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Cimrmani opět v Jevíčku

Pohár Malá Haná-setkání hejtmanů

Vzpomínka na brigádního generála V. V. 
zdeňka ŠkarVadu

V roce 1953 jsem pracovala na podnikovém 
ředitelství n. p. MŠLZ ve Velkých Opatovi-
cích. Jezdili jsme pravidelně skoro stejná se-
stava autobusem z Jevíčka. Znala jsem pouze 
Ing. Pittauera, kterému jsem psávala jeho ko-
respondenci. Autobusem jezdilo hodně dělní-

ků a mezi nimi s námi nastupoval také jeden, 
který se od ostatních něčím odlišoval. Když 
pozdravil, tak to byl pozdrav s menší úklonou. 
Nebyl z Jevíčka, asi se sem přistěhoval. Tento 
muž se často ba-
vil s Ing. Pittaue-
rem, tak jsem se 
ho jednou zepta-
la, kdo to je, pro-
tože mně ty jeho 
modráky a gu-
máky k němu 
moc „nepasova-
ly“. Dostala jsem 
vysvětlení, že se 
jedná o zahranič-
ního letce, který 
bojoval za války 
ve Velké Británii 
u 310. čs. stíhací perutě. Jmenoval se Zdeněk 
Škarvada. 
Byl to velice skromný člověk a o svých strasti-
plných zážitcích z války ani nemluvil. Po nou-
zovém seskoku nad mořem byl zajat Němci 
a v zajetí strávil více než tři roky. Po válce 
pak působil do roku 1950 jako instruktor ve 
Vojenské letecké akademii v Hradci Králové. 
Poté byl z politických důvodů přeložen do zá-
lohy a zbaven hodnosti, podobně jako celá 
řada jeho krajanů ve službách britské RAF. 
Modrou leteckou uniformu mu vyměnili za 
modráky a gumáky a stal se z něho horník. 
Dříve s manželkou bydleli v Brně, ale museli 
byt opustit a byl mu nabídnut náhradní byt 
v Náchodě nebo v Jevíčku. Zvolili si Jevíčko, 
protože on pocházel z Olešnice v okrese Blan-
sko. V Jevíčku si našli mnoho přátel, sporto-
vali ve Žlíbkách a děti zde chodily do školy. 
Pan Zdeněk byl velký vlastenec a přiznal se, 

že svým synům dal jména z rodiny preziden-
ta T. G. Masaryka. Prvnímu Jan a druhému 
Tomáš. 
Po čase se rodině objevily nové možnosti, pro-
to toho rodina využila a přestěhovala se v roce 
1964 do Ostravy, kde dostala byt. Pan Zdeněk 
tam opět pracoval jako horník a později v geo-
logickém průzkumu. Stále se něco nového učil 
a také získával různé kvalifikace. Zapojil se do 
různých zájmových kolektivů, kde byl velice 
oblíben, protože to byl společenský typ člo-
věka. Tak si s kolektivem kamarádů sestavili 
loď, s nadšením si udělal kapitánské zkouš-
ky a podařilo se mu s kamarády brázdit lodí 
Balt i Jadran. V roce 1965 se dočkal částeč-
né rehabilitace, byla mu navrácena hodnost 
majora letectva v záloze a o tři roky později 
mu byl udělen čestný titul „zasloužilý vojen-
ský letec“. Svou pílí a houževnatostí však ne-
mohl zabránit tomu, že v roce 1969 emigro-
val mladší syn Tomáš do USA. Tomáš nechtěl 
zažít stejnou zkušenost jako jeho starší bratr 

Jan, který matu-
roval v Jevíčku 
na SVVŠ, ale ná-
sledně nedostal 
doporučení na 
vysokou školu.
Rodinu stíha-
la jedna smutná 
zpráva za dru-
hou. Jan se ože-
nil a odstěhoval 
se s manželkou 
do Českých Bu-
dějovic, ale za 
15 let tam ze-

mřel na rakovinu. Ještěže se toho nedožila 
paní Škarvadová, která zemřela už předtím. 
Je smutné, co všechno statečné srdce pana 
Zdeňka Škarvady dokázalo zvládnout. Jeho 
celoživotním heslem bylo „Nikdy se nevzdá-
vat“ – anglicky „Keep floating“. V tomto ži-
votním hesle se jistě odrážejí zkušenosti ze 
služby v RAF a snad i úspěšný zápas se stude-
nými vodami lamanšského kanálu z počátku 
února 1942 po nouzovém seskoku padákem.
Pan Zdeněk se znovu oženil a s druhou man-
želkou spolu žili 25 let až do jeho smrti. Po 
sametové revoluci se dočkal úplné rehabilitace 
a byl postupně povyšován až do funkce bri-
gádního generála. Od prezidenta Václava Hav-
la dostal 28. října 1997 ve Vladislavském sále 
Pražského hradu „Medaili Za hrdinství“. Je no-
sitelem celé řady dalších vyznamenání, mezi 
nimi i britských. Vzhledem k tomu, že dnes již

pokračování na straně 4
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oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
12. 6. 2013, 12:00–15:00 hodin

JEVÍČKO ul. – Dr. Klimeše, Zadní, Příční, K. Appla, Horní

14. 6. 2013, 8:00–14:00 hodin
JEVÍČKO ul. – Nappova, Nerudova, K. Čapka 565, 549, Svitavská – levá 

strana k sanatorce

20. 6. 2013, 8:00–12:00 hodin
JEVÍČKO ul. – Svitavská – pravá strana od hřbitova po ul. Nappova,  

K. H. Borovského

uzavření městského 
úřadu Jevíčko

6. 6. od 9:00–14:00
z důvodu školení

Tajemník MěÚ

bazar dětského oblečení a potřeb

Splatnost místních poplatků, uzavřená pokladna

Ve dnech 13. – 15.3.2013 se v prostorách Sy-
nagogy v Jevíčku konal Bazar dětského ob-
lečení a potřeb. Akce se setkala s pozitiv-
ním ohlasem jak ze strany prodávajících tak 
ze strany kupujících.  Maminkám se proda-
lo zboží za přibližně 13 tis. Kč. Chceme po-
děkovat městu Jevíčku za poskytnutí prostor 
a také maminkám, které se podílely na orga-
nizaci této akce.

Upozorňujeme občany, že nejpozději do 30. 
června tohoto roku je splatný místní popla-
tek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů a poplatek ze psů.
Poplatek můžete uhradit na pokladně nebo 

Škoda, že účast byla o něco nižší než vloni na 
podzim, na Bazárku se za velmi dobrý peníz 
dalo pořídit opravdu krásné a kvalitní nejen 
oblečení, ale také nosítka pro děti, kola, odrá-
žedla, přilby, autosedačky a další.  
Přesto považujeme tuto akci za vydařenou 
a budeme se těšit zase na podzim.
Děkujeme

Kolektiv maminek z Paloučku

po vyzvednutí variabilního symbolu u paní 
Václavkové bezhotovostně na účet: 
19-2526591/0100.
V období od 17. 6. do 21. 6. 2013 bude 
pokladna uzavřena. 

Finanční odbor MěÚ

oznámení kabelové televize Cz s. r. o.
Kabelová televize CZ s. r. o. za finanční pod-
pory Města Jevíčko zakoupila zařízení na do-
vybavení hlavní přijímací stanice pro příjem 
nových digitálních programů, které budou 
v síti kabelové televize šířeny v systému DVB-
-T. Dne 10. 6. 2013 bude toto zařízení zpro-
vozněno a tím i spuštěno pozemní digitální 
vysílání multiplexů 2, 3 a 4. Pro všechny uži-
vatele, kteří mají televizory vybaveny digitál-
ním tunerem DVB-T se rozšíří programová na-
bídka o následující programy. V MUX2 jsou to  
programy Nova, Nova Cinema, Prima family, 
Prima COOL a TV Barrandov. V MUX3 Pri- den otevřených dveří 

větrných elektráren
V sobotu  15.6.2013 se jako každý rok u pří-
ležitosti Světového dne větru otevřou dveře 
větrných elektráren v celé České republice. 
V okrese Svitavy se bude Den otevřených dve-
ří větrných elektráren konat v lokalitě Ostrý 
Kámen. Zajímáte-li se o větrné elektrárny, na-
vštivte v sobotu 15.6.2013 v čase od 10ti do 
17ti hodin větrnou elektrárnu v Ostrém Ka-
meni, kam Vás srdečně zve holdingová spo-
lečnost S & M CZ s. r. o.

Sokolové 
pod Řípem

Jevíčtí „sokolíci“ se zúčastnili 26. květ-
na akce Sokolové pod Řípem, které se 
zúčastnilo 6800 cvičenců. Zacvičili dvě 
skladby, které byly zejména věnovány 
památce náhle zesnulého bratra MVDr. 
Jindřicha Kleibela, který obě skladby 
nacvičil. Čest jeho památce 

zprávy z TiC Jevíčko
Dne 1. června 2013 uplynul rok, co se přestě-
hovalo Turistické informační centrum ze zá-
mečku na Palackého náměstí. Od 1. 6. 2012 
do 23. 5. 2013 navštívilo nové prostory TIC 
9.748 osob. Mezi návštěvníky TIC byli zájemci 
o veřejný internet, kopírovací, faxové služby 
a hlavně turisté, kteří se zajímali o historii Je-
víčka, ale i našeho okolí, například o Kalvárii, 
která v letošním roce slaví 300. let od svého 
založení. Hlavní turistická sezóna právě začí-
ná – těšíme se na Vás… Věříme, že všichni 
dostanou v TIC požadované informace, získají 
vhodné materiály pro své výlety a budou z Je-
víčka odjíždět s pohlednicí, či jiným suvený-
rem, který jejich přátele a známé přivede do 
našeho města. Nemalá pozornost návštěvníků 
TIC je zaměřena na připravovaný projekt Turi-
stické rozhledny Kumperk. Jak to vypadá s její 
realizací? Ptají se. Vše běží podle stanoveného 
scénáře. Těšte se na léto roku 2014, říkáme. 
Přejeme občanům města i okolních vesnic a tu-
ristům pěknou letní sezónu.

TIC Jevíčko
Nová publikace v TIC: 
300 let Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka, Mi-
chal Šuster: 50 Kč

ma Love, Prima ZOOM, Óčko, Šlágr TV, TIP 
TV, ACTIVE a  v MUX4 TV Pohoda, FANDA, 
SMÍCHOV, Telka, Inzert TV a Nova HD. Uži-
vatelé, kteří vlastní ještě starší typy televizorů 
budou pro příjem těchto programů potřebo-
vat set top box DVB-T. Tyto set top boxy jsou 
volně v prodeji v každé elektro prodejně.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že od 10. 
6. 2013 bude program Prima ZOOM zařazen 
i do analogové programové nabídky.
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 31. 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 30. 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: 
12. 6. 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 zastupitelstva
5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6) Závěrečný účet 2012
7) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka 

č. 3 na rok 2013
8) Zpráva komise kulturní, cestovního ruchu 

a regionálního rozvoje

9) Zpráva kontrolního výboru za období 
12. 2012–05. 2013

10) Zpráva místostarosty o činnostech v Zad-
ním Arnoštově

11) Prodej bytu v majetku města
12) Korespondence, různé
13) Diskuse
14) Usnesení

V Jevíčku dne 24. 05. 2013

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

Usnesení z 30. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 15. května 2013

30/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav 
Parolek, Marta Pocsaiová, Ing. František 
Bušina,

b) program zasedání,

c) účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2012 
dle předložených podkladů,

d) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubic-
kým krajem o poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace v požární ochraně na výdaje 
JSDH Jevíčko pro rok 2013 v celkové výši 
100.000 Kč z prostředků Pardubického 
kraje,

e) dodatek č. 3 ke SOD č. SD 512 537 ze dne 
3. 12. 2012 mezi Městem Jevíčko a firmou 
Mopos Communications, a. s., Rokycano-
va 2798, 530 02 Pardubice, kde se mění 
změna termínu dokončení díla v čl. V, kdy 
předpokládaný termín dokončení akce 
„Protipovodňový výstražný systém města 
Jevíčko“ je 3. 8. 2013,

f) smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou 
GRANTIKA České spořitelny, a. s., Jánská 

448/10, 602 00 Brno na zpracování žádosti 
o dotaci na čerpání prostředků z fondů EU 
na realizaci projektu s předběžným názvem 
„Zateplení Základní školy Jevíčko“,

g) cenovou nabídku firmy Ing. Jiří Janda, Vě-
trná 860/18, 568 02 Svitavy na zpracování 
dokumentace – úvodní projekt pro žádost 
o dotace – snížení energetické náročnosti 
objektu Základní školy Jevíčko za částku 
124.000 Kč (není plátce DPH),

h) zálohu na provoz pro ZUŠ Jevíčko v částce 
450.000 Kč s tím, že záloha bude k 31. 12. 
2013 vyúčtována,

i) poskytnutí finančních prostředků ve výši 
35.000 Kč Římskokatolické farnosti Jevíč-
ko pro rok 2013 na zajištění úprav potřeb-
ných pro osazení pyrolytického kotle v bu-
dově fary Jevíčko,

j) cenovou nabídku firmy Mrňka, a. s., Bídov 
463, 798 52 Konice na výměnu vchodo-
vých dveří na objektu synagogy za částku 
80.050 Kč vč. DPH,

k) prodej pozemku p. č. 3077/6 (30 m2) 
v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Pavlu Horá-
kovi a Mgr. Lence Horákové, Na Rybníku 
814 za cenu 70 Kč/m2, celkem 2.100 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu 
vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 

5.040 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Mgr. Pavlem Horákem a Mgr. 
Lenkou Horákovou na prodej pozemku 
p. č. 3077/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí

30/2 Zastupitelstvo  u r č u j e : 

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňku Jirásko-
vou a Bc. Jana Finsterleho,

30/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu komise bytové a sociální,
b) zprávu o činnosti hospodaření PBH města 

Jevíčka za rok 2012,
c) výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko za 

rok 2012,
d) informace o předběžně stanovené kupní 

ceně za pozemek k výstavbě řadových ga-
ráží na ulici K. Čapka ve výši 30.160 Kč,

e) informace starosty týkající se přípravných 
prací a zajištění podkladů pro územní 
a stavební řízení na povolení stavby turis-
tické rozhledny na Kumperku formou veřej-
noprávní smlouvy.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 68. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 22. dubna 2013

1/68 Rada schvaluje ve spolupráci s Ing. 
Ivo Junkem přípravu podkladů pro kolauda-
ci přístavby zadního vchodu kina Astra a její 
následnou legalizaci v katastru nemovitostí, 
která dosud nebyla provedena, vše za částku 

12.000 Kč a pověřuje IT spoluprací ve věci pří-
pravy těchto podkladů,

2/68 Rada schvaluje doplnění ceníku 
poskytovaných služeb v TIC Jevíčko dle zápisu 
s tím, že služby budou zpoplatněny pro všech-
ny včetně příspěvkových organizací města, 

3/68 Rada schvaluje text výzvy v rám-
ci veřejné soutěže na prodej bytové jednotky 
č. 476/5 v bytovém domě Jevíčko č. p. 475, 
476 s kritériem nejvyšší nabídnuté ceny, 

4/68 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem kina Astra pro Gymnázium Jevíčko na den 
30. 4. 2013 za účelem rozloučení maturitních 
tříd s profesory a žáky Gymnázia Jevíčko, 

5/68 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem Synagogy pro ZŠ Jevíčko na den 5. 6. 
2013 za účelem pořádání Školní akademie, 
6/68 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem sálu Zámečku pro ZŠ Jevíčko na den 15. 
5. 2013 za účelem vystoupení žáků ZŠ Jevíčko 
při příležitosti Dne matek,
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nikdo z jeho bývalých přátel nežije, 
dovoluji si zde na něj vzpomenout. 
Znala jsem se s panem Zdeňkem 
Škarvadou jen okrajově, ale vždy 
jsme se po letech poznali, např. když 
přijel do Jevíčka při odhalení sochy 
prezidenta Masaryka v roce 1990, 
nebo u příležitosti smutnější událos-
ti - v Brně o kremaci. Všechny neko-
nečné válečné těžkosti a pozdější strasti nezlo-
mily jeho ducha a nemohly mu vzít jeho šarm, 
protože on byl „Někdo“, což prokázal celým 
svým životem. 
Možná i proto, že to byl Moravák. Je potřeba se 
před takovým mužem sklonit a říct: „Čest jeho 
památce“.
Brigádní generál v. v. Zdeněk Škarvada se na-
rodil v Olešnici na Moravě 8. 11. 1917, zemřel 
11. 5. 2013 v Ostravě ve věku 95 let. V roce 
1935 nastoupil na Vojenské letecké učiliště 
v Prostějově, kde o tři roky později složil přísa-
hu jako pilot. Po okupaci v roce 1939 odešel do 
Polska, kde létal se svým kamarádem Josefem 
Františkem. Po zajetí Rudou armádou a propuš-
tění z internace se dostal přes Sovětský svaz, 
Egypt a Indii do Velké Británie. Zde prodělal 

několik kurzů a v hodnosti seržan-
ta bojoval za osvobození jako stíhač 
u 310. československé perutě RAF, 
ke které byl přidělen v červenci 1941. 
Začínal létat na Hurricanu, později 
na legendárním Spitfiru. Právě toto 
letadlo mu při bojové akci 4. 2. 1942 
vypovědělo službu a on musel sesko-
čit padákem do moře pouze v zá-
chranné vestě, protože i záchranný 

