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Fotoaktuality

Na archeologické lokalitě

Cyklo výlet Okolo Malé Hané

Pozdrav od Otce Leopolda a Otce Jana

JEVÍČSKÁ POUŤ 2012
Pouť začala již v pátek vernisáží výstavy fo-
tografií Město a lidé. Úvodní slovo přednesl  
Robert Jordán. S vtipem a šarmem pak uve-
dl soubor Schola Jevíčko pod vedením Petra 
Pávka. Ve vestibulu Kina Astra byl vytvořen 
mix fotografií našich občanů, kteří se zúčast-
ňují dění ve městě. Říkala Mirka Amb-
rozová, že se na fotografiích nenašla, 
ale po vyhlášení pátrací akce byla 
nalezena.
V rámci pouti vystoupila v so-
botu ve dvoře restaurace 
Sport skupina René z moš-
tárny. Dobrou náladu neza-
hnala ani tmavá mračna ob-
léhající restauraci.
Nedělní ráno bylo poněkud 
rozpačité. Hlavní pódium 
dorazilo do Jevíčka ve 4:30 
hod., a tak s pomocí pracov-
níků VPP začala stavba želez-
né konstrukce. Pomalu se roze-
dnívalo a na plochu náměstí se 
začali sjíždět stánkaři. V 8:00 hod. 
bylo jasné, že jich více nebude, přestože 
došlo k osobnímu pozvání více jak 40 řemesl-
níků. V termínu naší pouti byla totiž velká slá-
va na Hostýně a také Chodské slavnosti v Do-
mažlicích. Jak nám sdělil majitel lunaparku 
pan Lagron, tak většina stánkařů byla hlavně 
na jižní a severní Moravě. Menší počet stánků 
však neubral na návštěvnosti města. 
Dopolední program začínal mší svatou v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie a pokračoval 
prvním vystoupením na náměstí, a to Maloha-
načkou. Již druhým rokem jsme doplnili pouť 
o kulturní program. Zůstává tedy ta základní 
osa: pouť s kulturním programem. Do příjez-
du Přemysla Otakara II. vystoupily ještě dvě 
místní kapely, a to mladý Defekt a zkušené 
Bluemy. Přemysl k nám zavítal již potřetí a tak 

jeho příjezdy se stanou tradicí. Bydlí v neda-
lekých Sudicích a cesta na koni mu trvala tři 
hodiny. Přivezl s sebou i družinu s rytíři, kteří 
se popasovali o sporné pozemky.
Celé odpoledne a večer uváděl Honza Adámek, 
který si Jevíčko oblíbil a rád se k nám vrací. 

Ve druhé polovině odpoledne vystoupili 
přespolní hosté. Homoguru s muzi-

kanty z Jaroměřic, Dovětru ze Svi-
tav a ze Svitavska skupina Trio 
de Janiero. Právě jejich fan-
ky rytmus přivítal slovenskou 
skupinu Desmod. Frontmen 
kapely „Kuly“ se svými spo-
luhráči vyskočili na pódium 
úderem deváté hodiny. Ode-
hráli perfektní koncert, kte-
rý je hoden 6 násobného Zla-
tého slavíka Slovenska. Účast 
posluchačů byla stejná jako 

loni na skupině No Name. Tyto 
skupiny se nám daří pozvat díky 

sponzorům, kterým patří velký dík 
a stejný dík patří i zvukaři a celé jeho 

družině. 
Pouť v číslech hovoří o narůstající návštěvnos-
ti našeho města. Věž navštívilo 420 poutníků, 
což je prozatím rekord, do informačního cent-
ra přišlo 137 zájemců o informace a do muzea 
se přišlo podívat 2 x více občanů než loni. Ani 
veřejné záchody nezůstaly opuštěny, odskočilo 
si na ně přes 300 mužů a žen. Ještě jeden re-
kord byl překonán, a to návštěvnost našich in-
ternetových stránek, kam se podívalo v neděli 
406 zájemců. Hned po pouti jsme s panem fa-
rářem dohodli termín pro pouť v roce 2013. Ta 
bude v neděli 18. srpna. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
spolupracovníkům, kteří se zasloužili o zdar 
akce.

Ing. Roman Müller, starosta

No Name 2011 Desmod 2012
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Poděkování
Ráda bych poděkovala panu Igoru Sy-
korovi, kuchaři z Hotelu Morava za na-
lezení a vrácení ztraceného mobilu. 
Jsem ráda, že slušní a čestní lidé ještě 
žijí a právě tady v Jevíčku, a ráda bych, 
aby se o tom všichni dozvěděli. Ještě 
jednou děkuji.

Jaroslava Jarošová

MUDr. Ivana Křížová 
DOVOLENÁ

od 24. 9. do 6. 10. 2012
Nutné případy ošetří 

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

Dny evropského dědictví v Jevíčku 8.–16. 9. 2012
Dny evropského dědictví (European Heri-
tage Days) každoročně v měsíci září otevíra-
jí nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších 
památek, budov, objektů a prostor, včetně 
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepří-
stupné. Pro rok 2012 bylo organizátory – tj. 
Sdružením historických sídel Čech, Mora-
vy a Slezska – zvoleno téma „Mladí památ-
kám“. Cílem Dnů evropského dědictví je hle-
dání cest ke kořenům naší, evropské i světové 
civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány 
nejrůznější doprovodné akce – jako výstavy, 
přednášky a další kulturní programy. V rámci 
Dnů evropského dědictví budou pro veřejnost 
zpřístupněny památky i v našem městě, a to 
v těchto dnech a časech:
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle 9. 9.  14,30 - 16,30 hod. 
Pondělí 10. 9.  18 - 19 hod.
Středa 12. 9.  18 - 19 hod.
Pátek 14. 9.  17 - 18 hod. 
Neděle 16. 9.  14,30 - 16,30 hod.
MĚSTSKÉ MUZEUM 
Středa 12. 9.  14 - 17 hod.
Neděle 16. 9.  10 - 12, 13 - 15 hod.

MĚSTSKÁ VĚŽ
Sobota, neděle 8. - 9. 9. 13 - 17 hod.
Sobota, neděle 15. - 16. 9. 13 - 17 hod.
BÝVALÁ BAROKNÍ SÝPKA NA ULICI 
K. H. BOROVSKÉHO
Sobota, neděle 8. - 9. 9. 13 - 17 hod.
Sobota, neděle 15. - 16. 9. 13 - 17 hod.
RUMPÁLOVÁ STUDNA V MAŘÍNĚ
Sobota, neděle 8. - 9. 9. 13 - 17 hod.
Sobota, neděle 15. - 16. 9. 13 - 17 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Monika Braunerová, Informační centrum Jevíčko

Ceník naturálního obilí 2012
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

a Chornická z.o.s., a.s.
Obilí se bude vydávat na posklizňové lin-
ce v Jaroměřicích od 3. 9. 2012 po–čt od 
8-15 hod. V pátek se nevydává.
Zaměstnanci a pronajímatelé půdy 
max. 8 q obilí (pšenice, ječmen) 350 Kč/q 
(včetně DPH).
Ostatní 500 Kč/q (včetně DPH).
Platba pouze v hotovosti. Vydávat se bude 
do konce června.

Nová provozní doba 
Informačního centra Jevíčko
Od 10. 9. 2012 bude mít Informační centrum 
Jevíčko novou provozní dobu.
PO 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00 
ÚT 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00
ST 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00
ČT 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00
PÁ 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00
SO 09:00 – 14:00 
NE 09:00 – 14:00 

Návštěvnost Informačního centra 
– porovnání
rok 2008 2009 2010 2011 2012
červen 144 108 84 370 578
červenec 114 114 117 244 750

Informace o pravidelných svozech komunálního 
odpadu pro místní část Zadní Arnoštov vč. Mařína

Za V. Augustou
V pátek dne 3. srpna 2012 náhle odešel 
z pozemské pouti Doc. Ing. Vlastimil 
AUGUSTA, CSc., milý a laskavý člo-
věk s vrozeným moravským naturelem, 
zděděným po svých předcích. Původně 
vystudoval Vojenskou akademii v Brně, 
leteckou fakultu, obor – stavba letadel. 
Většinu ze své odborné a pedagogické 
dráhy však věnoval ekonomii. Narodil 
se v roce 1940 v Novém Dvoře, odkud 
pochází i jeho maminka Anežka – absol-
ventka jevíčského gymnázia. Jeho táta, 
v rodině nazývaný Frantik, pocházel ze 
sousedního Úsobrna. 
I když docent ekonomie Vlastimil Au-
gusta většinu života strávil v Praze, svoji 
rodnou a milovanou Malou Hanou – za-
sněný kraj kolem Jevíčka, nikdy ze své-
ho srdce nevymazal. Čest jeho památce!

-pak-

OZNÁMENÍ
MUDr. Zuzana Šedrlová, praktická lékařka,
atestace v oboru všeobecné praktické lé-
kařství, vnitřní lékařství, angiologie, licence 
v oboru interní medicína, uregentní medicí-
na, funkční licencí umělé výživy a metabolic-

ké péče registruje nové pacienty 
od 1. 9. 2012
Jevíčko, Kobližná 126 (původně ordinace 
MUDr. Pávka)
ORDINAČNÍ A  PROVOZNÍ DOBA
Praktická lékařka pro dospělé: 
MUDr. Zuzana ŠEDRLOVÁ
zdravotní sestra: Kateřina Blchová
tel.: 461 326 271
ordinace: Kobližná 126, Jevíčko 569 43

Bez objednání Na objednání
Pondělí  7.00  - 11.00 11.00 - 14.30
Úterý  7.00  - 10.00 10.00 – 12.00 
Středa 12.30 - 16.00 16.00 - 18.00
Čtvrtek  7.00  - 10.00 10.00 - 13.00
Pátek  7.00  - 10.00 10.00 - 12.00
Odběry krve provádí sestra v úterý a ve 
čtvrtek od 6.30 – 7.15 hod podle předcho-
zího objednání.

Od úterý 11. 9. 2012 bude probíhat svoz 
komunálního odpadu pro místní část Zadní 
Arnoštov vč. Mařína opět v intervalu 1x za 
14 dní, tedy každé liché úterý. Ke změně 

svozového dne na úterý došlo z důvodů na 
straně svozové společnosti SITA CZ. Děkuje-
me za pochopení.

Město Jevíčko

Poděkování
V průběhu měsíce září končí svoji pro-
fesní lékařskou praxi MUDr. Miloslav 
Pávek, praktický i závodní lékař. Za 
jeho odbornou a laskavou péči nejen 
v rámci ordinačních hodin, ale i mimo 
ně, mu děkují vděční pacienti. Přejeme 
mu hodně zdraví a sil v nastávajícím 
období zaslouženého odpočinku. 
Ještě jednou srdečné díky.
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE o konání 22. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanove-
ním § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
informuje o konání 22. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:
Dům hasičů, Svitavská 466, Jevíčko 
Doba konání:
19. 9. 2012 od 16:00 h
Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu
 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupi-

telstva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a ob-
čanů

 6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíč-
ka č. 4 na rok 2012

 7) Zpráva o činnosti JSDH města Jevíčko
 8) Korespondence, různé
 9) Diskuse
 10) Usnesení
V Jevíčku dne 27. 8. 2012
Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 21. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 2. srpna 2012
21/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. František 

Bušina, Bc. Jan Finsterle, Ing. Zdeňka 
Jirásková,

b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 

č. 3,
d) bezúplatný převod pozemku p. č. 1740/10 

– trvalý travní porost a nově zaměřeného 
pozemku p. č. 1751/64 – ostatní plocha, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí z vlastnictví 
města Jevíčka do vlastnictví Pardubického 
kraje,

e) bezúplatný převod nově zaměřených 
pozemků p. č. 1751/57 – ostatní plocha, p. č. 
1751/58 – ostatní plocha, díl „a“ oddělený 
z p. č. 1751/5, p. č. 1751/61 – ostatní 
plocha, p. č. 1751/62 – ostatní plocha, p. č. 
1751/63 – ostatní plocha, p. č. 1751/67 
– ostatní plocha, p. č. 1751/65 – ostatní 
plocha, p. č. 1751/66 – ostatní plocha, p. č. 
1751/68 – ostatní plocha, p. č. 2557/1 – 
ostatní plocha, p. č. 2557/2 – ostatní 
plocha, p. č. 2557/3 – ostatní plocha a p. č. 
2557/4 – ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí z vlastnictví Pardubického kraje 
do vlastnictví města Jevíčka,

f) koupi pozemku p. č. 5366 (150 m2) – trvalý 
travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí za 
cenu 7.340 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
od České republiky, právo hospodaření 
s majetkem státu Silnice, státní podnik, 
Hradec Králové v likvidaci, Škroupova 
631/6, 501 93 Hradec Králové,

g) smlouvu mezi Českou republikou – 
Ministerstvem obrany a Městem Jevíčko 
o bezúplatném převodu vlastnictví č. 
121805718 movitého majetku v souhrnné 
hodnotě 987.702,24 Kč,

h) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou BaTR spol. s r. o., 
Poděbradova 909/41, 702 00 Ostrava 1 na 
výměnu 2 ks protipožárních dveří v budově 
ZŠ Jevíčko za částku max. 130.000 Kč vč. 
DPH,

i) výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Oprava kulturního domu Zadní 

Arnoštov I. etapa“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma MOLAT, spol. s r. o., 
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za částku 
557.536 Kč vč. DPH,

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 
14, 679 63 Velké Opatovice k provedení akce 
„Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov 
I. etapa“ za částku 557.536 Kč vč. DPH,

k) výsledek výběrového řízení na akci „Úprava 
bytové jednotky v 1. NP DPS Jevíčko, 
Kobližná 125“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma Instalatérství Bidmon, 
s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko za 
částku 300.825 Kč vč. DPH,

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Instalatérství Bidmon, 
s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko 
k provedení akce „Úprava bytové jednotky 
v 1. NP DPS Jevíčko, Kobližná 125“ za 
částku 300.825 Kč vč. DPH, 

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

n) výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Studie protipovodňové ochrany 
pro Město Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma AGROPROJEKCE 
Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114, 
566 01 Vysoké Mýto za částku 96.000 Kč 
vč. DPH,

o) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou AGROPROJEKCE 
Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114, 
566 01 Vysoké Mýto na zpracování „Studie 
protipovodňové ochrany pro Město Jevíčko“ 
za částku 96.000 Kč vč. DPH,

p) dodatek č. 1 ke SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou M – SILNICE, a. s., Husova 1697, 
530 03 Pardubice, k úhradě víceprací 
provedené akce „Komunikace Panské Pole 
– ul. Mackerleho“ v částce 93.501 Kč bez 
DPH,

q) výsledek výběrového řízení na akci: 
„Plynofikace bytu č. 10, Nerudova 529/A, 

Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma Kamil Pitner, Obklady-
podlahy-krby, 798 47 Horní Štěpánov 362 
za částku 315.234 Kč bez DPH,

r) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Kamil Pitner, Obklady-
podlahy-krby, 798 47 Horní Štěpánov 362 
k provedení akce „Plynofikace bytu č. 
10, Nerudova 529/A, Jevíčko“, za částku 
315.234 Kč bez DPH z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,

s) výsledek výběrového řízení na dodavatele 
akce: „Výstavba dešťové kanalizace 
– Panské pole – Jevíčko I. etapa, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala 
firma Stavební vodohospodářská, s. r. o., 
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská 
Třebová za částku 383.396 Kč bez DPH,

t) cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou Stavební 
vodohospodářská, s. r. o., Olomoucká 
139/4, 571 01 Moravská Třebová 
k provedení akce „Výstavba dešťové 
kanalizace – Panské pole – Jevíčko I. etapa 
za částku 383.396 Kč bez DPH,

u) podání žádosti o poskytnutí podpory 
z OPŽP v rámci 38. výzvy a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností Dotamade, 
s. r. o., Branislavova 1412/2, 266 01 
Beroun na zpracování dotační žádosti 
o poskytnutí dotace z OPŽP, dotační 
management a zajištění výběrových řízení 
na projekt „Snížení imisní zátěže na území 
města Jevíčko“ za částku 120.000 Kč 
(nejsou plátci DPH),

