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Fotoaktuality

Oprava prasklého mostu na R43

Zlatá svatba Drobníčkovi

Nalezení vrcholu Kumperku

VII. Městský ples
Již tradičně se stává, že Městský ples v Jevíč-
ku je jinak dramaturgicky pojatý od Morav-
ské Třebové až po Boskovice. Nebylo tomu 
jinak ani letos. Prioritou bývá to, že dáváme 
v programu prostor zejména žákům nebo ab-
solventům ZUŠ. Stejně jako loni nám zatanči-
li žáci tanečního oboru ZUŠ Jevíčko pod ve-
dením Aleny Dosedlové. Jsou to právě oni, 
kteří zvedají účastníky plesu ze židlí, a ti pak 
nešetří potleskem. Prostor v nadupaném pro-
gramu dostala i skupina DEFEKT, která roz-
tancovala všechy věkové kategorie. Klasické 
tance nám předvedli žáci ZUŠ Moravská Tře-
bová a každý si jistě zavzpomínal na příjem-
né hodiny strávené v tanečních. V letošním 
roce jsme měli i novou taneční skupinu AK-
CENT z Blanenska – dobrá parta dobrých 
muzikantů. Na zahájení plesu přijal již po-
druhé pozvání pan farář Tomáš Káňa a tak 

jsme společně s majitelem Hotelu Morava 
Petrem Janíčkem ml. a moderátorkou plesu 
Silvií Miklošovou připili všem účastníkům. 
Třešničkou na dortu bylo vystoupení Felixe 
Slováčka, kterého do Jevíčka přijel pozdravit 
náš kamarád Láďa Kerndl a při této příleži-
tosti zazpíval. Ve velké soutěži o ceny se obje-
vily velice zajímavé a hodnotné výhry. Ta prv-
ní, poznávací zájezd do Francie na Azurové 
pobřeží pro 2 osoby, zůstala v Jevíčku. Velké 
poděkování patří Mirku Horkému a jeho par-
tě, kteří celou akci sponzorsky zvučili a Petru 
Janíčkovi ml. za vytvoření příznivých ekono-
mických podmínek. Ples se uskutečnil i díky 
finančním sponzorům, mezi které patřily ze-
jména firmy KERAX a MOLAT. Chtěl bych 
poděkovat všem spolupracovníkům za orga-
nizaci plesu. 

Ing. Roman Müller, starosta
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provoz interní 
ambulance 

Od 1. 3. 2013 opět ordinuje
Po–St 7:30–15:30
na původní adrese

K. H. Borovského 586, Jevíčko
Objednat se je možno 
na tel. 464 620 203

Otevření senátní kanceláře ve svitavách
Senátor Martínek otevřel ve Svitavách za 
účasti starostů a dalších hostí z veřejného 
života v regionu svou senátorskou kancelář.
Senátor navazuje na práci svých předchůdců 

Daňové a finanční informace
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 
za rok 2012 od OSSZ Svitavy
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 
2012 a pokyny k vyplnění přehledu o pří-
jmech a výdajích OSVČ za rok 2012 je mož-
né si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku na po-
datelně. 

Formuláře tiskopisů za rok 2012 od 
Finančního úřadu pro Pardubický 
kraj, Územní pracoviště v Moravské 
Třebové
Formuláře tiskopisů za rok 2012 od Finanč-
ního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pra-
coviště v Moravské Třebové je možné si vy-
zvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také pří-
mo na Finančního úřadu pro Pardubický 
kraj, Územní pracoviště v Moravské Třebové 

nebo je stáhnout z internetu:
www.mfcr.cz à DANĚ A CLA (nahoře) à 
Daně (vlevo) à Daňové tiskopisy à Vzory 
všech aktuálních daňových tiskopisů – ROK 
2013 nebo www.mfcr.cz a do vyhledávače 
vpravo nahoře zadat à Daňové tiskopisy à 
první odkaz nahoře à Vzory všech aktuál-
ních daňových tiskopisů – ROK 2013
nebo zadat přímo odkaz http://cds.mfcr.cz/
cps/rde/xchg/cds/xsl/66.html?year=

Vybírání daňových přiznání k dani 
z příjmu FO
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmu 
FO zaměstnanci Územního pracoviště v Mo-
ravské Třebové proběhne na Městském úřadu 
v Jevíčku v zasedací místnosti:
Po 18. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 20. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

senátorů Jiřího Brýdla a Václava Koukala. Je 
v Senátu členem Výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí. Je čle-
nem stálé komise Senátu pro rozvoj venkova 

a místopředsedou podvýboru pro dopravu. 
Senátor se chce věnovat mimo práci v Sená-
tu také výrazně svému regionu. Proto plánuje 
také taková opatření, aby s ním voliči mohli 
pravidelně hovořit. Proto každé první pon-
dělí v měsíci bude mít hodiny pro veřejnost 
v Moravské Třebové od 15.30–17.00 na rad-
nici, každé druhé pondělí v Poličce na rad-
nici ve stejném čase. V jednání je podobná 
možnost ve Skutči a Litomyšli. Ve Svitavách 
bude senátor pro občany v úterý od 9.00 – 
13.30 hodin v kanceláři na adrese Milady 
Horákové 10, přízemí vpravo. Asistentkou 
pro Svitavsko je Milada Tesařová spojení: 
mobil +420 606 590 632, email: milada.tes@
seznam.cz, pro Chrudimsko Božena Pekařo-
vá spojení: mobil +420 724 139 031, email: 
ovv.chrudim@cssd.cz. Spojení do kanceláře: 
+420 461 540 784.

Změny jízdních řádů
Vážení představitelé obcí, dovolujeme si Vás 
informovat o změně jízdních řádů k 3. 3. 
2013, která vychází z jednotlivých jednání 
ORP v lednu a v únoru 2013. Jízdní řády plat-
né od 3. 3. 2013 jsou vyvěšeny na webových 
stránkách www.oredo.cz.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že ke 
dni 1. 3. 2013 dochází k úpravě cen jízdného 
v systému IREDO. Uvedené opatření předsta-
vuje nárůst cen v průměru o 5 %.
Ceník jízdného platný ode dne 1. 3. 2013 je zve-
řejněn na webových stránkách www.oredo.cz.

V případě potřeby volejte příslušného tech-
nologa:
Jana Švecová: 773 073 137
Ing. Martin Hájek: 776 665 444
Václav Brůžek: 725 605 693
Pro dotazy veřejnosti bude ve dnech 1.3. - 4.3. 
2013  od 8 do 18 hod. v provozu informační 
linka na telefonu 466 030 708.

Změna svozu 
komunálního odpadu
Svoz směsného komunálního odpadu místo 
Velikonočního pondělí dne 1. 4. 2013 bude 
proveden v sobotu 30. 3. 2013. Svozové 
nádoby nejlépe nachystat k vývozu již v pátek 
večer. Informace platí pro město Jevíčko 
a OLÚ Jevíčko. 

Objednávky naturálií
Hanácká zemědělská společnost Je-
víčko a.s. a Chornická z.o.s., a.s. 
přijímají od 4. 3. 2013 objednávky na-
turálií.

Krmná řepa
250,- Kč/ar (cca 5 q) max. množství na 
osobu 2 ary

Brambory tříděné
platba až při odběru 

Platí pouze pro zaměstnance a prona-
jímatele půdy. Objednávky krmné řepy 
do konce dubna.

Objednávky přijímá: Veronika Haderová
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 28. 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 28. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: 
zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, 
Palackého nám. 1, Jevíčko 

Doba konání: 
13. 3. 2013 od 16:00 h

Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu
 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání

 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitel-
stva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Zpráva PČR M. Třebová o bezpeč. situaci za 

rok 2012 na Jevíčsku
 7) Grantový systém 2013
 8) Korespondence, různé
 9) Diskuse
10) Usnesení
V Jevíčku dne 22. 2. 2013

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

Usnesení z 27. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 13. února 2013

27/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Kamil 
Stopka, Ing. Jaroslav Zezula, Pavla Ko-
nečná,

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

2013 č. 1,
d) úpravu plánovaných investičních a nein-

vestičních akcí na rok 2013 na základě 
úpravy rozpočtu Města Jevíčko č. 1 na 
rok 2013,

e) zakoupení 3 ks PC pro potřeby MěÚ Je-
víčko do max. částky 75.000 Kč vč. DPH,

f) cenovou nabídku firmy Instalatérství Bi-
dmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 
Jevíčko na provedení výměny zásobní-
ku na TUV na ubytovně města, Soudní 
51, Jevíčko z důvodu havárie zásobníku 
za částku 43.351 Kč bez DPH,

g) výsledek výběrového řízení na akci: 
„Oprava kulturního domu v Zadním Ar-
noštově II. etapa“, ve kterém nejvýhod-
nější nabídku podala firma Výstavba IS, 
spol. s r. o., Brněnská 1117/18, 679 61 
Letovice, za nabídkovou cenu 382.614 Kč 
bez DPH (426.963 Kč vč. DPH),

h) cenovou nabídku a SOD mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou Výstavba IS, spol. 
s r. o., Brněnská 1117/18, 679 61 Letovi-
ce k provedení akce: „Oprava kulturního 
domu v Zadním Arnoštově II. etapa“ za 
částku 382.614 Kč bez DPH (426.963 Kč 
vč. DPH),

i) výsledek výběrového řízení na akci: „Re-
vitalizace zeleně na veřejných prostran-
stvích - ulice K. Čapka, A. K. Vitáka Je-
víčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma Technické služby Moravská 
Třebová, s. r. o., Zahradnická 21, 571 01 
Moravská Třebová za nabídkovou cenu 
280.665 Kč bez DPH (339.604 Kč vč. 
DPH),

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Technické služby Mo-
ravská Třebová, s. r. o., Zahradnická 21, 
571 01 Moravská Třebová k provedení 
akce: „Revitalizace zeleně na veřejných 
prostranstvích - ulice K. Čapka, A. K. Vi-
táka Jevíčko“ za částku 280.665 Kč bez 
DPH (339.604 Kč vč. DPH),

k) smlouvu o dílo č. 4/2009 mezi Městem 
Jevíčko a Ing. Ivo Junkem, Kostelní 42, 
569 43 Jevíčko na zpracování projekto-
vé dokumentace pro stavební povolení 
a pro výběr zhotovitele na akci revitaliza-
ce Palackého náměstí v Jevíčku – STAV-
BA 3 (východní část) za částku 272.000 
Kč bez DPH (329.120 Kč vč. DPH),

l) cenovou nabídku Ing. Antonína Olšiny, 
Pálenec 185/III, 566 01 Vysoké Mýto 
(není plátce DPH) na zpracování projek-
tové dokumentace na akci „Rozhledna 
Kumperk“ za částku 150.000 Kč,

27/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Stanislava Do-
koupila a Mgr. Jiřího Janečka,

27/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu komise stavební,
b) zprávu komise životního prostředí,
c) zájem stávajících nájemníků o koupi by-

tových jednotek v bytovém domě K. H. 
Borovského č. p. 475 (476) a kupní cenu 
za jednotlivé bytové jednotky navrženou 
radou města,

d) informaci starosty o účasti na jedná-
ních ve věci koncepce středního školství 
v Pardubickém kraji,

e) informaci starosty o účasti na jednáních 
ve věci řešení dopravní obslužnosti regi-
onu,

f) informaci starosty o ocenění JSDH Jevíč-
ko hejtmanem Pk za záchranu lidského 
života a za nasazení při vyprošťování ha-
varovaného sypače SÚS Pk.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 62. schůze 
Rady města Jevíčka
28. ledna 2013

1/62 Rada schvaluje výměnu těsnění 
oken a venkovní nátěr francouzského okna 
u bytu č. 12 na ul. K. Čapka 782, Jevíčko 
v době příznivých klimatických podmínek,
2/62 Rada pověřuje starostu účastí na 
jednání o jízdních řádech dne 31. 1. 2013 
v Moravské Třebové,

3/62 Rada neschvaluje snížení ceny ná-
jemného z uzavřené nájemní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a společností Telefónica Czech 
Republic, a. s., Praha za umístění základnové 
technologie veřejné telefonní sítě umístěné na 
městské věži,

4/62 Rada schvaluje poskytnutí finanč-
ního příspěvku ve výši 2.000 Kč středisku so-
ciálních služeb SALVIA Svitavy,

5/62 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu v budově Zámečku za účelem pořádání 
akce Křesťanským společenstvím „Živá voda“,

6/62 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem kina Astra Gymnáziu Jevíčko za účelem 
vystoupení studentů gymnázia ke Dni jazyků 
dne 26. 3. 2013,

7/62 Rada schvaluje uzavření licenč-
ní smlouvy mezi Městem Jevíčko a OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hu-
debním, o. s., Praha za užití hudebních děl 
prostřednictvím reprodukčních přístrojů v TIC 
Jevíčko za částku 4.046 Kč vč. DPH, 

8/62 Rada pověřuje IT prověřením mož-
ností a vhodností vybudování chodníku mezi 
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policejní zprávy březen 2013
30. 1. 2013 Šel na oběť s nožem 
v ruce – lupič dopaden jen během 
pár hodin 
Byla noc na úterý 29. ledna 2013, 
když na jedné z ulic města Je-
víčka došlo k loupežnému pře-
padení. Obětí loupeže se stal 
68letý muž z Královéhradecka, 
kterého měl neznámý muž ohro-
žovat nožem a přitom žádat o vydá-
ní finanční hotovosti. V obavách o své 
zdraví se oběť lupiči nebránila a tak si 
pachatel z místa odnesl nemalou sumu 
peněz, zlatý řetízek a mobilní telefon. 
Pak i s kořistí zmizel ve tmě. Oloupe-
ný muž naštěstí neotálel a bezprostřed-
ně poté vše oznámil policii. Okamžitě 

se rozjelo pátrání. Nejen moravskotře-
bovští policisté, ale i kriminalisté a pso-

vod se služebním psem – ti všichni 
se podíleli na objasnění přípa-
du. Stačilo jim  jen pár hodin 
a podezřelý byl dopaden. Je 
jím 39letý muž z Jevíčka, kte-
rý se policistům i přes před-

ložení důkazů svědčících proti 
jeho osobě k činu přiznal až po ně-

kolika hodinách. Věci pocházející z lou-
peže se z části podařilo zajistit a budou 
vráceny zpět původnímu majiteli. Pode-
zřelý byl komisařem SKPV vyslechnut 
a obviněn ze zvlášť závažného zločinu 
„loupež“, za který lze soudem uložit 
trest odnětí svobody až na 10 let. 

Usnesení z 63. schůze 
Rady města Jevíčka
4. února 2013

1/63 Rada schvaluje ukončení nájem-
ního vztahu mezi Městem Jevíčko a ordinací 
MUDr. Ornera na ul. K. H. Borovského 586 
v kratším termínu než k 28. 2. 2013,
2/63 Rada uděluje souhlas k bezplatné-
mu dočasnému uskladnění stavebního materi-
álu na části pozemku 4241/15 v k. ú. Jevíčko 
předměstí žadateli dle zápisu,
3/63 Rada schvaluje záměr koupě po-
zemku p. č. 2155 – lesní pozemek v k. ú. Jevíč-
ko předměstí (6.775 m2) od společnosti Lesy 
ČR, s. p., na výstavbu rozhledny Kumperk,
4/63 Rada pověřuje IT zajištěním ceno-
vých nabídek na energetický audit budovy ZŠ 
a návrhu technického řešení oken na budově 
ZŠ,
5/63 Rada pověřuje IT zajištěním jedná-
ní s projektantem Ing. Ivo Junkem k projed-
nání projektu 2. poloviny náměstí v co možná 
nejkratším termínu,
6/63 Rada pověřuje IT zajištěním výměny 
dřevěné části zábradlí v budově MěÚ Jevíčko,

7/63 Rada pověřuje IT navržením 
a předložením možných variant k úpravě 
a opravě světlíku v budově MěÚ Jevíčko včet-
ně provedení cenových kalkulací,

8/63 Rada schvaluje odpisy majet-
ku zařazeného v průběhu roku 2012 ve výši 
12.247,60 Kč.