člun ho zradil. Vylovila ho německá loď, v An-
glii už byl označen za nezvěstného. Dostal se 
do německého zajetí, kde prožil hodně strádá-
ní i tříměsíční tisícikilometrový pochod smrti, 
až došel na začátku května 1945 k osvobození 
americkou armádou. 
„Válka má miliony tváří, miliony příběhů. 
Milióny lidí se perou za svá práva, za svoji 
pravdu, za svoje místo na slunci. Mezi nimi 
je mnoho slavných, které ctí a budou ctít ge-
nerace. Ale je mezi nimi i mnoho těch, kteří 
nikdy slavnými nebyli, a proto ani v zapo-
menutí upadnout nemohou. A přece spolu 
bok po boku v jednom šiku stáli a po svém 
místě na slunci společně toužili.“ 
Brigádní generál v.v. Zdeněk Škarvada
Anna Langerová, spolupráce Mgr. Miroslav Šafář 

ZPRÁVY Z RADNICE

7/68 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem sálu kina Astra pro OS ze Zámečku do 
světa za účelem vystoupení divadelního sou-
boru ZJEV pro veřejnost, 
8/68 Rada schvaluje podání žádosti 
o povolení kácení stromu borovice Douglaska 
tisolistá na ul. K. Čapka 600/601, 
9/68 Rada schvaluje poskytnutí materi-
ální dotace (lipové dřevo) ZO ČSV Jevíčko dle 
zápisu, 
10/68 Rada pověřuje IT provedením míst-
ního šetření za účelem zjištění nutných oprav 
střechy garáže na ul. Soudní 51, 
11/68 Rada pověřuje vedoucí PBH prove-
dením místního šetření za účelem zjištění sta-
vu oken v bytě na ul. M. Mikuláše 551 u žada-
telky dle zápisu, 

Usnesení z 69. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne  6. května 2013

1/69 Rada pověřuje IT zajištěním roz-
počtových nákladů na opravu střechy MěÚ, 
2/69 Rada schvaluje příspěvek ve výši 
120 Kč na každého účastníka letních táborů 
v Trhonicích 2013 pořádaného Svazem skautů 
a skautek ČR Jevíčko, který má trvalý pobyt 
v Jevíčku, 
3/69 Rada pověřuje vedoucího organi-
začního odboru jednáním s Pardubickým kra-
jem ve věci situace pozemků na ulici Okružní 
III dle zápisu, 
4/69 Rada schvaluje přidělení odměny 
panu Ing. Janu Suchomelovi za dlouholetou 
a obětavou práci pro Městské muzeum v Je-
víčku dle zápisu,  
5/69 Rada schvaluje podání žádosti 
o bezúplatný převod nepotřebného materiálu 
z majetku Ministerstva obrany ČR dle přílohy 
zápisu, 
6/69 Rada pověřuje správce sítě předlo-
žením cenových nabídek na koupi osobního 
počítače pro potřeby starosty,
7/69 Rada schvaluje seznam společnos-
tí, které budou obeslány v zadávacím řízení na 
akci „Snížení imisní zátěže na území města 
Jevíčko“ a seznam členů komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek, 
8/69 Rada schvaluje seznam společnos-
tí, které budou obeslány v zadávacím řízení na 
akci „Oprava atletického oválu hřiště na ulici 
A. K. Vitáka, Jevíčko“ a seznam členů komise 
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, 
9/69 Rada schvaluje koupi automatické 
pračky do 10.000 Kč a pověřuje IT ve spolu-
práci s místostarostou řešením žádosti vedoucí 
pečovatelské služby dle zápisu,  
10/69 Rada schvaluje záměr směny nově 
vytýčeného pozemku p. č. 47/3 za pozemek 
p. č. 47/1 – oba v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí,  

12/68 Rada pověřuje vedoucí PBH prove-
dením místního šetření za účelem zjištění sta-
vu oken v bytě na ul. K. H. Borovského 465 
u žadatelů dle zápisu, 
13/68 Rada pověřuje starostu podpisem 
smluv o podmínkách provedení stavby turis-
tická rozhledna Kumperk, 
14/68 Rada schvaluje záměr pronájmu 
pozemku p. č. 1740/7 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 
15/68 Rada schvaluje zakoupení nového 
PC a MS Office 2010 pro potřeby PBH města 
Jevíčka za celkovou částku 23.199 Kč vč. DPH 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
16/68 Rada schvaluje zhotovení kuchyň-
ské linky do bytu č. 1, Zadní Arnoštov 63 za 
částku 13.500 Kč bez DPH firmou ODES Je-

víčko z rozpočtu PBH města Jevíčka,
17/68 Rada schvaluje CN firmy Koberce 
Boskovice, s. r. o., Hradní 640/3 na zhotovení 
podlah bytu č. 3 ve 2. NP na ul. Růžová 83 za 
částku 28.645 Kč bez DPH z rozpočtu PBH 
města Jevíčka, 
18/68 Rada schvaluje CN firmy Jiří Po-
pelka, Okružní IV/716, Jevíčko na zhotovení 
elektroinstalace bytu č. 3 ve 2. NP na ul. Růžo-
vá 83 za částku 20.798 Kč bez DPH z rozpočtu 
PBH města Jevíčka, 
19/68 Rada schvaluje přidělení bytů na ul. 
Nerudova 529 a na ul. Svitavská 474 žadatelům 
dle zápisu na doporučení komise bytové a sociální. 

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

11/69 Rada schvaluje provedení úpravy do-
pravního značení na komunikacích v Jevíčku dle 
nabídky SÚS, cestmistrovství Moravská Třebová, 
12/69 Rada schvaluje zakoupení nové-
ho PC pro potřeby MěÚ Jevíčko za částku 
21.598,50 Kč vč. DPH, 
13/69 Rada schvaluje prodejní cenu po-
hlednic pro TIC Jevíčko v částce 5 Kč vč. DPH, 
14/69 Rada schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně za uskutečněné zásahy JSDH Jevíčko 
za období listopad až prosinec 2012 ve výši 
10.256 Kč z prostředků Pk, 
15/69 Rada schvaluje smlouvu o poskytnu-
tí účelové dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany JSDH Jevíčko z pro-
středků Pk pro rok 2013 ve výši 15.000 Kč k za-
koupení plovoucího čerpadla s příslušenstvím, 
16/69 Rada schvaluje žádosti JSDH Je-

víčko o bezplatné použití hasičských vozidel 
na akce a v termínech dle zápisu, 
17/69 Rada schvaluje finanční částky na ná-
kup příslušenství k radiostanicím a výstražného 
rozhlasového zařízení včetně montáže na hasičská 
vozidla Peugeot Boxer a Škoda Octavia dle zápisu, 
18/69 Rada vyhlašuje výběrové řízení pro 
posouzení žádostí o půjčku z „Fondu rozvoje 
bydlení“ k úhradě nákladů na opravy, moder-
nizaci a rekonstrukci bytového fondu v katas-
trálním území města Jevíčko,
19/69 Rada schvaluje úhradu 16.000 Kč 
Martinu Libichovi, Jiráskova 481, 566 01 Vyso-
ké Mýto za přípravu a digitalizaci projektových 
podkladů v rámci akce „Snížení energetické 
náročnosti objektu Základní školy Jevíčko“. 

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

dokončení ze strany 1
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Svátek maminek v kině

z naší školy

V úterý 7. 5. 2013 v 16.30 hod. v kině připra-
vily paní učitelky s dětmi z MŠ Jevíčko vy-
stoupení ke Dni maminek. Hudebně-pohybový 
program zahájila třída Koťátek svým pásmem 
básní a písní pro maminky. Třída Sluníček 

Sbíráme literární ocenění
V mediální výchově pracujeme zejména na tvor-
bě školního časopisu. Příležitostně se však zapo-
jujeme do literárních soutěží. Na podzimní vy-
nikající úspěch Petra Veselky navázala úspěšně 
Natálie Finsterlová, nejmladší redaktorka škol-
ního časopisu OBJEV Základní školy Jevíčko, 
kterou zaujalo téma Klikaté cesty písma. V 19. 
ročníku literární soutěže O pardubický pramí-
nek, vyhlášené Krajskou knihovnou Pardubice, 
obsadila ve své kategorii 3. místo. Úspěšné lite-
rární příspěvky zveřejňujeme ve školním časopi-
se a na www.zsjevicko.cz. 

Redaktoři v letošním roce byli aktivní nejen 
v literárních soutěžích. Setkali se s herečkou  
a režisérkou Terezou Nvotovou, besedovali 
s Normanem Eisenem, velvyslancem USA, na-
vštívili památky hlavního města Prahy. Na konci 
května je čeká autorské čtení s Milanem Valen-
tou. V příštím školním roce plánujeme natočit 
krátký dokumentární film o naší škole. 

Mgr. Hana Veselková

Jarní sběr papíru
Základní škola Jevíčko děkuje zaměstnancům 
města Jevíčka za spolupráci při sběru papíru, 
do kterého se zapojila většina tříd naší školy 
a podruhé i mateřská škola.  Rodičům a žákům 
se za pomoci zaměstnanců města podařilo 29. 
a 30. dubna vytřídit 25 300 kg papíru, což 
bylo o 1 730 kg více než na podzim. 
V rámci environmentálního vzdělávání pokra-
čujeme v projektu Recyklohraní. Ten umožňuje 
třídit vysloužilé elektrospotřebiče a baterie, za 
které získáváme hry, knihy a drobné odměny, 
které děti získávají za účast v soutěžích pořáda-
ných žákovskou knihovnou školy. Dlouhodobě 

navázala probouzením jara sestavou se stuha-
mi. Kosáčci zatančili v rytmu písně Hlava, ra-
mena, kolena, palce a z třídy Kapříků k nám 
přiskákali medvídci na gymnastických míčích. 
Vystoupení se zúčastnily i zájmové činnosti 
vedené pod MŠ. Country tance roztančily sál 
s barevnými pompony. S Matem a Patem si 
děvčata zatančila s kruhy a chlapci se promě-
nili v malé boxery. Po té nás navštívila afric-
ká zvířata a svými bubny roztleskala celý sál. 
Celým vystoupením nás provázela také ZUŠ 
Jevíčko se svými talentovanými žáky a přida-
ly se i děti z MŠ s hrou na zobcovou flétnu. 
Na závěr si děti s rodiči společně zazpívali. 
Odměnou pro nás všechny byl bouřlivý po-
tlesk rodičů. Každá maminka dostala od své-

třídíme hliník a druhým rokem víčka od PET 
lahví. U příležitosti Dne Země se žáci školy po-
díleli na úklidu města a během školního roku 
každý ročník absolvoval program v ekocentru 
v Bělé u Jevíčka. 
Poděkování patří také p. Františku Skácelovi, 
který zajišťuje odvoz vytříděného odpadu ze 
školy a koordinuje třídění papíru ve sběrném 
dvoře.   

Mgr. Hana Veselková

Atleti Základní školy Jevíčko 
uspěli v kraji
Každoročně se žáci a žákyně naší školy zúčast-
ňují postupové atletické soutěže Pohár rozhlasu. 
Letos se podařilo z oblastního kola v Moravské 
Třebové postoupit do okresu mladším a starším 
žákům. Starší žáci v okrese skončili na 4. místě. 
Mladší žáci si vybojovali místo druhé a zajisti-
li si z Litomyšle postup do Pardubic. Chlapci 
postupně vylepšovali sportovní výkony a v kraj-
ském kole získali 4262 bodů a umístili se na 
3. místě. Oceňujeme sportovní nadšení a chuť 
žáků soupeřit se silnými sportovními oddíly.  
Poděkování a obdiv patří Mgr. Zdeňku Bombe-
rovi, který dokáže v žácích probudit zájem o at-
letiku, i když není možnost trénovat na kvalit-
ním hřišti, které naší škole stále chybí.  
V disciplínách výška, dálka, 60m , 1000m, štafe-
ta 4x60m, hod míčkem soutěžili David Dvořák, 
Marek Vystavěl, Cyril Novotný, Martin Hru-
bý, Jiří Batelka, Petr Nevolník, Petr Veselka, 
Ondřej Štindl, Denis Mrvoljak, Jakub Mauer.

Mgr. Hana Veselková

ho šikuly či šikulky ručně vyrobené dárečky. 
Velké poděkování patří panu Pávkovi, který se 
staral o ozvučení programu. Díky patří i všem, 
kteří se na nás přišli podívat a pomohli s pří-
pravami kostýmů.

Za učitelky z MŠ Jevíčko Světlana Lišková, 
Bc. Eva Mlatečková Dis.

Setkání s mladými recitátory
V podvečer 15. května proběhlo na Zámečku se-
tkání s mladými recitátory. Žáci Základní ško-
ly Jevíčko, členové literárního kroužku, si při-
pravili hodinové literární pásmo při příležitosti 
Dne matek. Pásmo tvořily ukázky poezie a prózy 
našich či světových autorů. Žáci recitovali z děl 
např. Jiřího Žáčka, Aloise Mikulky, Karla Čapka, 
Ivony Březinové, ale i klasika I. A. Krylova. Vy-
stoupení bylo obohaceno hrou na hudební ná-
stroje a zpěvem. Dívky z mediální výchovy se 
vyzkoušely roli moderátorek.
Každý host si ze setkání zajisté odnesl nejen 
kulturní zážitek, ale také perníkové srdce. Slad-
kou pozornost upekla při této příležitosti děvča-
ta z osmých tříd.

Mgr. Jiřina Finsterlová

Vážení rodiče  
a přátelé Základní školy Jevíčko,

zveme Vás na 

5. školní akademii
aneb za kulturou

Program:
divadlo – dramatický kroužek, prak-

tická škola
zpěv – školní sbor

recitace – literární kroužek

Kdy: 5.června 2013 od 17.00 hod.
Kde: synagoga 

Vstupné dobrovolné.
Těší se na Vás žáci a učitelé ZŠ Jevíčko
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Sk pinec Jevíčko bilancuje sezónu 2012–2013…
Veřejným jednáním dne 11. 5. 2013 byla oficiál-
ně zakončena sezóna stolního tenisu v Jevíčku. 
V závěrečné zprávě zaznělo, že SK Pinec Jevíč-
ko má statut samostatného právního subjektu, 
čítá 38 členů, z toho 26 mládežníků. Obětaví 
členové SK Pinec zrealizovali  v Jevíčku 10 tur-
najů pro děti i dospělé na úrovni regionu a kra-
je. Dále bylo uspořádáno 12 soutěžních dvoj-
utkání na úrovni regionu a kraje. 
Poděkování za spolupráci při zajišťování turna-
jů patří především p. Z. Zechové, R. Vrbické, 
Mgr. Semanové a Ing. Španielovi, ale také par-
tě mladých hráčů – P. Vrbickému, Z. Jurdičovi, 
M. Vrbickému, D. Kejzlarovi a L. Vykydalovi. 
Za technickou spolupráci a údržbu materiálu 
zaslouží poděkování G. Havlíček a P. Havlíček. 
Poděkování za velmi dobrou reprezentaci SK Pi-
nec, ale také města Jevíčka a v neposlední řadě 
reprezentaci sponzorů, patří aktivním a úspěš-
ným mladým hráčům. Své dovednosti předvá-
děli, nejen v herně ZŠ Jevíčko, ale také po ce-
lém území ČR, startovali na různých turnajích 
a v mistrovských soutěžích.