21/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 

a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou 
a Ing. Kamila Stopku,

21/3  Zastupitelstvo  b e r e  n a  v ě d o m í :
a) rozbor hospodaření města Jevíčko za období 

I.-VI. 2012 s uvedením částek na bankovních 
účtech města,

b) zprávu o činnosti finančního výboru za 
I. pololetí roku 2012 a zápis ze schůze 
finančního výboru ze dne 6. 6. 2012,

c) informaci starosty o obdržené finanční 
částce 5.973.637,54 Kč z Regionální 
rady regionu soudržnosti Severovýchod, 
která byla připsána na účet města. 
Jedná se o platbu dotace na projekt č. 
CZ.1.13/2.3.00/10.00717/1 – Revitalizace 
Palackého náměstí v Jevíčku,
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Usnesení ze 47. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 9. července 2012
1/47 Rada uděluje souhlas s výstavbou výrob-
ny elektrické energie na nemovitostech č. p. 10 
a č. p. 12 stojících na pozemcích p. č. st. 29 
a 30/1 a 30/2 v k. ú. Zadní Arnoštov,
2/47 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč 
na každého účastníka letního tábora ve Smolen-
ském údolí, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořá-
daného SRPS ZŠ Jevíčko, 
3/47 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
městské chaty a stanů pro SRPS ZŠ Jevíčko, kte-
ré zajišťuje letní tábor ve Smolenském údolí,
4/47 Rada schvaluje úhradu prací ve výši 
17.802 Kč bez DPH spojených s výměnou bojleru 
v budově Zámečku firmou Instalatérství Bidmon, 
s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko,
5/47 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a firmou Jarmila Vallová – Věžní hodiny 
Valla, U Jordánka 67, 682 01 Vyškov na opravu 

Usnesení ze 48. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 23. července 2012
1/48 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru v termínu do 1. 8. 2012 zajištěním 
odeslání informace na Krajský úřad Pk ve věci 
podání žádosti o kácení nebezpečné dřeviny na 
území města,
2/48 Rada schvaluje provedení ořezu su-
chých větví borovice stojící u domu č. p. 529 
na ul. Nerudova,
3/48 Rada schvaluje záměr pronájmu po-
zemků p. č. 54/3 (148 m2) – orná půda a p. č. 
54/4 (547 m2) – zahrada, oba v k. ú. Zadní Ar-
noštov
4/48 Rada schvaluje umístění reklamní-
ho propagačního panelu tzv. impactboardu na 
Palackého náměstí v období od 1. 9. 2012 do 

stroje věžních hodin Jevíčko za částku 38.000 Kč,
6/47 Rada schvaluje zakoupení lavičky od fir-
my TR Antoš, s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01 
Turnov za částku 25.700 Kč bez DPH k doplnění 
mobiliáře dětského hřiště na ul. A. K. Vitáka,
7/47 Rada schvaluje podání žádosti o povole-
ní kácení 1 ks vzrostlého topolu ve vegetačním 
období z bezpečnostních důvodů (lokalita u kul-
turního domu v Zadním Arnoštově),
8/47 Rada schvaluje směrnici č. 4-T/2012 
o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, na Městském úřadě v Jevíčku s účin-
ností od 9. 7. 2012,
9/47 Rada pověřuje místostarostu účastí na 
hlavním líčení u Okr. soudu ve Svitavách dne 
11. 9. 2012 ve věci dlužné částky 19.475 Kč za 
poskytnutí ubytovny osobě dle zápisu, 
10/47 Rada pověřuje IT zajištěním instalace 
spouštěcích čidel osvětlení na veřejná WC do 
20. 8. 2012, 
11/47 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru jednáním s Lesy ČR o odstranění 
skládky klestu z pozemku města v termínu do 

6. 8. 2012,
12/47 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru zajištěním odborného stanoviska ve 
věci vitality vzrostlého jasanu na pozemku p. č. 
358/7 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
v termínu do 20. 8. 2012,
13/47 Rada schvaluje CN firmy COLORMAL, 
Stanislav Trčka, Jevíčko ke zhotovení obkladu 
soklu a nátěr fasády bytového domu Soudní 56 
za částku 16.045 Kč vč. DPH,
14/47 Rada schvaluje CN firmy Mrňka Koni-
ce, a. s., na osazení výlohy do budoucí kanceláře 
MAS v budově MěÚ za částku 29.274 Kč vč. DPH,
15/47 Rada pověřuje místostarostu jednat ve 
věci dle zápisu se SÚS Pardubického kraje do 
20. 8. 2012,
16/47 Rada pověřuje místostarostu zasláním 
dopisu HZS Jevíčko do 23. 7. 2012,
17/47 Rada pověřuje IT prověřením stavu 
a případnou opravou laviček v lokalitě u sochy 
TGM do 20. 8. 2012.
Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

19. 10. 2012 pro předvolební kampaň ODS za 
částku 2.940 Kč, 
5/48 Rada pověřuje starostu zasláním vyjád-
ření k Povodí Moravy, s. p., Brno dle zápisu do 
konce měsíce srpna,
6/48 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu budovy Zámečku v termínu 10. – 12. 9. 2012 
a bezplatnou inzerci ve zpravodaji pro potřeby 
RC Palouček na burzu dětského oblečení,
7/48 Rada schvaluje příspěvek ve výši 
120 Kč na každého účastníka letního tábora 
v Drhlenách v Českém ráji, s trvalým pobytem 
v Jevíčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle před-
loženého seznamu
8/48 Rada schvaluje rozšíření pracovního 
místa v IC Jevíčko v rozsahu částečného úvazku,
9/48 Rada schvaluje úhradu finanční částky 
7.860 Kč vč. DPH firmě ALKYON elektric, Ing. 
Bedřich Huzlík, Víska u Jevíčka 3 za úpravu sys-
tému EZS v Městské knihovně v Jevíčku,

10/48 Rada schvaluje bezplatné umístění 
směrových šipek na sloupech veřejného osvětle-
ní pro veterinární ordinaci na ul. Třebovská,
11/48 Rada schvaluje zakoupení Komuni-
kační komponenty základních registrů od spo-
lečnosti Asseco Solutions, a. s., za částku 4.800 
Kč bez DPH s ročním UPG v částce 4.000 Kč 
bez DPH,
12/48 Rada schvaluje CN firmy Karel Smékal, 
zednictví-malířství, Velké Opatovice na akci „Sní-
žení stropů byt č. 2 ul. Růžová 91“ za částku 
24.251 Kč bez DPH,
13/48 Rada schvaluje výměnu kuchyňské 
linky, el. sporáku, odsavače par a PVC podlahy 
na náklady nájemce bytu č. 2 na ul. Růžová 91,
14/48 Rada schvaluje zakoupení 1 ks vitríny 
(vč. 100 ks magnetů) pro potřeby MěÚ od firmy 
ENROM za částku 14.599 Kč vč. DPH.
Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

d) informace Kr. úřadu Pardubického kraje, 
který vydal usnesení veřejnou vyhláškou ze 
dne 27. 6. 2012, kterým se odnímá územní 
řízení o umístění stavby „Bioplynová stanice 
0,6 MW Jevíčko“ na pozemcích v k. ú. Jevíčko-
předměstí, vedeného u MěÚ Jevíčko pod 
č. j. OVUP 4144/2011 – 309/B MěÚ Jevíčko, 
odboru výstavby a územního plánování 
a přikazuje MěÚ Moravská Třebová, odboru 
výstavby a územního plánování, který ve věci 
předmětného územního řízení bude dále 
jednat a rozhodovat v postavení nalézacího 
správního úřadu,

e) informace Kr. úřadu Pardubického kraje 
ze dne 27. 7. 2012 č. j. KrÚ-36065/2012/
OMSŘ/Kš o odvolání se k usnesení 
krajského úřadu o odnětí územního řízení 
o umístění stavby „Bioplynová stanice 0,6 
MW Jevíčko“ na pozemcích v k. ú. Jevíčko-
předměstí, vedeného u MěÚ Jevíčko pod 
č. j. OVUP 4144/2011 – 309/B MěÚ Jevíčko, 
odboru výstavby a územního plánování 
a přikázání MěÚ Moravská Třebová, odboru 
výstavby a územního plánování, který ve 

věci předmětného územního řízení má dále 
jednat a rozhodovat v postavení nalézacího 
správního úřadu,

f) usnesení Okresního státního zastupitelství 
ve Svitavách 1ZT 122/2011-19 ze dne 
6. 8. 2012, kterým podle § 308/1 tr. řádu 
rozhodlo, že se obviněný „K. S.“ ve zkušební 
lhůtě podmíněného zastavení tr. stíhání 
osvědčil a tím nastávají účinky zastavení tr. 
stíhání podle § 11/1 písm. f) tr. řádu, 

g) informace o hodnocení Městské knihovny 
v projektu Benchmarking knihoven za rok 
2011,

h) seznam doručených nabídek v rámci výbě-
rového řízení na veřejnou zakázku „Protipo-
vodňový výstražný systém města Jevíčko“,

i) cenové nabídky na zhotovení chodníku před 
domem č. p. 98 na ul. Křivánkova firmy 
GRANO Skuteč, spol. s r. o., Tyršova 389, 
539 73 Skuteč za částku 97.602 Kč vč. DPH 
a firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 
437, 566 01 Vysoké Mýto za částku 103.922 
Kč vč. DPH,

j) cenovou nabídku firmy VPO OKNA Blansko, 
s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 678 01 
Blansko na výměnu 2 ks vchodových dveří 
na budově č. p. 586 na ul. K. H. Borovského 
za částku 83.556 Kč vč. DPH,

k) cenovou nabídku firmy M – SILNICE, a. s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice k vyspravení 
místních komunikací v Jevíčku a Zadním 
Arnoštově za částku 291.993 Kč bez DPH, 

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

21/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e:
a) kontrolní výbor sledováním územního řízení 

o umístění stavby „Bioplynová stanice 
0,6 MW Jevíčko“ na pozemcích v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, které bylo přikázáno 
MěÚ Moravská Třebová, odboru výstavby 
a územního plánování.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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6, posádek skoro 50, takže na každou vyšlo 
všehovšudy půl hodiny času, kdy se závodní-
ci měli naučit správně držet pádlo, zvládnout 
techniku pádlování, sladit pohyby v týmu, 

poslouchat bubeníka, nevypadnou z lodi, ne-
odrovnat pádlem souseda v lodi… Bylo to ná-
ročné – závodů dračích lodí se všichni z nás 
účastnili poprvé a někteří odvážlivci navíc po-
prvé seděli v lodi…
Další den, v sobotu 25. 8., jsme byli na mís-
tě kolem 9. hodiny – následovalo rozlosování 
týmů do skupinek po 6, porada kapitánů, a už 
jsme se připravovali k prvnímu startu v závo-
du na 200 m. Nervozita udělala své – zaspa-
li jsme start a bohužel ztratili cenné vteřiny, 
ale náš čas celkově nepatřil k nejhorším. Po-
stoupili jsme do další skupinky a odpoledne 
jsme jeli ještě jednou – již o celkové umístění. 
Nakonec jsme získali 36. místo. Kapitán Ton-
da nás ještě přihlásil do nepovinného závodu 
na 1000 m, kterého se zúčastnilo celkově asi 
30 lodí. Jelikož se konal až později odpoledne 
a někteří z našeho týmu museli odjet domů, 

zůstali jsme v počtu 18 lidí. Jeli jsme hned 
v první šestici lodí, což byla nevýhoda, protože 
jsme nemohli odpozorovat vhodnou strategii… 
Přesto cíl byl jasný – nepotopit loď (jak jsme 

na vlastní oči viděli, není to tak těžké!) 
a nebýt poslední. Přidělený kormidelník 
nám však hodně pomohl a podpořil nás, 
takže jsme v naší skupince dojeli jako prv-
ní – sice s vypětím všech sil, ale radost byla 
velká! Konečné pořadí Cantidraků v závo-
du na 1000 m se nám bohužel do uzávěrky 
nepodařilo zjistit, ale stanovené cíle jsme 
splnili!
A na závěr? Na závěr chci poděkovat všem 
členům posádky, kapitánu T. Hofmanovi, 
bubeníku P. Prosserovi, Janě Martínkové za 
skvělou organizaci, doprovodné akce, záze-
mí, Tondovi Haasovi za krásné fotky, dalším 
Cantilákům, Cantidrakům a Cantidráčkům, 

rodinám a kamarádům za podporu, pomoc 
a výbornou atmosféru! Již v sobotu vznikl nový 
nápad: v příštím roce založíme ženský tým – 
vzhledem k počtu těchto týmů na závodech 
máme velké šance získat aspoň bramborovou 
medaili. A proto: ať žijí Cantidračice!

