situace obdobná. Vyžadují hlav-
ně kvalitní zdroj proteinů v dostatečném množství 
a mají vyšší nároky na chutnost krmiva než psi. Proto 
pozor na různá barviva, soli a jiná dochucovadla, kte-
rá jim velmi škodí.
U konzerv také platí, čím podrobnější výpis složení 
s procenty, tím lépe.
Z uvedeného článku myslím jasně vyplývá, že kvalitní 
krmení nebude levné. Když si například z 50-70 Kč za 
kilogram odečtete zisk, náklady na energii, obaly, lid-
skou práci, reklamu, distribuci, dovoz a podobně, tak 
musíte nutně zapřemýšlet, co tam v tom kilogramu za 
5 – 10 Kč asi tak bude! 
V případě, že nechcete obětovat peníze za kvalitu, ra-
ději zvířeti vařte a přidávejte denně vitamíny a mi-
nerály. 

MVDr. Eva Kouřilová

Turisté mladodůchodci
V roce 2011 jsme uskutečnili celkem 70 výletů, 
z toho 53 našich středečních vycházek a 17 výle-
tů na sobotní akce KČT a Sokola. Ušli jsme celkem 
790 km, z toho naše vycházky 546 km a akce KČT 
a Sokola 244 km. Počet turistů na jedné akci 11–29, 
průměrná účast turistů na jedné akci 20, kilomet-
ráž jednotlivých akcí 7–24 a průměrná kilometráž 
na jedné akci 11. 
Pěšácký rok jsme zahájili 5. 1. 2011 výletem Roz-
stání, Radkov, Linhartice. Seznam míst, které jsme 
v roce 2011 navštívili v rámci našich vycházek: 
Rozstání, Radkov, Linhartice, Březina, Bělá u Je-
víčka, Hor. Štěpánov, Pohora, Cetkovice, Slatina, 
Korb. Lhota, Brťov, Vel. Opatovice, Šubířov, Úsobr-
no, Nový Dvůr, Jaroměřice, Víska, Pacov, Borová, 
Měst. Trnávka, Mor. Třebová, Rájec nad Svitavou 

(i zámek), Mařín, Kladky, Kozov, Blažov, Kadeřín, 
Milkov, Černá Hora, Bořitov, Krhov, Malý Chlum 
(rozhl.), Jabloňany, Skalice nad Svit., Vran. Lhota, 
Nová Roveň, Bezděčí u Trnávky, Chornice, Letovice, 
Kladoruby, Pamětice, Knínice, Křenov, Dl. Loučka, 
Uhřice, Biskupice, Zad. Arnoštov, Šebetov, Pavlov 
(upolín. louky), Suchý, Skřípov, Anenská Studán-
ka, Helvíkov, Hřebeč (i důlní stezky), Pohledy, Ka-
menná Horka, Svitavy Lány, Víska u Jevíčka, Koni-
ce, Mladějov na Mor., Nová Ves, Kunčina, Smolná, 
Nové Sady, Babolky, Chlum, Bezděčí u Vel. Opato-
vic, Blansko, Sloup, Macocha, Skalní Mlýn, Plumlov 
(zámek i přehrada), Mostkovice, Prostějov, Litomyšl, 
Budislav (Toulovcovy maštale), Vranice, Nové Hrady 
(i zámek), Svitavy (i rybníky), Kukle, Javorník, Har-
tinkov, Vrážné, Ochoz (Ochozská kyselka), Krako-
vec (sv. Antonínek), Laškov, Hor. Smržov (muzeum), 
Březinka (obec i lom), Býkovice, Lačnov, Štěchov, 

Lysice, Pěnčín, Přemyslovice, Stražisko, Vel. Roud-
ka (Kamen. svatba), Kochov, Drvalovice, Vysoká, Tr-
pín, Ošíkov, Březinky, Nectava, Plechtinec, Petrův-
ka, Suchý Dvůr, Jesenec, Dzbel. Některé obce jsme 
navštívili i vícekrát. Pěšácký rok 2011 jsme zakončili 
tradičním silvestrovským výletem do Ameriky (Bělá 
u Jevíčka). Mimo našich vlastních výletů jsme se 
zúčastnili i některých sobotních akcí KČT, Sokola 
a autobusových zájezdů. Jedná se o tyto akce: Opa-
tovské šmajd, Turistický ples v Jaroměřicích, Vítání 
jara, Jarní přírodou, Zahájení turistiky ve Svitavách, 
Za sněženkou do Krasu, Vandr skrz Maló Hanó, Vel. 
Opatovice – Javoříčko, Za sedmizubým hřebenem, 
Za šamotovým plátkem, Noční pochod na Hušák, 
Konické štrapáce, Zájezd do Litovel. Pomoraví (Bílá 
Lhota, Mladeč, Litovel, Příkazy), Po dálničním těle-
se R 43, Za Loštickým tvarůžkem, Zájezd na Pochod 
Slováckými vinohrady (Rohatec, Ratíškovice, Miloti-
ce, Dubňany, Dolní Bojanovice, Mutěnice), Zamyká-
ní turistických cest.
Při našich výletech jsme využívali převážně autobu-
sové linky, občas jsme jeli i vlakem hlavně do Morav-
ského Krasu, na Prostějovsko, nebo Českotřebovsko. 
V létě děláme výlety celodenní, v ostatní dobu pře-
vážně půldenní. O prázdninách s námi chodí i školá-
ci. V roce 2012 pokračujeme v pravidelných středeč-
ních výletech a budeme se zúčastňovat i sobotních 
akcí okolních oddílů KČT a Sokola. V současné době 
s námi chodí turisté z těchto obcí: Jevíčko, Smol-
ná, Velké Opatovice, Borotín, Jaroměřice, Biskupice 
a Chornice. V roce 2012 jsme zahájili již 6. rok naší 
činnosti. První náš výlet se uskutečnil 28. 3. 2007. 
V roce 2007 jsme ušli 515 km, 2008 780 km, 2009 
790 km, 2010 705 km, 2011 790 km. Od 28. 3. 2007 
do 31. 12. 2011, tzn. za necelých 5 let jsme ušli cel-
kem 3.580 km. Více fotografií na: www.jevicko.cz. 