Nejúspěšnějším hráčem byl Jakub Vrbic-
ký, získal mistrovský titul regionu ve třech 
kategoriích - stal se přeborníkem Pardubic-
kého kraje v kategorii mladších žáků, více-
mistrem kraje v dorostu dvojic a smíšených 
dvojic mladších žáků a jako člen družstva do-
rostu též vícemistr kraje. Další výraznou hvěz-
dou v uplynulé sezoně byl Luboš Vykydal, po 
celou sezónu si udržoval postavení jedničky 
v družstvech dorostu a mužů. Několikrát stál 
na stupních vítězů  na regionálních i kraj-
ských turnajích, mimo jiné se stal vícemis-
trem kraje v divizi dorostu. Za výrazný úspěch 
našich hráčů – L. Vykydala, A. Vaculu a J. Vr-
bického lze považovat titul vícemistrů Pardu-
bického kraje v kategorii dorost, za což je nut-
né také poděkovat i Patriku Vrbickému hráči 
A družstva mužů, jako kvalitnímu tréninkové-
mu partnerovi mladším kolegům.
Své chvíle zasloužené radosti  si také odbyli naši 
nejmenší ze školičky stolního tenisu: Bára a Vilda 
Semanovi, Julinka Novotná, Míra Španiel, Ondra 
Blcha, Petr Macháček a Matěj Müller.

Základní škola Jevíčko začala v dubnu 2013 
realizovat projekt  podporovaný Evropským 
sociálním fondem a  státním rozpočtem ČR 
pod názvem „Centrum integrované podpory – 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko“. 
Do projektu jsou zapojeni zejména zkušení 
speciální pedagogové, kteří na vybraných zá-
kladních a mateřských školách našeho regi-
onu ověřují možnosti speciálně pedagogické 
podpory v běžných školách. Jedná se o  pod-
poru dětí, které je nutné připravit speciálně-
pedagogickými formami práce na docházku 
do základní školy a podporu žáků základních 
škol, kteří se během svého vzdělávání setká-
vají s neúspěchy a problémy – ať už vzděláva-
cími či výchovnými. 
Projekt je realizován na následujících školách: 

Praha 3.–5. května 2013
V neděli 5. 5. 2013 se uskutečnil v Tyršo-
vě domě v Praze oblastní přebor ČOS (čes-
ké obce sokolské) ve Florbale všestrannosti 
ve smíšené kategorii junioři/muži, kam se 
naše družstvo probojovalo z prvního místa 
ze župního turnaje v březnu v Chocni. Náš 
tým TJ Sokol Jevíčko tedy reprezentoval nejen 
naši jednotu, ale i Východočeskou Pippicho-
vu župu. V kvalitní konkurenci z celých Čech 
nakonec naši borci získali krásné bronzové 
místo. Od postupového druhého místa náš 
florbalový celek dělilo 15 minut, v kterých 
jsme museli udržet náskok 5:0. Bohužel v náš 
neprospěch jsme během prvních čtyř minut 
obdrželi šest rychlých branek a náš vydřený 
náskok byl ten tam. Nakonec jsme s druhý-

MŠ Mladějov
MŠ Jevíčko
ZŠ Kunčina
ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka
ZŠ Jevíčko  
ZŠ Moravská Třebová, ulice ČSA
ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí
ZŠ Moravská Třebová, ulice Nová
Během projektu, který je plánován do kon-
ce prosince roku 2014, však nebudou podpo-
rováni pouze žáci. Metodická podpora je ur-
čena i jejich pedagogům a v případě zájmu 
i rodičům těchto žáků. Bližší údaje o projektu  
se dočtete  v nejbližších dnech  na webových 
stránkách ZŠ Jevíčko: www.zsjevicko.cz

Mgr. Miloslav Parolek 
Ředitel školy a odborný pracovník projektu

mi Janovicemi prohráli 6:8. Našim nejlepším 
střelcem byl Petr Haupt, kterému bych chtěl 
za celý tým popřát brzké uzdravení a co nedří-
vější návrat k florbalové hokejce a na hriště.

Se sokolským !NAZDAR! MUC. Vít Musil

Centrum integrované podpory

oblastní přebor ČoS ve Florbale
hasiči z Jevíčka uctili 

svátek sv. Floriána
Jedno z pořekadel uváděných ve spojení 
s úctou k odkazu svatého Floriána, zní:
„ Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, po-
mocník je nám dán, svatý Florián.“
Svatý Florian – zemřel mučednickou smrtí 
jako vysloužilý vojín v roce 304 při pronásle-
dování křesťanů za císaře Dioklaciána a spo-
luvladaře Maxmiliána. Když se nechtěl zříci 
víry v Krista, dal jej soudce Aquilinus třikrát 
bíti provazy a meči a poté mu nechal uvázat 
kámen na hrdlo a utopit v řece Enži. Voda 
zanesla mrtvolu na skálu, k níž přiletěl neo-
byčejně velký orel. Zbožná paní Valeria jej 
nechala pochovat v Linci, odkud byl později 
přenesen do Říma. V roce 1183 žádal polský 
král Kazimír zároveň s krakovským biskupem 
Gedeonem na papeži ostatky sv. Floriána jako 
záštitu proti Rusům. Žádosti bylo vyhověno 
a ostatky uloženy v novém chrámu v Krakově. 
Tím byl sv. Florián přijat za patrona Polska. 
Všeobecně se ctí jako patron proti ohni, jako 
patron hasičů. Je zobrazován jako vojín lijící 
z vědra vodu na hořící dům. Jeho svátek se 
slaví čtvrtého května. 
Hasiči z Jevíčka uctili letošní svátek sv. Flori-
ána v neděli 5. května tradiční mší svatou v je-
víčském kostele. Poté se přesunuli za dopro-
vodu dechové kapely slavnostním průvodem 
přes jevíčské náměstí k pomníku obětí II. svě-
tové války, kde byly při pietním aktu polože-
ny věnce. Následovala krátká valná hromada 
v domě hasičů spojená s drobným občerstve-
ním. Svojí účastí nás podpořili i členové okol-
ních sborů dobrovolných hasičů.

Stanislav Ducháček, velitel SDH Jevíčko

V sezoně 2012-2013 se nám znovu podařilo, 
mám na mysli obětavé hráče, organizátory tur-
najů a vedení SK Pinec, kus dobré práce ve pro-
spěch propagace sportu pro mládež.
Aby byla naše dobrovolná činnost o něco snad-
nější na tom mají také velkou zásluhu naši 
sponzoři a partneři, poděkování patří: vedení 
města Jevíčka, vedení Základní školy Jevíčko, 
firmám ENERGIE  AG s.r.o., VHOS a.s., AVL 
a.s., SaM CZ s.r.o. obnovitelné zdroje. Co dodat 
závěrem, snad se nám bude dařit a budeme mít 
dost sil i v sezóně 2013–2014.

Předkládá za SK Pinec Jevíčko Old. Zecha
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Kategorie: Oceněný výrobek a výrobce:
1. Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas Tlačenka speciál, BOCUS, a.s.
2. Masné výrobky trvanlivé Pernštýnská klobása, UZENINY KOŘÍNEK s.r.o.
3. Sýry včetně tvarohu Tvarohová pomazánka z kravského mléka, Marie Černilová
4. Mléčné výrobky ostatní Choceňské pomazánkové máslo s houbami,  Choceňská mlékárna s.r.o.
5. Pekařské výrobky včetně těstovin Královský chléb, AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek Cena nebyla udělena
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje Rychtář Speciál, Pivovar Rychtář
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě Cena nebyla udělena
9. Ostatní Kombinace medu květového pastového a květového lučního, Bc. Pavel Valenta

RŮZNÉ

V pardubickém kraji se soutěžilo o značku regionální potravina
(Pardubice, 23. května 2013) Celkem sedm výrobků 
s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi 
z Pardubického kraje ocenila včera odborná ko-
mise soutěže Regionální potravina 2013. O tuto 
značku, která je důkazem nejvyšší jakosti potravin 
a zárukou regionálního původu, se letos ucházelo 
100 produktů od 24 výrobců. O logo soutěžili v de-
víti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly kategorie 
masné výrobky tepelně opracované a pekařské vý-
robky včetně těstovin.
Výrobky hodnotila 8členná komise tvořená zástupci 
Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního 

zemědělského intervenčního fondu, Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce, Státní veterinární sprá-
vy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory 
ČR.
K  udělení značky Regionální potravina Pardubické-
ho kraje 2013 navrhla hodnotitelská komise sedm 
výrobků z následujících kategorií:
Soutěž Regionální potravina je projektem Minis-
terstva zemědělství určeným na podporu malých 
a středních zemědělců a producentů potravin v jed-
notlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek 
získá právo zdarma užívat značku Regionální potra-

památce obětem 
1. světové války

Za rok si budeme připomínat 100 let od zahájení 
1. světové války, která byla do té doby nejstrašnější 
válkou, jakou kdy lidstvo znalo. Velké oběti přinesly 
i naše země. Nebylo města, vesnice, které by nemělo 
svoje mrtvé, nezvěstné. Jenom v blízkém okolí Je-
víčka můžeme napočítat několik set obětí, z Jevíčka 
jich pak bylo celkem 57.  
První světová válka započala dne 28. 7. 1914, kdy 
Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Do války 
se pak zapojovaly postupně na té či oné straně další 
státy, až se válečný konflikt rozhořel do obrovských 
rozměrů. Počátek 1. svět. války zastihl českou poli-
tiku nepřipravenu. Politici nejdříve nepočítali s roz-
bitím Rakousko-Uherska. Až koncem roku 1914 se 
T. G. Masaryk definitivně rozhodl pro protihabsbur-
ský odboj.
Po ukončení války dne 11. listopadu 1918, kdy Ně-
mecko kapitulovalo, začala města i vesnice počítat 
své mrtvé a ve dvacátých a třicátých letech postup-
ně stavět a odhalovat pomníky svým obětem. Jenom 
v bezprostřední blízkosti Jevíčka můžeme nalézt po-
mníky nebo alespoň desky se jmény obětí. U kostelíč-
ka sv. Bartoloměje jsou na hlavním kříži tři pamětní 

desky z roku 1934, které odhalily svým obětem obce 
– Zadní Arnoštov, Derflík /Víska/ a Bělá. Pamětní 
desky nebo pomníky jsou i v Chornicích, Biskupcích, 
Jaroměřicích, Uhřicích, Velkých Opatovicích, tedy ve 
všech obcích v bezprostřední blízkosti Jevíčka.
Rovněž město Jevíčko postavilo na náměstí Palac-
kého, v místě, kde stojí nyní socha 1. prezidenta 
Československa T. G. Masaryka, svým obětem vel-

ký pomník se sochami legionářů, jehož autorem 
byl sochař Martin Polák, profesor jevíčské reálky, 
žák J. V. Myslbeka – viz obr. Pomník byl odhalen 
16. 6. 1927. Do jeho základů byl vložen pamětní 
list se jmény obětí 1. svět. války z Jevíčka, který 
je nyní uložen v městském muzeu. Pomník však 
nepřežil druhou svět.válku. Na příkaz německých 
okupantů, kterým vadily sochy legionářů, byl dne 

27. 6. 1940 odstraněn a zničen.
Město Jevíčko, které má na svém území pomník pad-
lým z napoleonských válek, pomník obětí z 2. svět.
války a pomník na uctění památky letců, kteří hava-
rovali v r. 1949, postrádá jako jediná obec v blízkém 
okolí pomník, nebo alespoň pamětní desky svým 
obětem z 1. svět. války. Vím, že v současnosti je si-
tuace jiná, než byla bezprostředně po 1. svět. válce, 
kdy jména obětí představovaly pro jevíčské občany 
jména manželů, synů, otců, příbuzných nebo ales-
poň známých, ale to je údělem generací, že ze zná-
mých osob se stávají neznámí lidé, ke kterým již ne-
mají současníci osobní vztah. Jsem však přesvědčen, 
že i mnoho současných občanů zná alespoň jména 
svých příbuzných – obětí 1. svět. války.
Město by mělo využít stého výročí zahájení 1. svět. 
války, splatit svůj dluh a odhalit pamětní desky svým 
obětem a naplnit slova z pamětního listu původního 
pomníku – „Pomník ten nechť na věky připomíná 
nám i budoucím, že tak draho vydobytou svobodu 
udržeti a zachovati si můžeme jen svorností a obě-
tavou prací pro svůj stát a národ a že ji pozbude-
me, nebude-li nám nejvyšším zákonem blaho naší 
republiky.“ Pamětní desky by mohly být umístěny 
na sokl sochy T. G. Masaryka, nebo do parčíku na 
Malé náměstí.

Ing. Jaroslav Zezula st.

A1A - Okresní přebor dospělých  
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Čistá 22 14 2 6 56: 30 44 ( 11)
2. Linhartice 22 13 4 5 47: 33 43 ( 10)
3. Janov 22 12 4 6 52: 29 40 ( 7)
4. Jevíčko 22 11 6 5 41: 25 39 ( 6)
A2A - III.třída dospělých 
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Rohozná 21 17 3 1 87: 19 54 ( 21)
2. Mladějov 22 13 6 3 55: 26 45 ( 12)
3. Radiměř 22 11 5 6 53: 33 38 ( 5)
8. Jevíčko B 22 7 7 8 48: 44 28 ( -5)
C2B - I. třída dorostu skupina B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. FC Jiskra 16 12 1 3 58: 21 37 ( 13)
2. Ústí n. O. B 16 11 0 5 45: 26 33 ( 9)
3. Jehnědí 16 9 3 4 62: 34 30 ( 6)
7. Jevíčko 16 5 3 8 22: 26 18 ( -6)
E1C - Okresní přebor žáků - finále B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Jevíčko 2 2 0 0 10: 2 6 ( 0)
2. Březová n. S. 1 0 0 1 2: 3 0 ( 0)
3. Kunčina 1 0 0 1 0: 7 0 ( 0)

vina čtyři roky na obale výrobku. Podrobné infor-
mace o soutěži můžete najít na webových stránkách 
www.regionalnipotravina.cz.

Kontakt na regionálního koordinátora soutěže:

AGROVENKOV, o.p.s.
Poděbradova 842, Chrudim 537 01
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Šabata
Mobil: +420 731 471 711
Email: sabata.agrovenkov@seznam.cz

Fotbalové jaro v Jevíčku
Končí květem a blíží se čas bilancování s fotbalo-
vým jarem v Jevíčku.  Po delší době panuje spoko-
jenost s mužstvem mužů, které asi i nečekaně vel-
mi úspěšně prochází náročným jarním programem 
zápasů zhuštěným o četné dohrávky odložených 
kol z počátku jarní sezóny. Domácí vítězná šňůra 
vyšperkovaná několika výhrami na hřištích soupe-
řů, včetně vzácné výhry v Janově a fanoušky ceně-
né výhry v malohanáckém derby v Jaroměřicích, 
posunula A tým vysoko v tabulce okresního přebo-
ru. Ostatní mužstva střídají světlé chvilky s nevy-
dařenými zápasy, ale hlavně u mládežnických cel-
ků se projevuje slabý zájem mládeže o pravidelný 
trénink pod vedením náročných trenérů. Bohužel, 
bez pomoci rodičů to hlavně u těch menších ne-
může fungovat. 
Zkrácené tabulky k 19. 5. 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 informační centrum Jevíčko, Palackého nám. 1,  
tel.: 461 542 812, 736 752 611 nebo pište na: Infojevicko@seznam.cz.
Další informace naleznete také na webových stránkách města: 
www.jevicko.cz.