Ing. Roman Müller, starosta

domy na ul. Brněnská 760-762  a M. Mikuláše 
757-759 s termínem do 18. 2. 2013,
9/62 Rada schvaluje spoluúčast města 
na akci „Vlajka pro Tibet“ v termínu 10. 3. 
2013,
10/62 Rada pověřuje starostu účastí na 
řádné valné hromadě Honební společnosti 
Nová Lípa 10. 2. 2013,
11/62 Rada schvaluje přihlášení osoby 
k trvalému pobytu na adrese Růžová 83 v Je-
víčku,
12/62 Rada schvaluje uzavření smlouvy 
o reklamě za pronájem reklamní plochy pro 
firmu JakaCom, s. r. o., Nádražní 74, Velké 
Opatovice za částku 500 Kč vč. DPH/měsíc na 
rok 2013,
13/62 Rada schvaluje revitalizaci Božích 
muk u Křenovského hradiska v Maříně žada-
telce dle zápisu za podmínek dle zápisu,
14/62 Rada schvaluje finanční příspěvek 
ve výši 17.000 Kč pro TJ Jevíčko na zakoupení 
nového plynového kotle BAXI SLIM 1.490 iN,
15/62 Rada schvaluje přihlášení osoby 
k trvalému pobytu na adrese Soudní 57 v Je-
víčku,
16/62 Rada schvaluje poskytnutí finanč-
ního příspěvku ve výši 10.000 Kč a propagač-
ních materiálů města k uspořádání 27. ročníku 
halového turnaje v kopané, který se uskuteční 
pod záštitou starosty města ve sportovní hale 
na Žlíbkách ve dnech 23. – 24. 2. 2013,
17/62 Rada schvaluje příspěvek na vydá-
vání Vlastivědných listů Pardubického kraje ve 
výši 2.000 Kč,

18/62 Rada schvaluje finanční příspěvek 
Muzeu Boskovicka na podporu výstavy „Nedo-
končená dálnice Vídeň – Brno – Vratislav“ ve 
výši 2.000 Kč,

19/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Městem Velké Opatovice k ode-
hrání divadelního představení s názvem „Naši 
furianti“,

20/62 Rada schvaluje nabídku společnos-
ti AGROPROJEKCE Litomyšl, spol. s r. o., Vy-
soké Mýto na zpracování výpočtů odtokových 
poměrů přečerpávací stanice u areálu REHAU, 
s. r. o., ve vazbě na protipovodňovou ochranu 
ve výši 16.500 Kč bez DPH,

21/62 Rada schvaluje zakoupení nového 
PC pro potřeby Městské knihovny v Jevíčku za 
částku 19.402 Kč vč. DPH,

22/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Advokátní kanceláří JUDr. Mar-
cely Dobešové, náměstí 9. května 10, 680 01 
Boskovice o poskytování právních služeb pro 
Město Jevíčko na období od 1. 2. 2013 do 31. 
1. 2014 za částku 12.000 Kč/měsíc,

23/62 Rada souhlasí se zahájením oprav 
domu č. p. 263 na ul. Okružní II dle předlože-
ného návrhu,

24/62 Rada schvaluje dodatek č. 1 s Re-
gionální rozvojovou agenturou Východní Mora-
vy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, který 
upravuje čl. VI. odst. 2 v důsledku změny zá-
konné sazby DPH, ostatní ujednání smlouvy 
se nemění,

25/62 Rada schvaluje záměr podání žá-
dosti o dotaci na dokončení úprav atria kláš-

tera přes MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 
o. p. s, v rámci Fiche 4 „Předci a předchůdci“,

26/62 Rada schvaluje smlouvu o zřízení 
místa zpětného odběru mezi Městem Jevíčko 
a společností EKOLAMP, s. r. o., I. P. Pavlova 
1789/5, 120 00 Praha 2 k umístění malé sběr-
né nádoby na sběr úsporných žárovek v budo-
vě MěÚ Jevíčko,

27/62 Rada schvaluje přijetí pracovníka 
technické údržby města dle zápisu do pracov-
ního poměru na dobu neurčitou,

28/62 Rada schvaluje dodatek č. 1 licenč-
ní smlouvy č. JSDH-036/2012 pro nevýhrad-
ní licenci mezi Městem Jevíčko a firmou RCS 
Kladno, s. r. o., Mánesova 1772, 272 01 Klad-
no, která zajišťuje licenční podmínky pro tes-
tování software „Portál jednotek SDH“,

29/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a AgE – reklamní agenturou, 
s. r. o., Ostřicová 640, Praha k umístění re-
klamních tabulí PENNY market na sloupy VO, 
dle přílohy zápisu, za částku 800 Kč bez DPH/
rok/1 tabule,

30/62 Rada schvaluje směrnici č. 
1-F/2013 – Opravné položky k pohledávkám 
s účinností od 1. 1. 2013,

31/62 Rada schvaluje vyřazení pohledá-
vek vedených v účetnictví dle předloženého 
seznamu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Záchranáři byli oceněni za vyproštění sypače
V polovině prosince havaroval v pět hodin 
ráno na Jevíčsku mezi Jaroměřicemi a No-
vým Dvorem sypač silničářů. Nákladní auto 
moravskotřebovských cestářů se tehdy pře-
vrátilo na střechu a spadlo do potoka. Na 
začátku mostu dostalo vozidlo i v pomalé 
rychlosti smyk a přes zábradlí se převráti-
lo do tamního potoka. Přesto, že se řidič 
nemohl sám dostat z vozu a jeho služební 
telefon zmizel nenávratně ve studené vodě 
pronikající do kabiny, zachoval klid a pomo-
cí soukromého mobilního telefonu kontak-
toval dispečera, který zajistil příjezd hasičů 
a Policie České republiky. Členové jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů z Jevíčka po 
příjezdu na místo z havarovaného vozu vy-
prostili řidiče a poskytli mu předlékařskou 
první pomoc. Po příjezdu záchranné služby 

kování si vyslechli nejen dobrovolní hasiči 
z Jevíčka, ale také profesionálové ze Svitav 
a Moravské Třebové, policisté, pomáhající 
silničáři a koordinátorka dopravy. Slavnost 
se uskutečnila v pondělí 11. února v patnáct 
hodin v budově Reálky v Pardubicích.

Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko

předali řidiče do péče lékaře. Díky rychlé 
akci se hasičům podařilo zachránit lidský ži-
vot a minimalizovat škody. Následná snaha 
o zajištění následků nehody trvala téměř de-
set hodin. S vyproštěním vozidla muselo po-
máhat nejen několik jeřábů, ale především 
řada příslušníků bezpečnostních a záchran-
ných složek, zaměstnanců Správy a údrž-
by silnic Pardubického kraje a soukromých 
osob ať už na místě, tak na dispečinku. Ob-
rovské nasazení vyvrcholilo v odpoledních 
hodinách, kdy se konečně podařilo vyprostit 
vozidlo a zajistit celé místo havárie.
Záchranářům za to osobně poděkoval hejt-
man Pardubického kraje Martin Netolický, 
náměstek zodpovědný za dopravu Jaromír 
Dušek a Miroslav Němec, ředitel Správy 
a údržby silnic Pardubického kraje. Podě-

Jsou i jiná řešení???
V SK Pinec Jevíčko je soustředěno bezmála 
na třicet mládežníků různého věku. Mimo-
chodem jsme jeden z nejpočetnějších klubů, 
co se týče mládeže, v širokém okolí. Mladým 
hráčům je v klubu, vytvářeno organizační, tré-
ninkové a soutěžní prostředí skupinkou nad-
šených důchodců, dnes již doplněnou o šikov-
né juniorské odchovance.
Pozitivně se snažíme rozvíjet osobnost každé-
ho jedince, pravidelně trénujeme, pořádáme 
turnaje. Naši hráči a hráčky startují na tur-
najích a přeborech, v družstvech i jednotliv-
cích, po celé ČR, ba co víc, vozí krásná medai-
lová ocenění a umístění. Možná není v Jevíčku 
mnoho sportovních sdružení s takovou bilan-
cí, o čemž se může každý pravidelně dočíst na 
stránkách www.pinec.jevicko.eu a tam umístě-
né fotogalerii.
Nyní k meritu věci - k činnosti potřebuje SK 
Pinec Jevíčko finanční a materiální prostřed-
ky, jsme neziskové sdružení, naše počínání je 
odvislé na pomoci a darech, předaných slušný-
mi a chápajícími lidmi. Jsme v nelehké situaci, 
máme hodně dětí, ale nemáme dost prostřed-
ků na odpovídající technické vybavení. 
Tímto chci znovu požádat nejen podnikate-
le, ale i vážené spoluobčany, přispějte laska-
vě na dobré počínání, možno na č. ú. 107-
3283560297/0100.
Za SK Pinec Jevíčko děkuje Oldřich Zecha, manažer

Memoriál Jana Jílka
Šachový turnaj mládeže pořádaný ŠK Kun-
štát, současně jako otevřený přebor mládeže 
okresu Blansko.

7. ročník, 2. února 2013
Pořadatelé: Zdeněk Libiš ml. a st.
Rozhodčí: Miloslav Čermák, Jaroslav Hrbata, 
Jaroslav Probošt

Absolutní pořadí
Pořadí Jméno Příjmení Rok narození Klub Body MBch Buch
1. Michal Vašíček 1997 Jevíčko 6 17 24
2. Václav Nevyhoštěný 2000 Boskovice 4,5 15,5 23
3. Jakub Probošt 2000 Boskovice 4,5 15 23,5
4. David Bednář 1997 Kunštát 4,5 12 20
5. Filip Páral 1997 Kunštát 4 16 23,5
6. Martin Borýsek 2001 Jevíčko 4 14,5 21,5
7. Martin Král 1997 Kunštát 4 14 20,5
8. Vít Líkař 1997 Kunštát 4 13,5 21
9. Matěj Muller 2000 Jevíčko 4 13,5 20
10. Ondřej Doležel 2002 Kunštát 4 13 21
11. Pavel Pařízek 1997 Kunštát 4 12 18
12. Jan Chocholáč 1997 Bystřice n. P. 4 11,5 16,5
13. Tomáš Jílek 2001 Rovečné 3,5 12,5 18
14. Jan Metela 2003 Olešnice 3 12,5 19
15. Jaroslav Sýs 1999 Rovečné 3 12,5 19
16. Mojmír Stloukal 2001 Boskovice 3 12,5 18,5
17. Petr Kozelek 2001 Jevíčko 3 12 18
18. Adam Rozbořil 2004 Jevíčko 3 11,5 16,5
19. Tadeáš Košťál 2002 Jevíčko 3 10 15
20. Otakar Zoubek 1997 Kunštát 3 9,5 15,5
21. František Prchal 2001 Kunštát 2,5 12 19,5
22. Nikola Řehůřková 2002 Rovečné 2,5 11,5 17
23. Lukáš Kunc 2002 Sudice 2,5 10 15,5
24. Matěj Řehoř 2002 Jevíčko 2 14 21
25. David Bednář 2005 Petrov 2 12,5 18,5
26. Petr Kříž 2004 Zbraslavec 2 11,5 16,5
27. Alena Konečná 2001 Rovečné 2 10,5 15,5
28. Michaela Proboštová 2004 Sudice 2 9 13,5
29. Jakub Havel 2005 Kunštát 2 9 13
30. Václav Kunc 2005 Sudice 2 8,5 14
31. Alexandr Beck 1999 Kunštát 1,5 11 16
32. Martin Beck 2004 Kunštát 1,5 10 15,5
33. Martin Sýs 2000 Rovečné 1,5 8,5 15



6 Jevíčský zpravodajBřezen 2013 

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Dubnová přehlídka „Okolo Jevíčka“ v nové koncepci
Vážení přátelé, milí čtenáři, 
sborová přehlídka Okolo Jevíčka v roce 2013 
dozná významných změn, se kterými bychom 
se s Vámi chtěli podělit. Při dozpívání poslední 
písně předešlého ročníku jeho organizátor, smí-
šený pěvecký sbor Cantilo, samozřejmě svými 
plány myslel již na ročník budoucí. Ano, čas 
plyne, a tímto Vás srdečně zveme na 3. roč-
ník, který se uskuteční 13. dubna 2013 a o je-
hož podrobném průběhu budete informováni 
na těchto stránkách a plakátech. Vstupné na 
celou akci je dobrovolné. 
I organizátoři přehlídky si uvědomují, že 
není tak těžké přehlídku uskutečnit, tak 
jako její úspěch zopakovat v dalších roční-
cích, udělat ji zajímavější a přitažlivější pro 
diváka a účinkující. Sáhli jsme proto k pod-
statné změně. V letošním ročníku se pozvané 
pěvecké sbory, společně s našimi jevíčskými, 
zazpívají v nových koncertních síních. Bude 
to nově zrekonstruovaná městská synagoga 
a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. 
Tímto se otvírají nové možnosti interpreta-
ce písní v různých prostředích pro zpěváky 
a nové akustické podněty pro posluchače. 
Budou tedy probíhat na sebe bezprostředně 
navazující koncerty, které přinesou hudební 
a zvukový zážitek ve dvou rovinách. Duchov-
ní a řekněme té populárnější. Plánujeme, že 
časový sled celé přehlídky se nám vměstná 
do dvou hodinových koncertů jen s krátkou 
přestávkou na přemístění ze synagogy do 
kostela. Určitě tuto změnu přivítají alespoň 

ti, kterým bylo dlouhé sedět více jak tři ho-
diny na jedné židli. 
Koho na letošní přehlídce uvidíme? Naše hlav-
ní vize podporovat zejména jevíčské zpěváky 
a sbory zůstává nezměněna, proto to jsou hlav-
ně jevíčská seskupení: 
Schola Jevíčko – chrámový sbor Jevíčko 
Toilet – mladý pěvecký kvartet žáků Gym-
názia Jevíčko 
Cantilo – smíšený pěvecký sbor z Jevíčka 

Jako hosté se nám představí: 
Komorní pěvecký vokální soubor Misty – 
Velká Bystřice 
Akademický sbor Žerotín – smíšený pěvec-
ký sbor z Olomouce 

Chtěl bych se alespoň krátce zmínit o našich 
pozvaných sborech.
Komorní sbor Misty vedou úžasní a chariz-
matičtí manželé Juráňovi. Těleso je doplněné 
o rodinné příslušníky-jejich dcery a mužskou 
složku. Každý z nich je výborný zpěvák, který 
je schopen vystupovat i jako sólista. Společně 
vytváří úžasný celek mladých hlasů a vřele do-
poručuji si je poslechnout. Uslyšíme je v syna-
goze a připravili si pro nás velice zajímavý pro-
gram. Mohou zaznít některé z těchto skladeb: 
Det lisle banet (norská), Down by the riverside 
(spirituál), Barbara Ann (Beach Boys), Sweet 
dreams (Annie Lennox) In my life (The Beat-
les), Goodbye (Pink Floyd), Everybody needs 
somebody to love (Solomon Burke), Pozhasí-
nané (Modus), Crazy little thing called love 

(Queen), Misty (standard), Dobbins Flowery 
Vale (irská lidová). 
Akademický sbor Žerotín vznikl v roce 1880 
v Olomouci a záhy po svém vzniku se stal jed-
ním z nejdůležitějších organizátorů národního 
kulturního života na území Moravy. Dnes má 
AS Žerotín asi 40 členů. Jeho repertoár zahrnu-
je tvorbu všech slohových období, stejně jako 
úpravy spirituálů, lidových i populárních pís-
ní. Významnou část repertoáru tvoří díla čes-
kých autorů 20. století jako jsou B. Martinů, 
J. Novák, A. Tučapský nebo P. Eben. Od roku 
1999 pracuje AS Žerotín při Moravské filhar-
monii Olomouc. Pravidelně účinkuje při pro-
vádění vokálně – instrumentálních děl (např. 
Mozart: Requiem, Salieri: Requiem, Rossini: 
Stabat Mater, Britten: St. Nicolas, Gershwin: 
Porgy and Bess, Orff: Carmina Burana, Dvořák: 
Stabat Mater, Stravinskij: Žalmová symfonie, 
Poulenc: Gloria ad.). Kromě mnoha koncertů 
v České republice vystupoval sbor např. v Bel-
gii, Nizozemí, Německu, Španělsku, Slovensku, 
Řecku, Itálii nebo Chorvatsku. Od roku 2004 
se činnost sboru rozšířila i o spoluúčinkování 
v operních inscenacích Moravského divadla 
Olomouc. V čele sboru stojí sbormistr Pavel 
Koňárek, sbormistr ND v Brně. 
Mohu Vám prozradit, že všichni účinkující se 
Vám společně představí v závěrečné společné 
skladbě celé přehlídky, která zazní v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. A která to 
bude? To je překvapení, máte se na co těšit. 
Luděk Klimeš sbormistr pěveckého sboru Cantilo

Ohlédnutí za hasičským plesem a poděkování příznivcům 
a sponzorům sDH Jevíčko

V sobotu 2. února 2013 se konal tradiční 
„Hasičský ples“ v hotelu Morava v Jevíčku. 
Členové, kteří soutěží v požárním sportu, si 
vzali na starost výzdobu sálu. Vytvořili figu-
ríny představující hasiče od vycházkového 
oděvu přes závodníka až po opravdového 
hasiče, zachraňujícího lidský život. Touto 
výzdobou chtěli nejen navodit „hasičskou“ 
atmosféru plesu, ale také ukázat, čím se ha-
siči zabývají a co dokáží.
V průběhu plesu probíhaly soutěže o ceny, 
které potěšily spoustu hostů. Nechyběl ani 
tradiční bufet. Na plese hrála nová kape-
la ProRock Blansko, která se přítomným 
hostům líbila a patří jí tak poděkování za 
atmosféru plesu. V rámci kulturního vy-
stoupení předvedl své umění taneční pár 
z Olomouce. Diváci mohli spatřit nejen kla-
sické tance jako valčík a polku, ale i latin-
sko-americké tance.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat čle-
nům SDH, kteří přispěli ke zdárnému prů-
běhu plesu ať už v průběhu příprav, konání 
nebo úklidu.