Mgr. Darina Gnipová

RŮZNÉ

Cantidraci – závody DL Křetínka Cup 2012
Všechno začalo před rokem u piva na Moravě. 
Tonda a Katka Hofmanovi barvitě líčili zážitky 
z víkendu - zhlédnutí závodů dračích lodí na 
Křetínce. „A co kdybychom jako sbor sestavili 
tým a příští rok se závodu taky zúčastni-
li?“ padl poprvé návrh. Někteří nadšenci 
netušíc, do čeho jdou, okamžitě souhlasili.
Ještě v zimě to vypadalo, že tým nedáme 
dohromady. Ale během jara hlavní organi-
zátor a později i kapitán Tonda zahájil ná-
borovou akci, oslovili jsme příbuzné a ka-
marády a příslušný počet lidí (20 členů 
posádky + bubeník) se našel, dokonce byli 
i nějací náhradníci. Další členové Cantila 
přislíbili zajistit technické zázemí, první 
pomoc, občerstvení, fotografování, masáže 
a další důležité věci pro blaho týmu.
Postupem času však počet členů mužské 
části posádky klesal – jednotlivce kosily 
záhadné choroby, úrazy, rodinné oslavy a jiné 
katastrofy. Ženy se musely smířit s faktem, že 
budou pádlovat všechny, ač se původně počí-
talo s tím, že se budou střídat.
Tým jsme pojmenovali Cantidraci dle našeho 
sboru Cantilo. Dvě srpnové soboty jsme věno-
vali výrobě dresů – vlastnoručně jsme batiko-
vali a malovali trička. Když už nepředvedeme 
sportovní výkony, budeme mít alespoň nejhez-
čí a nejoriginálnější dresy! 
V úterý před závody proběhla poslední stmelo-
vací akce kolektivu – zvyšování fyzické kondi-
ce pomocí kroketu, křest vlajky, kterou vyrobi-
la Jana Martínková, nácvik bojového pokřiku, 
to vše spojené s opékáním buřtů a posezením 
u ohýnku s kytarou.
Nastal očekávaný víkend. V pátek 24. 8. jsme 
se zúčastnili povinného tréninku a instruktá-
že přímo na místě závodu. Lodí bylo celkem 

TJ Pinec Jevíčko na září 2012...
1. Pokračování Školičky stolního tenisu, 
prezence zájemců proběhne ve středu 5. 9. 
a 12. 9. 2012  od 14,30 
hod. u malé tělocvičny 
ZŠ Jevíčko (vchod od 
hřiště). Doporučujeme 
přítomnost jednoho ro-
diče s dítětem (neplatí 
pro loňské absolventy). 
Seznámíme přítom-
né s charakteristikou 
stolního tenisu, časy 
a místem sportovní pří-
pravy, nově zavádíme možnost individuálního 
tréninku.
2. Turnaje ve stolním tenise O pohár starosty 
města Jevíčka:  
Sobota 22. 9. a 29. 9. 2012, prezentace od 
8,45 do 9,00 hod., sportovní hala ve Žlíbkách, 
vypsáno společně pro muže a ženy neregistro-
vané nebo hrající dlouhodobé soutěže (muži 
regionální, ženy až krajské). Každý turnaj 

bude samostatně bodován, součtem z obou 
turnajů bude stanoveno celkové pořadí. Velmi 

zajímavé ceny za umís-
tění do 6. místa. Star-
tovné na každý turnaj 
80 Kč.
Neděle 23. 9. a 30. 9. 
2012, prezentace od 
8,45 do 9,00 hod., spor-
tovní hala ve Žlíbkách, 
vypsáno společně pro 
žáky a žákyně rok na-
rození 2000 a mladší. 

Každý turnaj bude bodován samostatně, souč-
tem z obou turnajů bude stanoveno celkové 
pořadí. Velmi zajímavé ceny za umístění do 
10. místa, startovné na každý turnaj 40 Kč.
Občerstvení zajistíme v hojném množství 
a kvalitě. Srdečně zveme na oba turnaje 
*O pohár starosty města Jevíčka* všechny 
příznivce stolního tenisu.

Za TJ Pinec Oldřich Zecha

Soutěžní družstva 
SDH JEVÍČKO

Družstvo mužů SDH Jevíčko se v letošním 
roce pravidelně zúčastňuje Okresní svitavské 
ligy v požárním sportu. Liga se koná v nejrůz-
nějších koutech svitavského okresu. Doposud 
odjeli závody v Širokém dole s časem 19:61 – 
9. místo, Lubné s časem 19:51 – 5. místo, Tele-
cím s časem 22:52 – 14. místo, Oldříši s časem 
19:56 – 2. místo, Harmanicích s časem 19:36 – 
3. místo a Rozhraní s časem 19:24 – 8. místo. 
V tuto chvíli jsou v polovině sezóny. Následují 
závody v Kamenci, Desné, Bohuňově, Svojano-
vě, Perálci a Sádku.  V průběžném pořadí se 
drží na 2. místě v těsném závěsu za 1. druž-
stvem.  
Po vítězství v okrskovém kole se zúčastnili také 
okresního kola v požárním sportu ve Vítějevsi 
30. 6. 2012. Vybojovali krásné 3. místo a tím-
to výsledkem zviditelnili sbor a zároveň město 
Jevíčko po šesnáctileté pauze. Naposledy toho-
to dobrého umístění dosáhlo družstvo mužů 
v roce 1996. V letošním roce se také podařilo 
sestavit družstvo žen. Doposud se zúčastnili tří 
závodů Okresní svitavské ligy a okresního kola 
v požárním sportu, kde se umístili na 4. místě. 
Zatím jim štěstí na závodech moc nepřálo, ale 
nevzdávají se a stále pracují na zlepšení svých 
výsledků. 
Na závěr tohoto článku bych chtěla jménem 
členů družstev mužů i žen poděkovat našim 
sponzorům a to panu Dokoupilovi, SOLO STYL 
– Milan Hotař, MUSIC SOUND SYSTEMS – Mi-
roslav Horký a především městu Jevíčku a SDH 
Jevíčko za naši podporu a spolupráci.

Markéta Alexová
za kolektivy soutěžních družstev SDH Jevíčko
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Masarykova Letecká Liga v Jevíčku
14. srpna po celý den lety s obecenstvem. 
V pondělí 15. srpna o 14:30:

1. Ukázka různých letů a demonstrování 
růz. rychlostí letounů.

2. Skupinový let.
3. Bombardování pozemního cíle, útok 

a boj letadel ve vzduchu. Protiletadlovou 
obranu provede pomocná letka za pomo-
ci sboru dobrov. hasičů z Jevíčka.

4. Ukázka letu se zastavenou vrtulí – plach-
tění.

5. Seskok padákem. 

6. Letecká akrobacie, provede ndp. Ing. Ši-
můnek.

7. Letecké atrakce. 
8. Lety s obecenstvem.

Při leteckých výkonech na letišti u rozhlasu 
p. Vaňhara. Letiště na pozemcích mezi Jevíč-
kem a Derflíkem. 
Jindy se pořádal letecký den u silnice triangl 
mezi Jevíčskou lipou a křižovatkou – Jevíčko, 
Uhřice, Jaroměřice.

Ing. Jan Suchomel

Mezi různými spolky za první republiky vyni-
kala v Jevíčku „Masarykova Letecká Liga“. 
Pořádala různé lety, všelijaké atrakce, plach-
tění s obecenstvem, ale také v ostatkové pon-
dělí např. dne 20. února 1939 masopustní 
dozvuky. Začátek o 8. hodině večerní, vstup-
né 3,60 K s dávkou, Hudba Jazz, Bufet, Ob-
čerstvení a veselé pobavení.

Jako kluci jsme milovali hlavně plachtě-
ní. Specialitou byly „Letecké dny“, pořáda-
né v Jevíčku např. ve dnech 14. a 15. srp-
na 1932 s bohatým programem. V neděli 

JAROMÍR DUŠEK: Majiteli této krásné země jsou 
občané, ne politické strany

dáváme přednost právům 
občanů před zájmy politic-
kých stran. A v tomto smy-
slu jsou všichni občané na-
šim nejbližším koaličním 
partnerem.
Jaký charakter bude mít vaše 
volební kampaň?
Bude určitě krátká a neoká-
zalá. Pochopitelně již před 
kampaní využijeme návštěvy 
Miloše Zemana 8. září ve Vy-

sokém Mýtě i v Litomyšli. Náš čestný před-
seda navštíví Pardubický kraj ještě 22. září 
a 6. října, aby svou přítomností podpořil naši 

kandidátku do krajských voleb. Skutečnou 
kampaň ovšem zahájíme až na konci září.
Pane inženýre, co vám osobně nejvíce vadí na 
politice Pardubického kraje?
Nejen vadí, ale rozpaluje mě do běla nesmy-
slné rušení historických železničních tratí. 
Proto jsme se rozhodli, že v rámci volební 
kampaně nabídneme občanům výlet po že-
lezničních tratích, které jsou dnes již vlast-
ně minulostí. Věřím, že ne nastálo. Náš vlak 
samozřejmě zavítá i do krásného města Li-
tomyšle.
Pane inženýre, přeji vám úspěch ve volbách 
a děkuji za rozhovor.

Zdeněk Stehno

Lídrem Strany Práv Ob-
čanů Zemanovci pro 
nadcházející volby do za-
stupitelstva Pardubic-
kého kraje je železničář 
tělem i duší, Ing. Jaro-
mír Dušek. V souvislos-
ti s blížícími se krajskými 
volbami jsme Ing. Duška 
požádali o rozhovor. 
Pane inženýre, proč jste 
rozhodl vést kandidátku 
Zemanovců do krajských voleb?
Ale já jsem se přece nerozhodl, byl jsem 
jednomyslně zvolen krajským výborem 
Strany Práv Občanů Zemanovců.
Dobře, ale proč jste se rozhodl 
právě pro Zemanovce?
Protože jsem železničář hla-
vou i srdcem a Milošův dě-
deček byl přednostou stanice 
v Ústí nad Orlicí. Ale vážně. 
Miloš Zeman je nejlepší po-
litická hlava v zemi a politi-
ka „práv občanů“ je mi jako 
člověku i odboráři opravdu 
blízká.
Někde jsem četl, že každý ob-
čan Pardubického kraje je va-
ším koaličním partnerem. Jak 
tomu mám rozumět?
To přece souvisí s „právy ob-
čanů“. Jsme důslednými za-
stánci všech prvků přímé 
demokracie a nepochybuje-
me, že majitelem této krásné 
země jsou její občané a poli-
tici mají pouze ten majetek 
jako řádní hospodáři spra-
vovat. Je pochopitelné, že 
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Milý pane starosto,
po přečtení posledního Jevíčského zpravodaje 
a článku o táboře jsem se rozhodla, že Vám napí-
ši tento dopis. Vím, že v dnešní době už tato for-
ma komunikace ustupuje modernějším formám, 
ale přesto si myslím, že to, co Vám chci sdělit, 
Vás potěší. Velice si cením toho, co pro jevíčské 
děti děláte, vím, že je to práce poměrně nevděčná 
a náročná a také to, že všichni ti, co se tábora ať 
již letos, nebo v minulých letech účastnili, všech-
no ocení až mnohem později.
Já sama jsem na tábory na Slovensko jezdila od 
svých devíti let. Tenkrát se jezdilo vlakem a už 
cesta sama, i když často v přeplněném vlaku, byla 
nádherná. V době mých studií v Brně jsme měli 
povinnou praxi jako vedoucí tábora a na zápočet 
odevzdat zápisky a příběh tábora. Ty mé byly vy-
hodnoceny jako nejlepší. Tím chci říci, že s od-
stupem času a srovnáním s dalšími tábory (např. 
tehdejšími tábory ROH) tyto měly a stále mají 
opravdu vysokou úroveň. Ještě bych chtěla při-
pomenout, že věci, které se na táborech dělaly 
a vy (s nimi) dosud děláte, tím myslím svižná 

Poděkování
Vážený pane starosto, jménem všech zúčastně-
ných děvčat z Náměště na Hané Vám chci moc 
poděkovat za Váš přístup a Vaši ochotu  při 
prohlídce Vaší věže a za Váš čas, který jste nám 
v sobotu věnoval.
Prohlídka věže spolu s Vašim zajímavým vý-
kladem se nám moc líbila. Máte i pěkné web. 
stránky města. 
Přeji Vám hlavně hodně zdraví a úspěchů v prá-
ci a v osobním životě.

Ing. Jana Podivínská, účastnice cyklozájezdu

Žijí s námi…
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta dalších…
Dnešním článkem zahájíme sérii, která se bude 
věnovat zoonózám. Tak říkáme nemocem, které 
se mohou přenést ze zvířete na člověka. Začneme 
škrkavkami, protože jsou nejrozšířenější. Již jsem 
se o nich zmiňovala v jednom z předešlých člán-
ků (všechny starší články jsou uveřejněné na www.
veterina-jevicko.cz), ale dnes se na ně podíváme po-
drobněji.
Nejdříve něco o vývojovém cyklu, který není jedno-
duchý. Oblý (na průřezu je oválný) červ škrkavka 
(Toxocara) má více druhů a každý druh má svého 
definitivního hostitele. Například Toxocara canis 
psa, Toxocara leonina kočku i psa, Toxocara cati 
kočku atd. Pouze v definitivním hostiteli škrkavka 
prodělá celý vývoj až ke stadiu dospělce, který pak 
vylučuje infekční vajíčka. Celý cyklus v definitivním 
hostiteli probíhá tak, že z pozřených vajíček se ve 
střevě vyvinou infekční larvy, které nezůstávají ve 
střevě, ale putují tělem přes játra do plic, z plic jsou 
vykašlány a opětovně spolknuty, znovu se dostávají 
do střeva, kde až v tomto stadiu dospějí a začnou 
vylučovat vajíčka, která odcházejí výkaly z těla ven. 
Orgány, kudy procházejí, samozřejmě poškozují. 
Část z nich nedoputuje do plic, ale na své cestě tě-
lem se na některých místech, nejčastěji ve svalovině, 
ve stadiu larvy zapouzdří a přežívají dlouhé období. 
Při oslabené imunitě nebo u fen v poslední třetině 
březosti se můžou opět aktivovat, dokončit svůj vý-
voj a znovu tak infikovat svého hostitele.
Co se stane, pokud přijmeme například psí škrkav-
ku? My nejsme její definitivní hostitelé, proto v nás 
neprodělá celý vývoj, ale pouze již uvedenou larvál-
ní migraci. Její larvy putují po těle a hledají místo, 
kde se zapouzdří. Nejčastěji je to sval, ale můžou se 
také usídlit v plicích, mozku, oku a tam už jejich 
přítomnost může nadělat velké problémy. Samozřej-
mě jsou nejvíce ohrožené děti, starší osoby a jedinci 
s oslabenou imunitou. Příznaky jsou nespecifické, 
můžou imitovat chřipkové onemocnění, může to být 
chronická únava, čím více larev, tím hůř, nebo se 
příznaky odvíjí od toho, na kterém místě jsou (oko, 
mozek…). Přes prostředí se takto můžou nakazit 
i jiná zvířata, například hlodavci, ale i žížaly, brouci 

aj. Když takovou myšku, která má v sobě larvu ko-
čičí škrkavky, kočka chytí a sežere, larva se probudí, 
prodělá celý vývoj a kočka pak opět vylučuje vajíčka 
do prostředí. Proto je důležité kočky, které chytají 
myši, odčervovat častěji. 
Jak se tedy můžeme nakazit? Nejčastěji je to z pro-
středí. Jedna samice může naklást do prostředí až 
100–200 tis. vajíček denně, která jsou velmi odol-
ná a přežívají ve vhodných podmínkách v prostředí 
i několik let. Nejraději mají vlhkou půdu, ve které 
přežijí za vysokých i nízkých teplot. Sucho zkracuje 
jejich životnost. Jedno zvíře může tedy denně vylou-
čit i několik milionů vajíček, které jsou pak po okolí 
roznášeny hmyzem, ptáky, členovci, obuví lidí, koly 
atd. Promořenost prostředí je od 30 do 80%, a nejví-
ce jsou zamořeny zahrady, trávníky, dvory a kompos-
ty. Ohroženy jsou tedy především ti, co zahradničí 
a samozřejmě děti do 5 let, které vždy uhlídat, aby 
si umyly ručičky, než něco jdou jíst, je velmi těžké, 
a ty nejmenší někdy přímo ochutnají vzorek hlíny či 
písku z pískoviště. Důležitá je tedy hygiena a umý-
vání ovoce a zeleniny. Dále je to samozřejmě kontakt 
s výkaly zvířat, ale čerstvých se bát nemusíte, než se 
z vajíčka vyvine infekční larva, trvá to 14 dní. Takže 
uklízení výkalů po svých zvířatech má smysl i z dů-
vodu snížení infekčnosti prostředí, ve kterém žijeme. 
Zvíře může být začervené, ačkoli v trusu není nic vi-
dět. Vajíčka pouhým okem nespatříte. Pokud už ve 
výkalech vidíte i červíky, svědčí to buď o náhodném 
záchytu, nebo již větším začervení, a pokud zvíře pa-
razity dokonce zvrací, je invaze opravdu veliká. Další 
možností, jak se nakazit, je pozřít nedostatečně te-
pelně opracované maso. Kočky a psy doufám drtivá 
většina populace nejí, ale ve svalovině vepřové či 
hovězí se také mohou nacházet zacystované larvy 
nejenom škrkavek. 
Jak jsem uvedla výše, v březích fenách v poslední 
třetině gravidity dochází k aktivaci larev. Ty nakazí 
už v děloze i štěňata a dále je štěňata přijímají pra-
videlně s mlékem. Koťata je přijímají až s mlékem. 
Z toho vyplývá, že březí a laktující zvířata a jejich 
mláďata jsou velmi významným zdrojem nákazy pro 
jejich okolí, je tedy potřeba důsledně dodržovat hy-
gienu a pravidelně a opakovaně a v dostatečné dáv-
ce (často se ve své praxi setkávám s poddávkovává-
ním) odčervovat mláďata i matku od 3. týdne věku! 