01.06. 10:00  Jevíčkovění – hudba, divadlo, výtvarná dílna…

01.06. 17:00   Fotbal – Muži B, Jevíčko – Hradec nad Svitavou

02.06. 17:00  Fotbal – Muži A, Jevíčko – Čistá

06.06. 18:00  Absolventský koncert ZUŠ, Synagoga

07.06. 17:00  Mejdan na Zámečku, ZUŠ + MěK

08.06. 15:00  Dětský den, areál Žlíbka, TJ Jevíčko

12.06. 16:00  Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ

15.06. 09:00  Gymfest, aula a nádvoří Gymnázia Jevíčko

15.06. 10:00  Fotbal – Muži B, Jevíčko – Bystré

15.06. 14:45  Fotbal – Dorost, Jevíčko – Libchavy

15.06. 17:00  Fotbal – Muži A, Jevíčko – Linhartice

19.06. 16:30  Žákovský koncert ZUŠ, Synagoga

19.06. 18:00  Žákovský koncert ZUŠ, Synagoga

21.06. 15:00  Rozloučení se školním rokem, zahrada MŠ

21.06. 16:00  120. let výročí Sokola – Noční pochod na Hušák

22.06. 10:00   120. let výročí Sokola – vernisáž výstavy 
k oslavám, Synagoga

22.06. 13:30  120. let výročí Sokola, Nordic walking – 

    severská chůze s holemi, areál Žlíbka

23.06. 08:00  120. let výročí Sokola – secvičné skladby, Žlíbka

27.06 17:00 Koncert mladých umělců, Synagoga

29.06. 09:00  Fotbal - Turnaje „4 okresů“, SK Jevíčko

29.06. 13:00  Chovatelské posezení, areál chovatelů Jevíčko

1.6. kino nehraje z důvodu  
JEVÍČKOVĚNÍ

8.6., sobota 17:30 hod., Fran-
couzský film

ÚTĚK Z MS – 1
Uprchnout odtamtud je nemožné. 
Dostat se tam je šílenství. Lidstvo 
našlo způsob, jak ochránit svět 
před zločinci.Ti nejhorší z nej-
horších jsou drženi na místě, ze 
kterého není úniku. Mimo Zemi, 
uprostřed hlubokého vesmíru.
Hrají: Guy Pearce, Maggie Grace, 
Vincent Regan, Lennie James, Pe-
ter Stormare a jiní.
Vstupné 69 Kč, 96 minut, mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný

15.6., sobota 17:30 hod., ko-
produkční film Velké Británie 
a Francie

ŽELEZNÁ LADY
Bez kompromisu… Margaret 
Thatcherová, neobyčejná a vše-
stranná žena, která dokázala, že 
vysoká politika není jen výsadou 
mužů, se jako první žena stala 
premiérkou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska. 
Svým  nekompromisním přístu-
pem k politickému, ale i osob-
nímu životu, získala přezdívku 
Železná lady. Hrají: Meryl Streep, 
Jim Broadbent, Alexandra Roach, 
Anthony Head, Olivia Coman 
a jiní.
Vstupné 69 Kč, 105 minut, mláde-
ži přístupný, do 12 let nevhodný

22.6., sobota 17:30 hod., 
Americký film

OBHÁJCE
Kriminální thriller je adaptací ro-
mánu Michaela Connellyho, vyda-
ného u nás pod názvem Advokát. 
Matthew McConaughey v něm 
dostal příležitost uplatnit mužný 
šarm jako právník Mick Haller. 
Jeho osud se změní, když přijme 
případ bohatého muže, obviněné-
ho z ublížení na těle a znásilnění.
Dále hrají: Marisa Tomei, Ryan 
Phillippe, Josh Lucas, Bob Gun-
ton, Shea Whigham, Michaela 
Colin a jiní.
Vstupné 69 Kč, 119 minut, mláde-
ži přístupný, do 12 let nevhodný

29.6., sobota 17:30 hod., kopro-
dukční film Španělska a USA

PŮLNOC V PAŘÍŽI
Po New Yorku, Londýně a Barceloně se 
Woody Allen v tomto filmu  vyznává ze 
svého obdivu k francouzskému hlavní-
mu městu formou romantické komedie, 
spojené s fantastickou hříčkou cestová-
ní v čase. A tak se vydejme do úžasné 
atmosféry Paříže jako malebného, 
elegantního a vstřícného města. V roli 
sympatické průvodkyně vám bude man-
želka francouzského prezidenta Carla 
Bruniová. Soundtrack tvoří písničky 
Coela Portera a harmonikové melodie.
Dále hrají: Owen Wilson, Kathy Bate-
sová, Adrien Brody, Mimi Kennedyová, 
Kurt Fuller a jiní.
Vstupné 69 Kč, 95 minut, mládeži 
nepřístupný

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

 

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI              ČERVEN 2013 

Úterý 4. červen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Čtvrtek 6. červen Z A V Ř E N O 
14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 7. červen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 11. červen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Čtvrtek 13. červen Z A V Ř E N O 
14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 14. červen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 18. červen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Čtvrtek 20. červen Z A V Ř E N O 
14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 21. červen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 25. červen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 26. červen Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 27. červen Z A V Ř E N O 
14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 26. červen 
Rozloučení na prázdniny – výlet 

na Cimburk 

  

Vzhledem k malému zájmu budou od května probíhat Hrátky s dětmi pouze jednou týdně a to vždy v úterý. 

 www.jevicko.org/paloucek 
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Žijí s námi…
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta dalších…
V dnešním článku se vrátíme k tématu ZOONÓZ, tj. 
nemocí, u kterých je možný přenos ze zvířete na člo-
věka, ať už přímo, nebo nepřímo. Opustíme parazity 
a vybereme jednu z bakterií, u které je tento přenos 
možný, a to LEPTOSPIRU. Leptospira je tenká, spi-
rálovitě stočená bakterie, která se vyskytuje po celém 
světě. Existuje asi 200 patogenních (schopných vy-
volat onemocnění) druhů. 
Rezervoárovými hostiteli těchto bakterií jsou hlodavci 
(myši, potkani, hraboši), ale třeba i ježek. Tito vylu-
čují, hlavně močí, bakterie do prostředí a přes tak-
to kontaminované prostředí se můžou nakazit další 
zvířata i lidé. Může se nakazit prakticky každý živo-
čich, kontaminované můžou být i rostliny, zelenina 
a ovoce. Leptospiry nemají rády sucho, nízké teploty 
snášejí dobře, nejdéle vydrží v teple a vlhku. Nejvíce 
jich je tedy ve stojatějších vodách, bahnu, kanaliza-
cích. Ničí je až teplo nad 50 stupňů a běžné dezin-
fekční prostředky. 
Do těla pronikají různými cestami. Přes porušenou 
kůži, neporušené sliznice, možné je i vdechnutí kon-
taminovaného aerosolu. Takže například pokud bu-
dete mít ranku na noze (stačí záděra) a půjdete bo-
sky ve vlhké trávě, vodě, kalužích či bahnu (takto se 
v dřívějších dobách mohli nakazit lidé, kteří sekli bez 
bot v mokřinách, odtud název „polní nebo blaťácká 
horečka“)a tato místa budou potřísněná močí hlo-
davců či jiných zvířat, kteří vylučují leptospiry, mů-
žete se nakazit. To stejné platí o rukách. Pokud na 
nich budete mít poranění a vezmete do nich něco, 
co mohlo být kontaminované, můžete onemocnět. 
Sliznice poranění nepotřebují, takže k přenosu klid-
ně může dojít i při koupání v přírodních koupališ-
tích, když si loknete nebo vám šplouchne voda do 
oka, při konzumaci neomytého ovoce či zeleniny, při 
napití ze studánek v přírodě. Ke vdechnutí aerosolu 
může dojít při tlakovém vodním čištění třeba sklepů, 
kanalizací či chovatelských zařízení.
Z uvedeného vyplývá, že nejvíce jsou ohroženi lidé 
pracující v přírodě, zemědělci, vodohospodáři, dera-
tizátoři, lidé pracující v kanalizacích, rybáři, táborní-
ci, lidé provozující vodní sporty a v neposlední řadě 
lidé, kteří jsou v kontaktu se zvířaty, farmáři, veteri-
náři, chovatelé psů. 
Jak onemocnění probíhá. U málo vnímavých zvířat, 
jako jsou hlodavci nebo třeba kočky, nejčastěji pro-
běhne subklinicky, to znamená, že navenek se nijak 
neprojeví. U ostatních druhů včetně člověka nejčas-

těji proběhne za příznaků velmi podobných chřipce. 
Teploty, bolesti svalů (lýtkové, bederní, břišní), bo-
lesti hlavy (často velmi výrazné), nevolnosti, záně-
ty spojivek apod. Člověk mnohdy nemoc přechodí 
a ani lékaře nenapadne, že by mohlo jít o leptospi-
rózu. V horším případě, pokud je leptospir mnoho 
nebo jde o patogennější kmen, může dojít i k velmi 
závažným zdravotním obtížím, k selhávání ledvin, 
žloutence, krvácení, onemocnění srdce nebo mozku.
Tento stav vyžaduje velmi intenzivní léčbu antibioti-
ky, podpůrnou orgánovou léčbu, velmi často dialýzu, 
umělou plicní ventilaci a mnohdy končí fatálně. Prů-
kaz nemoci je problematický a popis diagnostiky je 
nad rámec tohoto článku.
Jak se tedy chránit? Ošetřovat každou ránu jodovými 
preparáty a dobře ji krýt, pokud chceme vyrazit do 
přírody. Nechodit bosky v podmáčeném terénu, pou-
žívat holínky, omývat si ruce mýdlem, omývat zeleni-
nu a ovoce, nepít z přírodních nechráněných zdrojů, 
nečistit kanalizační, sklepní a chovatelské prostory 
vodou pod tlakem bez ochranné masky, při uklízení 
zatopených prostor po povodních používat rukavice, 
holínky, po práci na zahradě si dobře umýt ruce mý-
dlem. Kdo pracuje se zvířaty, musí dodržovat základ-
ní hygienická pravidla. 
Pro psy existuje vakcinace. Většina kombinovaných 
vakcín obsahuje i složku leptospirovou. Ve vakcíně 
jsou obsaženy 2-3 druhy dle výrobce. Je to sice málo 
vzhledem k početnosti druhů leptospir, ale do vak-
cín se vkládají ty nejčastěji se vyskytující v daném 
prostředí, a tak se zvyšuje pravděpodobnost chráně-
nosti. Vakcinací psa chráníme nepřímo i sami sebe. 
Důležité je vakcinovat správně hned od počátku. 
Když s vakcinací začínáme, vakcinujeme vždy dva-
krát v odstupu 3-4 týdnů. Poprvé se vakcinuje po 
8. týdnu věku štěněte a za 3-4 týdny se vakcinace 
OPAKUJE! Stejný postup platí i pro starší zvíře, kte-
ré ještě nebylo vakcinováno a majitel mu chce vak-
cinaci dopřát i v pozdějším věku. VŽDY musí pro-
běhnout revakcinace! Následně se vakcinuje jednou 
ročně. Psy také nenecháváme pít z kaluží a z přírod-
ních zdrojů. Pokud mají rány na nohách, tak je řádně 
ošetříme, chráníme a než se vyhojí, nenecháváme je 
běhat v bahně, podmáčené půdě, nekoupeme v pří-
rodních koupalištích. 
Co říci závěrem? Nákaza leptospirou je převážně 
o tom, že se ocitnete ve špatném čase na špatném 
místě. A u vody je tak hezky. J Nenechte se tedy 
stresovat spirálovitými mikroby, ale na druhé straně 
– trocha opatrnosti je na místě!

MVDr. Eva Kouřilová

oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 3. 6. 
2013 v refektáři františkánského kláštera 
v 10:00 hod. 
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se 
uskuteční 12. 6. 2013. Odjezd ve 14:00 hod. 
ze dvora Sociálních služeb na ul. Svitav-
ské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 
739 002 744
Půjčovna zdravotních a kompenzačních po-
můcek je v provozu každý pracovní den 
od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. 
Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, 
tel.: 739 002 744.
Zprávy z OCHMT
Dne 14. června 2013 se od 9:00 – 13:00 v par-
ku Muzea v Moravské Třebové uskuteční akce 
„Zeptej se mě aneb Den s IZS“. Loni měla 
tato akce velký ohlas a doufáme, že letošní 
ročník na úspěch naváže. 
Ukaž co umíš: Dne 21. května proběhl v za-
hradě františkánského kláštera další ročník 
akce „Ukaž co umíš“. Zúčastnili se ho senioři 
a zdravotně handicapovaní. Všichni si příjem-
né odpoledne plné her a soutěží užili a doufá-
me, že si odnesli i spoustu krásných zážitků. 
Tímto bychom rádi poděkovali za účast Do-
movu pro seniory v Moravské Třebové a dále 
studentům Gymnázia Moravská Třebová za 
jejich pomoc při organizaci. Velké poděko-
vání patří Zdravému městu Moravská Tře-
bová, které poskytlo finanční příspěvek.
Návštěva: Dne 9. a 10. května jsme se opět 
setkali s přáteli z Vlaardingenu – partnerského 
města Moravské Třebové. Byl to velmi příjem-
ně strávený čas se zajímavými lidmi. Doufáme, 
že při jejich další návštěvě v srpnu si ve svém 
programu udělají čas na návštěvu u nás.
Co se děje ve službách: Proběhla schůzka 
s rodiči, kde byli informováni o finanční situ-
aci. MPSV neposkytlo na služby dostatečnou 
finanční dotaci a na žádost o dofinancování pí. 
ministryně odpověděla, ať se obracíme také 
na kraj a obce. Samozřejmě jsme tak učini-
li, ale v případě nedostatečné podpory hrozí 
uzavření služeb. Rodiče se tedy obrátili sami 
na pí. ministryni s dotazem jak mají dále po-
stupovat. 
 STD Ulita: Klienti STD Ulita si v květnu užili 
týdenní ozdravný pobyt v Mladočově u Lito-
myšle. Seznámili se s výrobou puzzle ve firmě 
Ravensburger a jak chovat správně ryby v Ry-
bářství Litomyšl. Samozřejmě zbyl i čas na zá-
bavu a poznání historie měst. 
DS Domeček: Klienti Domečku se i v tomto 
roce zúčastní poznávacího a ozdravného poby-
tu. Tentokrát navštíví Jeseníky. V plánu je ná-
vštěva lázní, lesního baru, procházky po okolí 
a nesmí chybět posezení u táboráku, povídání 
a sportovní aktivity. Nad touto akcí převzal 
osobní záštitu a zároveň poskytl finanční 
podporu hejtman Pardubického kraje pan 
Martin Netolický, kterému tímto velmi dě-
kujeme. Krásné červnové dni plné pohody 
přeje tým pracovníků OCHMT. Další infor-
mace a kontakty najdete na našich interne-
tových stránkách: www.mtrebova.charita.cz
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POZVÁNKY – REKLAMA

KOMISE MLÁDEŽE A SPORTU  
RC PALOUČEK, AVZO, 

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK JEVÍČKO 
A TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JEVÍČKO 

POŘÁDAJÍ 
 

 
 

 
 

VE SPORTOVNÍM AREÁLU NA ŽLÍBKÁCH 
 

SOBOTA 8. ČERVNA 2013 OD 15.00 HOD 
Program: 

14,15 - 15,15  prezentace 
15,15   vystoupení MŠ 
15,30   začátek soutěží 
16,30   ukončení soutěží 
16,30   opékání párků  
 
 
K poslechu hraje DJ Péťa 
Doprovodný program skákací hrad, trampolína 

  SSSKKK      JJJEEEVVVÍÍÍČČČKKKOOO,,,      OOODDDDDDÍÍÍLLL      KKKOOOPPPAAANNNÉÉÉ      

    POŘÁDÁ  0.  ROČNÍK    

    TTTUUURRRNNNAAAJJJEEE      „„„444      OOOKKKRRREEESSSŮŮŮ“    

      v  sobotu  29.  června  2013    

      od  9.00  na  „ESKÁ“  

za  účasti  týmů  z  okresů:    

SVITAVY,  BLANSKO,  PROSTĚJOV,  ŠUMPERK    

PROGRAM  ZÁPASŮ:     9:00     1.  SEMIFINÁLE  

10:30     2.  SEMIFINÁLE  

13:00     MALÉ  FINÁLE  

14:30     FINÁLE  

  

  

od  16:00  vystoupení  skupiny  KKKÁÁÁZZZEEEŇŇŇ    

vstup  volný  

bohaté  občerstvení  (makrely,  klobásy  a  krkovička  z  udírny,  
točené  pivo  a  kofola  a  více)  po  celou  dobu  programu  

  

SRDEČNĚ  ZVEME  VŠECHNY  PŘÍZNIVCE  JEVÍČSKÉ  KOPANÉ  
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Zajímavé události z Jevíčka a okolí z let v letopočtech končících trojkou

František Plech

1313 - v Jevíčku se narodil Mikuláš z Je-
víčka, jeden z prvních mistrů a uči-
telů lékařství na pražské univerzitě

1423 - za husitské revoluce byli augustini-
áni z jevíčského kláštera vyhnáni 
a klášter s kostelem vypleněn

1513 - ves Lhota pod dnešním Zálesím, 
kterou koupil r. 1490 od Aleše z Po-
lanky Wolfart a Jan z Kynšperka, 
byla již pustá. Dnes ji připomíná les 
„Ve Lhotách“.