Na závěr SDH Jevíčko děkuje všem obča-
nům města Jevíčka za projevenou přízeň 
a všem dalším sponzorům a příznivcům ha-

sičů za finanční nebo věcné dary do soutěží 
o ceny.

Výbor SDH Jevíčko
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300 roků jaroměřické kalvárie
Dne 14. září 2013 uplynou přesně tři staletí 
od posvěcení chrámu Povýšení Svatého Kříže 
na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka (okres 
Svitavy).
Základní kámen tohoto chrámu byl slavnost-
ně – kronikář praví „za hlaholu trub a bubnů” 
– položen na svátek Nalezení Svatého Kříže 

dne 4. května 1712, kostel byl neméně slav-
nostně vysvěcen o svátku Povýšení Svatého 
Kříže dne 14. září 1713.
Chrám nechal postavit tehdejší majitel Jaromě-
řického panství František Michal Šubíř z Cho-
byně se svou manželkou Janou Konstancií Sa-
kovou z Bohuňovic jako díkůvzdání za šťastné 
narození jejich prvního dítěte. Většina historiků 
umění označuje jako autora projektu slavného 
architekta Giovanni Santiniho (Jan Santini, nar. 
3. února 1667 v Praze – zemřel 7. prosince 1723 
v Praze). Ještě v době stavby se kopec, na jehož 
vrcholu chrám stojí, počal nazývat Kalvárie.
Postupem doby zde vzniklo několik dalších velmi 
zajímavých sakrálních objektů s mnoha biblický-
mi upomínkami na Kristovu mučednickou smrt 
a pozoruhodná křížová cesta, vedoucí od koste-
la Všech svatých v obci do chrámu na vrcholu.
Od doby, kdy zde byl vybudován takovýto oje-
diněle velký barokní komplex sakrálních objek-
tů s námětem Utrpení Páně, stalo se toto místo 
doslova magnetem pro velké množství poutníků, 
podnětem jejich hluboké úcty ke svatému Salvá-
toru – Spasiteli a Panně Marii Loretské a jedním 
ze zdrojů obnovy jejich duchovního života.
Až k víře nepodobný byl velký počet pout-
níků, kteří od těch dob chvátali každoročně, 
zvláště ve dny sváteční, na Horu 
Kalvárii. Mnohdy v létě při pěk-
né pohodě celý kopec byl ob-
sypán houfy lidí, jako roji včel. 
Ačkoliv 8 zpovědníků sloužilo 
po celý den ve zpovědnicích ka-
jícníkům, přece nemohli všem 
vyhovět. Při jedné slavnosti při-
stupovalo ku Stolu Páně 2-3 ti-
síce věří cích. Protože při tak vel-
kém návalu poutníků zůstávali 
často lidé duchovně neobslouže-
ni, zval si Šubíř na Kalvárii na 
dobu 6-8 týdnů v nejživějším ob-
dobí na výpomoc moravskotře-

bovské františkány. Tento stav trval šest roků 
v letech 1713-1718. (Poslední odstavec převzat 
z kalvárské kroniky).
V roce třístého výročí posvěcení tohoto chrá-
mu je především nutno vzpomenout na statisí-
ce poutníků, kteří se svými radostmi, starostmi 
i bolestmi přicházeli sem na jaroměřickou Kal-
várii, vzpomenout vyznání, přání i slz, které zde 
tento neznámý dav svěřil Svatému Salvátorovi 
a jeho Matce Marii Loretské, vzpomenout desí-
tek kněží, kteří zde obětavě, mnohdy za cenu ne-
smírného sebeobětování sloužili, obětavě slouži-
li těm statisícům poutníků, bez ohledu na svoje 
pocity, trápení i bolesti, které se jim – jako kaž-
dému člověku – nevyhnuly.
Jako vzpomínku na nesčetné Kalvárské pout-
níky, jako vzpomínku na množství kněží, zde 
působících a pro důstojné uctění jubilea 300 
let posvěcení chrámu Povýšení Svatého Kříže 
na Kalvárii u Jaroměřic sestavili správci toho-
to poutního místa, Otcové pasionisté, bohatý 
program oslav, trvající od 5. ledna do 24. pro-
since 2013, oslovující všechny vrstvy občanů 
a doslova všechny lidi dobré vůle.
Oslavy započaly slavnostní liturgií o vigilii 
Zjevení Páně v sobotu dne 5. ledna. 
Jako první se představila cimbálová muzika 
Ječmínek z Nového Dvora u Jaroměřic, která 
společně s malými členy zazpívala tradiční tří-
králové koledy. 
Na přípravě liturgie se podílely děti a rodi-
če z misijního klubka na Kalvárii, kteří také 
v těchto dnech podpořili celostátní koledová-
ní, tzv. Tříkrálovou sbírku.
Na začátek mše sv. byla – podobně jako před 
jinými důležitými liturgickými úkony – zpívá-
na hymna k Duchu Svatému. 
A pak už následovala bohoslužba v Loretánské 
(zpovědní) kapli, kterou jako hlavní celebrant 
sloužil P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro 
pastoraci. V proslovu zdůraznil obrovský vý-
znam poutního místa Kalvárie a otevřel celo-
roční program oslav třistaletého výročí posvěce-
ní kalvárského chrámu Povýšení Svatého Kříže.
Po mši svaté – jako vždy 1. sobotu v měsíci na 

Kalvárii – byla ve vlastní Loretě před soškou 
P. Marie Loretské zpívána loretánská litanie 
za rodiny.
Následoval slavnostní průvod do vlastního 
chrámu Povýšení sv. Kříže, kde P. Bulvas před 
oltářem Sv. Salvátora přečetl dekret Svatého 
Otce Benedikta XVI. o udělovaných odpust-
cích v roce víry a s ním související dekret olo-
mouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 
o rozšíření těchto odpustků i na poutní mís-
to Kalvárie u Jaroměřic. Slavnost v chrámu 
Povýšení sv. Kříže byla zakončena modlitbou 
jako díkůvzdání za milost udělení všech těch-
to odpustků i pro jaroměřickou Kalvárii.
Vznešená atmosféra celé slavnosti silně na-
dchla všechny přítomné, takže mnoho z nich 
neodolalo pozvání Otců pasionistů ke krátké-
mu posezení a další besedě v jejich rezidenci 
– klášteře na Kalvárii, kde srdečná debata po-
kračovala ještě dlouho do večera.
Oslavám byli jako hosté přítomni spolupra-
covníci Otců pasionistů, podílející se na pro-
gramu a zajištění oslav nejen z Jaroměřic 
a okolí, ale také např. vydavatel propagačního 
materiálu k roku oslav Ing. Pavel Sejkora ze 
Svitav s manželkou, autor textů internetových 
stránek Ing. František Mlateček z Boskovic 
s manželkou a varhaník a webmaster kalvár-
ských internetových stránek Antonín Haas.
Program oslav jubilejního roku pokračuje 
slavností velikonočního tridua – Zelený čtvr-
tek, Velký pátek, Bílá sobota ve dnech 28.-30. 
března a kongresem spolubratrů Kongregace 
utrpení Páně – Otců pasionistů ve dnech 3.-
5. dubna. 
Dne 20. dubna bude v 15.00 hodin uskuteč-
něn koncert pro Dobrého pastýře (účinkuje 
zpěvačka – sopranistka Romana Pávková), 
mši sv. v 16.00 hod bude celebrovat P. Ev-
žen Martinec OSA, opat starobrněnský, mís-
topředseda Konference vyšších představených 
mužských řeholí v ČR.
Bohatý program oslav pak pokračuje v průbě-
hu celého roku.
Vyvrcholením oslav tohoto jubilejního roku bu-

dou dvě tradiční kalvárské poutě 
– první pouť na Kalvárii o slav-
nosti Seslání ducha svatého ve 
dnech 18.-19. května a hlavní 
pouť blíže svátku Povýšení Sva-
tého Kříže, tedy vlastní oslava 
300 roků od posvěcení chrámu 
na Kalvárii, ve dnech 14.-15. září.
Kompletní program oslav jubi-
lejního roku 300 let poutního 
chrámu na Kalvárii u Jaromě-
řic je uveden na internetových 
stránkách www.kalvarie-rkf.jaro-
mericeuj.cz.

Jaroměřice, 14. února 2013
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PROGRAMY

program kina Astra Jevíčko

přehled akcí ve městě Jevíčko

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

03. 03. 08:00 Stolní tenis, finále divize dorostu, tělocvična ZŠ
06. 03. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
09. 03. 09:00 Stolní tenis, regionální přebor mužů, tělocvična ZŠ
09. 03. 20:00 Ples, zahraje skupina Galaxy Olomouc, Hotel Morava
09. 03. 16:00 Cestovatelské dny tibetskými sny, Synagoga
13. 03. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
13. 03. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ Jevíčko
16. 03. 07:00 37. ročník dálkového a turistického pochodu „Jarní pří-

rodou“, KČT TJ Jaroměřice
20. 03. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
20. 03. 17:00 Žákovský koncert, sál zámečku, ZUŠ
21. 03. 15:00 Velikonoční dílna, MŠ Jevíčko
21. 03.  16:30 Vynášení Morény, od MŠ k potoku
24. 03. 10:00 Šachy – utkání krajského přeboru, hotel Morava
27. 03. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko

2. 3. sobota 17:30 hod., Ame-
rický film v českém znění
H O P
Cukrátka, kuřátka a rokenrol. Veselý 
příběh o velikonočním zajíčkovi, který 
by se radši stal bubeníkem a o muži, 
který vůbec neví, co chce dělat. Tito 
dva se po počáteční averzi skama-
rádí, společně odrazí vzpouru kuřat 
v továrně na velikonoční sladkosti 
a převezmou povinnosti organizátorů 
Velikonoc.
Vstupné 69 Kč, 95 minut, mládeži 
přístupný

9. 3., sobota 17:30 hod., Ame-
rický film v českém znění
KUNG FU PANDA 2
Dvojnásobně pandistické tajemství 
Dračího bojovníka odhaleno, hrdý jako 
páv ale drsný jako bojovník, který říká: 
,,Přece nenechám zničit něco, co jsem 
se právě naučil“. Pokud uspěje, odmě-
nou mu bude nejen další hrdinský kou-
sek na kontě, ale rýsující se skládačka 
střípků vlastní minulosti, které nazna-
čují, že jeho tatínek doopravdy nebyl 
houser. A tak se nechme překvapit ne-
uvěřitelnými příhodami našeho hrdiny, 
chlupatého pandi chlapíka Po.
Vstupné 69 Kč, 91 minut, mládeži 
přístupný.

16. 3. sobota 17:30 hod., ko-
produkční film Anglie, USA 
a Francie
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Nebezpečí je třeba zesměšnit. Ještě 
jednou komická postava agenta britské 
tajné služby M17 v podání Rowana At-
kinsona. Patřičně sebevědomý, potrhlý 
a nešikovný protagonista má za úkol 
zabránit atentátu na čínského premiéra 
při jeho schůzce s britským protějš-
kem. Vše vrcholí napínavými akcemi 
ve švýcarské horské pevnosti a v jejím 
okolí, kde se musí Englich utkat nejen 

sám se sebou, ale hlavně se zrádcem 
z vlastních řad. Dále hrají: Dominic 
West, Gillian Andersonová, Rosamun-
da Pikeová, Daniel Kaluuya, Richard 
Schiff a jiní.
Vstupné: 69 Kč, 102 minut, mládeži 
přístupný.

23. 3. sobota 17:30 hod., 
Americký film
TWILIGHT SÁGA:  
ROZBŘESK – 2. ČÁST
Finále bude nesmrtelné. Velkolepé 
završení romantické fantasy ságy, ve 
které se rozhodne o osudech Edwarda, 
Belly a Jacoba. Po narození Renesmee 
shromáždí Cullenovi ostatní upíří 
klany, aby ochránili dítě před křivým 
obviněním, které je žene do konečného 
střetu s klanem Volturi. Rozbřesk vám 
připomene, proč se Twilight sága stala 
fenoménem a ukradla srdce dívkám 
a ženám po celém světě. Hrají: Kristen 
Stewart, Robert Pattinson, Maggie Gra-
ce, Taylor Lautner, Dakota Fanning, 
Ashley Greene a další.
Vstupné 69 Kč, 115 minut, mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný.

30.3. sobota 17:30 hod., Ame-
rický film v českém znění
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Chipmunkové jsou zpět a opět to po-
řádně rozpiští! Tentokrát si naši staří 
známí vyrážejí užít si prázdniny na lu-
xusní výletní lodi, kterou svým dovádě-
ním během chvíle obrátí naruby. A tak 
páchají jednu lumpárnu za druhou 
a tím zpestřují prázdniny nejen sobě 
ale i všem ostatním pasažérům. Ale 
všeho dočasu…
Vstupné 69 Kč, 87 minut, mládeži 
přístupný

Příplatek 1 Kč ke vstupnému  
na rozvoj české kinematografie.  

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI                 ÚNOR 2013 

Pátek 1. únor 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Pondělí 4. únor Z A V Ř E N O 16:00 POndělníTVOŘENÍ  
UBROUSKOVÁ TECHNIKA 

Úterý 5. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 6. únor Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 7. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 8. únor 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 12. únor 

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

PÉČE O CITLIVOU 
POKOŽKU 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 13. únor Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 14. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 15. únor 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Sobota 16. únor Z A V Ř E N O 15:00 KARNEVAL NA LEDĚ 
Žlibka 

Úterý 19. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI              BŘEZEN 2013

Pátek 1. březen
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 5. březen
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

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

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Středa 6. březen Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 7. březen
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

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

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Pátek 8. březen
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O

Pondělí 11. březen Z A V Ř E N O 16:00 POndělníTVOŘENÍ 
VELIKONOČNÍ DEKORACE

Úterý 12. březen
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

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

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Středa 13. březen Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 14. březen
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

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

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Pátek 15. březen
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 19. březen

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

PŘECHOD 
NA PŘÍKRMY - NOVÉ 

TRENDY

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Středa 20. březen Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 21. březen
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

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

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Pátek 22. březen
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 26. březen
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

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

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Středa 27. březen Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 28. březen
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

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

14:00 – 17:00
KAMARÁD

program Charity Moravská Třebová

Pátek 29. březen
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa 6. březen MDŽ
Středa 13. březen Slovní fotbal, cvičení
Středa 20. březen Vystoupení Vjechétku – Zámeček 15 hod.
Středa 27. březen Pokračujeme v seznamování s bylinkami

Pravděpodobně ve druhé polovině března proběhne Bazar dětského jarního a 
letního oblečení, obuvi a sportovních potřeb. Datum a místo bude upřesněno, 

sledujte naše webové stránky. 

www.jevicko.org/paloucek



9Březen 2013Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

Městská knihovna Jevíčko
Březen – měsíc čtenářů
V měsíci březnu jsem pro vás ji tradičně při-
pravili bohatý program:
sobota 2. března od 13.00 hodin – sál zá-
mečku
Patchwork s Alenou Popelkovou. Vezměte 
si ústřižky bavlněné látky, jehlu, nit, nůž-
ky, knoflíky, dobrou náladu a chuť naučit se 
něco nového.
ve čtvrtek 7. března v 18.00 hodin, syna-
goga Jevíčko
nenechte si ujít jedinečný zážitek s projektem 
Listování - Miloš Urban - Mrtvý holky
Další titul redaktora a autora v jedné oso-
bě, úspěšného českého prozaika Miloše Ur-
bana. Soubor povídek, nazvaný Mrtvý holky 
a nesoucí podtitul (jak bývá u děl tohoto spi-
sovatele zvykem) Deset divných povídek, je 
přitom vůbec první Urbanovou knihou, v níž 
se představuje jako autor zmíněného proza-
ického žánru. Povídky Miloše Urbana, který 
právem spadá do učiva o moderní české li-
teratuře, jsou provokativní, originální, tajem-
né, až thrillerové. Těchto deset divných po-
vídek z let 2002 až 2006 vzniklo spontánně 
a putovalo do šuplíku, jiné byly napsány na 
zakázku, část byla otištěna v domácích i za-
hraničních časopisech či povídkových výbo-
rech. Mrtvé nejsou, v LiStOVáNí žijí a docela 
ožehavě. Tentokrát v podání skvělých her-
ců z projektu Listování Věry Hollé a Pavla 
Oubrama.
8. března od 8.00 hodin, sál kina
Listování – scénické čtení pro ZŠ I. a II. stu-
peň dvě představení
Týden tréninku paměti s knihovnou
Mozkový jogging pro studenty v rámci jejich 
výuky. Jak se naučit učit s lektorskou Pavlou 
Konečnou
středa 20. března Kvizová středa pro malé 
i velké
v knihovně pro vás budou připraveny literár-
ní hádanky, kvizy, hlavolamy pro posílení še-
dých buněk mozkových pro celou rodinu. 
V měsíci březnu vyhlašujeme výtvarnou 
soutěž – Můj milovaný hrdina
Pro děti do 15 let. Uzávěrka soutěže 21. břez-
na. Výherci budou vyhlášeni a odměněni na 
Noci s Andersenem.
sobota 23. března od 14.00 hodiny – před-
velikonoční zdobení kraslic s paní Šárkou 
Vávrovou. V rámci cyklu Oživená tradice, 
budete mít možnost sledovat při práci jednu 
z našich nejlepších maléreček a také se na-
učit tradiční techniky zdobení vajíček. Bude-
te potřebovat bílá vajíčka, tak už střádejte :)
pondělí 25. března Velikonoce na zámeč-
ku – od 9.00 hodin do 17.00 hodin najdete na 
sále zámečku lidové tradice, řemesla a ukáz-
ky velikonočních dekorací (pro ZŠ, Gymná-

zium a širokou veřejnost). Tradiční 
přehlídka všech velikonočních ozdůbek, jaké 
si jen dokážete představit, pletených žil a ky-
tiček pro uvítání jara.
čtvrtek 28. března v 18.00 hodin – sál 
zámečku
Přednáška na téma: „Po stopách starého 
zákona, po stopách Ježíše Krista“ 
Fotografie a představení „svatých“ míst Izra-
ele, místa o nichž se zmiňuje starý zákon, 
místa kudy kráčel Ježíš, pamětihodnosti a za-
jímavosti státu Izrael. Po krásách a zajímavos-
tech státu Izrael vás provede Ing. Pavel Bin-
ka. Nenechte si ujít zajímavé zážitky z cest, 
tentokrát s tématikou ladící s velikonočními 
svátky.
Po celý měsíc březen se můžete přihlásit na 
individuální školení Jak využívat katalog 
aneb Carmen pro Vás. Oléé. Vysvětlíme vám 
všechny funkce katalogu, které máte k dispo-
zici pro co největší uživatelský komfort. Vyu-
žijte všech možností, které máte a ani o nich 
(možná) nemáte tušení.