Anna Schmidtová, Josef Peka, Foto: Pavel Sauer
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Gymnázium, Jevíčko, 
A. K. Vitáka 452 

tel: 461327805, info@gymjev.cz, www.gymjev.cz 
 

Pro školní rok 2012-2013 otevíráme 1 třídu čtyřletého 
studia s humanitním zaměřením (30 žáků) a 1 třídu 
čtyřletého studia se všeobecným zaměřením (30 žáků). 
Vyučujeme anglický, ruský, francouzský, německý a 
latinský jazyk. Nabízíme kurzy španělského jazyka. 
Široký výběr volitelných předmětů pro žáky 3. a 4. 
ročníků. Možnost navštěvovat sportovní kroužky, zájezdy 
do divadla a na plavání, ZUŠ v sousedství gymnázia. 
Zahraniční výměnné pobyty (Anglie, Německo, Benelux, 
Rakousko, Francie). Gymnázium je fakultní školou 
Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Vlastní domov 
mládeže (internet a sociální zařízení na pokojích) a 
školní jídelna. Cena ubytování je 1000,-Kč/měsíc, cena 
oběda 25,-Kč, celodenní stravování 67,-Kč. Den 
otevřených dveří 2. 2. 2012 od 08:00 do 16:00. 

 

Koupel
Někdo zahájí nový rok s bolestí hlavy a  ko-
covinou,  jiný naopak chce vstoupit do no-
vého roku směle, radostně, se smyslem pro 
legraci a testem co tělo snese ne zevnitř, ale 
zvenčí. Pro druhou skupinu zmíněných byla 

připravena akce „Novoroční  Žlíbecká kou-
pel“ - I. ročník, pořádaná tělovýchovnou jed-
notou v Jevíčku. Od samého počátku neby-
lo jisté, zda se této koupele zúčastní někdo 
mimo iniciátorů a případných diváků. A tak 
bylo radostné, když se nakonec dostavilo cel-
kem devět nadšenců z řad místního fotbalo-

vého a tenisového klubu. Počasí nebylo zrov-
na příznivé, teplota vody byla 4,5 °C a bylo 
třeba před sebou lámat led. Nehledě na tuto 
nepřízeň počasí přišli aktéry povzbudit, po-
případě zachraňovat někteří spoluobčané, za 
což jim patří dík. Škoda, že se prozatím nezú-
častnila žádná zástupkyně z řad našich žen 
a dívek. Doufáme, že se na tomto zatím ne-
tradičním zahájení nového roku na Žlíbkách 
sejdeme příště opět a v hojnějším počtu.   

TJ

Malá tělocvična – pingpongová herna TJ Jevíčko
Od února 2012 zahájíme provoz malé tělo-
cvičny – pingpongové herny. Od listopadu 
2011 do konce ledna 2012 se díky sdruže-
ní prostředků Města Jevíčko a TJ Jevíčko 
podařilo z nevyužitých prostor tzv. horního 
skladu vybudovat novou víceúčelovou míst-

nost. Stavební práce vykonala ve spolupráci 
s TJ Jevíčko firma Jiří Suchý, topenářské prá-
ce ve spolupráci s firmou Regam a TJ prove-
dl pan Alfred Lexmann s Rudolfem Wolfem, 
pokládku PVC provedla firma COLORMAL 
Stanislav Trčka. Sponzorsky se na akci podí-

lely firmy ELPO Jiří Popelka, 
VPO Protivanov, Argona Bos-
kovice. Hodně práce se udě-
lalo svépomocí. Všem těmto 
patří velký dík.
Provoz herny bude prozatím 
v těchto dnech, podle zájmu 
je však možnost jeho rozšíře-
ní: 
Pondělí: 16 – 19
Úterý: 16 – 18
Čtvrtek: 15 – 18
V ostatní dny nebo jiné hodi-
ny lze po domluvě se správ-
cem TJ Jevíčko Radomilem 

Sedlákem na tel. 777 081 531.
Cena za 1 hodinu hry bude 100 Kč na stůl. 
Bude možnost zakoupení permanentek.
5 hod = 450 Kč
10 hod = 850 Kč
Místnost se dá využít i k malým oslavám, 
schůzím, cvičením a podobným aktivitám.

Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák
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