1593 - byla dokončena poslední oprava 
městských hradeb a bran. Současně 
byla městská gotická věž přestavěna 
do výšky 50,5 m a opatřena novou 
renesanční báňovou střechou

       - Městský znak Moravské šachované 
orlice byl obohacen štítkem s písme-
nem G

1603 - „velká voda“ od Bělé zatopila cihel-
nu (v dnešním pivovarském parku 
a zničila tam všechny cihly, připra-
vené k vypálení „v kozelci“)

1613 - 18.3. císař Matyáš znovu potvrdil 
Jevíčku jeho privilegia

1623 - na Jevíčko Třicetiletá válka doleh-
la tak, že ze 206 statků zůstalo 20 
pustých

1633 - v Knínicích byla zavedena farní ma-
trika, první na Malé Hané, v Jevíč-
ku až roku 1658

1653 - mělo město Jevíčko následující pří-
jmy (zl.):

 1. z dávek sousedů 1473
 2. od Židů 8
 3. úroky 85
 4. za palivo „k obecní ruce vařené“ 437
 5. za dřevo z obecních lesů 3
 6. za mýtné 35
 7. za víno 7
 8. za obecní obilí 6
 9. za obecní slámu 14
       - spor města Jevíčka s klášterem 

v pořádce o vaření piva, kterou 
klášter nedodržoval

1703 - statek Jaroměřice byl přiznán rodu 
Šubířů a tím narovnán majetkový 
spor mezi  arcibiskupstvím praž-
ským a vrchnostmi v Jaroměřicích, 
táhnoucí se od roku 1075 tak, že 
náhradu arcibiskupství Pražskému 
Šubíř vyplatil 10 000zl.

1713 - baron František Michal Šubíř v Ja-
roměřicích dal na kopci Kalvárie 
postavit kostel sv. Kříže.

       - v Biskupicích koupil Vilém Vojtěch 
Libštejnský hrabě z Kolovrat, pro-

bošt na dómě v Olomouci, zpustlou 
renesanční tvrz, kterou do r. 1716 
přestavěl a rozšířil v současný ba-
rokní zámek.

       - se zakončením stavby zámku dal 
postavit ve vsi palírnu č.p. 4, dnes 
obytný dům se sálem p. Stanislava 
Valoucha.

1743 - 21. 5. hraběnka Františka Marie 
Salmová v Jevíčku prodává „Horní 
mlýn“ – vrchnostenský Františku 
Müllerovi. (Naposledy Křivánkův 
mlýn – zbořený, na jeho místě šesti-
bytovka).

1753 - v Borotíně postaven zámek, r. 1774 
v něm zřízena kaple, kde bohosluž-
by mohli navštěvovat i občané.

1763 - v Jednotě nad jediným zdrojem 
vody byl postaven kostel Navštívení 
Panny Marie, kolem kterého postup-
ně stavěli domky prodavači poutní-
ho zboží. Samostatnou obcí až od r. 
1849. (Z Jevíčka tam pěšky chodili 
na dvoudenní pouť).

       - Jevíčku u kostelíčka sv. Bartoloměje 
je připomínán poustevník.

1793 - z materiálu zbořeného farního 
kostela sv. Mikuláše, obklopeného 
hřbitovem, byla stavěna současná 
synagoga v (Židovské) Soudní ulici, 
na místě dřevěné z r. 1666, která 
roku 1747 při velkém požáru města 
vyhořela.

       - počty domů a obyvatel v Jevíčku 
a okolních obcích

Obec: domů: obyvatel:
Jevíčko 287 2036
Jaroměřice 128 907
Chornice 159 1052
Víska 49 348
Biskupice 57 460
Vrážné 30      176
Uhřice 34      451
Opatovice 72      855
Bělá 45      318
Z. Arnoštov
s Lípou, Ma-
řínem

60      453

1803 - v Jevíčku židovská obec měla 535 
židovských obyvatel

1813 - byl v Jevíčku po bitvě u Lipska 
zřízen „vojenský špitál“ tak, že 
v klášteře bylo 100 nemocných, 
v zámečku 200 a v panské dvoua-

rové sýpce též 200 osob. Zesnulé 
pochovávali pod Červeným kopcem, 
kde od r. 1910 stojí pomník. Špitál 
měl pobočky ve V. Opatovicích pro 
200 osob a v zámečku v Laškově za 
Konicí pro 190 nemocných. Špitál 
existoval do května 1814.

1833 - 18. 5. o jedné hodině po poled-
ni přišlo velké povětří s bouřkou 
a krup napadlo po kolena, ležely až 
do třetího dne.

1863 - byl velmi suchý rok. Lidé kravám 
lámali vrbí a lipové větve.

       - v Boskovicích kaplanoval Libor 
Scholz, rodem z Loštic. Včelařil, 
bádal, zkušenosti předával veřejnos-
ti prostřednictvím malých brožur 
a v časopisech. Byl dopisovatelem do 
vlasteneckého časopisu „PĚSTOUN“, 
vydávaného v Jevíčku Konstantinem 
Vitákem. Pro svůj „český národní 
duch a mimokněžskou činnost“ byl 
často překládán. V Přerově napsal 
a vydal „Památky města Přerova“. 
V Oseku, kde měl konflikty s fa-
rářem pro české zápisy do matrik, 
býval často ve finanční tísni. Když 
mu nepomohl farář, napsal úvod-
ník a bylo po tísni. V Bělotíně byla 
„kaplánka“ na faře redakcí časopisů 
„Včelařství“ a „Honigbiene in Brün“. 
Měl patentováno i několik včelař-
ských pomůcek. Dokázal přinutit 
včelí roj postavit ve skleněném po-
klopu na sýr, včelí dílo v podobě krá-
lovské koruny, které vzbudilo obdiv 
i na výstavě v Paříži. Ze zdravotních 
důvodů byl předčasně penzionován, 
zemřel 19. 7. 1881 ve 46 letech.

       - ve Vanovicích byly k evangelickému 
kostelu z r. 1844 přistavěny dvě mo-
hutné věže, jedna z nich opatřena 
zvláštním zvoněním na železné pod-
kovy.

1873 - Ve Velkých Opatovicích byl založen 
sbor dobrovolných hasičů, t.č. třetí 
s českým  velením na Moravě.

       - v Jevíčku byla zřízena chlapecká 
škola měšťanská německá, která 
z Jevíčka měla velmi  málo žáků.

1883 - v Jevíčku se 6. 7. narodil Ing. Jan 
Coufal, který prováděl na Malé 
Hané melioraci. Projektoval Žlíbka, 
Lipinu u Uhřic a Smolenskou nádrž 
( přehradu ). jeho dílo obdivovali 
zahraniční experti.

       - v Biskupicích byl založen sbor dob-
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rovolných hasičů, který téhož roku 
vyjel hasit hořící palírnu v Nectavě, 
ve které uhořela pí. Brüllová, několik 
týdnů po svatbě.

1893 – v Jevíčku byl založen SOKOL.
       - v Jaroměřicích byl založen poštovní 

úřad.
       - ve V. Opatovicích byla postavena 

šamotka Gessner a Pohl, která zpra-
covávala „lupek“ z Březin a jiných 
blízkých míst, který se těžil většinou 
v podloží křídového uhlí.

       - v Jevíčku 6. 5. napadlo mnoho sněhu.
1913 - v Jevíčku „Pohřební spolek“ nesměl 

pohřbíhat ani své členy. K tomu-
to účelu musel vzniknout koncesní 
podnik, o který měl zájem p. Václav 
Kubíček, voskář, objednal již zvlášt-
ní fanfáry. Druhým zájemcem byl p. 
Schich, stolař, skromný řemeslník 
s početnou rodinou, který koncesi 
dostal. Rodina ji provozovala až do 
převzetí Komunálními službami měs-
ta Jevíčka, která dopravu zesnulých 
prováděla automobilem.

       - v Jevíčku do české měšťanské školy 
dívčí bylo zapsáno celkem 85 žákyň: 
I. třída=34, II. tř.= 31, III. tř. = 20. 
Z Jevíčk 58, Jaroměřic 11, Uhřic 5, 
Biskupic 4, Bělé 1 a z dalších obcí. 
Vyznání římsko-katolického bylo 78, 
evangelického 6 a izraelit. 1.

       - v Jevíčku v Kostelní ulici byl otevřen 
nový dvoupodlažní „Katolický dům“ 
(č.p. 41) se sálem a jevištěm.

       - Záložna v Jevíčku darovala školám: 
Horní Štěpánov 70 K, Bezděčí u Tr-
návky 10 K, Roubanina 20 K, Pohora 
20 K, Úsobrno 30 K.

       - TJ Sokol v Jevíčku měla ze 117 mužů 
22 činných, z 68 žen 15 činných. 
Z mužského dorostu cvičilo z 20 jen 
13. S cvičením veřejně vystoupili 
11 x. Sletu v Praze se účastnilo 12 
mužů a 11 žen cvičících. Všichni jeli 
v krojích.
Jak TJ Sokol toho roku hospodařila:
1. Čistý příjem ze zábavních  

podniků 1253 K
2. Z příspěvků 388
3. Z pokladničky  

v hotelu„Záložna“ 303
4. Vydání, včetně  

umořování dluhu 1200
       - Podporovatelé SOKOLA na jeho „vě-

neček“ zaslali:
10 K = E. Rovner, továrník, 5 K = 
K. Till, lékárník, 3 K = Hikl, rolník, 
V. Nešpor c.k. profesor, Žůrek, soud-
ní rada,2 K = J.Aubrecht, sodovkář, 
MUDr. J. Bareš, lékař, J. Dračka, hos-
tinský, J. Jež, zlatník, E. Rokyta, zvě-
rolékař, E. Kolkop c.k. profesor, H. 
Kunze c.k. vrchní pošmistr, 1,60 K = J. 
Häckl, kloboučník, František Janíček, 
papírník, H. Pernica, účetní, A. Spo-
ner, sodovkář, J. Žižka, holičský mistr.

       - v Jevíčku na zbudování II. mateřské 
školy věnovali: 
1. Hosté z hostince p. Dračky 15 K,
2. Pivovar v Jevíčku z „koupelek“ 

s pivovarskou chasou 20 K.
1913 - v Jevíčku hudební soukromá škola 

Rudolfa Hrušky na Palackého ná-
městí č. p. 10 již druhým rokem vy-
stoupila s žákovskými koncerty 30. 
6. a 2. 7. Školní rok započal 17. 9. 
s výukou: sólový zpěv, hra na housle, 
klavír, nauka o harmonii a dějinách 
hudby.

       - v Jevíčku k provozu „ÚTULNY PRO 
SIROTY“ v Horní farní č. p. 171 fi-
nanční prostředky obstarával „Sirotčí 
spolek“.  
Jednotlivé obce přispívaly podle po-
čtu sirotů? Nebo jinak?
1. Bezděčí u Trnávky 5,- K
2. Biskupice 20,-
3. Borotín 18,-
4. Březinky a Nectava 4,-
5. Březinka 3,-
6. Vysoká 10,-
7. Velké Opatovice 91,60
8. Jevíčko 34,-
9. Jaroměřice 124,-
10.Svárov 4,-
11. Uhřice 18,- K
12. Úsobrno 25,-
13. Hartinkov 20,-
14. Vranová Lhota 31,40
15. Velká Roudka 33,30
16. Cetkovice 45,-
17. Roubanina 10,40
18. Horní Štěpánov 31,-
19. Libštejn (Zálesí) 63,20
20. Stará a Nová Roveň 22,-
Mimo uvedené obce na provoz útulny 
dále přispěli:
1. Střecha, notář, Jevíčko 50,-
2.Záložna – Jevíčko 50,-
3. HLAHOL – Biskupice 10,-
4. P.Daněk, děkan -Jevíčko 1,-
5.Bleier B.- Jaroměřice 4,-
6. Bubeník – Jevíčko 1,-
7. Jež J. – zlatník 3,-
8. Gärber S. – Jevíčko Ž 3,-
9. Gärber V. – Jevíčko Ž 6,50
10. Gärber A. – Jevíčko Ž 12,-
11. Rovner E. – Jaroměřice 2,-
12. Beer S. – Vídeň Ž  2,-
13. Karafiátová – H.Štěpánov 7,-
14. Kruliš A. –Jevíčko 1,-
15. Pelzl, host. dtto 7,-
16. P. Blažek, farář dtto 7,-
Během roku 1913 bylo do útulny při-
jato 5 sirotů. Z útulny si vzali k domá-
címu ošetřování, stravování:
6tiletého Vyšinkovi z Velké Roudky, 
11tiletého Martinkovi z Velké Roud-
ky, 12tiletou Lamačová Kateřina, hos-
tinec Jevíčko, 13tiletou Hartl A. c.k. 
soudní sluha v Jevíčku, 10tiletého No-
votný, rolník v Chocyni.

       - Odbor Národní jednoty v Jevíčku 

(ONJ) měl v 6 obcích 250 členů:
Jevíčko 165, Biskupice 20, Bělá 14, 
Borotín 13, Deštná 20, Úsobrno 18. 
Celkem odevzdali příspěvky v hodno-
tě 282 K.

       - V Jevíčku pobočka uměleckého fo-
toateliéru Františka Klíče z Konice 
byla otevřena každou neděli a svátek, 
v pondělí a úterý po celý den.

1913 - v Jevíčku měl majitel domu č.p. 34 
na Palackého náměstí Žid obchod se 
smíšeným zbožím společně se skla-
dem tabákových výrobků, ze které-
ho se vydával trafikantům kuřivo. 
V sobotu nechtěl trafikanty obslou-
žit a navíc požadoval, aby se s ním 
mluvilo německy. (Před volbami pro-
hlašoval : „ Wir sind Deutsche und 
müssen deutsch wählen“ – „Jsme 
Němci a musíme německy volit“). 
Jeho manželka, která správně a ráda 
česky mluví, upozorňovala manžela, 
aby se zmírnil. (Pocházela z židov-
ské rodiny Bleierů v Jaroměřicích).

       - v Jevíčku 37 m vysoký komín patřil ke 
kruhové cihelně s pilou, vše poháněno 
parním strojem, pod jehož kotlem se 
topilo pouze odpadem dřeva z pily.

       - v Bělé 25. 5. mládenci ze slavnosti 
„Kácení máje“ čistého 30,25 K věno-
vali Sokolu.

       - ve Smolné 10. 3. hořelo Přichysta-
lovo stavení. Bělovští hasiči jeli na 
pomoc – nedojeli, po rozbité silnici se 
jim u stříkačky polámalo kolo. Hasiči 
z Velkých Opatovic po škaredé silnici 
vůbec nejeli.

       - ve Velkých Opatovicích vznikl „po-
lévkový ústav“, který vařil polévky 
pro děti, které v poledne zůstávaly 
ve škole. Byl v provozu od 1. 11. do 
Velikonoc 1914. Celkem bylo dětem 
rozdáno 4367 talířů polévky. Dětem 
z Brťova 1940, Malé Roudky 953, Vel-
kých Opatovic 783, Skočové Lhoty 
691. Mnoho rolníků, chalupníků tuto 
potřebnou akci naturáliemi i finanč-
ně podporovalo. Přidala se i paní 
hraběnka.

       - z Velkých Opatovic začátkem červ-
na si na bryčce vyjeli hrabě Her-
berstein a manželkou n procház-
ku. I stalo se, že mezi Vanovicemi 
a Borotínem se na silnici  potkali 
s automobilem velkostatkáře Rýdla 
z Borotína, který jel tou nejmírnější 
rychlostí. Koně se polekali, uskoči-
li do příkopu, kam je následovala 
bryčka, ze které pan hrabě s paní 
hraběnkou vypadli na pole. Herber-
steinové zažalovali cestáře Bílka, že 
prý neměl štěrk vedle silnice pěkně 
urovnaný a tím nehodu zavinil. Při 
soudu v Boskovicích byl cestář osvo-
bozen.

pokračování příště
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POZVÁNKY

 

ČESKÝ  SVAZ  CHOVATELŮ 
JEVÍČKO 

 
 

VÁS ZVE V SOBOTU 29. ČERVNA 2013 OD 1300 hod.do areálu chovatelů 
na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku na 

 




- Domácí speciality z udírny (klobásy, bůček, krkovice), pečené makrely, nealko nápoje 
- Točené pivo  

- Hudba DJ Péťa 
- Pro děti: skákací hrad, nafukovací skluzavka 6 m, vypouštění 

poštovních holubů v 16:00 hod. 
  