Vyhlašujeme tradiční fotografickou soutěž 
pro amatéry „Svět mým objektivem“.
Uzávěrka soutěže 27. dubna. Výstava foto-
grafií proběhne od 4. května do 16. květ-
na. Těšíme se na vaše snímky. Podrobnosti 
najdete na http://www.knihovna-jevicko.cz/.

Po celý měsíc březen bude vyhlášena am-
nestie na dlužné poplatky našich čtenářů.
Nově přihlášeným čtenářům bude odpuš-
těn roční manipulační poplatek, který by 
platili při zápisu do knihovny.

... a na závěr trochu statistiky, která nuda 
je, ale má zajímavé údaje :)
V této tabulce vidíte kolik čtenářů přišlo 
do knihovny, kolik uživatelů na internet. 
Celkem jen v knihovně vás bylo 10 748. 
Když připočteme návštěvníky našich akcí 
jsme na čísle 14 499. Děkujeme Vám a tě-
šíme se na Vás i v roce 2013.

RŮZNÉ

OCHMt informuje:
Díky výtěžku z Tříkrálové sbírky již pomáhá-
me sociálně potřebným rodinám. Obrací se na 
nás nejen rodiny osobně, ale i sociální odbor 
Městského úřadu. Vítáme každou možnost, 
kdy můžeme pomoci. Od Popeleční středy je 
ve farnostech vyhlášena sbírka „Postní almuž-
na“. Výtěžek půjde na pomoc potřebným.
26. 3. 2013 pořádáme Velikonoční akci pro 
děti s povídáním a tvořivou dílnou. Všichni 
jste zváni – přijďte!
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 4. 3. 
2013 v refektáři františkánského kláštera 
v 10:00 hod. 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních po-
můcek je v provozu každý pracovní den od 
7:00-15:30 hod. v budově charity na ul. Svi-
tavské 44, M. Třebová - kontaktní osoba p. 
Dokoupilová, tel. 739 002 744.

CO SE DĚJE V STD ULITA, 
DS DOMEČEK:
Z důvodu možnosti navýšení počtu klientů 
se na Vás obracíme s nabídkou služeb našich 
zařízení. Staráte se o handicapovaného člena 
rodiny? Nabízíme Vám naše služby, které mů-
žete využívat kterýkoliv den v týdnu, dopoled-
ne i odpoledne, jak to vyhovuje Vám a vašim 
blízkým.
Nabízíme svoz do zařízení a zpět. Přijďte se 
za námi podívat. Po-Pá 7:00-15:30, Čt 7:00-
14:30. Kontaktní osoba: Lucie Vašáková tele-
fon: 734 797 498.
V únoru jsme u nás přivítali návštěvu studen-
tů Gymnázia a jejich finské přátelé. Těší nás 
zájem studentů o práci Charity. Vyzkoušeli si 
práci klientů a své výrobky si odnesli jako pa-
mátku na tento den.
Klienti našich služeb navštívili 12. 2. Valen-
týnský ples ve Svitavách. Akci pořádal Domov 
na rozcestí Svitavy. Přivezli jsme si spoustu 
krásných zážitků a úsměv na rtech.

JAK FUNGUJE SAS – ŠANCE PRO 
RODINU:
Kapacita služby je naplněna a přibývá sociál-
ně potřebných rodin v řadách čekatelů.
Pokojné prožití postní doby přeje tým pracov-
níků Oblastní charity Moravská Třebová. Více 
informací na www.mtrebova.charita.cz

Foto z Valentýnského plesu

Rok 2012

Měsíc Knihovna Internet Celkem
Leden 844 253 1 097
Únor 662 244 906
Březen 639 184 823
Duben 535 180 715
Květen 653 254 907
Červen 598 215 813
Červenec 454 137 591
Srpen 402 75 477
Září 650 188 838
Říjen 901 366 1 267
Listopad 916 394 1 310
Prosinec 705 299 1 004
Celkem 7 959 2 789 10 748
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Bělá
Byla založena kolonizací 1220 – 1230 prvním 
dědičným fojtem třetího nejstaršího města Je-
víčka na severní Moravě a patřila pod soudní 
pravomoc města Jevíčka (od r. 1258 královské-
ho).
1396 - byla majetkem Sulka z Radkova, který ji 
téhož roku dal augustiniánskému klášteru v Je-
víčku, založenému 1370.
1657 - klášter v Bělé přizpůsobil dvůr k sla-
dování a vaření piva a téhož roku po sporech 
s městem Jevíčkem, tam začal vařit pivo čímž 
porušil „ mílové právo „ města. Spory existova-
ly až do zrušení kláštera r. 1784.
1724 – 1734 – klášter postavil nový dvůr se 
sladovnou a pivovarem. Dále měl v Bělé mlýn, 
koželužnu, kovárnu a hospodu.
1750 – pivovar navařil 320 sudů piva. Z Bělé 
do kláštera plynulo: z mlýna 30zl., z koželužny 
30zl., z výčepu piva 20zl., z nálevu kořalky 12 
zl.. Uvedené dědičně pachtované objekty dosta-
ly 1763 nové držitele, kteří již platili nově vymě-
řenou vyšší činži.
1784 – 7.9. byl klášter v Jevíčku zrušen a Bělá 
přešla r. 1789 do majetku barona Friedenthala, 
majitele Borotína a vaření piva bylo zrušeno.
1788 – škola, 1810 byla v druhé budově, v nové 
1895. Zrušena byla 1980.
1805 – na úpatí Kumperku byl dolován ledek 
a křídové uhlí, též tuha.
1897 – v obci dolován kaolín – lupek (Antonín 
Sedlák z Blanska, později druhý díl Brislinger 
ještě roku 1945).
Tkalcovství roku 1889 ještě v Jevíčku a okol-

JEVÍČKO  23.2 – 24.2. 2012 

27. ročník halového turnaje v kopané Jevíčko Cup

Obyvatel: 1793 1870 1900 1930 1946 R.1907 150 žáků
 318 505 522 548 457

Malonín – 167 176 128 131 R. 1892 hasiči

ních vesnicích existovalo.
Podle seznamu řídícího Josefa Kobzy z Bělé, 
byl v Bělé 86 osob, Maloníně 20 a ve Smolné 
10, které se tkalcovstvím zabývaly. V té době 
podnikatelem byl Ignác Kouřil, rolník, Malonín 
č. 4, pro kterého v Bělé pracovalo 11 tkalců, 
v Maloníně 5 a ve Smolné 1, celkem 17 osob, je-
jichž zhotovené dílo prodával v Brně. Od ostat-
ních řemeslníků bylo utkané plátno pravidelně 
každý týden dopravováno třemi vozy do Svitav 
k firmám: Pirsch od 28 tkalců, Gerlich od 13, 

Weiss od 7, Schiller a Heller od 1.
Poslední tkalcovský stav snad na Malé Hané 
patřil paní Marii Palcrové v Malvíně č.p. 13, na 
kterém do konce svého života tkala koberce – 
běhouny z vyřazených, na proužky rozřezaných 
šatů a prádla. Na chodbě mám jedne z nich, 
který mi připomíná, že tkadlena 3.2.1961 ze-
mřela a technická památka po ní byla snad té-
hož roku v létě spálena.

František Plech

 1. místo FC Žlíbka
 2. místo TJ Šošuvka
 3. místo SK Tomek Dobrochov
 4. místo TJ SK Jevíčko
 5. místo Malá Roudka
 6. místo Pohoda Team
 7. místo Juniorka Jevíčko
 8. místo Fanclub Sparta Praha
 9. místo Boskovice „B“
 10. místo FK Deštná
Nejlepší brankář – Petr Navrátil (TJ SK Jevíčko)
Nejlepší střelec – Ondřej Václavek (FC Žlíbka)

Nejlepší  hráč – Lukáš Martínek (FC Žlíbka)

Složení nedělního  ČF :
FC Žlíbka  - Fanclub Sparta  10 : 1
TJ SK Jevíčko – Pohoda Team 4 : 3
SK Tomek Dobrochov – Malá Roudka 
3 : 3 ( 7 : 5 p.k)
TJ Šošuvka – Juniorka 3 : 1
SF obsadily dvojce :
FC Žlíbka – TJ SK Jevíčko  4 :2 
SK Tomek Dobrochov – TJ Šošuvka 2 : 2 ( 2 : 4 p.k)
Semifinále určilo, že o 3. – 4. místo si to tedy roz-

dala mužstva TJ SK Jevíčko a SK Tomek Dobro-
chov, zápas skončil 1 : 4 pro Dobrochov.
Finále 27. ročníku Jevíčko Cup, bylo mezi FC  Žlíb-
ka a překvapivě TJ Šošuvka. Zápas byl jednoznač-
nou záležitostí a skončil zaslouženou vysokou vý-
hrou FC Žlíbka poměrem 9 : 0.

Pořadatel TJ Jevíčko děkuje všem, kteří pomohli 
turnaj zabezpečit. Turnaj zaštítilo Město Jevíčko, 
díky němu a všem ostatním sponzorům se poda-
řilo turnaj dobře připravit. Přejeme všem hodně 
úspěchů a za rok, na 28. ročníku, nashledanou.
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„Hleďme!“ zasmála se Zuzanka, „takové ha-
raburdí si schovávají na památku. Tento klo-
bouk byl v módě roku 1910. Opráším jej a že 
bych jej zkusila? Stará móda se někdy vrací, 
ať vím, jak budu potom krásná. A ty si pře-
hoď zástěrku, stejně jsi u kapličky měl tolik 
rozumu, jako tříleté děťátko!“
Čekalo je úžasné překvapení, neboť sotva dali 
na sebe klobouk a zástěrku, Tomáš udiven 
zíral, kam pojednou zmizela Zuzanka a ta se 
zase ohlížela, kam se on mohl podít.
Jen Voříšek radostně štěkal, jakoby už dávno 
věděl, že se tímto způsobem člověk může stát 
neviditelným.
„Teď ať si přijde kocour Zrzouš, jinak Mamlas 
zvaný!“ zvolal Tomáš, „pod jeho samými vou-
sy mu zmizíme!“ „A ty, Voříšku, už nechej tu 
veteš“ zvolala Zuzanka, „ podívej se, taháš 
jakýsi prošlapaný kobereček vespod celé hro-
mady. Vidíš, že mám oči plné prachu!“ Pes se 
však po dobrém nedal od hromady odehnat. 
Rozhlédla se. Na stole mezi kalamáři, rozhá-
zenými papíry, počmáranými muřími noha-
mi, ležel nalomený proutek. Chytla jej a švih-
la Voříška po uchu. „Vidíš, neposlucho, tu 
máš...“ další slova jí však rázem uvázla v hr-
dle, neboť sotva se pejska proutkem dotkla, 
Voříšek zmizel a, věřte mi nebo nevěřte, mís-
to něj tu stál statný bělovlasý pán v bohatém 
oděvu, jenž rozpřáhl radostně obě paže, aby 
svým zachráncům a vysvoboditelům poděko-
val.
Pak hned král Mansvet – neboť on to byl – 
vyprávěl krátce, jak před lety, po velké váni-
ci našel ve sněhu polozmrzlou starší ženu se 
synkem, jak se jich ujal a dobré zaměstnání 
na svém hradě jim opatřil. Netušil tehdy, jaké 
nepřátele k sobě si nasadil.
Žena brzy vyslídila, že se ve svém volném 

čase zaměstnává kouzelnictvím, domluvila se 
potají s okolními čarodějnicemi, jichž je ko-
nečně v každé zemi dost a dost, přemohly ho 
a když si ji nechtěl vzíti za ženu, zaklela ho – 
ona, Fuja z Marastina – v tělo pejska, jak ho 
Tomáš se Zuzankou poznali, uvázala na řetěz 
a bila hlava nehlava.
„Zkusil jsem moc, zkrátka jako pes“ pokračo-
val král Mansvet, „ale zažil jsem též nějakou 
tu radost – a to tehdy, když se ctihodná Fuja 
pohádala s ostatními čarodějkami, vyhodila 
je ven z hradu. Tu se ony samozřejmě chtěly 
pomstít, ničemu jinému také než mstě nero-
zumějí. Ona se dozvěděla, že chtějí unésti její-
ho nadějného syna Marastina a proto začaro-
vala onen slušivý klobouk a dětskou zástěrku, 
aby byli v případě potřeby neviditelní. Něko-
lik let zase uplynulo, Fuja se synkem pilně 
studovala mé knihy. Já jich používal, aby bylo 
více dobra na zemi, oni ovšem na rozmnožení 
zla, na rozmnožení nesvobody, strachu, pýchy 
vlastní, však jste to na vlastní kůži poznali 
a poznali to též obyvatelé této země. Čaroděj-
nice druhé se však zorganizovaly, Fuju neče-
kaně překvapily, proměnili v sovu a Marasti-
novi natloukly nos tak, že od té doby jej má 
nevyléčitelně bambulovitý. On je sice pak vy-
hnal ze země, ale od té doby se dal stále do-
provázet Zrzoušem, zvaným Mamlas, jenž už 
více let s jeho matinkou spolupracoval. Pro-
tože na tento hrad z opatrnosti velmi málo 
jezdil, vždyť kdo ví: čarodějnice by se mohly 
zase nějak tajně zorganizovat a jej k sňatku 
s některou z nich nutit – na mne pozapomněl 
a já mohl utéci. Čekal jsem dlouho, než přijde 
nějaký odvážný člověk, který by mne na ten-
to hrad opět zavedl a tímto proutkem šlehl. 
Neuvěřitelné se stalo skutkem, nečekal jsem, 
díky vám, nadarmo, tisíceré díky vám oběma. 
A co dělá tatínek, paní Zuzanko? Žaludek mu 
slouží? Když jsem před lety byl u něho na 
návštěvě, stěžoval si trochu na žlučník, už je 
to lepší? Že ho nechám pěkně pozdravovat!“
„Vaše královské veličenstvo“ osmělila se Zu-
zanka namítnout, „než mu budu moci váš cti-
hodný vzkaz vyřídit, bude jistě dlouho trvat, 
vždyť jsme daleko od domova, mimo to kdo 
ví, zda vyváznem, když Marastin a kocour Zr-