cvičení a hory, byly docela neobvyklé 
a ceněny mnoha učiteli TV, protože 
fotografie byly otisknuty v různých 
časopisech např. Turistika, Tělesná 
výchova mládeže a další. Nechci tím-
to vším příliš unavovat, ale protože 
velice dobře vím, co práce s vede-
ním tábora obnáší, ještě jednou Vám 
a všem dalším pro mne anonymním 
pracovníkům (vedoucím, instruk-
torům, kuchařce či kuchaři atd...) 
vyjadřuji veliký dík, mnoho elánu 
a optimismu do další práce a mnoho 
dalších, pokud možno bezproblémo-
vých táborů v krásné přírodě sloven-
ských hor. 
Omlouvám se za svůj sloh a nepěkné písmo, ale 
vím, že ocenění práce každého potěší. Nepodědi-
la jsem talent na psaní, ale láska k přírodě a tu-
ristice ve mně rozhodně je posílena právě těmi 
pobyty na táborech. Byla bych ráda, kdybyste 
některé z těchto řádků přečetl. Vašim spolupra-
covníkům případně úryvek otiskli v Jevíčském 
zpravodaji. A poslední, co mám na srdci je to, 
že kromě málo takových, který tyto tábory léta 

organizoval, je taky vedl Zdeněk Bombera, můj 
bývalý kolega a taky má zásluhu na tom, mohou 
dále být.
Jsem Vám velice vděčná, že přes veškerou Vaši 
pracovní vytíženost, starosti a problémy, které 
s pořádáním táborů souvisejí, neztrácíte optimis-
mus a jdete do toho znova.
A poslední věc – pozdrav z tábora mně vždy ve-
lice potěší.

Vlasta Purketová, dcera Františka Továrka

Velké množství parazitů může štěně nebo kotě ohro-
zit i na životě. 
Takže když shrnu opatření, jak se bránit proti těmto 
odolným potvůrkám. Je potřeba dodržovat základní 
zásady hygieny: mytí rukou před jídlem, důkladné 
omytí zeleniny a ovoce, nenechat se (hlavně děti) 
olizovat zvířaty (hlavně štěňaty), zakrývat pískoviš-
tě, hladké plochy kotců pravidelně umývat horkou 
(nejlépe vřelou) vodou a dezinfikovat silnými dezin-
fekčními přípravky (slabé nestačí), ve výbězích čas 
od času shrnout vrchní vrstvu hlíny, dostatečně te-
pelně opracovávat maso pro lidi i zvířata, používat 
zvláštní prkénko a nůž pro syrové maso, které nikdy 
nepoužijete na zeleninu aj., pravidelně odčervovat 
svá zvířata, a to nejen ve své těsné blízkosti, ale 
i venku žijící kočky, a sbírat včas výkaly po svých 
miláčcích.

Hezký zbytek léta přeje MVDr. Eva Kouřilová
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI                    ZÁŘÍ 2012 

Úterý 4. září 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Čtvrtek 6. září 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Pondělí 10. září 13:00 – 18:00 BURZA příjem  věcí 
Zámeček 

Úterý 11. září 10:00 – 18:00 BURZA prodej 
Zámeček 

Středa 12. září 13:00 – 18:00 BURZA výdej  věcí a peněz 
Zámeček 

Čtvrtek 13. září 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Pondělí 17. září Z A V Ř E N O 
15:30 NĚMČINA pro 

nejmenší – infoschůzka 
NJ pro děti od 3 let 

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

Čtvrtek 20. září 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

Úterý 25. září 
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 26. září Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 27. září 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa  19. září 2012  Zahájení – opékání buřtů 

Středa 26. září 2012 
Návštěva Křenova – hřbitov, kostel, 

fara 

  

 

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

 

NĚMČINA pro nejmenší – od 3 let, děti se naučí zábavnou formou základní slovíčka. 
Více se dozvíte na infoschůzce 17.9.2012 v 15:30. 
 
POndělní TVOŘENÍ – každé první pondělí v měsíci proběhne výtvarná dílna pro šikovné 
ruce a ručičky. 

Charita Moravská Třebová pořádá program KAMARÁD, letos bude probíhat také 
v prostorách Paloučku. Můžete se přidat i vy, více 
na http://www.ochmt.cz/charita/kamarad.html. 

SPORTÍK – sportovní průprava pro děti 3 – 6 let 

PILATES – cvičení nejen pro ženy 

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

 

Na programu se průběžně pracuje. Místo a čas konání jednotlivých akcí upřesníme. 
Sledujte aktuality na www.jevicko.org/paloucek. 

 

 

 

Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

01.09. 08:00 Pochod po dálničním tělese R43-3.ročník, KČT Boskovice
08.09. 11:00 Myslivecké „Babí léto“, zvěřinové speciality, areál Chovatelů
08.09. 17:00 Fotbal – muži, Jevíčko – Opatovec, SK
09.09. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Morašice, SK
09.09. 14:45 Fotbal – dorost, Jevíčko – Horní Újezd
09.09. 17:00 Fotbal – muži, Jevíčko – Kamenná Horka, SK
19.09. 16:00 Zastupitelstvo města, Dům hasičů, Svitavská 466, Jevíčko 
20.09. 17:45 Jógová terapie-fyzická a dechová cvičení s J. Jaškem, Gymnázium Je-

víčko
22.09. 09:00 „O pohár starosty města Jevíčka“, ping pong mužů a žen,hala Žlíbka
22.09. 16:30  Fotbal – muži, Jevíčko – Březová, SK
23.09. 09:00  „O pohár starosty města Jevíčka“,ping pong žáků a žákyň, hala Žlíbka
23.09. 10:00  Fotbal – žáci, Jevíčko – Březová, SK
23.09. 16:30  Fotbal – muži, Jevíčko – Janov
27.09. 17:45 Jógová terapie – fyzická a dechová cvičení s J. Jaškem, Gymnázium 

Jevíčko
29.09. 09:00 „O pohár starosty města Jevíčka“,ping pong mužů a žen, hala Žlíbka
29.09. 09:00 Výstava králíků, holubů, drůbeže, areál Chovatelů, ČSCH Jevíčko
30.09. 09:00 Výstava králíků, holubů, drůbeže, areál Chovatelů, ČSCH Jevíčko
30.09. 09:00 „O pohár starosty města Jevíčka“,ping pong žáků a žákyň, hala Žlíbka

1. 9. sobota v 17:30 hod., Americký 
širokoúhlý film:
BITEVNÍ LOĎ
Bitva o Zemi začne na vodě. Hopper 
nikdy nechtěl sloužit u válečného ná-
mořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli 
velkému průšvihu ale musel. Nikdy také 
nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. 
I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, 
všichni končíme… Hrají: Taylor Kitsch, 
Alexander Skarsgárd, Rihana, Liam Nee-
son, Tadanobu Asano, Hamisch Linklater 
a další.
Vstupné: 69 Kč, 131 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

8. 9. sobota v 17:30 hod., Americký 
širokoúhlý film v českém znění:
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Chipmunkové jsou zpět a opět to pořád-
ně rozpiští! Tentokrát si naši staří známí 
vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní 
lodi, kterou svým dováděním během 
chvíle obrátí na ruby. A tak páchají jed-
nu lumpárnu za druhou a tak zpestřují 
prázdniny nejen sobě ale i všem ostatním 
pasažérům. Ale všeho dočasu…
Vstupné: 69 Kč, 87 minut, mládeži pří-
stupný

15. 9. sobota v 17:30 hod., Americ-
ký širokoúhlý film v českém znění:
KOCOUR V BOTÁCH
Nebýval žádné koťátko. Byl před tím, 
než potkal Shreka a Oslíka, šlechetným 
desperádem typu Zorra mstitele, bojoval 
proti nespravedlnosti a pokoušel se očis-
tit i své jméno. A tak boj s nebezpeč-
nými zločinci jménem Jack a Jill může 
začít. Navštíví vzdušné zámky, zachrání 
rodné město a možná očistí i své jméno. 
A protože dokáže výborně mást svým 

tělem, můžeme se těšit na jeho další 
úžasná dobrodružství…
Vstupné: 69 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný

22. 9. sobota v 17:30 hod., Americ-
ký širokoúhlý film:
DIKTÁTOR
Jmenuje se Aladin a od smrti Kim Čong 
Ila je považován za posledního mohyká-
na mezi diktátory. Komik a mystifikátor 
Sacha Baron Cohen si po kazašském 
Boratovi a rakouském Brunovi navlékl 
mužný plnovous a spolu s ním masku 
neomezeného vládce zemičky jménem 
Wadija, kterou chce ze všech sil zachrá-
nit před demokracií. Takového borce 
by chtěl mít za svého prezidenta každý. 
Hrají: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, 
Ben Kingsley, John C. Reilly, Megan Fox 
a další.
Vstupné: 69 Kč 83 minut, mládeži 
nepřístupný

29. 9. sobota v 17:30 hod., kopro-
dukční film USA a Austrálie:
SHERLOCK HOLMES: HRA 
STÍNŮ
Děj se odehrává v roce 1891 a líčí zásad-
ní střet Holmese a jeho odvěkého rivala, 
ďábelského profesora Moriartyho. Tento 
,,Napoleon zla“ zamýšlí rozpoutat světo-
vou válku, na níž chce nekřesťansky zbo-
hatnout. Rozeštvává proti sobě Německo 
a Francii a zároveň se zbavuje nepohodl-
ných lidí. A tak je nezbytně nutné proti 
němu zasáhnout… Hrají: Robert Downey 
Jr., Jude Law, Noomi Rapaceová, Jared 
Harris, Stephen Fry, Kelly Reillyová 
a další.
Vstupné: 69 Kč, 130 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
Připravujeme pro vás:
Kurz trénování paměti pro pokročilé, tento 
kurz bude navazovat na ty předešlé, budeme se 
hlavně  zaměřovat na trénování pravé hemisfé-
ry, což značí spousty kreativních cvičení, domá-
cích úkolů a taky legrace….
Kurz trénování paměti pro začátečníky, mo-
zek je sval a potřebuje trénovat, máte problém 
si zapamatovat mobilní čísla, číslo účtu, co na-
koupit?
Trápí Vás, kde máte klíče, kam jsem dali peně-
ženku, zda je zhasnuto? Bolí Vás hlava z toho, 
když nevíte, jak se jmenuje ten člověk, s kterým 
jste právě mluvili? Můžete se uklidnit, jelikož 
tento kurz Vás zbaví všech pochybností a naučí 
Vás jak na to…
Kurzy budou probíhat v  podzimních měsících 
a mají omezenou kapacitu.
Hlaste se v Městské knihovně emailem, telefo-
nicky, osobně, těší se na Vás Pavla Konečná. 
Jazykové kurzy
Od poloviny září budou začínat také jazykové 
kurzy,  přihlásit se můžete v Městské knihovně 
v Jevíčku. Pro rok 2012/2013 budeme otevírat:
• Němčinu pro začátečníky
• Němčinu pro pokročilé
• Angličtina pro začátečníky
• Angličtina pro mírně pokročilé
• Angličtina pro pokročilé

• Španělština pro začátečníky
• Španělština pro pokročilé
Jazykové kurzy probíhají jednou týdně v podve-
černích hodinách.
Bližší informace najdete na webových stránkách 
knihovny  http://www.knihovna-jevicko.cz/

Zpráva pro všechny, kdo se  doma nudí !
Máme pro vás v knihovně spoustu deskových 
her. Přijďte si zahrát :)

Uzavření knihovny
Upozorňujeme všechny uživatele knihovny, 
že ve dnech úterý 11., středa 12. a čtvrtek 
13. září 2012 bude knihovna uzavřena. 
Využijte prodloužené půjčovní doby:
pondělí --  12.30 – 19.00
úterý 8 - 11  12.30 – 16.00
středa 8 - 11  12.30 – 16.00
čtvrtek 8 - 11  12.30 – 17.00

Burza knih
Burza vyřazených knih v Městské knihov-
ně proběhne ve dnech 24. - 26. září 2012 
v době, kdy je otevřena knihovna. 

Příjemný zbytek léta Vám za Městskou knihov-
nu v Jevíčku přeje 

Stanislava Kavanová

RŮZNÉ

„Já jsem hned věděl, ty klučino zlatý“ zvolal 
potěšený král, „že mne nenecháš na holičkách. 
Jen jdi s Pánem Bohem a Zuzanka však bude 
vědět, jak se ti má odměnit. To už nechávám 
na ní.“
Tomáš se s ním rozloučil, král mu doporučil, 
aby si vzal jeho hermelínový plášť na cestu, je 
to přece dobrá kožešina, a teplé válenky, jinak 
že dostane průduškový katar, jen co se k ledo-
vým horám přiblíží.
Tomáš odmítl a pouze přikývl, když ho král po-
žádal, aby se pozeptal po předčasně zemřelém 
králi Mansvetovi.
Rozloučil se též pěkně se strýcem, učeným Po-
lyglottoxen-sofem, jenž mu pravil: „Velmi mne 
těší, že ses ve světě naučil skromnosti. Kde-
pak našinec a chtít princeznu! Konečně mů-
žeš žádat daleko lepší odměnu. Až ji vysvo-
bodíš, hned vyžádej si od krále, aby založil 
učenou akademii, třebas pro pěstování ekono-
mie a astrologie, a tebe aby jmenoval jejím stá-
lým tajemníkem. O mně, že budu předsedou, 
nemusíš ani mluvit, každý přece ví, že jsem 
nejučenějším mužem v celém království...“ 
a starý mudřec by ještě mnoho a mnoho mlu-
vil, kdyby Tomáš neřekl, že si musí vzít do tlu-

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

moku pulover a nějaké flanelové košile, aby už 
už mohl vyrazit. 
Za sedmnácte dní putování mladík přešel na-
konec po úzké, křivolaké stezce mezi propast-
mi a nebezpečnými zasněženými srázy přes le-
dové hraniční hory a úzkým průsmykem začal 
sestupovat k severnímu království. 
Konečně se mu otevřel pohled na širou krajinu 
pod sebou. Byla zajisté studená – syrový sever-
ní vítr nad ní stále dul, padaly občas studící 
kapky deště smíšené se sněhem, všude plno 
bláta pod nízkou olověnou oblohou. 
Ke svému velkému překvapení tato pochmur-
ná krajina však nebyla neobydlena. Viděl vesni-
ce, obdělaná pole, lesy temných smrků a jedlí, 
hnědé vysoké kopce a na nich hrady. Nejzazší 
byl jen tak tak vidět v mlze zcela v zadu, kde 
se tyčily opět vysoké hory pokryté sněhem.
Začal je počítat: „Podivuhodné! Sedmnáct jich 
je a ty všechny musím projít, abych Zuzanku 
našel. Se svou univerzitou v tak zapadlém kraji 
asi nic nepořídím. Tady se hodnotí asi manu-
elní práce. Stejně se mi nejlépe dařilo, když 
jsem dělal podavače u zedníků. Znám většinu 
řemeslnických prací, tady se neztratím, i učite-
le na závodním odborném učilišti nebo dokon-
ce i instalatéra dělat mohu.“
Usedl, aby si konečně trochu odpočinul, vytáhl 
chleba, kus uzeného a začal jíst. Sotva polkl 
druhé, třetí sousto, kde se vzal tu se vzal se 
k němu přišoural malý strakatý psík. Celý byl 
mokrý, uši mu truchlivě visely dolů a staré oči 
dychtivě se zadívaly na jídlo.

pokračování příště

Oblastní charita 
informuje

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

Zprávy z OCHMT
„Pojďte dál“ aneb charitní den 25. 9. 2012 
se uskuteční v prostorách OCHMT na Svitavské 
ul. charitní den pod názvem „Pojďte dál“.
Kromě prohlídky budovy a seznámení se se soci-
álními službami bude pro širokou veřejnost při-
praven pestrý doprovodný program s možností 
vyzkoušet si různé výtvarné techniky, točení na 
kruhu, či odlití svíčky. Těšíme se na Vaši návště-
vu. Bližší informace budou k dispozici na plaká-
tech nebo našich webových stránkách.