Vstup volný                                        
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XiV.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (10. část)
Štěpán Blažek

Domnívám se, že Kosmas má na mysli v ukázce 
otištěné na konci předešlého pokračování osoby 
s jinými jmény, než uvádí, a to z těchto důvodů:
1. Soudím, že často, když napíše, že byl někdo 
oslepen, že si vypíchl oko o větev, že někdo ně-
komu hrozí vyloupnutím očí apod., tak se za 
touto osobou skrývá někdo jiný. Zde takto hrozí 
Břetislav Mutinovi. (Proč pro tuto postavu vy-
bral Kosmas jméno Mutina? Vycházel z latin-
ského slova mutinus, což znamená malý pyj nebo 
psivka, což je rod hub z čeledi hadovkovitých? 
Jestliže ano, proč?) Je však možné, že se někdo 
jiný skrývá i za dalšími postavami jmenovanými 
v tomto citátu. Je Vršovec Čáč Vojtěchův otec 
Slavník? V. Machek uvádí (1968, s. 92): „Stč. 
čač, čača, čačka ozdůbka, čača, čeče něco pěkné-
ho, pěkný, krásný. Na s. 552 píše: „sláva... stsl. 
slava velkolepost, nádhera.“ Slova čač a sláva se 
svými významy zčásti překrývala. Označil tedy 
Kosmas jménem Čáč Slavníka?
2. Soudím, že jména obsahující hlásky Bož- (Bo-
žena, Božen, Božej) vyčlenil Kosmas pro světce 
(Ludmilu, Václava a Vojtěcha), pro svou manžel-
ku Božetěchu a pro Božetěcha ( = pro samotné-
ho Kosmu). Kdo však je Boža? Je to jiné Kos-
movo jméno pro Václava? Je Mutina, příbuzný 
Božejův (Vojtěchův), Václavův syn? 
3. Soudím, že za Břetislavem v této citované 
ukázce skrýval Kosmas Boleslava I. (I, 40; „...na 
živu, buď Bohu chvála...“ → Biagota, manželka 
Boleslava I. )
Citujme opět Kosmu (III, 13): „Nazítří pak... 
ráno slyšel mši a šel [Břetislav] pak na lov; a když 
se v noci již vracel, vyšli mu naproti služebníci se 
svítilnami a pochodněmi. A vtom Lork, bezbožný 
lotr, poslaný od ďábla, vyskočil z úkrytu, maje meč 
po boku, a vší silou bodl knížete loveckým tesákem 
přímo do útrob. (…)  A poněvadž se ihned roznes-
la pověst v lidu, že byl kníže zavražděn na radu 
Božeje a Mutiny, jež předtím kníže vyhnal ze své 
země, mívají někteří pochybnosti, zda je víc vinen 
ten, kdo dává radu k činu, či ten, kdo k vraždě radí, 
protože sebe i druhého do viny přivádí. Tedy vy jste 
zabili Břetislava, vy, kteří jste poradili, aby byl za-
bit.“ Můžeme si Kosmovu zprávu přeložit takto? 
Na radu Vojtěcha a syna Václavova (?, Božova) 
byl zabit Boleslav.
Václavovi potomci však v Kosmově kronice ne-
musí vůbec vystupovat. Mohli být po smrti 
Václava vyvražděni. Jeho potomkem mohl být 
i chlapec, kterého zavraždil Durynk.
D. Třeštík je k existenci dospělých Václavových 
potomků skeptický (1997, s. 388): „...Václav byl, 
jak se na knížete slušelo, ženat... však z tohoto 
manželství neměl žádné mužské potomky. O těch 
bychom totiž jistě z legend slyšeli. Je ale dobře 
možné, že s nějakou poboční ženou měl syna Zbra-
slava, který ovšem brzy zemřel, nepochybně ještě 
před svým otcem.“ Tomu, že alespoň jeden Vác-
lavův potomek se v dějinách uplatnil, věří – jak 
jsme viděli – P. Charvát. 
Bitvy vedené Václavem. Že Václav bojoval ve 

více bitvách, se dá soudit i ze závěrů zkoumá-
ní jeho kosterních ostatků E. Vlčkem. Na pravé 
spánkové krajině jeho lebky je osteofyt (plochý 
výrůstek). Jde o zkostnatělý podkosticový krevní 
výron. Nad pravým hrbolem čelním se nachází 
vyhojená jizva. K oběma zraněním mohlo dojít 
v boji. P. Charvát vidí počátek 10. století tak-
to (2011, s. 133): „ ...Václavovu dobu si bude asi 
lépe představovat jako naplněnou spíše boji a zá-
pasy než zpěvem žalmů a vůní kadidla.“
Zmiňují se o Václavových bojích legendy? Kristi-
án píše v Přídavku své legendy: „ ...hrad... Kou-
řim...  vyvyšoval se a se svým knížetem strojil 
vzpouru proti tomuto svatému [Václavovi]. Ale 
když z obou stran dosti krve bylo prolito, zalí-
bila se všechněm ta rada, aby vévodové sami dva 
spolu bojovali, a který zvítězí, ten aby vládl. Když 
knížata vyšla, aby se utkala, kouřimskému Bůh ne-
beský ukázal nebeské vidění, svatého totiž Vác-
lava, jak na jeho čele se skví obraz kříže svatého. 
Spatřiv to daleko odhodil zbraň a padl mu k no-
hám a prohlašoval, že nikdo nemůže přemoci toho, 
komu Bůh takovými znameními na pomoc spěje. 
...svatý vévoda pozdvihl ho k políbení míru a jej na 
hradě jeho v bývalou moc pokojně utvrdil, dáva-
je mu správu hradu, dokud bude živ. Vpravdě kříž 
byl uzřel, poněvadž Krista následoval a přešťastně 
dospěl království...“ Kristián s Kouřimí spojuje 
Václavovu bitvu i jeho první zázrak. Dalimil kou-
řimského knížete nazývá Radslav. (Když jsem se 
již domníval, že Václav je silně spjat se Starou 
Kouřimí a že Václav u Kosmy alespoň v kapito-
le, kde Kosmas píše o Krokových dcerách, vystu-
puje pod jménem Libuše, dočetl jsem se, že je-
zírko na Staré Kouřimi se nazývá Libušino nebo 
Libuše. První zpráva o tomto názvu pochází z r. 
1592.) Sloveso strojil v textu zřejmě nemá na-
značovat, že se jedná o Strojmíra. V symbolické 
rovině se zde snad  světci Václavovi poddává 
Boleslav.  
Zmiňuje se o bitvách, jichž se zúčastnil Václav, 
kronikář Kosmas? Otevřeně ne. Domnívám se 
však, že o nich píše skrytě. Snad se Václava 
v Kosmově kronice týkají tyto bitvy: dívčí vál-
ka (I, 9), lucká válka (I, 10-12), dále snad boj 
o Pražský hrad (I, 36) a bitva, kterou Kosmas 
klade k toku Trutina (III, 36).
Významné údaje o Václavovi Kosmas čtenářům 
sděluje líčením lucké války. Již jsem o ní psal, 
nyní však chci přidat další závažnou skutečnost. 
Václav pod jménem Tyr (od martyr?) v bitvě za-
hyne. Porazil ho Boleslav, který je v ní jmeno-
ván Vlastislavem. Za macechou se skrývá Dra-
homíra, za zabitou ženou Ludmila. Přečtěme 
si z Kosmy krátkou ukázku (I, 12): „...Čechové 
dobyli vítězství a Lučané všichni byli pobiti až na 
jednoho, totiž kromě toho, jemuž macecha dala 
výstrahu, dříve nežli šel do bitvy. Ten, splniv pří-
kaz macešin, zachránil se kvapným útěkem, a když 
rozčilen přišel domů, hle oplakávali tam jeho man-
želku jakoby zemřelou. Když její muž odkryl jí obli-
čej... bylo viděti, že mrtvola měla ránu v prsu a uši 
uťaty. Tu si vzpomněl, co se stalo v bitvě, vyňal uši 
se zakrvácenými náušnicemi z tobolky a poznal, že 
v bitvě v podobě svého protivníka zabil svou ženu.“ 

Kristián napsal, že vrahové Václavovi, když ho 
pronásledovali, uťali ucho (zázrakem mu opět 
přirostlo). Domnívám se, že Kosmas motivem 
o uříznutých uších čtenáři prozrazuje, že za 
smrt Ludmily může Václav. (Kosmas nemohl 
popsat události spojené s Václavem a Ludmilou 
zcela přesně, to by o nich rovnou mohl psát ote-
vřeně. Proto je zde zabita manželka, ne švagro-
vá  a smrt Václavova smrt Ludmilinu v kronice 
předchází.)
Čeští Přemyslovci měli dva mrtvé, které moh-
li použít k výrobě světců. Světce vznikající čes-
kých stát potřeboval za každou cenu. Světec 
podporoval šíření křesťanství, podporoval (pro-
střednictvím křeťanství) stát, posiloval vlád-
noucí dynastii. Přemyslovci potřebovali světce 
i k získání biskupství (případně arcibiskupství).
Jak pozměnili legendisté fakta pro svůj účel? 
Je pravděpodobné, že se Václav původně Vác-
lav nejmenoval.  Vybrali pro něho jméno, které 
se příliš nelišilo od jeho jména původního (V/
Unislav?) a které se krásně hodilo pro světce; 
jméno Václav znamená Víceslavný. I jméno Bo-
leslav (ani ono nemusí být jeho původní) zna-
mená   Víceslavný. Vzpomeňme, co napsal D. 
Třeštík o významu stejných jmen osob podílejí-
cích se v mýtech na vzniku města či státu.  
Legendisté udělali z Václava a jeho synovce Bo-
leslava bratry (i význam bratrů v mýtech o za-
kládání měst nebo států D. Třeštíka zdůraz-
ňoval) a zároveň učinili Václava mladším. Že 
Václav byl bratrem Vratislava (nikoliv Bolesla-
va), vyplývá podle mne z kapitoly, v níž Kos-
mas píše o třech dcerách Krokových. Krok byl 
podle mne Bořivoj. Krokem ho Kosmas snad 
nazval proto, že odněkud přišel, přikráčel. Na-
bízím tyto možnosti. 1. Přikráčel z Moravy do 
Čech na příkaz Svatopluka. 2. Přikráčel z Kou-
řimi na Pražský hrad. 3. Platí zároveň obě mož-
nosti. Třemi Krokovými dcerami byly podle 
Kosmy Kazi, Tetka a Libuše. Soudím, že šlo 
o syny („příroda jim dala nemenší poklady moud-
rosti, nežli jaké dává mužům“),a sice buď o Vra-
tislava (Kaicha), Strojmíra (ten by ovšem nebyl 
synem Krokovým) a Václava, nebo šlo o tři bra-
try: o Vratislava (Kaicha), Spytihněva (nebyl by 
totožný se Strojmírem) a Václava.
Pokud Václav nebyl nikdy českým knížetem 
a dotáhl to pouze na podkrále, na mocí dru-
hého po knížeti, na prvního mezi staršími, pak 
z něj legendy učinily rovnoprávného knížete 
s ostatními českými knížaty. Pokud českým kní-
žetem určitou dobu byl, ale později byl svržen 
a stal se podkrálem, pak jeho svržení z českého 
knížecího trůnu legendy zamlčely. (Rotundu sv. 
Víta by nenechal vysvětit ne kvůli smrti, ale se-
sazení z trůnu.)
Vzpomeňme, co jsme se dočetli ve Druhé sva-
továclavské legendě. V ní legendista uvedl, že 
Václav byl přinucen bratrem a svými vladyky, 
aby zplodil potomka. Václav uposlechl, ale po 
narození syna Zbraslava požadoval po Václavo-
vě matce, aby se k Václavovi nadále chovala již 
jen jako jeho sestra. Pokud by chtěl legendista 
naznačit, že Václav byl homosexuál, pak by to 
mohl takto formulovat. Legendista však zřejmě 
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nich koupila obec r. 1884 jejich vlastnické 
podíly a sešlé stavení pak bylo zbořeno.
 Jedině hokynářský krámek Jana Pelikána 
zůstala státi, ale neměl zadní stěny. Majitel se 
všemožně zdráhal prodati jej obci a střežil jej 
i v noci, protože se proslýchalo, že mu bude 
zbourán. A tu jednoho dne za prudkého deště 
vyběhli z chudinského domu tři namaškaření 
mladíci s krumpáči a krámek byl v malé chvíli 
v sutinách, na něž vztyčili černý prapor. 
 Podél domů na náměstí byla dlažba z po-

točních kamenů, takzvaných kočičích 
hlav; také na dolejší straně pro-

ti kašně byla menší obdélníko-
vá plocha vydlážděna. Tam 

se stavěly pytle s obilím 
o týdenních trzích. Jinak 
bylo náměstí neuprave-
né a pusté. Teprve v r. 
1881 byly obcí u sochy 
sv. Jana vysazeny 4 lípy 
na památku sňatku ko-
runního prince Rudolfa 
Habsburského. 
Střelnice

Naši ostrostřelci mívali 
svou střelnici původně v lese 

po levé straně silnice vedou-
cí do Zadního Arnoštova. Nová 

střelnice za městem byly vystavěna 
po roce 1840 na louce, kterou obec smlou-
vou ze dne 24. dubna 1840 spolku střelecké-
mu přenechala, ale vyhradila si právo, že při 
zrušení spolku připadne půda obci zase zpět. 
Z toho vznikl zvláštní právní poměr, neboť 
byla vystavěna jako hostinec patrně Antoní-
nem Weinerem, byla také jeho knihovně za-
psaným majetkem pod popisným čís. 200. 
Spolek užíval pouze jednoho pokoje jako 
střílny. 
 Budova lišila se od ostatních stavení svým 
zevnějškem. Podsíňkou o dvou zděných slou-
pech vcházelo se do prostorného čtyřhranné-
ho sálu, na jehož zdech spočívalo vyvýšené 

osmihranné prkenné bednění, nesoucí dosti 
vysokou okrouhlou špičatou šindelovou stře-
chu, na jejímž hrotě tyčila se plechová mo-
ravská orlice. K tomuto vyvýšenému stavení 
přiléhaly obytné místnosti hostinského, pak 
spolková místnost střelců. Na zdech a stro-
pě této střílny byly zavěšeny terče, trofeje 
to z královských střeleb, na nichž dovedný 
malíř Filip Vrbický zobrazil různé výjevy na 
společenského života. Škoda, že nezůstaly 
zachovány muzejním sbírkám. 
 U Střelnice byla též oblíbená zahradní re-
staurace, kde bývalo každou letní neděli živo. 
Byly tam též vanové koupele. Před budovou 
po pravé straně stálo nízké podélné stavení, 
v němž bylo asi 6 kabin s dřevěnými vanami. 
V jedné kabině byl zazděn obyčejný větší kotel 
na ohřívání vody, která byla v putnách doná-
šena do van. Bylo to ovšem zcela primitivní 
zařízení, ale do té doby nebyly lépe vybaveny 
ani lázně ve Velké Roudce, o nichž se Víták ve 
svých pamětech tak nadšeně vyslovuje. 
 Za dřívějších let byla střelba do terče ob-
líbeným sportem. Na naší střelnici střílívalo 
se v létě každou neděli odpoledne a na ukon-
čenou pořádala se takzvaná královská střel-
ba o ceny. Trvala celý týden a v neděli na to 
následovalo slavnostní rozdělování cen. První 
cenu obdržel a králem byl jmenován ten stře-
lec, který měl nejlepší ránu do středu terče 
(říkalo se tehdy, který trefil „cvek“; slovo od-
vozeno od toho, že střed terče ve třech kru-
zích byl vyznačen malým hřebíčkem). 
 Druzí dva nejlepší střelci byli jeho maršálo-
vé. Střelec, jenž měl v určitém počtu ran nej-
více kruhů, byl králem kruhů (říkali mu Zir-
kelkönig). První čtyři ceny byly ve zlatě (1 až 
3 dukáty), ostatní byl ve stříbrných mincích. 
Všechny mince byly zasazeny v lesklých kovo-
vých hvězdicích a byly vítězům připínány na 
prsa. Po rozdělení cen byl pak král, dopro-
vázen jeho maršály a ostatním členstvem, za 
zvuků hudby uveden domů. Někdy konala se 
pak večer na Střelnici taneční zábava. 