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

pokračování příště

zouš myslí na pomstu – a konečně vy sám 
byste mohl bez vzkazování k nám přijít si tro-
chu odpočinout, neboť jste skutečně – s od-
puštěním – zkusil jako ten pes a vaší revmě 
a ischiasu to jistě neposloužilo!“
Král Mansvet si potáhl s úsměvem knír a roz-
vážně pravil: „Toť vše je svatá pravda. Leč za 
prvé: Vidíte ten kobereček, který jsem před 
chvílí co by psík tahal z hromady zaprášené-
ho šatstva? To je pravý létající koberec, ten 
vám půjčím a dopraví vás rychle a pohodl-
ně domů. Vyzvednu si jej, až přijedu k vám 
na návštěvu, což nebude dlouho trvat, jen co 
svým těžce zkoušeným poddaným napřímím 
aspoň trochu záda, protože je to hanba i pro 
panovníka, když je mají tak nahrbena. Co se 
týče kouzelníka, ten bude tu co nevidět. Má 
v plánu vše nechat zkamenět a dát zarůst 
kopřivami; vidíte onen černý mrak vzadu za 
lesy? Vypadá, jakoby měl přinésti sníh, sedí 
však na něm Marastin se Zrzoušem. Nebojte 
se, oni předstoupí před hrad, on zdvihne hůl-
ku, ale tu musí Tomášek, jenž se učiní pomocí 
zástěrky s nápisem „Maminčin miláček“ nevi-
ditelným, vytrhnout mu z ruky a tímto prout-
kem šlehnout.“
„A já vezmu onen slušivý klobouk s kukačkou 
na hlavu“ zvolala Zuzanka „a budu se na tu 
legraci dívat!“
Čaroděj byl ve více než vzteklé náladě, leč 
v jednom se spletl. Myslil si totiž, že Zuzan-
ka a Tomáš vyjdou před bránu, padnou po-
korně na kolena, budou sami sebe obviňovat 
a úpěnlivě prosit o smilování – on však jen se 
zachechtne a udělá z nich dva pěkné kamen-
né sloupy nebo škaredé kopřivy. Nikdo však 
nešel, ačkoliv jej jistě viděli, jak stál ve svém 
černém hávu a vysoké čepici s muříma noha-
ma – vrchol drzosti! Z hradeb od věže zazvo-
nila písnička, veselá jako sluneční paprsek, 
škádlivá jak pramen lesního potůčku. Tohle 
byla drzost, hned chtěl ztrestat opovážlivce, 
kteří tak vyzývavým způsobem porušili mrač-
ný řád jeho temného království. Podíval se, 
zíral, leč, ať namáhal sebelépe oči, nikoho na 
hradbách nespatřil.
„Leze už na mne asi stáří“ zamumlal, „nutno 
koupit si brejle, aspoň pět dioptrií, nu dobře, 
dám tedy všemu zkamenět „a vytáhl svou ča-
rodějnou hůlku, už chtěl proslovit své šanžé-
-pasé, když vidí, že mu hůlka letí z ruky, ucítil 
švih prutu přes záda, ještě uslyšel, jak Zrzouš 
zavřískl lekem, když pelášil s ocasem mezi 
nohama od něho pryč a pak už necítil nic, ne-
mohl nic cítit, neboť na místě, kde stál, kde 
se vzala tu se vzala, se zdvihla veliká kopřiva, 
jež ihned zadusila poslední letní svlačec vedle 
sebe na zhnědlé stráni.
Všechno tedy dopadlo dobře, mohli se vrátit 
domů, leč Mansvet ještě Zuzanku potřeboval, 
aby dohlédla trochu na úklid jeho pokojů, pak 
jí a Tomášovi dal nádherné svatební dary, ne-
boť, jak řekl, i kdyby jim dal stokráte více, ni-
kdy by nemohl jim splatit to, že ho osvobodili 
– a protože se nemohli mezi navršenými hro-
madami darů na koberci pohnout, udělal ješ-
tě další tři, koberce svázal dohromady a po-
tom s uspokojením pravil: „Tak, a teď můžete 
letět!“ – Tohle vypadá jako letecký vlak!“ řek-
la s obdivem Zuzanka.
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RC Palouček Jevíčko zve všechny dětičky, maminky i tatínky, babičky i dědečky, strýčky a tetičky 

dne 11.3. 2013 v 16:00 hod. na pondělní PoTvoření 

VELIKONOČNÍ DEKORACE 
 
Přijďte si vytvořit originální dekoraci do bytu ze sena, plsti či 
jiného materiálu – ten bude zajištěn. 
 
Vstupné – příspěvek na materiál - 30 Kč dospělí a děti nad 
15 let, 15 Kč děti 4 - 15 let, děti do 4 let zdarma 
 
Těšíme se na Vás! 

 

POŘÁDÁ                                                                                                                         

27. 3. 2013 OD 15,00 HOD. 
V BUDOVĚ ZÁMEČKU  

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
 

S VYSTOUPENÍM JAROMĚŘICKÉHO SOUBORU 

VJECHÉTEK 
Program :  

Scénky souboru Vjechétek,  

vystoupení žáků ZUŠ,  

vystoupení žáků  ZŠ 

 
BOHATÁ TOMBOLA 

Základní  umělecká  škola  Jevíčko    

                                                                                                                                             

                                                  a  obec  Chornice  
  

                                              zve  všechny  příznivce  hudby  a  tance  
                                                                                na  

  

                                                                                                                 
  

        VYSTOUPENÍ  ŽÁKŮ  ZUŠ  JEVÍČKO    

        „CHORNICKÝCH  TALENTŮ“  
  

                    
                                      Středa  27.  března  2013  

                                      v  17:00  hodin,  
                      Kulturní  dům  Chornice  

  

 
Úč inkují: 
 

- žáci hudebního oboru 
- žáci tanečního oboru  
- mažoretky „Ze Zámečku do světa“ 

 
--- vstupné dobrovolné ---
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RŮZNÉ

Co by nemělo vidět třetí oko XI.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (7. část)
Štěpán Blažek

Ke kostelu Kosmy a Damiána. Starší le-
gendy neznají tolik podrobností o zavraždění 
knížete Václava, kolik jich znají novější. Tak 
v Crescente fide je vražda lokalizána takto 
(1968, s. 33): „...jeho... bratr (Boleslav)... po-
slal k němu posla, aby jej lstivě pozval do jeho 
domu jakoby na hostinu, ve skutečnosti však na 
smrt. (…) Oné noci, ještě před úsvitem následu-
jícího dne... šel do kostela na jitřní pobožnost.“ 
A přitom byl zabit nejmenovanými zlovolníky 
po křiku Boleslavově. Boleslavův dům a při 
něm stojící kostel nejsou  lokalizovány, není 
uvedeno  patrocinium (zasvěcení) kostela. 
Vraždu legenda datuje bez uvedení roku na 
28. září. Novější Kristián (snad = Strachkvas 
= syn Boleslava I.) zná podrobností daleko 
více. Cituji z něho několik vět (1968, s. 75-
78): „Boleslav maje dům čili dvůr vlastní v hra-
dě jeho jménem nazvaném... když nadcházela 
slavnost blažených mučedníků Kosmy a Dami-
ána... (Boleslav) bratra svého blaženého lstivě 
jako na hostinu zve, ale spíše... na zavraždění. 
(Boleslav volal) Společníci moji, společníci, kde 
jste? (…) Tu se vyřítila celá tlupa zlosynů ze 
skrýší... a těžkými ranami ho probodavše, od-
pravili ho u dveří chrámových. Tehdy také svatá 
duše... se odebrala k Pánu, dne 28. září... léta 
vtělení Páně devítistého dvacátého devátého. 
Tělo blaženého mučedníka odpočívalo po tři 
léta v chrámě svatých Kosmy a Damiána.“ Ze 
slov v hradě jeho jménem nazvaném se dá vyvo-
dit, že Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi, 
a to před kostelem sv. Kosmy a Damiána (tam 
ke cti těchto svatých posvěcen jest kostel). Kris-
tián uvádí i rok údajné vraždy.
Na Kristiánovu legendu se značně kriticky 
dívá mj. M. Ivanov (1975, s. 130): „Zkrátka 
pouze prostořeký Kristián ví všechno: že Bo-
leslav měl ,dům čili dvůr vlastní v hradě jeho 
jménem nazvaném‘ – to před Kristiánem nikdo 
netvrdil. Kristián zná i jméno kostelíka, respek-
tive jeho zasvěcení: podle něho běží o kostelík 
Kosmy a Damiána. To také nikdo před Kris-
tiánem nevěděl... Můžeme říct: byl dobře in-
formován, byl nejlépe informován... Já bych to 
však nazval jinak: Kristián domýšlí věci, pracuje 
s nimi, kombinuje. Jeho metoda je taková: zná 
fakta a na jejich základě tvoří ne hypotézy, 
ale další fakta. Zatímco předešlí autoři hovořili 
pouze o tom, že Václav byl v Boleslavi na svá-
tek Kosmy a Damiána, Kristián z toho vyvodí, 
že se ten kostelík jmenoval Kosmy a Damiána, 
poněvadž věděl z předešlých legend, že Václav 
jezdil po hradech o výročí posvěcení chrámů... 
(…) - a kostelík svatého Kosmy a Damiána byl 
na světě.“ Ivanov, který nevyvrací to, že Vác-
lav byl zavražděn v Boleslavi, nevěří na to, že 
v Boleslavi v té době stál kostelík zasvěcený 
Kosmovi a Damiánovi (a jak již víme, pochy-
buje i o datu vraždy).
Domnívám se, že zasvětit fiktivní kostelík 
Kosmovi a Damiánovi mohlo být pro Kris-

tiána zajímavé i  vzhledem k tomu, co tato 
jména znamenají. M. Knappová o jménech 
Kosma, Kosmas uvádí (2008, s. 193): „j. snad 
řeckého původu (z řec. kosmos), vykládá se jako 
,svět, řád, věčnost‘, popř. také ,ozdoba, pochva-
la‘.“ O jménu Damián, Damian píše (2008, 
s. 140): „j. řeckého původu (z řec. Damianos, 
popř. též z Damia...). Nejčastěji se vykládá jako 
,krotitel, pokořitel‘.“ Je-li tento výklad správ-
ný, pak Kristián nemohl nechat zabít Václava  
Boleslavovými muži před kostelem s vhodněj-
šími patrony. Pokořitel je Boleslav, věčnost ad. 
je Václav. 
Výše jsem uvedl, že jméno Tyr mohlo aso-
ciovat Tróju. Jaké stejné motivy má literár-
ní ztvárnění trojské války a literární ztvárnění 
lucké války Kosmou? V lucké válce jsou tyto 
trojské motivy. Tyr se převléká za Neklana. 
V Iliadě Patroklos obléká zbroj Achillovu. Tyr 
zahyne takto (I, 12): „...vrhl se do nejhustších 
klínů nepřátel. A jako by někdo v zahradě podtí-
nal srpek slabé makovice, tak on sekal mečem 
hlavy v cestě stojících nepřátel, až, pln jsa šípů 
jako ježek, padl uprostřed seče...“  Líčení je my-
slím nerealistické. Když by se přední řady bo-
jovníků do sebe zaklesly, není pravděpodob-
né, že by některá strana střílela do předních 
řad z luků. Šípy zde jsou zřejmě z jiného důvo-
du. V Iliadě zahyne na zranění šípem Achilles. 
Další výrazný motiv: v trojské válce unáší 
Paris Helenu, u Kosmy Břetislav unáší Jit-
ku. Břetislav nám však k Václavovi nepasuje. 
K Václavovi bychom potřebovali Boleslava I. 
a místo Břetislavovy Jitky Boleslavovu man-
želku Biagotu. Když Kosmas Jitku charakteri-
zuje, končí slovy (I, 40): „...nad život mi dražší; 
aby zůstala dlouho na živu, buď Bohu chvála 
stálá.“ V těchto slovech je skryto jméno Bi-
agoty (život je latinsky bios a Bůh německy 
Gott). (Stejně tak v III, 42 Kosmas prozrazuje, 
že má na mysli svou ženu Božetěchu, slovy: 
„...když mu Hospodin odňal kněžku, zbožnou 
myslí slíbil Bohu...“) Za Břetislavem se v této 
epizodě skrývá Boleslav. Knížata (a druhý po 
knížeti) v lucké válce a v epizodě o únosu Ji-
tky připomínají tři trojské hrdiny: Neklan ( = 
Vratislav?) Patrokla, Tyr ( = Václav?) Achil-
la a Břetislav (= Boleslav I.?) Parise. Šíp zde 
možná připomíná Kaicha ( = Vratislava?). Na 
internetu bylo uvedeno, že slovo kain zname-
ná šíp, kopí, kovář. V seriozní literatuře jsem 
však našel pouze potvrzení významů kopí 
a kovář, ne významu šíp.
Kosmas v pasáži o únosu Jitky na trojskou 
válku přímo upozorňuje (I, 40): „Musí mu 
(Břetislavovi) ustoupit ithacký hrdina, že chyt-
rým důvtipem vypátral syna Thetidina, ani se 
nesmi chlubiti pastýř z Ilia, že Tyndareovnu 
unesl z Amykel, protože  tento jinoch Břetislav 
nad oba dva předčí i nesmírnou odvážností.“ 
Upravme citaci tak, aby byl text srozumitel-
nější, aniž by se změnil jeho smysl. Musí Bře-
tislavovi ustoupit ithacký hrdina Odysseus, že 
chytrým důvtipem vypátral Achillea, syna bo-
hyně Thetidy, ani se nesmí chlubiti pastýř z Ilia 

Paris, že Helenu unesel z Amykel, města ležícího 
jižně od Sparty. 
Nyní vzniká otázka: Ke kolika únosům ve sku-
tečnosti došlo? Ke dvěma? Břetislav unesl Ji-
tku (což Kosmas řekl nahlas) a Boleslav Bia-
gotu (což Kosmas řekl potichu). K jednomu? 
Potom ke kterému? Břetislav unesl Jitku? 
Nebo je Břetislavův únos Jitky jen prostřed-
kem k zakrytí únosu Biagoty Boleslavem? 
K žádnému? Kosmas jenom z nějakého důvo-
du použil motiv z Iliady?
Připusťme, že Kosmas prozradil, že Boleslav 
unesl Biagotu, aniž budeme popírat únos Ji-
tky Břetislavem. Jméno Biagota je známo je-
nom z nápisů na denárech. Není znám její 
původ. Dá se odhadovat jenom z jejího jména. 
To může mít starohornoněmecký původ, nebo 
mít podobu slovanskou: Blagota nebo staro-
bulharské Bjegota. Na tento případný únos 
by se nemusel vztahovat klášter ve Schwein-
furtu. Nemohla pobývat – vzhledem k možné 
podobě jména Blagota – na hradišti zvaném 
dnes Valy u Mikulčic? Nemohl si vzít Boleslav 
nevěstu  (třeba bez únosu) z jiné mocenské 
skupiny, než ke které sám v českomoravském 
prostoru patřil?
V souvislosti s Kosmovými motivy trojské 
války se podívejme na Kroniku anonymné-
ho notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum). 
Začíná takto (2000, s. 35): „Magister zvaný 
P a niekdajší notár najslávnejšieho uhorské-
ho kráľa Bela blahej pamäti (posiela) svojmu 
najmilšiemu priateľovi N., mužovi ctihodnému 
a v spisovateľskom umení vzdelanému, pozdrav 
a (zvesť) o splnení jeho žiadosti. Lebo keď sme 
kedysi spolu študovali a s rovnakým nadšením 
sme spoločne čítali dejiny Tróje, ktoré som ja, 
naplnený preveľkým zanietením, z kníh Dareta 
z Frýgie a iných autorov – tak ako som to počul 
od mojich učiteľov – vlastným perom do jedného 
zväzku pospisoval, požiadal si ma, aby som tak, 
jako som spísal dejiny Tróje a boje Grékov, 
napísal pre teba aj o pôvode uherských kráľov 
a ich veľmožov...“
Magister zvaný P v latinském textu zní P 
dictus magister. Písmeno P může podle histo-
riků znamenat první písmeno jména autora 
nebo může být zkratkou předpony prae- ve 
slově praedictus, tzn. dříve jmenovaný. Notá-
řem kterého krále Bély Anonymus byl? Ke ka-
ždému ze čtyř se některý historik přiklonil. 
K Bélovi I. (1060-1063), k Bélovi II. (1131-
1141), k Bélovi III. (1172-1196), k Bélovi IV 
(1235-1270). Současní historikové se kloní 
k názoru, že Anonymus byl notářem Bély III. 
Někteří však i nadále uvažují o Bélovi II. nebo 
Bélovi IV. 
Mohl být Anonymem Kosmas? Nepředstíral 
Kosmas uherskou příslušnost, aby jeho dílo 
získalo v Uhrách větší ohlas a větší důvěry-
hodnost? Kdyby Anonymus psal své dějiny po 
smrti Bély III., nesnažil by se upřesnit, které-
ho Bélu má na mysli? M. Bláhová a M. Wi-
hoda v předmluvě Kosmovy Kroniky Čechů 
(2011, s. 8) píší,  že Kosmas v roce 1099 za-
mířil s biskupem Heřmanem do Ostřihomi, aby 
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Frant. Tesař, kteří své funkce ochotně a se zá-
jmem zastávali celou řadu let. 
 Mimo častých schůzí a přednášek byly 
též pořádány zdařilé výstavy dobytka, spoje-
né s výstavou hospodářských strojů, pak vý-
stavy ovoce a kursy pro zvelebení štěpařství  
a ovocnictví. Tyto řídil uznávaný odborník a ob-
líbení ředitel Zemského pomologického ústavu 
Frant. Suchý. 
 Spolek snažil se též, aby zapůjčováním hos-
podářských knih a časopisů se šířila mezi člen-