Co se děje v  STD Ulita
Klienti STD Ulita pokračovali v terapii v dílnách 
i v prázdninovém období. Ve výtvarné dílně za-
čali na novém vyšívacím stroji zdobit výšivkou 
ubrusy a prostírání, v keramické dílně se učí 
zpracovávat hlínu na hrnčířském kruhu a ve 
svíčkařské dílně si klienti osvojují nové pracovní 
postupy pro výrobu vonných ručně malovaných 
svíček.

Dobrovolnický program „Kamarád“
Od září bude v Jevíčku, opět probíhat program 
„Kamarád“. I v tomto školním roce, máte mož-
nost se zapojit jako dobrovolník. V tomto pro-
gramu se dítě ve věku od 6 do 12 let schází 
pravidelně jedenkrát týdně na 2 hodiny se svým 
„velkým kamarádem“ – dobrovolníkem, který 
mu věnuje svůj volný čas, pomáhá s přípravou 
do školy, doprovází jej na kroužek, sportuje nebo 
si povídá, podle toho, co dítě nejvíce potřebuje 
a co ho baví. Program je zcela zdarma, protože 
probíhá za finanční podpory Nadačního fondu 
Albert, v rámci grantového programu Nadační 
fond Albert dětem.
Prosím rodiče, kteří by rádi své dítě zapojili do 
našeho programu, aby se informovali u pasto-
rační asistentky Heleny Lexmanové na tel. č. 
731 604 564, e-mail: pastorace.lexmanova@
mtrebova.charita.cz

Chcete pomáhat druhým? Chcete se stát dob-
rovolníkem?
Dobrovolníkem se může stát každý ve věku od 
15 let, kdo má otevřené srdce, čistý trestní rejst-
řík a kdo rád a bezúplatně věnuje svůj volný čas 
potřebným lidem!
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte! 
Přejeme všem dětem a studentům příjemný začá-
tek nového školního roku!

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

Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT 
a tým pracovníků
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KUŽELKÁŘSKÁ LIGA - ESKÁ 2012 
 

Hrací systém  ligy : 
 

Odehraje se osm turnajů jednotlivců v různých termínech. Na každém turnaji bude prvních deset míst bodovaných od 10 
bodů za první místo až po 1 bod za místo desáté.  Do celkového hodnocení se započítá šest nejlepších výsledků každého 
hráče (z osmi pořádaných turnajů). Pokud dojde k tomu, že na prvním až osmém místě se po odehrání všech  turnajů 
umístí několik hráčů se stejným počtem bodů, dojde mezi těmito hráči k rozhozu ( každý hráč 3 hody, 1x do plných). 

 

Termíny a pořadí her na jednotlivých turnajích 2012 :  
 

1. so. 28.04  -  Prémie 
2. so. 12.05  -  Půl na půl 
3. so. 09.06  -  Tisíce 
4. so. 23.06  -  Trestňáky 
5. so. 08.09  -  Prémie 
6. so. 06.10  -  Půl na Půl 
7. so. 13.10  -  Tisíce – memoriál pana Josefa Němečka 
8. so. 27.10  -  Trestňáky    
 
Pořadatel ligy:   TJ SK Jevíčko       Kde:   ESKÁ 
 
Prezentace:  17.00 až 17.30 hod.      Začátky:  17.45 hod. 
 
Startovné na jednotlivých turnajích:    50,- Kč  Ceny:    pro prvních šest hráčů v jednotlivých turnajích 
 
Ceny kuželkářské ligy ESKÁ 2012 : 
1. Pohár + 1200,- Kč, něco z lesa 
2. Pohár + 700,- Kč, věcná cena 
3. Pohár + 400,- Kč, věcná cena 
4. až 8. – věcné ceny 

140 let

1870 – 2010

Vás srdečně zveVás srdečně zve  nana

HASIČSKÉHASIČSKÉ  
ODPOLEDNEODPOLEDNE

                            Program:
- výstava historické hasičské techniky

 - ukázky činnosti s historickou technikou

 - netradiční soutěž s  ruční vahadlovou 

  stříkačkou pro přihlášená družstva
  (přihlášky možno zaslat předem nebo podat na místě

   v den konání soutěže)

- drobné soutěže pro děti s hasičskou tématikou 

- sladké odměny pro děti

- ukázka výroby pěny

- další atrakce pro děti

 Změna programu vyhrazena.

V sobotu 1. září 2012 od 14,00 hodin 

proběhnou v prostorách „Panského dvora“
(inseminačky), za Základní školou Jevíčko

 ukázky a výstava opravené historické 
hasičské techniky s doprovodným 

programem.
Vstupné dobrovolné.

Hudba DJ Péťa.
Bohaté občerstvení zajištěno.

Akce se koná za každého počasí.
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pořádá v prostorách Zámečku v Jevíčku

BAZAR
DĚTSKÉHO ZIMNÍHO A PODZIMNÍHO OBLEČENÍ, 

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

11.9.2012 10 – 18 hod. prodej

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

Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro podzimní a zimní sezónu do velikosti 152, 

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

být čisté s cenovkou na dobře viditelném místě. Přiložte seznam nabízených věcí.

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

Manipulační poplatek je 5 % z utržené částky.

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

Ing. Lucie Nárožná, tel. 737 489 455, email: vycitalova@centrum.cz

Těšíme se na Vás!

Český svaz chovatelů Jevíčko pořádá 
 

29.9. – 30.9. 2012 
 

V Ý S T A V U 
králíků, holubů, drůbeže s ukázkou okrasného ptactva 

 
Chovatelský areál – ul. Brněnská č.p. 353, Jevíčko 

 
Sobota  9.00 - 17.00 hodin 
Neděle   9.00 - 16.00 hodin 

 
Občerstvení zajištěno 

Srdečně zvou pořadatelé 
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Co by nemělo vidět třetí oko V.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (1. část)
Štěpán Blažek
S jakými Kosmovými hříčkami se v případě 
knížete Václava setkáme?
Kosmas ve své Kronice zdánlivě líčí české dě-
jiny až do poč. 12. století. Ve skutečnosti je 
však líčí jenom do konce 10. století. Protože 
tím vládu některých knížat, zejména Boleslava 
I. a Václava, značně protáhne, používá pro ně 
nová a nová jména. Letopočty v kronice po-
stupně stále více předbíhají skutečné letopočty 
a jejich skutečnou hodnotu je třeba vypočítávat. 
- Kosmas budí zdání, že píše o větším prosto-
ru, než je tomu ve skutečnosti (tak jeho Polsko 
jsou ty části Čech, Moravy, případně Slovenska, 
jimž jako podkrál vládne Václav; Sasko je vý-
chodní část říše Přemyslovců; při zemětřesení 
/III, 43/ v krajinách lombardských jde zřejmě 
o zničení hradiště Valy u Mikulčic povodní). - 
Některé osoby se skrývá za osobami se jménem 
jiným. Někdy na to upozorní tím, že určitou 
osobu nechá oslepnout nebo jí oslepnutím hro-
zí. (Měška, za nímž skrývá Václava, oslepnout 
nenechává. Slovo mieźka totiž ve staré polštině 
znamenalo slepec. V Gallu Anonymovi nechal 
Měška slepcem do 7 let.) - Lokalitu, o které 
Kosmas píše, pojmenuje často jménem lokality 
jiné. Týká se to nejen hradisek, řek apod., ale 
i zemí. -  Někdy napíše pravý opak toho, co má 
na mysli (místo synové napíše dcery). Přitom 
hned vedle této nepravdy občas naznačí pravdu 
(Krokovým dcerám dá příroda tolik moudrosti 
jako mužům). - Slova, která nechce říci nahlas, 
schová do jiných slov, do přesmyček apod. (vy-
sokou zdí po římském způsobu = Kouřim).
Kosmas je zřejmě autorem i kronik Dětmara 
z Merseburku, Galla Anonyma a Anonymné-
ho notára kráľa Bela a případně dalších děl. 
V nich líčí české dějiny v kulisách německých, 
polských a uherských. Že autorem Kroniky 
Dětmara z Merseburku není Dětmar, je snad 
rovněž naznačeno ztratou zraku (2008, s. 254, 
255): „...Dětmar, velectěný biskup osnabrücké-
ho kostela... byl zahalen jakousi temnotou (!) 
a ztratil zrak.“ 
K těmto ztrátám zraku můžeme možná přičíst 
i jeskyni v Založení kláštera sázavského. Autor 
v něm píše, že se PrOKOp usadil na vršku jakési 
opuštěné jeskyně, že kníže Oldřich (Kosmas ve 
své kronice za ním zřejmě skrývá Vratislava = 
Kaicha) se při stíhání jelena dostal až k vrcholu 
řečené jeskyně, nalezl tam v chatrné chýši Proko-
pa. Oldřichův syn Břetislav (Kosmas za něho 
v Kronice schovává Boleslava I.) potvrdil daro-
vání řeky tekoucí od Milobuze až k jeskyni, která 
se obecně nazývá Zákolnice. Jméno Milobuz vel-
mi připomíná jméno Olomouc a Zákolnice by 
mohlo být nějaké hradiště nápadné kůly (dneš-
ní Valy u Mikulčic nebo Pohansko?). - Byla pro 
tuto jeskyni vzorem Platonova jeskyně a autor 
nám říká, že nevylíčil pravdivý obraz skutečnos-
ti, ale pouhé její stíny? 
Podle české historiografie, vycházející z velké 
části z legend, je posloupnost nejstarších čes-
kých panovníků takováto: Bořivoj (m. Ludmila) 

– Spytihněv – Vratislav (m. Drahomíra) – Václav 
– Boleslav I. (m. Biagota).
Domnívám se, že sled panovníků byl tento: Bo-
řivoj – Vratislav (Ludmila) – Boleslav I. (m. Bi-
agota = Jitka?) Teprve legendy vytvořily nám 
známou řadu prvních českých knížat.
Soudím, že Spytihněv je Kristiánovým Strojmí-
rem a jen z milosti Bořivoje mohl sídlit na Vy-
šehradě (Kosmově Tetíně) a nebýt zcela zbaven 
moci. Durynk (= Kaich? = Oldřich? = Vrati-
slav?) zabije Strojmírova (= Spytihněvova?) 
syna. Kosmas píše (I, 13): „...Durynk... pravil 
k hochovi, stroje se ho úkladně zabíti: ,Pojďme 
lovit ryby.‘“ Je zde slovo stroje náhodou nebo 
má na tomto místě připomenout Strojmíra 
(Spytihněva)? Je zde náhodné lovení ryb? Není 
tím řečeno, že Durynk byl Vršovec pocházející 
z Loventigradu (Pohanska)? 
Proč Kosmas pojmenoval vraha (Kaicha? = Ol-
dřicha? = Vratislava?) Durynkem? Soudím, že 
Bořivoj, alespoň zpočátku, sídlil na Staré Kou-
řimi. A byla to Stará Kouřim, která byla pro 
Kosmu Stadicemi. Kaich, přivedený do Čech 
Bořivojem, byl po Bořivojovi druhý nejmocněj-
ší muž. Druhý (Du-) na rynku Stadic. Zabitím 
tohoto chlapce je fyzicky zlikvidován domácí 
vládnoucí rod. Vládu drží pevně v rukou Bo-
řivojovi (= Herimanovi? = Mnatovi?) potomci. 
Má-li pravdu Zd. Klanica, pak mohlo jít o po-
tomky Sásánovců. V tom případě by Kosmovou 
narážkou na ně mohlo být i to, že Durynkovým 
vražedným nástrojem byla sekera kladní (= les-
ní). Ta by mohla připomenout to, že Sásánovci 
stavěli v lese věže mlčení. Tam ukládali mrtvé 
a nechávali je tam až do doby, než je zcela ok-
lovali mrchožraví ptáci. Mezi ně u nás patřil 
především luňák červený. Kosmas dává do úst 
markrabímu, když před bitvou povzbuzuje své 
bojovníky a nepřátele přirovnává k ovcím, tato 
slova (II, 35): „Jest jim určeno, aby... brzy na-
krmila (jejich těla) naše luňáky a supy.“ Nabí-
zí se otázka: Nebyl luňák červený vzorem pro 
moravský znak (stříbrno-červenou šachovanou 
orlici)?  Vl. Bejček a K. Šťastný o luňáku červe-
ném, majícím rozpětí křídel až 165 cm,  uvádějí 
(1999, s. 84): „Na spodní straně úzkých křídel je 
dobře patrná bělavá skvrna. (…) V jídelníčku lu-
ňáka červeného převládají mršiny...“ 
Nazval Kosmas jednu mocenskou skupinu 
v Čechách, Moravě a záp. Slovensku Sasové 
proto, že se jméno podobá jménu Sásánovci? 
Spíš jde asi o náhodu.
Domnívám se, že Václavovo postavení ve vzni-
kajícím českém státě bylo následující: 
Kronikář Widukind píše, že Boleslav válčil s ja-
kýmsi podkrálem (subregulus). Byl to Václav?
Kosmas (I, 12) uvádí: „Žil toho času jeden muž, 
vynikající sličným tělem, podle věku i jména Tyr. 
Byl po knížeti druhý mocí.“ Tyr je, domnívám 
se, v lucké válce kníže Václav. Kosmas ho snad 
pojmenoval Tyrem proto, že jméno Tyr je po-
lovina slova martyr. A Václav byl v Kosmově 
době jako martyr chápán.
V epizodě I, 19 Kosmas píše: „Kníže (Bole-
slav)...chytil jednoho, který byl první mezi star-