pokračování příště

Masné krámy
 Na dolní části náměstí, asi v místech 
nynějšího parčíku, stála nevzhledná, velké 
stodole podobná budova se zděným spod-
kem, malými zamřížovanými okny, 
vysokou šindelem krytou stře-
chou a širokým průjezdem, 
po jehož obou stranách bylo 
12 řeznických krámů. Bý-
valo to sídlo a počestné 
tržiště místních řezníků 
z dob, kdy ještě kvetly 
cechy. Za mých chlapec-
kých let sám jsem ještě 
chodíval pro půl fun-
ty (libry) masa k tehdy 
mladému mistru Frant. 
Filipovi.
 Na západní straně lepi-
ly se na budovu malé krám-
ky hokynářské. Řezníci zaři-
zovali si však pozvolna prodejny 
ve svých domech, obyčejně v síni, 
a tak jejich kdysi honosné tržiště pustlo, 
chátralo, o opravy se nikdo nestaral a stalo 
se pak skladištěm starého železa a různého 
haraburdí a hyzdilo celé náměstí. Teprve při 
zakládání nových pozemkových knih roku 
1880 byla do nich zapsána budova těchto 
masných krámů a jako společní majitelé 
byli ve vl. Č. 167 vyznačeni řezníci Franti-
šek Filip, Eduar Rovner, Peregrin Kaspari-
des, Emanuel Sedláček, Matěj Bednařík, pak 
vdovy nebo dědičky po zemřelých mistrech 
Johana Koukalová, Kateřina Sedláková, Jo-
hana Weinerová, Elenora Honseková, Te-
resie Dokoupilová a Teresie Nováková. Od 

chtěl říci, že budoucí světec se má k ženám cho-
vat jako k sestrám. Ale je možné, že legendis-
ta tím prozrazuje ještě něco důležitého. A sice 
toto. Jako on z matky Václavova syna učinil 
Václavovu sestru, tak již legendisté před ním 
z jiných Václavových nejbližších příbuzných uči-
nili jiné jeho příbuzné.
Z Václavova synovce Boleslava učinily legendy 
jeho bratra. Z Václavovy švagrové (Vratislavovy 
manželky) Ludmily učinily Václavovu babičku. 
Kosmas v I, 36 píše, že Oldřich  ( = Kaich 
= Vratislav) si vzal Boženu ( = Ludmilu), dce-
ru Křesinovu ( = Křesomyslovu = Rostislavovu 
= Ječmínkovu; Rostislav je obdoba latinského 
jména Krescencius, ječmen je latinsky critesi-
on). A Václavova manželka Drahomíra se v nich 
stala jeho matkou.
Proč to legendisté udělali? Václav měl zřej-
mě vinu na smrti své švagrové Ludmily (Bole-
slavovy matky). Boleslav měl následně vinu na 
smrti Václava. V legendách nesměl být Václav 
viníkem Ludmiliny smrti a následně z Václavo-

vy smrti nesměla být cítit krevní msta. (Za 
těmito vraždami byl boj o moc mezi Václavem 
a Boleslavem, možná boj stařešinského princi-
pu nástupnictví s prvorozenectvím.) Proto byla 
vina za Ludmilinu smrt hozena na Drahomíru, 
na ženu, nádobu hříchu. Navíc bylo přimícháno 
trochu pohanství. Ludmila, i když žádala vrahy, 
aby ji probodli mečem, byla jimi uškrcena šálem 
po pohanském způsobu. (Je možné, že Kristi-
án tím, že napsal, že Ludmila žádala o zabití 
mečem, chtěl prozradit, jak to ve skutečnosti 
bylo.) Aby nemohlo vzniknout podezření, že za 
Ludmilinu smrt může Václav, zkombinovali le-
gendisté děj časově tak, že v legendách v době 
Ludmiliny smrti je Václav v chlapeckém věku 
a vládne za něho Drahomíra. To může být dů-
vod, proč se Václavův věk v době jeho smrti liší 
v legendách a u E. Vlčka přibližně o 20 let. Po-
dezření na krevní mstu legendisté také snížili, 
když z Václavovy švagrové Ludmily učinili jeho 
babičku. Ludmila tím pádem byla v legendách 
i Boleslavovou babičkou (nikoli matkou), neboť 

ze strýce a synovce udělali legendisté bratry. 
A proč legendy učinily z Václavovy manželky 
jeho matku? Drahomíra jistě v obecném pově-
domí nějakou dobu žila, nebylo proto vhodné 
ji do legend nezařadit. Ale světec Václav ne-
měl mít manželku. Protože Drahomíra ve sku-
tečnosti nebyla Václavovou matkou (jen v le-
gendách), použil pro ni Kosmas v líčení lucké 
války slovo macecha. Kosmas se této změně 
(manželka → matka) na jiném místě vysmál. 
Václav by ve skutečnosti měl za manželku 
ženu, kterou udělali legendisté jeho matkou. 
Měl by za manželku ženu o generaci starší, než 
ve skutečnosti byla. V místě, kde Kosmas scho-
vává Václava za polského knížete Měška a Dra-
homíru za jeho manželku Doubravku, čteme 
tento výsměch (I, 27): „Byla [Doubravka] vel-
mi nešlechetná; neboť jsouc již ženou pokročilého 
věku, když se vdala za polského knížete, sňala zá-
voj ze své hlavy a vstavila si na ni vínek panenský, 
což bylo veliké bláznovství od té ženy.“
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V úterý 30. dubna 2013 se konal již 8. slet ča-
rodějů a čarodějnic. Po příletu do Biskupic se 
všichni vzájemně přivítali a sdělovali si různé 
zážitky, které prožili během roku, kdy se nevi-
děli, protože každý 
bydlí v jiném dou-
pěti či jeskyni.
Při následující roz-
cvičce si protáhli 
svá rok odpočíva-
jící a ztuhlá těla. 
Jelikož se všichni 
hodně unavili, tak 
při oddychování 
měli možnost po-
zorovat a obdivovat 
10 čarodějnic, které 
přiletěly z vesmíru 
a ukázaly všem, jak 
má správná rozcvič-
ka spojená s tan-
cem vypadat. Skli-
dily velký úspěch.
Již odpočatí čaro-
dějové mohli vyra-
zit na zkušební let. 
Let proběhl dobře, 
nikdo se s nikým 
nesrazil.
Dále následovala zkouška dovednosti. Čarodě-
jové se vzájemně vozili v plechovém kočáře, 
přeskakovali hořící ohýnek, přelézali překážky 
se sovou na rameni a kočkou v rukách. Pro-
lézali obrovskou dračí tlamou plnou ostrých 

zubů. Po hostině, která se skládala ze suše-
ných žampionů, netopýřích křídel s mákem, 
housenek a žížal dostal každý čaroděj svítící 
kouzelný náramek, aby při návratu domů ve 

tmě nezabloudil. 
Účastníci sle-
tu se podepsa-
li „vlastní krví“ 
na tajnou listi-
nu. A pak už se 
mohlo vyrazit na 
noční procházku 
ztemnělými Bis-
kupicemi. Každý 
čaroděj si rozžal 
svůj lampiónek 
a hlídal si, aby 
mu nezhasl. Po 
obchůzce se ča-
rodějové zúčast-
nili zapálení 12-
ti poschoďové 
vatry i se starou, 
zlou, ošklivou 
čarodějnicí.
Všichni chvíli 
postáli, sdělili si 
poslední poznat-
ky, rozloučili se 

a začali pomalu odlétat domů do svých jes-
kyní, doupat, chaloupek na kuřích nožkách, 
chatrčí, skal a hradů. Slíbili si, že se za rok 
opět slétnou.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

V sobotu 25. května uspořádali občané ze Zálesí 
tradiční kácení máje. Jako každoročně se akce 
vydařila, tentokrát i s pěkným počasím, kdy ná-

V neděli 12. května 2013 v odpoledních hodi-
nách proběhlo přátelské posezení s našimi dů-
chodci. Posezení bylo za-
hájeno vystoupením dětí 
z místní mateřské školky. 
Pod vedením p. učitelky 
Václavkové sklidili Ba-
runka, Karolínka, Anič-
ka, Kubíček, Jonášek 
a Ivošek za pásmo pěk-
ných básniček, písniček 
a tanečků velký potlesk.

Přednášející p. Mgr. Alena Semanová seznámila 
přítomné s prací na RHB úseku v OLÚ Jevíč-

ko. Každá z žen obdržela 
malý dáreček ke „Dni ma-
tek“. I letos jsme se snažili 
vytvořit příjemné prostře-
dí. Doufám, že se našim 
spoluobčanům s námi líbi-
lo a společně jsme prožili 
hezké odpoledne.

Helena Neuerová,  
ČČK Biskupice

ZPRÁVY Z BISKUPIC

obec biskupice

Společenská rubrika
květen 2013

Naši jubilanti

Žofie Berková
Růžena Mlčochová
Jindřiška Pokorná
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Barborka Dosedlová
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Z našich řad odešli

František Pospíšil
Upřímnou soustrast.

8. slet čarodějů a čarodějnic

kácení máje na zálesí

posezení s důchodci 2013

vštěvníky předčasně ne-
vyhnal déšť a mohlo se 
do večerních hodin po-
sedět při hudbě skupiny 
Kázeň. Obec tímto ob-
čanům děkuje za přípra-
vu akce, která přispívá 
k udržování tradic v obci.

DaliborŠebek,  
starosta obce
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V sobotu 4. května se u nás v Biskupcích 
v prostorách areálu Střelnice uskutečnil již V. 
ročník závodu branné zdatnosti – Memoriál 
J. Sedlatého st. Počasí nám přálo, trať byla 
vzorně připravena, tak proč nejít rovnou ke 
startu?
Závodilo se v šesti věkových kategoriích, muži 
a ženy. Na trati dlouhé cca 2 km střední ob-
tížnosti na závodníky čekal terénní běh, vědo-
mostní otázky, hod granátem na cíl, 2x lanový 
most, běh přes kladinu, střelba ze vzduchové 
pistole a skok v pytli. Děti do 11ti let měli trať 
mírně zkrácenou, ale se všemi disciplínami na 

trati. Zúčastnilo se celkem 40 
závodníků a 5 borců z airsofto-
vého klubu Jevíčko. Nejrychleji 
celý úsek tratě zaběhl s časem 
7,53 Martin Šnobl, z žen pak 
byla nejrychlejší Jitka Kohout-
ková s časem 14,11 a v těsném 
závěsu doběhla Eva Pinkavová 
s časem 14,20. Po dokončení 
závodu dostal každý účastník 
občerstvení a něco na zub, dále 
si mohli prohlédnout výbavu členů airsofto-
vého klubu Jevíčko s možností střelby z air-

ZPRÁVY Z BISKUPIC

maškarní 
karneval 0-99
V sobotu 15. června 2013 
v 15.00 hod Vás všechny (malé, 
vysoké, mladé, ale i ty starší) zve-
me na velký „Maškarní karne-
val“. Karneval se uskuteční na 
návsi před Obecním úřadem. Ví-
tány jsou všechny druhy masek 
a všechny věkové kategorie od 
0-99 let.
Čeká na Vás tombola, soutěže, ob-
čerstvení, hudba i dobrá nálada.
Tak neváhejte a přijďte za námi 

J J.
Helena Neuerová, ČČK Biskupice

memoriál J. Sedlatého st.

softových zbraní. Po sečtení všech výsledků 
proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, předání 
medailí, diplomů a věcných cen. A kdo mohl, 
slavil déle, pokud ho nohy ještě nesly. Závod 
je mezi mládeží i dospělými oblíben a navště-
vují jej i závodníci z okolí, což nás, pořadatele, 
velice těší. 
Děkujeme všem organizátorům a sponzorům 
memoriálu a také děkujeme rodině J. Sedla-
tého st. Akci opět zajišťovala obec Biskupi-
ce, ČČK Biskupice a AVZO Biskupice, proto 
bych chtěl všem jejím zástupcům poděkovat 
a všem dalším organizátorům, sponzorům 
a závodníkům také.

Filip Procházka
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gymnasté na „republice“
Ve dnech 18.–19. května se ve Sportcent-
ru České asociace Sport pro všechny Dou-
bí u Třeboně konala republiková soutěž ve 
sportovní gymnastice, kde 
opět nechyběli také naši 
gymnasté. 
Soutěž byla rozdělena do 
dvou dnů. V sobotu zá-
vodili mladší a starší žá-
kyně/žáci, v neděli zase 
dorostenky/dorostenci 
a ženy/muži. V kategorii 
starších žákyň nás repre-
zentovala Pavlína Kopko-
vá, za starší žáky soutěžil 
Jiří Goš a Ilona Vašíčko-
vá zastupovala kategorii 
žen. Závodu se zúčastnilo 
kolem 300 soutěžících z celé republiky, čímž 
i vznikaly dlouhé časové prodlevy mezi jed-
notlivými sledy. Celý závod tak byl velice ná-
ročný jak na psychiku, tak i z hlediska fy-
zických sil. Přesto se naši gymnasté obrnili 

trpělivostí a nezalekli se ani tolika soupeřů, 
načež vybojovali krásná místa. Pavlína Kopko-
vá obsadila 24. místo, Jiří Goš 7. místo a Ilo-

na Vašíčková se umístila 
na 5. místě. 
I když neskončili na me-
dailových pozicích, ob-
drželi od pořadatelů 
upomínkový náramek 
s názvem MOVE WEEK, 
jako součást mezinárod-
ního projektu bojující za 
pravidelný a zdravý pohyb 
obyvatel Evropy. 
 Pro naše cvičence to byla 
jistě další velká zkušenost 
a k jejich dosažným vý-
sledkům jim blahopřeje-

me. Také bych touto cestou ráda opět podě-
kovala panu Ing. Kopkovi a panu Novákovi za 
jejich čas, který si udělali, aby nás mohli na 
soutěž odvézt a zároveň také podpořit. 

Ilona Vašíčková

Chornický vandr – úspěšně za námi

Úspěchy žákyň v přírodovědných soutěžích

Dne 8. května 2013 se v Chornicích usku-
tečnil 1. ročník pěšího turistického pocho-
du CHORNICKÝ VANDR. Počasí nám před 
pochodem trochu zkomplikovalo život. Déšť 
změnil krásné cesty kolem Chornic v bahnité 
stezky. Ten, kdo se počasí nezalekl a přesto 
dorazil, určitě nemusel litovat, protože slunce, 
které nám nakonec svítilo celý den, vykouzlilo 
na tvářích pořadatelů úsměv a turistům vysu-
šilo trasy, které jsme pro ně vyznačili.
Účastníci pochodu si mohli vybrat hned ze 
dvou tras. Kratší trasa měřila 8 km, delší 15 
km. Při registraci dostal každý mapku, sušen-
ku a lízátko na posilnění a hlavně křížovku. 
Po obou trasách byly rozmístěny jednoduché 
úkoly, kterými jsme se snažili účastníkům po-
chod zpestřit. 
Na cestě byla i občerstvovací stanice, kde si 
každý mohl opéct klobásu a doplnit tekutiny. 
V cíli si pak „turisté“ zkontrolovali, zda mají 
správně vyluštěnou tajenku. Za své snažení si 
každý odnesl pamětní list.
Účastníci hodnotili pochod velmi kladně. Dě-
kujeme všem, kteří nelenili a vydali se na 
zatím neznámý, ale doufejme, že za pár let 
již budeme moci říci tradiční CHORNICKÝ 
VANDR. 

Chornický vandr v číslech:
celkem účastníků: 87 (35 žen, 15 mužů, 37 dětí)
nejstarší účastnice: 79 let
nejmladší účastníci: 3 roky 

výběr tras:
8 km - 56 účastníků
15 km - 31 účastníků
účastníci z Chornic: 44
účastníci přespolní: 43 
(Jevíčko - 16, Jaroměřice - 5, Smolná - 5, Bis-
kupice - 4, Libchavy - 3, Praha - 2, Městeč-
ko Trnávka - 2, Velké Opatovice - 2, Vranová 
Lhota - 2, Česká Třebová - 1 Vrážné - 1)

 Za TJ Sokol Chornice 
Mgr. Blanka Mauerová

Koncem března pořádá každoročně pro žáky 
II. stupňů základních škol a nižších roční-
ků gymnázií DDM Moravská Třebová soutěž 
v poznávání živočichů, po probuzení jara pak 
i soutěž v poznávání rostlin. Obou soutěží se 
zúčastnili i žáci naší školy a vedli si více než 

znamenitě. Ve své kategorii, v obzvláště silné 
konkurenci, zvítězila v obou soutěžích Marie 
Machálková (8. tř.), Lucie Pohanková (7. tř.) 
si naopak z obou soutěží odváží pomyslné 
stříbro. Obě děvčata si tak zajistila i postup 
do krajských kol těchto soutěžích konaných 
v Litomyšli. Tam je na konci května, kdy se 
koná krajské kolo v poznávání rostlin, dopro-
vodí i Adriana Václavková (8. tř.), která v ob-
lastním kole skončila druhá. Úspěšně a vzorně 
také reprezentovaly Pavla Továrková a Pavlína 
Kopková (obě 8. tř.). Zcela poprvé se soutě-
ží zúčastnili také Matěj Smékal a Veronika 
Sekerková, kteří zatím sbírali zkušenosti, ale 
jsou příslibem do dalších let. Za vzornou re-
prezentaci školy všem upřímně děkuji.