stvem a všech vrstvách našeho rolnictva 
odborná osvěta tou měrou, jak toho 

časové poměry vyžadovaly. Po le-
tech přibývalo stále vyškole-

ných agrárních pracovníků, 
kteří se přičinili o prohlou-
bení organizace ve smys-
lu zemědělské svépomo-
ci a za tím účelem bylo  
r. 1919 založeno Hospo-
dářské nákupní a prodej-
ní družstvo pro Malou 
Hanou, které vyvíjí bla-

hodárnou činnost a slouží 
všestranně zájmům našich ze-

mědělců. 
Hospodářská škola

 Aby i zemědělský dorost 
nabyl přiměřeného teoretického vzdělá-

ní byla přičiněním Hospodářského spolku, pak 
agrárních předáků prf. Frant. Wenzela a Viktora 
Sroupala, r 1923 založena Hospodářská škola, pro 
níž byla r. 1924 postavena nová účelná budova.  
O vybudování školy zasloužil se též její první ře-
ditel Jakub Kroupa. 
 Po rozparcelování zdejšího panského dvora r. 
1925 kupila země mimo budov a rozsáhlé zahra-
dy též větší komplex pole, a tak jest nyní se ško-
lou spojeno i vzorné polní hospodářství a zahrad-
nictví.
 Nemalou vymožeností pro naše zemědělství 
jest též provedení rozsáhlého melioračního projek-
tu spojeného s regulací potoků a zřízení vodních 

přehrad na zavlažování luk. Tím byly též odstraně-
ny nebezpečné zátopy silnic a luk při náhlých prů-
tržích. Voda přetekla často přes břehy potoků za-
rostlých vrbovým křovím a zanesených kamením  
a pokosené seno plavalo pak po lukách k Chorni-
cím. Veškeré tyto rozsáhlé meliorační práce řídil 
vrchní zemský stavební rada ing. Jan Coufal, jenž 
u nás s rodinou po několik roků bydlel a zúčast-
nil se činně našeho společenského života. Získal 
si zde mnoho přátel, do jejichž kroužku vždy rád 
zavítá. 
 Práce meliorační prováděla prostějovská firma 
Ing. Frant Hrbata (rodem z Velké Roudky) a ing. 
Alois Smékal (rodák z Velkých Opatovic), oba ab-
solventi zdejší reálky. 
 Tak zemědělská organizace, ze skrovných po-
čátků povstalá, stále více rostla a všichni snaživí 
činitelé, kteří se o její rozvoj zasloužili, mohou 
s radostí a uspokojením pohlížeti na krásné vý-
sledky své mnohaleté úspěšné práce pro zvelebe-
ní zemědělství našeho kraje. Ačkoliv za vedení 
české správy města bylo během 10 let v každém 
ohledu vykonáno daleko více jako dříve za celé 
století, říkalo se přece, že jest Jevíčko jen zastrče-
ným, hlavní tepny ruchu vzdáleným městečkem. 
Sanatorium
 Teprve po zřízení velikého moderního zem-
ského sanatoria pro plicní choroby stalo se naše 
město známým daleko široko i za hranicemi naši 
vlasti. Že došlo k vybudování této zemské léčeb-
ny právě u nás, o to získal si nemalé zásluhy náš 
rodák Jan Utíkal, vrchní zemský stavitel. Když 
bylo totiž asi r. 1910 zemským výborem usnese-
no vybudování dvou sanatorií na Moravě, upozor-
nil on komisi, která byla pověřena vyhledáváním 
vhodných míst pro tyto ústavy na velice klima-
tickou polohu našeho města s lesnatým okolím 
a zdravým kouřem továrních komínů neznečiš-
těným vzduchem. Komisi, již se též sám zúčast-
nil, zamlouvalo se jako ideální právě ono lesnaté 
zákoutí, kde sanatorium stojí, také proto, že je 
z východní, jižní a západní strany přístupno slun-
ci a severní strana je chráněna vrchem porostlým 
lesem. 

pokračování příště

Zemědělské organizace
O organizaci zemědělskou, která v těch letech jen 
pomalounku se probouzela, bylo u nás v počát-
cích také málo pochopení. Uvedl ji v život Hos-
podářským spolek pro Jevíčko a oko-
lí, založený roku 1875 na ochranu 
zájmů zemědělců. Za tím úče-
lem byly svolávány schůze  
a pořádány poučné přednáš-
ky. Bývaly první dobu sla-
bě navštěvovány. Pamatuji 
se, že jsem svým známým 
synkům rolníků zazlíval je-
jich netečnost vůči před-
náškám a na mou domlu-
vu dostalo se mi odpovědi, 
že je nemohou poučovati 
páni, kteří sami neměli v ru-
kou nikdy pluh a polnímu 
hospodářství se naučili pouze 
z knih. To byl ovšem názor napa-
pouškovaný jim od jejich otců, kteří 
stále ještě lpěli na starých předsudcích 
a zásadách. Leč i ti zaostalí následovali pozvolna 
přece jen dobrých příkladu pokročilejších rolní-
ků a přednášky, o něž se jevil stále větší zájem, 
nemálo přispěly k zobecnění vědomostí hospo-
dářských. 
 Pokud se pamatuji, byl prvním předsedou 
Hospodářského spolu Theodor Müller, velkostat-
kář v Borotíně. První přednášky konal u nás ředi-
tel nejstarší Hospodářské školy v Ivančicích Jan 
Vrba; později byl u nás častým hostem Antonín 
Stach, ředitel Hospodářské školy v Boskovicích 
a někteří kočovní učitelé. Jednatelem spolku byl 
učitel, později ředitel zdejší obecné školy Jan Ši-
mon, pokladníkem řídící učitel v Jaroměřicích 

zde z rukou metropolity Serafina přijal kněžské 
svěcení. Kosmas měl tedy vztahy s uherským 
kněžstvem.
Co získal Boleslav zabitím Václava?
1. Boleslav zlikvidoval svého největšího sou-
peře v boji o vládu v zemi. Zlikvidoval toho, 
kdo se nechtěl smířit s rolí podřízeného ,pod-
krále‘ (spíš podknížete).
2. Zavražděný Václav byl vhodnou osobou pro 
„výrobu“ prvního světce vznikajícího českého 
státu. Žádný světec nemohl být pro vládnoucí 
dynastii lepší než ten, který pocházel ze stej-
ného rodu? 
K čemu potřeboval vznikající český stát  
světce?
Světec upevňoval křesťanství. Upevňoval vzni-
kající český stát. Upevňoval moc vládnoucí 
dynastie.
Světec – mučedník měl význam nejen pro stát 
a dynastii, ale i pro jednotlivce. P. Charvát od-
volávaje se na M. Miladinova napsal (2011, s. 
74): „Mučedník padlý za křesťanskou víru pak 

pro svou pospolitost představuje nejjistější pro-
středek, jak zajistit spásu duší.“
V pohanském prostředí zřejmě nešlo v dané 
době založit raně středověký stát. D. Třeštík 
to formuloval takto (1997, s. 415): „...je ale 
jisté... že stát nemohl vzniknout bez křesťanství, 
bez oné kulturní ,revoluce‘, jíž bylo zrušení staré 
kmenové ,pravdy‘.“
„V rozhovoru s H. Slívovou D. Třeštík řekl: 
„...Boleslav svatého Václava potřeboval, pro-
tože chtěl pro Prahu biskupství. Musel přinést 
nějaký pádný argument k tomu, že Čechy jsou 
opravdu křesťanské, že mají svatého patrona.“
Co bylo třeba udělat, aby se Václav stal svět-
cem?
1. Přenést jeho tělesné pozůstatky z dosavad-
ního hrobu do hrobu nového, do hrobu vhod-
ného pro světce.
2. Zdůvodnit jeho svatost v legendách.
3. Nového světce kanonizovat.
K přenesení Václavova těla P. Charvát na-
psal (2011, s. 114): „Přenášení a slavnostní 

ukládání těl mimořádných osobností do nových 
a zpravidla efektně upravených míst posledního 
odpočinku... tvoří... zákonný předpoklad  ke ka-
nonizaci daných osob.“ 
Z nejstarší legend se příliš faktů o přenese-
ní Václavových ostatků nedozvíme. Crescen-
te fide začíná popisovat tuto událost takto 
(1968, s. 34): „Jeho tělo odpočívalo na témž 
místě po tři roky. Tu měli někteří lidé vidění ve 
snách, že by je měli přenést do kostela, který 
on sám vystavěl. I vstali o půlnoci, vyzvedli jeho 
tělo z hrobu, naložili na vůz a přijeli s ním k bys-
třině, jejíž vzduté vody se přelily přes břehy a ne-
dovolovaly přechod. (…) Světcovo přenesení se 
slaví čtvrtého března.“
Co všechno není uvedeno: místo, kde tělo 
odpočívalo, rok, kdy k přenesení došlo, není 
upřesněno, jací lidé přenesení uskutečnili, bys-
třina nemá jméno, z kontextu se dá usoudit, že 
byl přenesen do kostela na Pražský hrad (Vác-
lav údajně na Hradě vystavěl rotundu sv. Víta).
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V sobotu 9. února 2013 se okolo 12.-té hodi-
ny začaly trousit po Biskupicích různé masky. 
Ve 12.30 hod jsme se všichni v maskách se-
tkali na návsi. Bylo nás asi 65 a vydali jsme 
se k panu starostovi požádat ho o povolení 
k masopustnímu veselí. Průvod doprovázeli 3 
udatní mušketýři a 1 kovboj na koních. Pan 
starosta svolil, že se můžeme chovat tak jak 
se na tento den sluší a patří, čili se veselit, 
zpívat, tančit a juchat. Pestrobarevný průvod 
masek také provázeli 3 muzikanti hrající na 
harmoniku, buben a vozembouch. 
U každého stavení jsme se zastavi-
li a zatančili, či zazpívali. Hospodá-
ři a hospodyňky rozdávali smažené 
koblížky, voňavé koláče, chlebíčky 
a cukrovinky. Samozřejmě, že nechy-
běla ani slivovička a teplý čaj. Na 
oplátku obdrželi pozvánku na ve-
černí zábavu. Prošli jsme Biskupice, 
Flintor a Zálesí. K večeru jsme dosti 
náročné putování ukončili v hospodě 
u Zechů.
Následoval oblíbený program „Po-
chovávání basy“. Jedná se o scénku, 
kdy se symbolicky pohřbívá a ukládá 
basa na půdu, což znamená konec zá-
bav až do Velikonoc.
Po masopustním veselení nastává Po-
peleční středa, která zahajuje 40.-ti 
denní předvelikonoční půst (neděle 

se nepočítají). Nastává čas střídmosti v jídle 
i zábavě a čas na rozjímání. 
Po veselé scénce následovala „hra o ceny“ 
(naše stará známá tombola). I letos jsme měli 
hodně cen, takže opět  vyhrál snad úplně ka-
ždý. Tímto také děkujeme všem, kteří nám do 
„tomboly“ přispěli buď nějakou cenou, anebo 
finančně. 
No a pak už následovala taneční zábava. 
„Masopust 2013“ jsme prožili tak jak se slu-
ší a patří!

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

dovolujeme si Vás informovat o změně jízd-
ních řádů k 3.3.2013, která vychází z jednot-
livých jednání ORP v lednu a v únoru 2013.
Jízdní řády platné od 3.3.2013 jsou vyvěšeny 
na webových stránkách www.oredo.cz.
Současně si Vás dovolujeme informovat , že 
ke dni 1.3.2013 dochází k úpravě cen jízdné-
ho v systému IREDO. Uvedené opatření před-

stavuje nárůst cen v průměru o 5%.
Ceník jízdného platný ode dne 1.3.2013 je 
zveřejněn na webových stránkách www.ore-
do.cz.
Pro dotazy veřejnosti bude ve dnech 1.3. - 4.3. 
2013  od 8 do 18hod v provozu informační 
linka na telefonu 466 030 708.

OREDO s.r.o. 

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

společenská rubrika
únor 2013

Naši jubilanti
Marie Sedlatá
Věra Vykydalová
Jana Berková
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci
Adéla Kalitová
Nela Bálková
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Z našich řad odešel
Jan Peka
první starosta obce Biskupice po roce 1989

Upřímnou soustrast.

MAsOpUst 2013 – ohlédnutí

Jízdní řády – změny

INFORMACe OBCe 
KOMÍNY
Kdo z občanů má zájem o vyčištění a prohlíd-
ku komínů, ať se nahlásí v kanceláři OÚ do 
15.3., možno i zasláním emailu na biskupi-
ce@biskupice.cz.

PLATBA POPLATKŮ za svoz a likvidaci ko-
munálního odpadu, úhrada poplatku za psa:
- poplatek za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu - 450,-Kč/poplatníka,
- poplatek za psa  - sazba  poplatku za jedno-
ho psa činí 100,- Kč/rok, za druhého a kaž-
dého dalšího psa se zvyšuje poplatek o 50% 
sazby poplatku
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kance-
láři OÚ nebo na účet č. 1283423349/0800. 
Pokud se rozhodnete pro platbu přes účet jako 
VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí  uvedou 
před číslo domu 2 (např. Zálesí 1 VS 21).
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Letos uplyne devadesát let od velmi smutné 
události v Biskupicích. Úvodem informace 
ze Slovníku spisovného jazyka českého, ČSN 
Praha 1960. – Moždíř, hmoždíře, m. (němec-
kého původu) je:
1. kovová nádoba na roztloukání koření, cuk-
ru, mosazný, železný m., tlouci v moždíři pa-
ličkou.
2. dělo k oslavné střelbě naslepo , moždíře 
houkají, střílet z moždíře, rány z moždíře

3. vojenské dělo větší ráže s krátkou hlavní, 
vrhající střely strmou dráhou.
 Věnujeme se hmoždíři k oslavným střelbám, 
ze kterého se také střílelo v Biskupicích, měli 
jich tam pět. Nacházely se v „obecním vě-

zení“, malé studené, podsklepní místnůstce 
u stropu se zamřížovaným okénkem 25x35 
cm. Ležely na těžké nízké lavici, proti kráde-
ži zabezpečeny okovanými dveřmi se dvěma 
zámky, vše na č. p .11 . Hmoždíře se nabíje-
ly „černým střelným prachem“ a střílelo se 
z nich o význačných dnech v obci. Roku 1923 
o velikonocích již všechny nevystřelily. 
Tenkráte nebyly nabity střelným prachem, ale 
pochybným materiálem z I. světové války. Od-
palovány byly rozžhaveným hřebíkem na dlou-
hém bidle. Tenkráte houkla první, „třeskla “ 
také druhá a poslední rána.
To již padaly rozsekané větvičky z okolních 
stromů a tam za zídkou panského hřbitůvku 
v krvi s přeraženými nohami ležel pan Ma-
chálek, z č .p . 62, který hmoždíře obsluhoval. 
Jedna ze střepin si našla Rudolfa Šimka, kte-
rému se snažila „narovnat“ žebra, další Jana 
Vykydala ze Zálesí č.p. 16, kterému přerazila 
ruku. Všem zraněným byla poskytnuta hned 
první pomoc, dále pomoc lékaře z Jevíčka 
a potom byli dopraveni do nemocnice v Mo-
ravské Třebové. Tam v nočních hodinách té-
hož dne Jan Machálek těžkému zranění pod-
lehl. Po této tragické události bylo střílení 
z hmoždířů úřadně zakázáno.
 Roku 1973 mi pan Jan Vykydal při vzpomín-
kách na toto neštěstí, ukázal na ruce místo, 
které si střepina vybrala. Zašel jsem si do „vě-
zení“, kde stály ještě dva hmoždíře, naprosto 
stejné. Jeden z nich jsem změřil, zvážil, kde 
skončily, to dnes již nevím.

František Plech

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Nabídka 
stavebních 
míst v obci 
Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji 
poslední zainvestované staveb-
ní místo v nové lokalitě pro 15 
RD – parcelu č. 199/26 o výmě-
ře 857 m2. 

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

Doručení žádostí:
•  písemně: Obec Biskupice,  

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

O posledním střílení z hmoždířů

POZVÁNKA

TURNAJ P+P
3. ročník

 
ČČK pořádá v neděli 10. března 
2013 odpoledne v 15.00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ již 3. ročník 
„P+P“ (pexeso + puzzle).

Opět budeme soutěžit ve 4 katego-
riích 
  I. do 6-ti let
 II. od 7-mi do 10-ti let
III. od 11-ti do 15-ti let
IV. od 16-ti do neomezeně let.

Každý účastník obdrží sladkou po-
zornost na rozjezd. První tři výherci 
ve všech kategoriích budou ohodno-
ceni cenami. Občerstvení na posil-
nění i pro dobrou náladu bude též 
připraveno.
Startovné je 10,- Kč pro každého 
hráče.
Těšíme se na všechny soutěživé děti 
i dospělé.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci březnu
Františka Randulová
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Denisa Havlíková
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a radosti.