šími, za kštici a ťav... usekl mu hlavu...“ (Zde ne-
jde o pravdivý popis zabití Václava, o tom píše 
Kosmas na jiném místě.)
V Gallu Anonymovi Kosmas napsal (s. 92): 
Tehdy teprve uznal (Zbyhněv; což je zřejmě Vác-
lav), že má nižší postavení než bratr (Boleslav), 
tehdy podruhé přede všemi odpřísáhl, že nebu-
de nikdy proti bratrovi vystupovat, ale ve všech 
věcech jej bude poslouchat... Tehdy dosáhl toho, 
že dostal od bratra Mazovsko jako leník, niko-
liv jako údělný vládce.“ (Mazavsko pak musíme 
chápat jako území v Čechách nebo na Moravě.)
Kdo byli Kaich a Strojmír? Podle Mnicha 
břevnovského (Kristiána) byl Bořivoj pokřtěn 
Metodějem na Moravě a poté (1968, s. 62): „...
propustil ho do vlasti a přidal mu kněze ctné-
ho života, jménem Kaicha. Navrátivše se domů, 
usadili onoho kněze na hradě, jemuž jméno Hra-
dec...“ Po příchodu Bořivoje do Čech došlo 
podle Kristiána ke konfliktu (1968, s. 62): „...
lid onen v nešlechetnosti své setrvávaje, vypra-
vil posly k jakémusi vévodovi Strojmírovi... který 
uprchnuv od národa svého u Němců byl ve vy-
hnanství, domů jej uvedli a sobě za knížete dosa-
dili.“ Po ozbrojeném střetnutí Bořivojovi stou-
penci (s. 63) „nepravého knížete z vlasti vypudili. 
Potom na Moravu pospíšivše, bývalého vévodu 
sobě přivedli a na jeho místo dosadili.“
Z podání Mnicha břevnovského by vyplývalo, 
že Bořivoj pocházel z Čech. Někteří historikové 
soudí, že pocházel z Velké Moravy. Domnívám 
se, že Hradec je Stará Kouřim.
Kdo byla knížata z Fuldských análů (r. 
872)? Kdo byli Zuentisla, Witislan, Heriman, 
Spoitimar a Moyslan? (Později byl do jednoho 
rukopisu vepsán Goriwej). Můžeme Herimana 
ztotožnit s Bořivojem? Podle M. Knappové zna-
mená Herman (2008, s. 168) „pán (muž od) 
vojska, válečník“. A jméno Bořivoj vykládá tak-
to (s. 132): „bojující vojín (voj), bojovník (bořiti 
znamenalo, bojovati, přemáhati‘)“. Vytvořil Kos-
mas z Herimana legendárního Mnatu (-man → 
Mnata)? Můžeme Zuentislu, Spoitimara a Moy-
slana ztotožnit se Svatoplukem, Spytihněvem 
a Mojmírem II.? Mohl z některého z těchto kní-
žat učinit Mnich břevnovský Kaicha? Z Witisla-
na nebo z Moyslana? 
Kdo byli Krok, Kazi, Tetka a Libuše? 
Kosmas (I, 3): „Tento znamenitý muž (Krok) ne-
měl mužské potomky, zplodil však tři dcery, jimž 
příroda udělila nemenší poklady moudrosti, nežli 
jaké dává mužům.“ Kosmas nejprve napíše, že 
Krok neměl syny, ale bezprostředně poté na-
značí, že měl.
Kosmas (I, 4): „Z nich nejstarší se jmenovala 
Kazi, jež Medei z Kolchidy nic nezadala v znalos-
ti bylin a věšteb ani Asklepiovi v lékařském umění, 
poněvadž často způsobila, že Sudičky ustaly od 
nedokončeného díla, a přiměla kouzlem i osud, by 
její vůlí se řídil. (…) Ctihodná byla i Tetka... Ta 
vystavěla a svým jménem nazvala hrad Tetín, po-
lohou velmi pevný, na vrcholu strmé skály u řeky 
Mže. (Za Kosmy se Mží nazývala i Berounka.) 
...učila modloslužebným řádům; a tak mnozí ves-
ničané jsou jako pohané: jeden ctí prameny aneb 
ohně, jiný se klaní hájům... (…) Třetí, věkem nej-
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moci všech ostatních spolku byl brzy zařízen 
dětský útulek v najmutých místnostech doma 
č. 110 ve Farní ulici. Ač byl zařízen ve svých 
počátcích co nejskrovněji, přece jen své blaho-
dárné poslání obstojně plnil. 

Okresní péče o mládež
 Sirotčí spolek byl pak přeměněn v novou 
organizaci Okresní péče o mládež, jejíž působ-
nost byla pak rozšířena i novými odbory. Míst-
ností útulku při rostoucí agendě však napros-
to nedostačovaly, a tak bylo nutno pomýšleti 

na vybudování nového útulku a střá-
dány ihned peníze na uskutečně-

ní tohoto projektu.
 Na naléhavé žádosti 

i osobní zakročení jmeno-
vaných neúnavných čini-
telů byla na novostavbu 
budovy příslušnými mi-
nisterstvy povolena vy-
datná subvence a za 
pomoci peněžních 
ústavů, spolku a obě-
tavosti jednotlivců 
bylo umožněno zakou-
piti rozsáhlý pozemek, 

na němž byla r. 1926 vy-
stavena pěkná, všem po-

třebám vyhovující budova 
Dětského domova. Když byly 

místnosti též náležitě vybaveny, 
tak tam nalezly opuštěné a zane-

dbané děti za pečlivého dozoru obětavé 
pěstounky náhradu za ztracenou rodičovskou 
lásku a péči. Děti cítily se tam také šťastnými 
a snažili se uplatniti v životě, rádi a s povdě-
kem vzpomínají na dobrodiní, které jim domov 
prokázal.
 Těm dobrodincům, kteří umožnili zbudo-
vati toto dílo lásky k bližnímu, budiž jedinou 
odměnou blahé vědomí vykonaného dobrého 
skutku a vděčnost zachráněných dětí. V no-
vém domě plní Okr. péče o mládež svůj dobro-
činný všestranný úkol úspěšně dále. 

Ředitel Tutsch
 Našlo se ovšem dosti lidí, kteří neměli 
pravého pochopení pro tyto intence, ale těm 

může býti zářným příkladem záslužný čin zná-
mého lidumila, ředitele obecné školy Emila 
Tutsche a jeho šlechetné choti, kteří ze sou-
citu vychovali dvě opuštěné dívky od útlého 
mládí a věnovali jim tolik hřejivé lásky a péče, 
jaké by snad nebyli schopni sebepečlivější ro-
diče. 
 Pan ředitel Tutsch byl jako vlídný učitel mi-
lován žáky, o něž se otcovsky staral, snažil se 
zmírniti sociální nedostatky potřebné školní 
mládeže a prokazoval jí rád všechna možná 
dobrodiní. Všechny funkce, jež mu ve veřej-
ném životě byly svěřeny, konal svědomitě se 
vzácnou rozvahou a rozsívá všude jen dob-
ro, všude zanechává stopy svého blahodárné-
ho působení. Jest již mnoho let svědomitým 
městským archivářem a vydal několik brožur 
pojednávajících o historii našeho rodného 
města a kraje;stará se a pečlivě střeží sbírky 
našeho muzea. 

Muzejní spolek
 Muzejní spolek založený v roku 1898, 
před léty jen živořil, teprve za ředitele re-
álky Ad. Erharta poněkud oživil. Při této 
příležitosti třeba s povděkem vzpomenouti 
ochotného a horlivého podporovatele muzej-
ních sbírek Františka Písaříka, obchodního 
zástupce, známého to horlivého vlastence. 
Kdykoliv se vrátil ze svých cest, neopome-
nul se zastaviti ve společnosti v Záloženském 
domě a působilo mu to vždy velikou radost, 
mohl-li se pochlubiti, že se mu podařilo zís-
kati v našem kraji nějaký starožitný hodnot-
ný předmět na obohacení našeho muzea. Za 
své přičinění byl jmenován čestným členem 
spolku. 
 Asi před třiceti lety počala se naše spo-
lečnost tříditi podle politických stran, nasta-
ly nepříjemné třenice, soudržnost společenská 
tím značně utrpěla a práci národní nebyl tento 
rozkol rozhodně na prospěch.
 Podle dávným tradic rozlišovalo se oby-
vatelstvo našeho města ještě před několi-
ka desítkami let na velkoměšťany, měšťany 
a předměšťany. Za velkoměšťany považovali 
se majitelé právovárečných domů na náměstí 
a mnozí ješitní si ještě na tento titul potrpěli. 

pokračování příště

Ženský odbor Národní jednoty
 Všestranné činnosti mužského odboru Ná-
rodní jednoty byl ochotně a vydatně nápomo-
cen ženský odbor, jenž štědrou rukou svých 
obětavých členek prokazoval dobrodiní 
všude, kde se toho jevila nutná po-
třeba. Od založení odboru řídily 
jeho práci paní Teresie Ková-
řová, Julie Rónová, Františka 
Žáková, Františka Kolkopo-
vá, Antonie Podivínská, 
učitelka Marie Fialová, 
Matilda Němcová, Karla 
Brabencová, Emilie La-
mačová, má manželka 
Emilie a jiné členky. 
 Práce ženského od-
boru Národní jednoty po 
stránce hmotné přešla čás-
tečně na Sirotčí spolek za-
ložený r. 1911. Prvním jeho 
předsedou byl soudní rada 
Václav Žůrek, jednatelem soudní 
oficiál Antonín Šméral. Spolek sta-
ral se o osiřelé děti, jež byly svěřovány 
péči v jiných rodinách. Brzy se však ukázalo, 
že je třeba starati se nejen o sirotky, ale též 
o děti z rodin rozvrácených anebo rodičů, jímž 
hmotné poměry nedovolovaly, aby poskytly dí-
těti prostředí pro zdárnou výchovu.
 Také péče o svěřence v rodinné výchově 
ukázala se namnoze nedostatečnou. Bylo pro-
to pomýšleno na zařízení útulku, který by osi-
řelým a nešťastným dětem nahradil ochran-
nou péči starostlivých rodičů. Práce této ujali 
se ochotně známý lidumil a podporoval všeho 
dobrého soudní rada Frant. Članěk, pak Fran-
tiška Kolkopová, choť profesora a Marie Kuče-
rová, učitelka mateřské školky.
 Za jejich vedení, jejich přičiněním a za po-

mladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Li-
buše. Ta vystavěla též hrad tehdy nejmocnější 
u lesa, jenž táhne se ke vsi Zbečnu, a podle svého 
jména jej nazvala Libušín. ...dávajíc rozkazy pro-
zřetelné, jako by byla mužem. Ale poněvadž ni-
kdo není úplně blažen, žena tak znamenitá i chvá-
lyhodná... byla prorokyně.“
Koho máme vidět za Krokovou dcerou Kazi? 
Domnívám se, že již výše jmenovaného Kaicha. 
Jméno Kaich je zřejmě od jména Kain (jako 
je brach od bratr a kmoch od kmotr). Snad 
jde o pozdějšího Vratislava (možná o Witisla-
na nebo Moyslana z Fuldských análů). Je hrad 
Tetín Vyšehrad?
Tetka jako jméno obecné je příbuzná, ale není 
dcerou. Zde jako muž nebude synem. Soudím, 
že Tetka je Strojmírem (Spytihněvem?). Stala-
-li se Strojmírova dcera nebo sestra manželkou 
„Kazi“ (Vratislava?) nebo „Libuše“ (Václava?), 
mohl se tak Strojmír stát jejich příbuzným 
(Kosmovou Tetkou).

Kdo je Libuše? Je za ní v této epizodě schován 
Václav? A jeho hrad je Pražský hrad (ne Libu-
šín u Kladna)? 
Proč se Kosmovi mohlo jméno Libuše pro Vác-
lava hodit?
1. Podle M. Knappové znamená jméno Libuše 
(s. 388) „milovaná, líbezná, milá“. A milovaným, 
líbezným, milým měl světec Václav být.
2. Čás Lib- obsahuje stejné souhlásky jako jmé-
no Abel. Kaich byl ideovým strůjcem zabití 
Václava (Abela).
3. A jaký význam by mohla mít část -uš? M. 
Majtán uvádí u vysvětlování jména řeky Uh, 
že jedním z významů může být (1982, s. 315) 
„řeka tekoucí k jihu“. (Hláska h se může změ-
nit na ž, š; viz Užhorod.) Takovou řeku bych 
hledal v Moravě nebo Dyji. Odtud, z nějakého 
hradiště, mohl Václav pocházet.
Co znamená, že podle Kristiána byl Kaich (= 
Oldřich? = Vratislav?) kněz a podle Kosmy za-
vedla Kazi (Kaich) pověrečnou nauku a Libu-

še  (Václav) byla prorokyně? Kosmas v Kroni-
ce Dětmara z Merseburku píše (s. 172, 173): 
„V kraji Ratarů stojí hrad Riedegost. ...obklopuje 
ho hluboký les, pro obyvatele posvátně nedotknu-
telný. (…) V hradu se nalézá jen jediná, dřevěná 
a bohatě zdobená svatyně... (…) Uvnitř ovšem sto-
jí božstva vytvořená lidskou rukou... Nejvyšší nese 
jméno Svarožic, zejména toho všichni pohané po-
slouchají a uctívají. Z řad urozených jsou vybíráni 
kněží, kteří bedlivě dohlížejí na to, aby vše řádně 
probíhalo. Když se scházejí, aby se k těm idolům 
modlili nebo aby mírnili jejich hněv, kněží sedí, za-
tímco ostatní stojí kolem, potají si šeptem povídají 
a rozechvěle hrabou v zemi, aby odtamtud vytáhli 
věštné kamínky, ze kterých by zjistili jistý výsledek 
nejistých věcí. (…) ...věštbami s kameny a koněm... 
místní kněží zkoumají, jakou obětí uspokojit bohy.“
Soudím, že Riedegost je Radhošť a Kazi 
(Kaich) a Libuše (Václav)mohly v mládí patřit 
mezi uvedené kněze.
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První srpnový víkend proběhl v areálu Střel-
nice, za krásného počasí, již VI. víkendový po-
byt pro děti. V letošním roce se zúčastnilo 44 
dětí. Pobyt začal v pátek vztyčením táborové 
vlajky. Poté hlavní vedoucí Eda Jeniš rozdělil 
děti do tří družstev podle barvy:
ŽLUTÁ –  Eda Jeniš, Jana Macková, Da-

nek Slouka, Jitka Foretová
MODRÁ –  Jarda Mlčoch, Jana Jenišová, 

Roman Hňoupek, Verča Kout-
níková

ČERVENÁ –  Jirka Živný, Hela Neuerová, Pa-
vel Foret

Po rozdělení do družstev měla každá skupina 
za úkol vymyslet si svůj pokřik – některé byly 
opravdu vydařené (např. žlutí – PO ROCE 

JSME ZASE TADY, HOLKY, KLUCI ŽÁDNÍ 
SRABI. ŽLUTOU BARVU CTÍME VŠICHNI. 
NEJSI ŽLUTÝ? RADĚJ ZTICHNI! VŠICHNI 
RÁDI SOUTĚŽÍME A VÁS S KLÍDKEM PO-
RAZÍME. MÁŠ-LI K TOMU NĚCO MÁLO, 
UKAŽ CO BY ZA ŘEČ STÁLO.)
Následovala spousta táborových her a pozná-
vání přírody, vojenské přepadení tábora, výlet 
na farmu dojnic v Rakové u Konice, předsta-
vení KK Jaroměřice s jejich pejsky, večerní 
karneval v maskách, velká šipkovaná a hledá-
ní „kešek“ v okolí, modeláři z Velkých Opa-
tovic, prostě spousty zábavy na víkendové tá-
boření.
V neděli odpoledne se již děti se převlékly 
do nabatikovaných triček a naposledy v le-
tošním roce zahoukala táborová siréna. Za 

pobyt jsme děti odměnili diplomy a medaile-
mi, stáhli jsme vlajku a zazněl poslední po-
křik. Ještě jsme se společně vyfotografovali, 
děti si šly pro zmrzlinu, a pak se rozutekly 
k rodičům.
Hlavní vedoucí děkuje kuchařkám, které se 
o nás po celý pobyt vzorně staraly – Zdeně 
Šebkové, Simoně Šebkové a Janě Koutníko-
vé, všem vedoucím, organizátorům a ostat-
ním, kteří přiložili ruku k dílu. Dále děkuje-
me AVZU Biskupice bez kterého by se tento 
pobyt nemohl konat, spolupořadateli a hlav-
nímu sponzorovi OÚ Biskupice, všem ma-
minkám, které upekly buchty, paní Zechové 
za výbornou rajskou omáčku, paní Kolářo-
vé za domácí šťávu, kynologickému kroužku 
Jaroměřice , modelářům z Velkých Opatovic, 

Pepovi Podlezlovi, 
Zdeňkovi Sekerkovi, 
Petrovi Navrátilovi 
z Jevíčka, Marsu Je-
víčko a všem ostat-
ním, kteří podpořili 
chod tábora.
Dětem děkujeme za 
účast a těšíme se na 
příští rok.
Fotogalerii a celou 
reportáž z tábora 
naleznete na www.
biskupice.cz
Jenišová Jana, za or-
ganizační tým tábora

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

VI. víkendový pobyt pro děti 3.–5. 8. 2012
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Společenská 
rubrika  

srpen 2012
Naši jubilanti

František Machálek

Václav Žáček
Všem jmenovaným 
jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešel

Jan Jakab
Upřímnou soustrast.