Rozhovor s Jaromírem Duškem
Po veřejném jednání s náměstkem hejtmana ing. Jaromírem Duškem v Chornicích, vyšel v Prostě-

jovském týdeníku článek, který otiskujeme našim čtenářům. Text: Miloslav Havelka.
I přes komplikovaná vyjednávání Jaromír Du-
šek věří, že se z Chornic vlaky rozjedou na 
všechny směry, tedy i na Konicko. 
Chornice – Radikální změna v dopravní obsluž-
nosti v Pardubickém kraji, která se výrazně do-
tkla také veřejné dopravy 
v ‚příhraničních‘ oblastech 
kraje olomouckého, vstou-
pila v platnost na konci 
roku 2011. Jak na úterním 
setkání v Chornicích, které 
inicioval starosta Jiří Smé-
kal, řekl nový náměstek 
pardubického hejtmana pro 
dopravu Jaromír Dušek, to, 
co se ve chvíli pokazilo jedním rozhodnutím, 
bude teď trvat několik let, než se vrátí do tro-
chu přijatelného stavu.
Koncepci dopraví obslužnosti, kterou od kon-
ce roku 2011 prostřednictvím firmy OREDO 
(Organizátor regionální dopravy) uvedl v život 
Pardubický kraj, přinesla podle Jaromíra Duš-
ka víc škody, než užitku. A to jak v úrovni slu-
žeb, tak v konečné ceně, kterou za ně musel 
Kraj zaplatit. Původně plánovaný rozpočet na 
dopravní obslužnost byl díky tomu v roce 2012 
překročen o 80 milionů korun…!
„To, co se odehrálo v Pardubickém kraji, nemá 
v celé republice obdoby,“ komentoval kroky 
předchůdců ve vedení kraje náměstek hejtma-
na Jaromír Dušek (SPOZ). Ovšemže v koneč-
ném důsledku se změny netýkaly pouze Par-
dubického kraje, ale také příhraničních oblastí 
sousedících krajů, tedy i Olomouckého. Kon-
krétně zastavení dopravy na trati ze Dzbele do 
Chornic s návazností na Moravskou Třebovou 
a Skalici n/S.
Z fóra zaznělo množství nespokojených hlasů 
se současným stavem, včetně historického ex-
kurzu, kdy bylo Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
zcela nepřirozeným úředním rozhodnutím zařa-
zeno do východních Čech, konkrétně nyní jako 
součást Pardubického kraje. „Všechny vazby 
tady odsud byly vždy na Olomouc a Brno. Bo-
hužel zavedeným systémem dopravní obsluž-
nosti jsou dnes tyto směry nedostupné,“ kon-
statoval jeden z diskutujících. Nicméně tento 
argument ‚funguje‘ i obráceně, neboť množství 
lidí z Konicka má naopak svoje vazby do této 
části Pardubického kraje.
„Už někdy před osmi roky jsme doporučovali, 
aby železniční tratě vedoucí přes hranice kra-

jů, zůstaly ve správě státu. Naše varování ne-
bylo vyslyšeno, ale dnes stojíme před tím, že 
se bezezbytku naplnilo,“ vyjádřil se J. Dušek 
k zastavení provozu na tratích v okolí Chor-
nic, které v jednom směru přechází do kraje 

jihomoravského, ve druhém 
na Olomoucko. Jak však dál 
říká, to, co se jedním roz-
hodnutím zničilo, bude nyní 
otázkou mnoha let, než se 
znovu podaří optimalizovat. 
Bohužel však ani jednání 
se sousedními kraji v tomto 
ohledu nejsou podle Jaromí-
ra Duška úplně jednoduchá. 

„Z dosavadních jednání mám pocit, že o veřej-
né dopravě v krajích nerozhoduje hejtman ani 
příslušný náměstek, ale organizátor veřejné do-
pravy v kraji, což jednání velmi ztěžuje,“ kon-
statuje Jaromír Dušek. A bohužel, v tomto ohle-
du ještě ve srovnání s Jihomoravským krajem 
jsou podle něj dále komplikovanější vyjednává-
ní s Olomouckým krajem. Právě z toho důvodu 
ani nechce předjímat, kdy se vlaky z Chornic ve 
skutečnosti rozjedou. „Věřím tomu, že z Chor-
nic do Skalice se bude jezdit do konce roku, na 
Prostějov v tuto chvíli nedokážu bližší termín 
říct,“ řekl Jaromír Dušek v rozhovoru pro Týde-
ník, který přineseme v nejbližších dnech.
Po zkušenostech z Pardubického kraje Jaro-
mír Dušek varuje před tím, aby kraje svěřovaly 
organizátorům dopravy i zpracování technolo-
gie dopravní obslužnosti. Nicméně je si podle 
svých slov vědom toho, že vybudovat nově pro-
vázanost veřejné dopravy, navíc s napojením na 
sousední kraje, musí jít v postupných krocích 
už i z toho důvodu, že zcela nelogicky změ-
ny jízdních řádů vlaků a autobusů mají odlišné 
termíny, takže se musí připravovat s perspek-
tivou, že budou plně funkční až v okamžiku, 
kdy proběhnou na obou úrovních. Zároveň je 
zřejmé, že na předchozí rozhodnutí Pardubické-
ho kraje musely ‚sousedé‘ reagovat a přizpůso-
bit svoji dopravní obslužnost, takže nepřílišná 
ochota vracet něco zpět je i částečně pochopi-
telná.
Jednání v Chornicích se zúčastnili také staros-
tové z Jevíčka, Biskupic, Bezděčí u Trnávky, 
Dzbele a Jesence. „Slibů jsme slyšeli spoustu, 
takže s nějakými závěry raději počkáme, až se 
opravdu něco změní,“ shodli se ve svém vyjád-
ření pro Týdeník Prostějovska.

Masopust 2013
Dne 15. února 2013 připravili žáci a učitel-
ky  prvního stupně základní školy v Chorni-
cích masopust. Žáci i učitelé přišli v různých 
maskách. Mohli jsme si všimnout spousty 
strašidel, princezen, víl, čarodějů, kostlivců 
a kovbojů, kteří se prošli vesnicí a zpívali pro 
potěšení a dobrou náladu. Děti nezapomněly 
navštívit své mladší kamarády a sourozence 
z mateřské školy, a vytvořily příjemnou atmo-
sféru tohoto dne v celé obci.

Mgr. Iveta Špičková

Informace z evidence 
obyvatel za rok 2012

Počet obyvatel k 1. 1. 2012 884
Narození občánci  2
Přistěhovali se 26
Odstěhovali se  12
Zemřeli 9
Počet obyvatel k 31. 12. 2012 891

Školní vystoupení
Základní umělecká škola Jevíčko ve spolupráci s obcí Chornice, zvou srdečně všechny ob-
čany na školní vystoupení žáků ZUŠ, které se uskuteční ve středu 27.3.2013 v kulturním 
domě v Chornicích. Zahájení je v 17,00 hodin a všichni jsou srdečně zváni. Vstupné je 
dobrovolné.
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PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
paní Navrátilová

ve čtvrtek 14. března 2013 
od 10:00 do 15:00 hod. 
v Kulturním domě 
v Chornicích.
Akce: 50% sleva na vše

sportovci základní školy v Chornicích opět v akci

Zimní olympiáda mateřské školy na hřišti v Chornicích

V úterý 29. ledna se  žáci od 1. – 3. třídy 
zúčastnili sportovní soutěže Švihadlový čtyř-
boj v Moravské Třebové.  Svými sportovními 
výkony překvapili  především prvňáčci. Pa-
vel Písek si z této kategorie odvezl stříbrnou 
medaili. Dalšími úspěchy byly opět stříbrné 
medaile, a to zásluhou Tomáše Němce (ka-
tegorie 2. třída) a Tadeáše Hofmana (katego-

rie 3. třída). Atmosféra této soutěže měla své 
kouzlo a byla pro každého neopakovatelným 
zážitkem.
Přejeme našim malým sportovcům, aby i na-
dále pokračovali ve svém úsilí a měli radost 
z pohybu. Všem žákům děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy.

Mgr. Iveta Špičková

Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo 
a sněhu bylo dostatek, jsme pro děti mateř-
ské školy uspořádali dne 29.1.2012 ZIMNÍ 
OLYMPIÁDU  na hřišti v Chornicích. Olym-
piády se s radostí zúčastnily děti ze sluníč-
kové i kytičkové třídy. Po svačině jsme si při-
pravili pomůcky a svaly a mohlo se vyrazit 
do terénu za sportovními činnostmi a zába-
vou. Děti zdolávaly překážky a plnily různé 
úkoly (skoky přes překážky, hod sněhovou 
koulí na cíl, slalom, skoky do kruhů a z kru-
hů, běh k vytyčenému cíli). Děti povzbuzova-
ly kamarády a s úsměvem na tváři plnily dis-

ciplíny. Sněhové nadílky jsme si chtěli užít 
dosyta, a tak jsme do školky příliš nespě-
chali a zahráli si na koulovanou a stopova-
nou ve sněhu. Až jsme se dostatečně vyřádili 
a unavili, vydali jsme se nazpět za teplem 
do naší školičky. Za účast všichni sportov-
ci získali sladkou odměnu, byli vyhlášeni tři 
nejlepší a nejrychlejší sportovci, kteří ob-
drželi diplom a malý dárek.Všichni jsme si 
zimní olympiádu a radovánky ve sněhu užili 
a o příjemných zážitcích se podělili nejen ve 
školce, ale i s rodiči a kamarády.

Kateřina Kolínská, uč. MŠ

týden na sněhu
Jako každý rok, i letos uspořádala naše škola tý-
denní lyžařský výcvik. Již tradičně jsme se vydali 
do Orlických hor, které jsme si oblíbili nejen pro 
jejich krásu, ale i pro jejich dostupnost. Malebné 
prostředí obce Čenkovice tak žáci většinou znali, 
a věděli, na co se mohou těšit. 
Děti dostaly možnost si samy zvolit, zdali se 
budou učit jízdě na sjezdových lyžích nebo na 
snowboardu. Začátečníci zprvu hledali na svahu 
pevný bod, ale za pomoci instruktorů se brzy 
osmělili a cvičný mírný svah vyměnili za nároč-
nější sjezdovku. Pokročilí účastníci kurzu pro-
hlubovali a zdokonalovali svou techniku jízdy.
V průběhu týdne se vytvořily skupinky lyžařů 
a snowboardistů, které zodpovědně brázdily 
sjezdovky. I přes občasné delší ponocování po-
dávali všichni účastníci kurzu na sněhu své nej-
lepší výkony a den ode dne se zlepšovali. Velice 
příznivé byly i sněhové podmínky, a tak jsme 
si letošní lyžařský výcvik opravdu užili. K dobré 
náladě nás všech přispěly i večery plné her. Po 
celou dobu kurzu nás provázela příjemná atmo-
sféra jak na svahu, tak i v penzionu Sova. 
Zkrácený týden bohužel rychle uběhl. Bez váž-
nějších úrazů, ztrát a problému jsme nyní zpět 
ve škole a už zase plánujeme, kam se vydáme 
příště. Dobrou náladu, zasněžené pláně, roze-
smáté tváře, horké šálky a zmrzlé prsty nám 
všem připomínají už jen fotografie.

Bc. Vašíčková Zdenka

Místní poplatky 2013
Obecní úřad v Chornicích oznamuje občanům, že místní 
poplatky budou vybírány od 18. do 22. března 2013 v kan-
celáři obecního úřadu. Výše poplatků zůstává stejná jako 
v roce 2012, také podmínky pro slevy a osvobození se ne-
mění:

svoz komunálního odpadu – 480 Kč základní výše

poplatek ze psů – 90 Kč za prvního psa v rodinném domku

 – 200 Kč za prvního psa v bytě

nájemné z pozemků – jako v roce 2012
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Obec Jaroměřice
letos uplyne 300 let od posvěcení poutního kostela na kalvárii

Svoz drobného nebezpečného odpadu z domácností 19. dubna 2013

Dřevořezby pana Vlastimila stehlíka v jaroměřické výstavní síni

V letošním roce si připomínáme třísetleté výročí vy-
svěcení kostela Povýšení sv. Kříže na poutním mís-
tě Kalvárii v Jaroměřicích, které v nedávné době 
prošlo zásadní rekonstrukcí. K oslavě tohoto vý-
znamného jubilea chystá Obecní úřad vydání shr-
nující publikace a během celého roku bude na Kal-
várii probíhat náboženský program, jenž vyvrcholí 
v rámci tradiční jaroměřické podzimní pouti dne 
14. září, tedy přesně 300 let od posvěcení. Roku 
1713 se tu sešly tisíce věřících z Jaroměřic i široké-
ho okolí, aby společně oslavili vznik poutního mís-
ta, které jako výraz díků nechal zbudovat tehdejší 
majitel jaroměřického panství baron František Mi-
chal Šubíř z Chobyně, významný moravský zemský 
činitel, spolu se svou manželkou Johanou Konstan-
cií Sakovou z Bohuňovic. 
Středobodem nového kostela se stal obraz Nejsvě-
tějšího Spasitele, který je napodobeninou obrazu 
v kapli Svatyně svatých v Římě. Kopec nad Jaro-
měřicemi byl nazván horou Kalvárií, potok, protéka-
jící vesnicí, dostal v duchu novozákonního příběhu 

Patří tam vše, co není směsný komunální odpad, 
například již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lah-
ve, plechovky a jiné obaly se zbytky nebo od mo-
torových a jiných ropných olejů, maziv, barev, laků, 
lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsa-
hující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky 
od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, 
znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, 
zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, mono-
články, dále absorpční činidla, filtrační materiály, 
znečištěné čistící tkaniny a textilie, oděvy znečiš-
těné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, 
jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouště-
dla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, as-
faltové odpady, azbestové krytiny. Všechny odpady 
obsahující azbest musí být zabaleny buďto v igelito-
vých pytlech nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli 
možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest 
je zakázáno jakkoliv přepravovat. Do nebezpečných 
odpadů patří i vybourané okenní rámy. Sklo se dá 
dát do nádob nebo do kontejnerů na sklo.

Svoz elektrozařízení a pneumatik  
Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elektrické 
pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, televizo-
ry, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé čás-

Příjemnou vernisáží v pátek 1.února  byla zahá-
jena první výstava v roce 2013 v Jaroměřicích.
„Vůně dřeva“, jak je výstava nazvána, se rozhosti-
la po síni Centra života a podnikání. Dřevořezby 
zde nejsou vystavovány často, nepočítáme-li bet-
lémy, které každoročně uzavírají výstavní rok. Na-
posledy jsme obdivovali 110 panovníků českých 
zemí v řezbářském umění paní Haldové v roce 
2009.
Mladí hudebníci ze Základní umělecké školy 
v Jevíčku pod vedením ředitele Dušana Pávka 
dipl. um. a Mgr. Petra Pávka zahájili podvečer-
ní program. PhDr. Oldřich Koudelka představil 
pana Vlastimila Stehlíka, řezbáře z Unčína u Ji-
mramova. Oba spojuje záliba v myslivosti, každé-
ho jiným způsobem.  Pan Stehlík totiž své řezbář-
ské umění věnuje především myslivcům, neboť 
jim vyřezává podložky pod trofeje ulovené zvěře.

společenská rubrika 
spOZ Jaroměřice 

V měsíci březnu se životního jubilea dožívají

Drápalová Františka
Opluštilová Marie
Dosedlová Eliška
Medříková Ludmila
Vymětal Josef
Mášová Alenka
Václavková Ludmila
Knollová Marie
Mackerlová Marie

K významným narozeninám všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví a osobní spokojenost.

nové jméno Cedron dle potoka v Jeruzalémě a do 
rokle, opředené pověstmi o zlém duchu Kadrmano-
vi, bylo symbolicky položeno místo oběšení zrádné-
ho Jidáše. Během následujících let pak k poutnímu 
chrámu přibyly další stavby a objekty (křížová ces-
ta, Pilátův dům, kaple Božího hrobu, Kaple Panny 
Marie atd.), ukrývající v sobě symbolicky všechna 
tajemství ukřižování Ježíše Krista a chrámu Božího 
hrobu v Jeruzalémě.
Od svého vzniku Kalvárie mimořádně přitahova-
la pozornost poutníků z Čech, Moravy, Slovenska 
i Rakouska a uvedla dosud ne příliš známé místo 
na pomezí Malé Hané a Drahanské vrchoviny do 
širokého povědomí. Ačkoliv doba její největší slávy 
a proslulosti pominula, i v dnešní době na sebe mů-
žeme nechat působit zdejší jedinečný soulad a har-
monii barokního stavitelství a okolní přírody. 

Mgr. Michal Schuster
Výroční turistické známky již v prodeji na určených 
prodejních místech - knihovna, pohostinství, Kalvá-
rie, samoobsluha.

ti elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, 
vysavače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobil-
ní telefony, tedy vše, co je na elektriku jakéhokoliv 
napětí. Elektrické hračky a všechny typy el. baterií 
a monočlánků. Odevzdávané elektrozařízení a elekt-
rospotřebiče musí být kompletní nerozebrané a tedy 
v úplném stavu. Sbírají se i veškeré pneumatiky, ale 
bez disků, kovové disky patří do železa.
Nový Dvůr – autobusová zastávka 16:00 hod.
Jaroměřice – náves 16:30 hod.