Mateřská škola 
Biskupice oznamuje,  

že pro školní rok 
2012/2013 má 

volná místa 
pro vaše děti
Přihlášky můžete vyzvedávat v ma-
teřské škole nebo na obecním úřadě 
Biskupice do 31. srpna.

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

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

Kontakt:
ms.biskupice@seznam.cz 

tel. 776 583 015

Nabídka 
stavebních 
míst v obci 
Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prode-
ji poslední zainvestovaná stavební 
místa v nové lokalitě pro 15 RD – 
parcelu č. 199/26 o výměře 857 m2 
a parcelu č. 199/27 o výměře 879 
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

POZVÁNKY NA ZÁŘÍ
AVZO Biskupice pořádá v sobotu 1. září v are-
álu Střelnice od 16:00 hod.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
PRO DĚTI,
které se zúčastnily víkendového pobytu.
Občerstvení zajištěno. Děti dostanou DVD 
z pobytu.

AVZO Biskupice pořádá 15. září v areálu 
Střelnice od 13:00 hod.

PODZIMNÍ TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉ
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořada-
telé.

AVZO Biskupice pořádá v sobotu 29. září 
v areálu Střelnice od  9:00 hod.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
POSLEDNÍ SMEČ
Pečené makrely. Srdečně zvou pořadatelé.

Kaléšek 2012
14. ročník Biskupického kaléšku, který se uskuteční  

v sobotu 6. října 2012, se blíží. 

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

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

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

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

Organizační tým kaléšku
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Kulturní dům Chornice
Podzimní sezónu akcí pořádaných 
v místním kulturním domě zahájíme di-
vadelním představením, které pro nás 
sehraje divadelní soubor z Městečka 
Trnávky. Předběžně je toto představení 
plánováno na druhou polovinu měsíce 
října. Bližší informace uvedeme v příš-
tím vydání zpravodaje.

ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Kinematograf 
bratří Čadíků

Toto léto jsme se už po páté sešli na pro-
mítání pod širým nebem.  Zkraje se zdálo, 
že nám počasí příliš nepopřeje, ale nakonec 
jsme ani jednou nezmokli.  To ocenili ne-
jen návštěvníci, ale také místní rybáři, kteří 
připravili pestrý výběr chutného občerstvení 
a tak se i dobře prodávalo. Stejně jako každý 
rok, vybírali pracovníci kinematografu dobro-
volné vstupné, jehož výtěžek byl vždy použit 
na charitativní účely. Letošní sbírka poslou-
ží k nákupu speciální plošiny pro vážně ne-
mocného Martina Zelinku ze Žatce, kterému 
toto zařízení umožní navštěvovat II. stupeň 
základní školy. V Chornicích se tentokrát po-
dařilo vybrat částku 16 362 Kč. Děkujeme 
všem, kteří přispěli a také těm, kteří pomoh-
li s organizací tohoto kulturního podniku.  
Za rok nashledanou.

Kabelová televize 
Chornice

Dne 27. 8. 2012 byla všem uživatelům interne-
tu po kabelové televizi v Chornicích navýšena 
rychlost připojení k internetu pro stahování 
dat ze stávajících 2 Mbit/s na 15 Mbit/s při 
zachování stávající ceny. Toto navýšení bylo 
možné uskutečnit z důvodu napojení kabelo-
vé sítě v Chornicích optickým kabelem pří-
mo na telekomunikační objekt společnosti 
CE Colo a.s. v Praze. Další navyšování pře-
nosové kapacity pro internet do Chornice  
je z tohoto důvodu dlouhodobě zajištěno. 
Dále se připravuje na kabelové televizi 
v Chornicích  zavedení digitálního vysílá-
ní televize v systému DVB-T. Do 30. října 
2012 budou v síti šířeny programy z Multi-
pexu 1 a 2. V případě multipexu 1 se jed-
ná o veřejnoprávní multiplex který, obsa-
huje programy ČT 1, ČT 2, ČT4 a ČT 24. 
V tomto multiplexu jsou dále i rozhlasové 
stanice ČRo (ČRo 1, ČRo 2 - Praha, ČRo 3 
- Vltava, ČRo 6, ČRo D-Dur, ČRo Leonar-
do, ČRo Radio Wavw, ČRo Rádio Česko). 
Multiplex 2 šíří komerční stanice TV Nova, 
Nova Cinema, Prima COOL a TV Barrandov.
Do  30.  října 2012  dále  dojde  k  rozšíření  
analogové  programové  nabídky o nový
televizní program TV Fanda.
Věříme, výrazné zrychlení internetu i rozšíře-
ní programové nabídky v síti kabelové televi-
ze obyvatelé Chornice příjemně potěší.

Ing. Ervin Wacník
jednatel společnosti Kabelová televize CZ s.r.o.

Základní škola Chornice
V polovině prázd-
nin byly zahájeny 
práce na výměně 
oken a vchodových 
dveří na budově 
I. st. ZŠ v Chorni-
cích.  Dodavatelem 
zakázky byla vy-
brána firma VPO 
Protivanov, která 
nabídla nejvýhod-
nější cenu a nejlepší kvalitu použitých pro-
filů. Obci Chornice se na tyto práce podaři-
lo získat dotaci prostřednictvím Místní akční 
skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., 
ze které bude uhrazeno 90 % z uznatelných 
výdajů.  Celkové náklady na výměnu oken 
i dveří byly oceněny částkou 464.724 Kč. Prá-
ce byly odvedeny rychle, takže se stihlo ještě 

vymalovat a připravit bu-
dovu k provozu v novém 
školním roce, do které-
ho přejeme našim žákům 
hodně úspěchů.

Škola začíná
Prázdniny končí a je tady opět nový školní rok. 
Připomeňme si, poslední měsíc toho minulého. 
Žáci I. stupně prožili projektový den „Z pohád-
ky do pohádky.“ Na II. stupni se konaly ex-
kurze: historické poznávání Moravské Třebové 
a tematické vycházky zaměřené na místní eko-
systémy (Vráženský rybník, louky , řeka). Žáci 
6. a 7. třídy získali spoustu informací a zážitků 
na Ekofarmě v Bělé. Předposlední školní den se 
žáci zúčastnili dne „Dětství bez úrazu.“ Nápl-
ní a smyslem tohoto dne bylo pochopit, že na 
nás v každodenním životě číhá spousta nástrah, 
např. silniční provoz, neznámé osoby, manipu-
lace s každodenními spotřebiči; prázdninové ná-

strahy např. nebezpečí při koupání, táboráky, 
jedovaté rostliny a neznámé nalezené předměty.
Ke konci školního roku patří neodmyslitelně 
školní výlety. Žáci I. stupně poznávali krásy 
vlasti v Toulovcových maštalích. Žáci II. stup-
ně během jednoho navštívili zámek Náměšť na 
Hané, skanzen Cholina, zámek Úsov, Mladečské 
jeskyně a arboretum Bílá Lhota. Byla to ochut-
návka z různých oblastí, každý si určitě přišel 
na své. To je ohlédnutí za měsícem červnem. 
Některé akce během školního roku by se jistě 
nemohly uskutečnit bez podpory obecního úřa-
du a některých sponzorů. Velká akce pro žáky 
II. stupně se uskutečnila zájezdem do Itálie za 
poznáním její historie. 

A co nový školní rok?
V září přivítáme 10 nových prvňáčků. Pobyt ve 
škole všem zkvalitní řada novinek. V září nám 
nainstalují novou interaktivní tabuli a žáky pře-
kvapí i mnoho nových pomůcek. 
V loňském roce byli žáci naší školy úspěšní 
a dařilo se jim, takže věřme, že úspěšná práce 
nás čeká i v tom novém školním roce a přejme 
si, aby se naší škole opět dařilo. O práci naší 
školy Vás budeme pravidelně informovat.

Škola v průběhu prací
a po dokončení
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Naši jubilanti
v měsíci září 2012

Jaroslava Večeřová
Alois Janda
Zdeněk Krafiát
Alois Machálek
Milada Vozničková
Jaroslav Holub
Milada Davidová

Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Julie Anna Toulová

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a radosti.

Tuky do kanalizace nepatří
V poslední době řeší provozovatel kanalizace 
v Chornicích problém se zvýšeným množstvím 
tuku, který se dostává kanalizací až do čistírny 
odpadních vod. Proto je otištěna následující in-
formace, která je určena především domácnostem 
napojeným na ČOV, ale zároveň platí i obecně.
Základní podmínkou bezpečného a hospodárné-
ho provozování kanalizační sítě je respektování 
požadavků kanalizačního řádu. Tento dokument 
stanovuje pravidla pro užívání stokové sítě a vy-
mezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod 
do veřejné kanalizace. Pro každého producenta 
odpadních vod platí především zásada, že kanali-
zace slouží pro odvádění odpadních vod, nikoliv 
pro likvidaci odpadů, ať už pevných nebo teku-
tých. To se týká mimo jiné i často diskutované 
problematiky tuků a olejů v kanalizaci. V čem 
spočívají rizika nadměrného vypouštění tuků 
a olejů do kanalizace? Ochlazované tuky vytvářejí 
v kanalizaci tuhé nánosy, které snižují její prů-
točnost a v extrémních případech mohou zapří-
činit i její ucpání. Na čistírně odpadních vod pak 
způsobují problémy provozu strojně-technologic-
kého zařízení a negativně ovlivňují čisticí proces. 
Nápravná opatření, která následně musí provozo-
vatel kanalizace realizovat, zbytečně odčerpávají 
finanční prostředky určené na provoz a údržbu 
kanalizace. 
Kanalizační řád přímo nezakazuje vypouštět 
vodu s tuky z domácností, avšak povolené kon-
centrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou 
tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do od-
padů vyplývá. V případě domácností je správným 
řešením shromažďování tohoto odpadu v nádo-
bách a následné odevzdání ve sběrném dvoře. Vy-
pouštění odpadních vod s obsahem tuků a olejů 
do veřejné kanalizace v rozporu s výše uvedenými 
zásadami, tzn. v rozporu s kanalizačním řádem, 
je klasifikováno jako neoprávněné vypouštění do 
kanalizace a podléhá sankcím. 

VHOS a.s. Moravská Třebová

  
  

  

Zveme  Vás  na  besedu  

ZÁŽITKY  Z  UGANDY  
Studentka  sociální  práce  bude  povídat  o  svém  pětiměsíčním  pobytu  v  africké  zemi  

v  sobotu  15.  září  2012  v  16  hodin  

v  kulturním  domě  v  Chornicích  

  

  Úspěchy SDH Chornice
Během letošního léta se členové  Sboru dob-
rovolných hasičů Chornice zúčastnili několika 
soutěží a z většiny z nich si přivezli ocenění.
Na 18. ročníku hasičské soutěže o putovní po-
hár v Nedošíně obsadili naši muži 1. místo 
a vytvořili rekord tratě. Chornické dorostenky 
se zůčastnily ve dnech 23. a 24. června kraj-
ského kola v požárním sportu v Mladkově, 
kde se umístily na pěkném 7. místě.
Při Nočním boji v Rovni získali hasiči v kate-
gorii veterání 1. místo a muži 7. místo z 22 
zúčastněných družstev.
3. místo obsadili muži v soutěži O putovní 

proudnici v Hartinkově a pěkné 3. místo také 
25. srpna na závodech Dzbelecká osma.
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za 
dosažené výsledky a reprezentaci sboru dob-
rovolných hasičů i naší obce.
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Obec Jaroměřice

Vzpomínka
9. září 2012
Je tomu 5 let, co-
nás navždy opus-
tila naše milovaná 
maminka, babička 
a prababička
paní 

Věra Vykydalová.
Stále vzpomínají syn Emil s rodinou, dcera 
Věra s rodinou, dcera Jaroslava s rodinou.

Letní škola paličkování 6.–17. 8. 2012

Letní podvečer na Dvoustovce 

Dva týdny patřila výstavní síň ženám, které 
zvolily za cíl své dovolené zdokonalení v tvor-
bě paličkované krajky. Intenzivní týdenní prá-
ce ve dvou kurzech se stala již příjemnou sou-
částí léta jak pro lektorku ing. Ivu 
Vanžurovou, více či méně pokročilé 
krajkářky a konečně i pro Centrum 
života a podnikání a obec Jaroměřice.
Na herdulích bylo zhotoveno množ-
ství náročných krajek, které ozdobí 
domovy nebo oděvy. Především potě-
ší samotné výtvarnice, které ve vese-
lé společnosti a za odborného vedení 
dokázaly vytvořit krásné dílo a při-
tom se dokonale odreagovaly od běž-
ných denních starostí.
Pro zpestření týdenního pobytu na-
vštívily letos po „vyučování“ Arbo-
retum v Borotíně a Sklárny Morávia 

Před sobotou i po sobotě bylo slunné horké 
počasí. Pouze v dlouho plánovaném termínu – 
v sobotu 11.8.2012 - si od rána sluníčko hrálo 
s deštěm na schovávanou. 
Přípravy na příjemné venkovní po-
sezení ve dvoře musely být nako-
nec přesunuty do výstavní síně. To 
změnilo celý program akce. Hud-
ba byla odvolána, barmanská šou 
se neuskutečnila. Komu stísněněj-
ší podmínky nevadily, byly dámy 
z Mohelnického spolku ručních ře-
mesel. 
Jejich módní přehlídka se stala sou-
částí probíhající Letní školy paličko-
vání. 
Jaroměřická lektorka ing. Iva Vanžu-
rová s mohelnickými krajkářkami již 
několikrát spolupracovala a doporučila ukáz-
ku jejich tvorby. 
Obecenstvo vidělo nápaditou a vkusně za-
komponovanou paličkovanou krajku do růz-
norodých oděvů, kabelek či klobouků.
Příjemné dámy sklidily obdiv a zasloužený po-
tlesk. 
Překvapením podvečera bylo vystoupení ori-
entální tanečnice – paní Mileny Popelkové. 
V místě svého bydliště vystupovala poprvé, 
ale přesvědčila, že obavy byly zbytečné, ne-
boť i její vystoupení bylo odměněno potles-
kem. Nakonec část skupiny Homoguru a host 
Dalibor Mucha přece chvíli pro zpříjemnění 
zahráli.
Míchané nápoje  Mgr. Kamila Hégra  v chlad-
ném počasí „nešly na dračku“ , ba i těsto na 
langoše pořadatelkám ze Sboru pro občanské 
záležitosti zůstalo nezpracované.

Svoz odpadů
Dne 21. září 2012 bude proveden: 

Svoz drobného nebezpečného 
odpadu z domácností

Svoz elektrozařízení a pneumatik
Nový Dvůr –  autobusová zastávka 

16:00 hod.
Jaroměřice –  náves 16:30 hod.

Svoz směsného odpadu
velkoobjemové kontejnery budou 
přistaveny v pátek dne 5. října 
2012 a odvezeny budou v pondělí 
8. října 2012.

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci září se významného jubilea dožívají
Pudík Ludvík
Kostrubaničová Ludmila
Dolejší Zdenka
Šnobl Alois
K významným narozeninám  
všem oslavencům přejeme  
pevné zdraví a osobní spokojenost.

Do Jaroměřic přibyli noví občánci
Adéla Greplová 
Tomáš Krikl
Novorozeňátkům a jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví a společných radostí.

v Úsobrně k velké spokojenosti .
Od 2. září začíná již 5. ročník celoročního kur-
zu v Jaroměřicích, jenž 1x měsíčně navštěvuje 
cca 10 účastnic.

Nevadí... příště pršet jistě nebude! 
O to více děkují všem neodrazeným hostům 
za účast.

Pexesový turnaj
se stal nedílnou součástí prázdnin v Jaroměři-
cích. Je pravda, že se dětem nějak nechtělo 
vstávat a na desátou 2. srpna 2012 jich nepři-
šlo tolik jako vloni, ale i mezi 15ti účastníky 
vznikly vyrovnané „souboje“. Hlavní a osvědče-
nou portkyní byla opět paní vychovatelka Soňa 
Valentová. Ze všech tří kategorií se absolutní 
vítězkou stala Adriana Ženožičková z Velkých 
Opatovic. Po celé dopoledne se děti zabavily 
a našly mezi sebou nové přátele.
Letošní raritou byla účast pěti dětí z Francie 
ze dvou rodin. Doposud se vůbec neznaly, ač 
jezdí do Jaroměřic na prázdniny pravidelně. Ja-
roměřické děti tak mohly slyšet komunikaci ve 
francoužštině. Při pexesu ale jazyková bariéra 
vůbec nevadila.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc září 2012, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
Do 6. září, VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH  Příjem knih je omezen z důvodu již 
velké zásoby
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky. Manipulační popla-
tek při koupi od 1,- do 5,-ti Kč.
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti, sponzo-
rovaná Euromedia Group k. s.,
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ vyhodnocení sou-
těže bude zveřejněno do 11.9. 
na nástěnce, v knihovně, v ZŠ a na www.jarome-
rice.knihovna.cz. Vyhodnocené děti se podle mož-
ností dostaví ve středu 12.9. 2012 ve 14.00 hodin 
do knihovny.
2.9. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou, zahájení 
5.ročníku pro začátečníky a pokročilé
7.9. pátek, 18.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy obrazů ing.Václava Marka, jaromě-
řického rodáka, kulturní vystoupení hudební skupiny 
s Jakubem Müllerem, připraveno malé občerstvení
8.9. – 8.10. Výstava obrazů ing.Václava Marka
zpřístupněno v době provozu knihovny, vstupné dob-
rovolné
8.9. sobota,  9.00 – 12.00 hodin, zadní místnosti ve 
dvoře ( bufet)
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA, sběr vyřazeného šatstva aj. 
potřeb dle zveřejněného plakátu
10. - 25.9. CŽP v době provozu knihovny
Přijímka objednávek na podzimní květiny ze zahrad-
nictví p.Kohoutka z Vanovic
macešky 6,- Kč, chryzantémy 50,- až 150,- Kč, jiné druhy 
dle objednání, prodej ve čtvrtek 27.9.2011
10.9. pondělí, od 15.00 hodin, klubovna CŽP
Zahajovací hodiny kurzu angličtiny pro začátečníky 
a pokročilé s ing.L. Charvátovou
11.9. úterý, 17.00 hodin, klubovna CŽP

Zahajovací hodiny kurzu němčiny pro začátečníky 
a pokročilé s Mgr. B. Bohatcovou
14.9. pátek KNIHOVNA UZAVŘENA
15.9. sobota a 16.9. neděle
PODZIMNÍ  JAROMĚŘICKÁ  POUŤ na Povýšení 
Sv. Kříže
sobota 17.00 h – Křížová cesta od Dolního kostela 
a Mše svatá na Kalvárii
neděle 8.30 a 10.30 h - Mše svatá na Kalvárii
     14.00 h - Požehnání s ostatky Sv.Kříže na Kalvá-
rii, stánek s duchovní literaturou a sakrálními předměty
17.9. pondělí, 17.30 hodin, VS
Pilátes, zahajovací hodina cvičení s Mgr. Janou Kame-
nou
27.9. čtvrtek, VS, 11.00 - 15.00 hodin
Prodej objednaných macešek a chryzantém ze za-
hradnictví p. Kohoutka z Vanovic
27.9. čtvrtek, odjezd autobusu fa.Matocha od zastávek 
ČSAD do Olomouce,
Biskupice 16.50 h, Jevíčko 17.00 h, Jaroměřice 17.10 h
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci na muzi-
kál Noc na Karlštejně,
vstupné 330,- + jízdné 75,- celkem 405,- Kč, studenti 
165,- + jízdné 75,-  celkem 240,- Kč
závazné přihlášky se přijímají v knihovně do 13. září 
2012
30.9. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
Připravujeme:
1. -7. 10. TÝDEN KNIHOVEN 2012
Registrace nových členů zdarma
2.10. úterý, 10.30 hodin, knihovna- VS
Setkání maminek a dětí v knihovně, „Knihy pro nej-
menší – odb.literatura pro maminky“
3.10. středa, cca 10.30 hodin v ZŠ
Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, autogra-

miáda, možnost koupi nových knih autorky á 150,- Kč, 
vítáni budou i dospělí příznivci této oblíbené spisova-
telky
4.10. čtvrtek, 18.00 hodin, VS
,,Peruánské a bolivijské Andy“, cestopisná beseda 
s cestovatelem RNDr. Ivo Müllerem
5.10. pátek, 15.00 hodin, VS
Kytičkování – záložky do knížek z bavlnek, vlny nebo 
jiných různých materiálů
výtvarná dílna pro děti i dospělé s paní Marií Bed-
nářovou, 
vstupné 20,- Kč + malá hodnota spotř.materiálu. Vše-
chen materiál bude k dispozici.
5.10. pátek, 17.30 hodin, VS
Astrohrátky s paní Alenou Málkovou, harmonizace 
vztahů, vývoj  Mayského roku 2012, vstupné 150,- Kč
7.10. neděle, 14.00 hodin, sraz před Zámkem 
Procházka Jaroměřicemi s výkladem historika Mgr. 
Michala Schustera,
zakončení v Loretánské kapli na Kalvárii koncertem
17.00 hodin Koncert pěveckého sboru SCHOLA, ve-
deného Mgr. Petrem Pávkem
Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
ZUMBA s Gábi ve sportovní hale  
Pátky     od 17.30 hodin
Případné změny budou oznámeny, kontakty Obecní 
knihovna 546 604 183, 461 325 300, 776 552 246 
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

Motto: Ctím tělo, které je naším kořenem zde na Zemi,
 ctím duši, neboť ta umí milovat a uvědomovat si, 
  ctím ducha, neboť bez víry v něco, co nás samotné předchází, by mnoho věcí zůstalo nepřekonatelných.
Nabízím konzultace, psychoterapii hlubinného typu, rebalancing masáže, meditace a relaxace.
Psychoterapie: V psychoterapii lze najít důvěrný a bezpečný prostor, kde lze sdílet vše, co má člověk 
na srdci. Psychoterapie je cestou duše, člověk se vydává sám sobě, a tedy tomu, co po něm jeho duše 
žádá. Může se zde zabývat svými konflikty, vztahovými problémy, tělesnými symptomy, problémy se zá-
vislostí, depresí a úzkostmi, podpořit svůj tvořivý potenciál, hledat nové vnitřní zdroje energie a oživení 
atd. Psychoterapie se zabývá hledáním smyslu v tom, co se člověku v životě děje. 
Prastará moudrost - „Jak uvnitř, tak i navenek“ – hovoří o tom, že náš vnitřní svět se projevuje i ve vněj-
ším světě a naopak z toho, co se děje navenek, můžeme číst o svém vnitřním světě… proto se vyplácí 
věnovat pozornost sám sobě a svým vnitřním procesům. 
Rebalancing je forma terapie, která se orientuje na tělo a jejím cílem je zlepšení vztahu k tělu a nasto-
lení rovnováhy mezi tělem, pocity a duchovními postoji (re-balancing). Je to jedinečné spojení masáže, 
uvolnění vaziva, mobilizace kloubů, práce s dechem a energií a uvědoměním svého těla. 
Je možné absolvovat celé tzv. desetisezení, zaměřené na určitá témata, nebo jednotlivé sezení.
Cena konzultace: 1 hod 300 Kč  Cena masáže: 1 hod 300 Kč, 1,5 hod 400 Kč
Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka a psychoterapeutka (s praxí v psychiatrické léčebně 
Lnáře, absolvovala jsem Rebalancing výcvik 4 roky a skupinu Ženská síla 2 roky u Viramano Wermund, 
momentálně dokončuji výcvik ČSAP). Kontakt: mob. 775 611 617; martina.kasparkova@seznam.cz

Zájezd za památkami Unesco, tentokrát do Valtic a Lednice
Vyjímečně nádherný výlet po několika přede-
šlých propršených zájezdech byl všem účastní-
kům odměnou v sobotu 4.srpna 2012.
Pan Jan Valíček se opět ujal průvodcovského 
slova již během cesty na Jižní Moravu mj. připo-
mněl všechny společné zájezdy:
Litomyšl, Vídeň 2008, Olomouc, Řím 2009, Kut-
ná Hora, Paříž 2010, Kroměříž, Bratislava 2011, 
Krakov, Osvětim 2012. To je již úctyhodný výčet 
navštívených míst v naší republice i v zahraničí.
Pro letošek byly zvoleny moravské dominaty  - 
centrum bohaté vinařské oblasti Valtice a po-
hádkově krásná Lednice. Významné a hodnotné  

Nabídka stavebních 
míst v obci Jaroměřice
Obec Jaroměřice nabízí k prodeji zain-
vestovaná stavební místa v lokalitě „Za 
Tvrzí“ ještě pro 9 rodinných domů:
- p. č. 166/25 o výměře 700 m²
- p. č. 166/26 o výměře 722 m²
- p. č. 166/28 o výměře 874 m²
- p. č. 166/29 o výměře 1034 m²
- p. č. 166/30 o výměře 884 m²
- p. č. 166/32 o výměře 1087 m²
- p. č. 166/35 o výměře 818 m²
- p. č. 166/36 o výměře 838 m²
- p. č. 166/37 o výměře 1091 m²
Cena 150,- Kč/m2
Další informace na tel. 461 325 720, 
461 327 813, www.jaromerice.cz
Doručení písemných žádostí:
Obec Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1,  
email: obecjaromerice@cmail.cz

památky v obou městech zanechal k obdivu rod 
Lichtenštejnů. 
Vinice, kolonáda Reistna, Valtický zámek, no-
vogotický zámek v Lednici s historickým skle-
níkem a vzorně udržovaným parkem, Minaret 
– to vše jsou dnes již nezapomenutelné vzpo-
mínky. 
Od roku 1996 je Lednice jakožto součást Lednic-
ko-valtického areálu zapsaná na Seznam světové-
ho kulturního a přírodního bohatství UNESCO.
S panem Valíčkem i s dopravou pana Matochy 
jsou zájezdy vždy hodnoceny na jedničku. Tento-
krát byl i díky sluníčku s hvězdičkou.
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Vzdělávání a překlady Hrazdira
Nabízím kurzy anglického jazyka v Jevíčku pro začátečníky i pokročilé. 
Kurzy otevíráme v říjnu 2012. Pro prvních 5 přihlášených 10% 

sleva (např. 90 min. nyní 81 Kč/osobu). Více informací na 
www.vzhr.cz nebo tel. č. 773 589 646. 

M a j a M a s á ž e
Akce: První návštěva za 50 %

Zadní 636, 569 43 Jevíčko, tel.: 734 371 836, www.majamasaze.cz

PRONAJMU DRUŽSTEVNÍ BYT 2 + 1 V JEVÍČKU. 
Mobil: 774 500 442.

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

POZOR ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY
Bazar nejen nábytku Jaroměřice

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

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

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
 
 

 

ZÁKUSKY OD VÝROBCE ZE SVĚTLÉ 
 

Po zavřeno  
Út     900 - 1200     1230- 1800                                                         
St   900 - 1200     1230- 1800                                                         
Čt     900 - 1200     1230- 1800                                                         
Pá   900 - 1200     1230- 1800                                                         
So   800 - 1100 1300-  1800  
Ne      - - - -         1300- 1800  
 
                                                                                                            

 
 

Velký výběr kávy CORSINI Café 
Kenya, Brasil, Colombia, Decaffeinato, Organic, Jamaica 

 
Horké čokolády BARBAGLIATA 

Čaje GOLDEN BRIDGE 
Zmrzlinové poháry 

Mléčné koktejly 
 

RE/MAX Accord

tel.: 608 134 358

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

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

RE/MAX Accord

aktuálně nabízí

- bezplatné konzultace

- profesionální přístup zkušených realitních odborníků

- právní zajištění

- kompletní servis až do dokončení transakce

Nabízíme 

Accord

608 134 358Cena: 870.000 Kč 608 134 358Cena: 650 000 

Zde může
být Vaše

nemovitost

Vysoká u Jevíčka. Chata 3+1 s garáží, k rekreaci
i trvalému bydlení v klidné části přírodního parku.
Voda, elektřina, ÚT, krb, udírna, zahrada.

Byt 2+1, 61m2, po rekonstrukci. VÝBORNÝ stav !!,
Anuita 0,-Kč!! Rekonstrukce 2006, Bez dalších
nutných investic. Nízké náklady !!