Svoz směsného odpadu 
velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pátek 
dne  26. dubna 2013 a odvezeny budou v pondělí 
29. dubna 2013.
Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým 
objemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy o veš-
kerý nábytek z domácnosti, sedací soupravy, matra-
ce, koberce, běhouny, textilie neznečištěné nebez-
pečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně 
znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fó-
lie například od jídla nebo od stavebních materiá-
lů, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádo-
by, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové 
nárazníky z aut a plastové části automobilů, dále 
veškeré podlahové krytiny, textilie, molitany, nečistý 
i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení a kerami-
ku z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů, 
ale pozor, ne na bázi sádry nebo azbestu, obaly sta-
vebních materiálů, dále veškerou domácí a zahrad-
ní keramiku, také pálené nebo keramické tašky ze 
střech, starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, 
luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby.
V podstatě všechny nepotřebné věci z domácnosti, 
ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vy-
psány v nebezpečných odpadech nebo jsou nebez-
pečnou látkou znečištěné.
Rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy 
a podobný velkoobjemový odpad dle svých možnos-
tí,prosím, rozložte. Je to proto, že pokud je nábytek 
v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je nesklad-
ný. Dle svých možností, prosím, odstraňte z nábyt-
ku kovové součásti i drátěnky, (kovový odpad včet-
ně sporáků, praček bez elektromotorů atd. patří do 
kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat). Skleněné 
výplně vysklít do určených separačních kontejnerů 
na sklo.

V průběhu času a zkušeností vytvořil dřevořezby 
s výjevy zvěře, ryb, ale i romantické pohledy ven-
kova, či monumentální slunce. I drobná tvorba 
užitné hodnoty vyrůstá pod jeho rukama – dřevě-
né misky, křížky, drobné figurky...
Desetiletý chlapec, Kevin Stojka, trpělivě již del-
ší čas tráví svůj volný čas v řezbářské dílně pana 
Stehlíka. Řezbářství ho velmi zaujalo a práci se 
dřevem si rychle oblíbil.
Byl potěšen, že v Jaroměřicích může vystavit své 
drobné výrobky spolu s vynikajícími dřevořezba-
mi svého učitele.
Oba předvedli řezbářský um přímo před očima 
hostů vernisáže.
Koncem února výstava v Jaroměřicích skončila, 
ale je možné, že ji zanedlouho zhlédnou hosté 
v Jevíčku či Moravské Třebové.
Návštěva zajisté stojí za to!

www.jaromerice.cz

Poruchy učení u dětí 
na základní škole

Paní PhDr. Ilona Pešová se jaroměřickým rodičům 
představila již v roce 2011, a to s odbornou před-
náškou „Co má umět dítě, než jde do školy“.
Ve středu 13.února 2013 se maminky mohly dozvě-
dět, co dělat, když prospěch není podle představ 
paní učitelky ani rodičů. Seznámila s různými dis-
funkcemi, kterými je postiženo stále více dětí. Vel-
ká trpělivost a všestranná snaha musí být vyvinuta 
k přípravě do školy i při vyučování samém. Zají-
mavý obsah přednášky je k dispozici v knihovně.

Zápis do 1. třídy 2013
Naše škola se může opět těšit na prvňáčky. 
Poslední lednovou sobotu v doprovodu rodi-
čů k nám zavítalo šestnáct dětí k zápisu do 
1. třídy. Pro všechny bylo připraveno milé pře-
kvapení – škola se psem Fíkem. Maxipes Fík 
a jeho obrázky s úkoly provázely budoucí žáč-
ky celé dopoledne. Spokojené děti si odnesly 
domů dárky vyrobené ve školní družině a pa-
mětní list. Všem učitelům i zaměstnancům ško-
ly, kteří se zasloužili o zdárný průběh v příjem-
ném prostředí, patří velké poděkování.

Mgr. Ivana Bartošová
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program akcí v Jaroměřicích na měsíc březen 2013, pořádaných ve spolupráci CŽp, spOZ, Ok, ZŠ
Březen – měsíc čtenářů
V průběhu měsíce dětská soutěž „Malujeme a čte-
me s Helenou Zmatlíkovou“
3. 3. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
7. 3. čtvrtek, odjezd autobusu  Biskupice 16.50 h, Je-
víčko 17.00 h, Jaroměřice 17.10 h
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci na ope-
retu Johann Strauss, ml. „NETOPÝR“
začátek představení v 19.00 h, cena vstupenky 340,- 
Kč, studenti 170,- Kč, jízdné 80,- Kč, cena celkem 420,- 
Kč, studenti 250,- Kč
8.3. pátek, 8.15 h  a 9.15 h, kinosál Jevíčko, odjezd 
žáků ZŠ autobusem v 7.55 h a v 8.55 h
LISTOVÁNÍ, scénické čtení z knih Pavla Šruta „Li-
chožrouti“a Marka Haddona „Spudveč“ s Věrou Ho-
llou a Pavlem Oubramem, herci čekobudějovického di-
vadla 
8.3. pátek, 17.00 h, VS
Beseda se spisovatelkou a výtvarnicí Kamilou Sko-
povou, „Tradice Velikonoc“, (možnost koupi knih, 
plné receptů i tradičních zvyklostí, ukázka lidových ve-
likonočních zvyklostí) 
spojená se zahájením výstavy „Co jsme v zimě vy-
tvořili“, zpřístupněno do 3.dubna 2013
Výstava ručních prací na základě inspirací z naučných 
knih a přenesených zkušeností.
Vaše výtvarné práce, vytvořené různými technikami, 
přineste, prosím, do knihovny nejpozději do pondělí 
4.března., vstupné dobrovolné
9.3. sobota, 20.00 h, kulturní sál v Chornicích
Hasičský ples, hudba SLZA, vstupné 90,- Kč, pořádá 
SDH Jaroměřice
11.3. pondělí, další  25.3., vždy v 15.30 h, zadní 
místnost dvora CŽP

Keramická dílna s Petrou Zezulovou, pracovní oděv, 
tvořivou chuť a 30,- Kč s sebou 
12.3. úterý, 13.30 h, VS 
Tvoříme abecedu s paní Mirkou Buryškovou, vý-
tvarná dílna, zapojení do soutěže MK Hodonín, ukázka 
a čtení z nových knih pro děti 
15.3. pátek, 17.00 h, VS ( popř. klubovna)
„Rady babky bylinářky od A do Z“ o zkušenosti 
z bylinné oblasti se podělí terapeutka Dr.Vlastimila 
Husárová, poradce fa. Energy
16.3. sobota, start od 7.00 h na hřišti Na Čtvrtničkách 
„Pochod Jarní přírodou“, pořádá  KČT TJ Jaroměřice 
21.3. čtvrtek, 17.30 h, VS
Astrologický seminář s výhledem na rok 2013 
s paní Alenou Málkovou, vstupné 150,- Kč
22.3. pátek, 13.00 h, VS
„Velikonoce za dveřmi“, ukázka a volný prodej tradič-
ních velikonočních dekorací
27.3.středa, 9.30 h a 11.00 h, učebny ZŠ
Muzikoterapie s Petrou Vinšovou, prolínání čteného 
slova a hudby 
Březen měsíc čtenářů – vyhodnocení nejlepšího dět-
ského čtenáře

Připravujeme:
5. – 6.4., pátek – sobota , zahájení 16.00 h, VS, po-
kračování v ZŠ
NOC S ANDERSENEM, podvečer a Noc plná překva-
pení, zábavy a dobrodružství 
(v Jaroměřicích pro děti 3.,4. a 5. třídy), vyhodnocení 
soutěže „Malujeme a čteme 
s Helenou Zmatlíkovou“
12.4. pátek, 18.00 h, VS
„Dálková silnice Žďár - Boskovice – Prostějov“ 
s lektorem Jiřím Vymětalíkem

13.4. sobota, 9.00 – 12.00 h, ( jinak po dohodě 
v knihovně), zadní místnost dvora CŽP
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Diakonie Broumov, bližší 
info na plakátech
13.4. sobota, 16.00 h, VS
„Léčivá meditace kvantovým polem“, s ezoterikem 
Broňou Rotherem, poplatek 300,- Kč
14.4. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
20.4. sobota, 9.00 -13.00 h, prostory CŽP
JARNÍ TRHY aneb Malá Flóra na Malé Hané, tra-
diční nabídka rostlinných přísad, sazenic, potřeb pro 
domácnost i pro potěšení

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP
Pondělky 1.skupina 15.00 h,  2.skupina 16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00 hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. Sla-
víčkovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h

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

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

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

ního zasedání
3. Smlouvu o dílo č. 2013 1012 s firmou OHGS, 

s.r.o. Ústí nad Orlicí na management projektu 
Realizace energeticky úsporných opatření – ZŠ 
Jaroměřice

4. mandátní smlouvu č. 2012 1193 s firmou OHGS, 
s.r.o. Ústí nad Orlicí na zajištění zadavatelské 
činnosti v rámci výběrového řízení na stavební 
práce v rámci  projektu Realizace energeticky 
úsporných opatření – ZŠ Jaroměřice

5. mandátní smlouvu s Ing. Svatoplukem Schupp-
lerem na provádění investorsko-inženýrské čin-
nosti a stavbě Realizace energeticky úsporných 
opatření – ZŠ Jaroměřice

6. smlouvu o zřízení a provozu profilu zadavatel 
s firmou RTS a.s. Brno

7. složení komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek na akci Realizace energeticky úsporných 
opatření – ZŠ Jaroměřice

8. nájemní smlouvy na hrobová a urnová místa pro 
rok 2013 dle přiloženého seznamu

9. prodej pozemku p.č. 2807/45 o výměře 267 m2 
panu Petru Švancarovi, kupní cena  8 010 Kč

10. prodej pozemků p.č. 2688/14 o výměře 1 547 m2 
a p.č. 2688/1 o výměře 1 382 m2 panu Radku 
Sekyrovi, kupní cena 8 787 Kč

11. záměr prodeje  pozemků p.č. 2443/2 o výmě-
ře 120 m2 , p. č. 2443/33 o výměře 113 m2, p.č. 
306/1 o výměře 1 440 m2 a  p.č. 2749 o výměře 
1 358 m2

12. finanční příspěvek Kynologickému klubu Jaromě-
řice ve výši 16 000 Kč 

13. finanční příspěvek Českému rybářskému svazu 
Jevíčko ve výši 1 000 Kč 

14. finanční příspěvek Svazu postižených civilizační-
mi chorobami ve výši 3 000 Kč 

28. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 13. 2. 2013
15. umístění 3 ks reklamních tabulí panu Janu Za-

pletalovi, nájemní cena stanovena na 1 000 Kč/
rok 

16. dodatek č. 9 k vnitřní směrnici pro oběh a pře-
zkušování účetních dokladů – bankovní výpisy 
(účtování běžného účtu u ČNB)

17. udělení souhlasu Domovu na Kalvárii s.r.o se 
záměrem vybudovat a provozovat podporované 
byty

18. záměr zakoupení nového počítače pro obecní 
knihovnu

19. záměr pronájmu zemědělských pozemků dle pří-
lohy od 1. 1. 2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
20. žádosti o odkoupení pozemků pana Lubomíra 

Slunského, Antonína Hlouška a Pavla Sourala ml.
Zastupitelstvo obce ukládá:
21. starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo č. 2013 

1012 s firmou OHGS, s.r.o. Ústí nad Orlicí dle 
zápisu

22. starostovi obce podepsat mandátní smlouvu č. 
2012 1193 s firmou OHGS, s.r.o. Ústí nad Orlicí

23. starostovi obce podepsat mandátní smlouvu  
s Ing. Svatoplukem Schupplerem 

24. starostovi obce podepsat smlouvu o zřízení 
a provozu profilu zadavatel s firmou RTS a.s. 
Brno

25. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-
nem Petrem Švancarou

26. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-
nem Radkem  Sekyrou

27. stavební komisi projednat s panem Zapletalem 
umístění reklamních tabulí

28. starostovi obce zastupovat obec Jaroměřice na 
řádné valné hromadě honebního společenstva 
Jaroměřice – Lavičná

29. starostovi obce urgovat havarijní stav silnic dle 
zápisu

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Keramická dílna
Po delší odmlce se nabízí tvořivým dětem i do-
spělým výtvarná dílna, kde si pod odborným 
vedením mohou samostatně vytvořit drobné 
keramické předměty pro svou radost nebo pro 
potěšení blízkých. Kroužek vede paní Petra Ze-
zulová a bude probíhat 1x za 14 dnů v zadní 
místnosti dvora CŽP. Kdo rádi tvoříte, přijďte, 
11. a 25.března se bude opět tvořit.

sportovní hala 
Již příliš zvenčí novotou po desíti letech provozu 
nezáří, zvláště její dřevěné obložení. Stále je ale 
pro její moderní a nadčasový projekt arch. Zdeňka 
Fránka vyhledávaným objektem mezi odborníky.
Účelnost a vytíženost haly je dodnes téměř sto-
procentní. Že všichni nesedí doma u počítačů, 
ale rádi si zajdou posílit svaly a tělesnou kondici, 
o tom svědčí téměř každodenní provoz po celou 
dobu.
Kvalitní prostorná plocha slouží dopoledne žá-
kům základní školy k výuce tělesné výchovy, od-
poledne využívají prostor taneční kroužky ZUŠ, 
mladí fotbalisté k tréninku, v podvečer sportem 
relaxují dospělí – své síly měří v tenise, volejba-
le, nohejbale, florbale, sálovém fotbale aj... O ví-
kendech je hala využívána k mnohým turnajům 
sportovců TJ Jaroměřice i k turnajům ze širokého 
okolí. V letních měsících, zvl. za nepříznivého po-
časí, probíhá v hale sportovní soustředění zejmé-
na mládeže. 
To vše se odehrává po celou dobu desíti let pod 
přísným a nekompromisním dohledem pana Mi-
lana Trávníčka. Díky němu je interiér nejlepšího 
sportovního zařízení v regionu stále v napros-
tém pořádku, i když to mnohdy stojí nemalé úsilí. 
Tedy Sportu zdar ať zní v Jaroměřicích i nadále.
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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 .PR

ON
ÁJ

EM

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

Výzva – JK OSADA LÍPA připravuje projekt na naučnou stezku 
v lokalitě osady Lípa. Cílem je seznámit návštěvníky s historií a živo-
tem na Lípě v minulých dobách. Prosíme proto všechny, kteří by měli 
nějaký historický materiál vztahující se k Lípě (fotografie, korespon-
denci, plánky, předměty atd.) o laskavé zapůjčení. Předměty můžete 
přinést do reklamní agentury RUSTIKA na Svitavské ul. 166, Jevíčko. 
Za JK OSADA LÍPA Věra Kaderková, tel.: 461 326 698

Prodám byt 3 + 1 v Jevíčku na ulici K. Čapka. Tel.: 724 269 938.

KOSMETIKA A MASÁŽE
SALÓN VERONIKA

Nově prodej přírodní kosmetiky Khádí z Indie.
AKCE BŘEZEN – bandáže AROSHA za cenu 490 Kč!!!

Sleva 20 % na všechna kosmetická ošetření.
Kostelní 39, 569 43 Jevíčko

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

Nabízím k prodeji byt 3 + 1 v Jevíčku. 
Byt je v osobním vlastnictví po rekonstrukci. 

Telefon: 723 959 948, 739 041 123.

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

Řada produktů s bulharským růžovým olejem, 
probiotickým jogurtem, levandulí a olivami, 
v nabídce jsou i krásné dárkové sady. 
Prodejce bulharské přírodní kosmetiky: 

Kamila Pávková
A. K. Vitáka 458, 569 43 Jevíčko
Tel.: 608050408
email: dpavek@seznam.cz

Bulharská 
přírodní kosmetika

Rádi pro Vás připravíme individuální 
prezentaci našeho zboží po předchozí domluvě.

LUDĚK KLIMEŠ | RŮŽOVÁ 76 
 JEVÍČKO | U HOLIČSTVÍ  

TEL.: 731 459 069
WWW.MASAZEVITALITA.CZ

MASÁŽE
OTEVÍRACÍ DOBA

Po–Pá: 9.00 –19.00 – dle objednání
So–Ne: dle domluvy

ZDRAVÍ | UVOLNĚNÍ | VITALITA

Úleva od bolesti zad, krční páteře, končetin...
Pomoc při únavě, stresu a dalších obtížích.

renovace tonerů a cartridgí
prodej repasovaných, kompatibilních
a originálních náplní do tiskáren

prodej nových i repasovaných tiskáren

servis tiskáren a kopírek

svoz a rozvoz pro firmy 
a domácnosti zdarma

IT - služby pro firmy 

copycentrum, kopírování a tisk

výroba razítek

tel.:  777 737 709
www.s-cart.cz

NOVĚ

příslušenství 

k mobilům