Mgr. Alena Továrková

Co už umím
Dne 21. 5. 2013 jsme v naší MŠ ve spoluprá-
ci s rodiči uspořádali ukázkovou práci s před-
školáky na téma „Co už umím“.
Rodiče měli možnost shlédnout a posoudit 
znalosti a schopnosti svých ratolestí. Pro děti 
byla připravena pestrá vzdělávací nabídka ob-
sahující  úkoly a činnosti z enviromentální 
a jazykové výchovy, smyslové hry, matematic-
ké dovednosti (třídění, porovnávání, přiřazo-
vání, tvoření rýmů, barvy, počty). Děti se ak-
tivně zapojily do všech činností, většinu úkolů 
zvládly bez obtíží.

Uč. MŠ I. Melková
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PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
paní Navrátilová

ve čtvrtek 20. června 2013 
od 10:00 do 15:00 hod. 
v Kulturním domě 
v Chornicích.
Akce: sleva 50%

dubnové koncerty v Chornicích

projektový den ,,Jogurt a mléko máme rádi, 
jsou to naši kamarádi“

Obec Chornice uspořádala v dubnu dva zají-
mavé koncerty.  Prvním z nich bylo vystoupení 
známé dechové kapely MISTŘÍŇANKA,  které 
se setkalo s velikým zájmem. To nakonec do-
kládá více jak dvě stovky prodaných vstupe-
nek.  Díky ohlasu, který vystoupení vyvolalo,  
jsme se předběžně dohodli na jejich opětovné 
návštěvě Chornic.  Ta by se měla uskutečnit 
příští rok při stejné příležitosti jako letos, to 
znamená v předvečer Svátku matek.
Druhým koncertem bylo vystoupení známého 
písničkáře Jaroslava Hutky. Jeho si přišlo po-
slechnout o poznání méně lidí než tomu bylo 
v předchozím případě. Své posluchače si u nás 
ale také našel. Někteří z nich vážili za Jarosla-

vem Hutkou cestu až ze vzdálené Litomyšle. 
Koncert probíhal ve velmi milé a uvolněné at-
mosféře. Písničky  byly prokládány mluveným 
slovem, kdy se s námi interpret dělil o svoje 
zážitky z dětství, emigrace, nebo putování svě-
tem. I s ním jsme se možná neviděli naposledy.

V pátek 26. dubna proběhl na prvním stup-
ni základní školy v Chornicích projektový den 
na téma ,, Jogurt a mléko máme rádi, jsou to 
naši kamarádi“.
Uvědomit si důležitost a význam mléka 
a mléčných výrobků v běžném životě -  to byl 
cíl tohoto pátečního 
dopoledne.
Žáci byli rozděleni do 
skupin různého věku, 
ve kterých plnili ur-
čité úkoly, především 
v pracovních listech. 
Sestavovali  jídel-
ní lístek z  potravin, 
který zajistí dosta-
tečný příjem vápníku 
v těle. K obrázkům 

mléčných výrobků správně přiřadili názvy 
v angličtině a v němčině. Po vyluštění zašif-
rovaných slov přiřadili k nakreslené postavič-
ce části těla, pro které je nezbytný vápník. 
V pracovních listech také nechyběly hádanky, 
doplňovačky, křížovky, slovní úlohy. Vyvrcho-

lením práce žáků byly  
kreslené návrhy obalů 
mléčných výrobků.
Součástí zhodnocení 
projektového dne bylo 
vyhodnocení nejlepší 
skupinky, ale i shrnu-
tí nových poznatků, 
které žáci získali, a při 
kterých se dobře ba-
vili.

Mgr. Iveta Špičková

mladí zdravotníci
Žáci z prvního i druhého stupně naší základ-
ní školy se 14. května 2013 zúčastnili okres-
ní soutěže mladých zdravotníků ve Svitavách. 
Ošetřovali raněné, předváděli správné obvazo-
vání, odnášeli raněné a odpovídali na otázky 
ze zdravovědy, ze znalostí o ČK a dopravě. 
Družstvo žáků I. stupně obsadilo třetí mís-
to v okrese a starší žáci se umístili na mís-
tě druhém.
Naši mladí zdravotníci si mohli ověřit, že zna-
losti získané ve zdravotnickém kroužku jsou 
schopni v praxi dobře použít při ošetřování 
různých zranění a nehod. I když pracovala 
nervozita a namaskovaná zranění vypadala 
jako skutečná, děti si s tím dokázaly bez vět-
ších zaváhání poradit. 

Marie Appelová a Jana Vyroubalová

dopravní soutěž
Jarní teplé a slunečné počasí opět láká vyrazit na 
cyklistický výlet či alespoň na krátkou vyjížďku. 
Také u dětí je cyklistika stále populární. Každo-
ročně se proto setkávají žáci pátého až devátého 
ročníku ZŠ a MŠ Chornice při dopravní soutěži, 
která prověří, zda jsou najízdu také náležitě při-
praveni.
Letos soutěž proběhla 30. dubna 2013 tradičně 
ve dvou rovinách- teoretické a praktické. Po roz-
dělení dětí do tříčlenných družstev byly předány 
kapitánům testy s dvaceti otázkami,které zahr-
novaly nejen znalosti dopravních předpisů pro 
cyklisty,ale také orientaci v situacích na křižovat-
kách. Soutěži také předcházela příprava v podo-
bě dopravní výchovy,kde si děti mohly modelové 
křižovatky zkoušet na počítačové animaci.
Po vyhodnocení testů a zaznamenání získaných 
bodů se družstva po dvojicích odebírala na jízdu 
zručnosti, která byla ukazatelem šikovnosti a ob-
ratnosti mladých cyklistů.Po zdárném projetí 
mezi volnými zavěšenými tyčkami a trefováním 
míčku za jízdy do koše čekala slalomová dráha 
a následně jízda po určené trase s uchopením ke-
límku a jeho přenesením na další stanoviště.zá-
věrem celé jízdy bylo finálové přejetí úzké desky 
a zastavení na cílové čáře. Po sečtení trestných 
bodů a celkového součtu získaného hodnocení 
došlo na slavnostní vyhlášení soutěže. Byla oce-
něna tři vítězná družstva, která obdržela sladkou 
odměnu a ostatní odcházeli alespoň s cenou útě-
chy. Snad i tato soutěž, při které se všichni dob-
ře bavili, přispěje k ukázněnému chování cyklis-
tů na silnicích a zodpovědné jízdě se znalostmi 
pravidel silničního provozu.

Za všechny zúčastněné Mgr. Milena Truhlářová



18 Jevíčský zpravodajČerven 2013 ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

obec Jaroměřice

oslavy na kalvárii
Chrám Povýšení svatého Kříže na Kalvárii v Jaroměřicích 
pochází z období vrcholného baroka. Tento klenot umělec-
ké krásy poutního areálu prožívá rok oslav 300 roků od 
jeho posvěcení (14. září 1713). Odkazu našich předků má 
nám co říci, a to hlavně v dnešní době, kdy je člověk tak 
silně odvrácen od svého Stvořitele. Oslavám pouti seslání 
Ducha Svatého předcházely 11.–19.května 2013 farní lido-
vé misie. Vlastní pouť začala v sobotu 18. května křížovou 
cestou od dolního kostela za doprovodu modliteb a písní 
v čele s mohutným dubovým křížem k chrámu Povýšení 
svatého Kříže na Kalvárii. Zde byl misijní kříž u bočního 
vchodu do nádvoří vztyčen a požehnán světícím biskupem 
Josefem Hrdličkou, rodákem ze sousedních Velkých Opa-
tovic. Poté biskup Josef Hrdlička na nádvoří areálu sloužil 
slavnostně mši svatou. Neděle 19. května se nesla jedna 
z hlavních oslav slavnostní poutní mše svatá, celebrovaná 
kardinálem Miloslavem Vlkem i s jeho požehnáním pro 
všechny. Při této příležitosti je třeba si připomenout, že 
víra je mateřština všeho dobra, porozumění a umožňuje 
žasnout nad dary nám svěřenými. Bylo zde nakonec vždy 
působení toho, kdo vévodí běhu světa od jeho počátku. 
Toto oslavné dílo pomáhali tvořit lidé bezejmenní na chvos-

Společenská rubrika 
Spoz, červen 2013 

V tomto měsíci oslaví své významné narozeniny
Vystavěl Karel
Kudlík Oldřich
Opletalová Zdena
Pudíková Anna
Hrudová Marie
Langerová Anna
Všem jubilantům přejeme 
hodně zdraví a příjemnou r
odinnou pohodu.

V neděli 12.května 2013 byli přivítáni do života 
noví občánci Jaroměřic v zámecké obřadní síni .
Prvního a druhého slavnostního obřadu byli 
přítomni - spolu se svými blízkými – děti:
Dominik Blažek
Sára Tillerová
Jan Mikulčík
Stanislav Kosík 
Adriana Hrabalová
Adéla Greplová
Malým přivítaným občánkům ( i těm, kteří se 
nemohli milé slavnosti zúčastnit) přejeme šťastný 
a spokojený život v kruhu svých nejbližších.

Životní pouť ukončil v měsíci květnu
pan Augustin Olšan
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

obědy ze školní jídelny
Základní škola a mateřská škola, Jaromě-
řice, okres Svitavy nabízí možnost stravo-
vání pro veřejnost. Cena oběda 47,-Kč.

tu příjmů ze svých skromných platů, z podpor, z důchodů. 
Nemysleli na své ego, ale dávali to z lásky, z pohledu víry. 
Při tom si na bídu nestěžovali. Právě z této chudoby rostla 
a roste, můžeme říci, i po staletí tato Kalvárie, kde právě 
a proto kvete Boží požehnání. Nepodceňujme ho, ale při-
spějme každý podle svých možností a přesvědčení.
Poděkování patří všem, kteří tímto vznešeným, ušlechtilým 
přístupem přispěli k uctění svátku Ducha Svatého a Vyku-
pitele lidského pokolení. Touto opravou umožnili poutní-
kům naplnění jejich duchovních tužeb a přání i v časech 
příštích. Podívej se na sebe, či i v tvém srdci hoří láska 
ke Kristu!

Jan Lexman, předseda Nadace  
poutního fondu Kalvárie v Jaroměřicích

www.jaromerice.cz

Jaroměřice očima výtvarníků a fotografů v minulosti a v současnosti

každoroční přelet čarodějnic nad Jaroměřicemi

Poněkud složitě byla nazvána výstava, která je nainsta-
lována ve výstavní síni Centra života a podnikání od 
17. května do 14. června 2013.
Od pouťových dnů se těší velkému zájmu návštěvníků. 
Jsou zde ke zhlédnutí obrazy Josefa Marka, Karla Scho-
bera, Oty Millara, Vladimíra Pařila, A. Ondrouška, věrně 
zachycující tvář naší obce v časech minulých. Součas-
nost mohou hosté srovnat v dílech dnešních výtvarníků, 
ing. Václava Marka, Mgr. Zuzany Pazdírkové, Jiřího Lípy, 
akad. malířky Květy Jadrníčkové, Petra Bernarda a žáků 
ZŠ Jaroměřice.
Dobové fotografie Fr. Doseděla, Eduarda Popeláka, hod-
notná sbírka pohlednic Mgr. Michala Schustera, foto 
z archivů několika pamětníků i alba OÚ nedovolí ná-
vštěvníkům výstavu jen tak proběhnout. Zvětšená mapa 
naší obce z nedávno vydaného bulletinu slouží k orien-
taci mezi významnými místy, doloženými fotografiemi 
Jana Hlaváče. Zvětšenina leteckého záběru Jiřího Lex-
mana na celkový pohled nově opravené Kalvárie je ve-
lice zdařilá. 
Nechybí zde paličkovaná krajka ing. Ivy Vanžurové „Brá-
na Ecce homo“. Několik druhů keramických kachlí 

Dany Novákové s motivy dominant Jaroměřic se nabízí 
dokonce k prodeji. 
Současně je v nabídce nová publikace 300 let Kalvárie 
autora Michala Schustera a Poutní místo Kalvárie auto-
ra Miroslava Štrycha.
Poděkování všem laskavým majitelům, kteří ochotně svá 
díla a fotografie propůjčili a zvl. poděkování panu ing. 
Václavu Markovi za pomoc při instalaci obrazů. 
Na návštěvu výstavy si určitě udělejte čas, zpřístupněna 
je v půjčovní dny knihovny, popřípadě po dohodě i jindy.

I letošní pálení čarodějnic proběhlo se vší parádou: 
průvodem, velkou vatrou, upálením čarodějnice ze 
sena, společným tancem všech čarodějnic a čarodějů, 
občerstvením i soutěžemi. Za krásné kostýmy byly od-
měněny všechny malé i větší čarodějnice. Letos oboha-
til program „MALÉ VJECHÉTEK“ zvaný VĚNEČEK se 
svými lidovými tanečky v krásných krojích. Velké díky 
patří organizátorům, kterých už opravdu moc není. 
Má-li někdo z řad rodičů či přátel školy zájem jakkoliv 
pomoci, hlaste se ve škole, děkujeme!

provozní doba na tenisových 
kurtech TJ Jaroměřice

Květen, červen 2013
St, Pá 16.00 – 19.00 hod
So a Ne   9.00 – 11.00  a   16.00 – 19.00 hod
Otevření tenisových kurtů v pracovní dny bude 
podmíněno zájmem veřejnosti. Proto je na pracov-
ní dny nutná předchozí domluva se stálou službou, 
která zajistí rezervaci a přístup na tenisové kurty.
V případě vážných důvodů, při nepříznivých klima-
tických podmínkách, nezpůsobilosti kurtů atd., bude 
doba provozu kurtů operativně upravena, popřípadě 
přerušen provoz. Aktuální stav o dění na kurtech bude 
prezentován na nástěnce odd. tenisu v rubrice „ Důle-
žitá sdělení “
Služba na kurtech: paní Zdenka Tillerová, 
Jaroměřice 12, tel. 731 384 129
Za provoz odpovídá: Ing. Karel Vystavěl, 
Jaroměřice 201, tel. 723 642 050
Další informace najdete na www.jaromerice.net/tjja-
romerice a vývěskách oddílu

Justina Voleská
Ema Štěpánková 
Luboš Říha
Marek Aron Pazdírek
Šárka Chovancová

Předseda výboru oddílu tenisu bude jednat s OÚ ve 
věci možnosti a opačně zájmu OÚ o vyčlenění provoz-
ní doby k zabezpečení prázdninového tenisu pro žáky 
místní ZŠ a místní mládež do 18 let. K dětem, které 
jsou „na prázdninách “ bude přistupováno dle aktuál-
ně platných pravidel a cen.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

program akcí v Jaroměřicích na měsíc červen 2013
do 14.6. výstavní síň (VS) Centra života a podnikání, 
Výstava „Jaroměřice očima výtvarníků a fotografů 
v minulosti a současnosti“
Zpřístupněno PO, ST  9-11, 13-16 hodin, PÁ 13-18 ho-
din, vstupné dobrovolné 
3. a 4. června  knihovna uzavřena
9.6. neděle,  9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
3. 6. pondělí, další  17.6., vždy v 15.30 h, zadní 
místnost dvora CŽP
Keramická dílna s Petrou Zezulovou, pracovní oděv, 
tvořivou chuť a 30,- Kč s sebou 
14.6. pátek, 18.00 hodin, VS
Malování z nevědomí, seminář s Mgr. Martinou 
Kašpárkovou,
rozvinutí tvořivosti, podpora samoléčení duše, prohlou-
bení vnímání a intuice
Materiál pro malování ( pokud si nepřinesete vlastní) 
bude k dispozici. Vstupné 30,- Kč
18.6. úterý
Poznáváme region, CIMBURK a Městečko Trnávka
výlet s dětmi za poznáním blízkého okolí
20. 6. čtvrtek
Vyhodnocení čtenářských deníků, 
Vyhlášení II. ročníku prázdninové soutěže Všudybyl 
a Všechnoznal
21.6. pátek, klubovna CŽP, 17.00 hodin
Poradna Energy s p.Kocmanovou
22.6. sobota, 13.30 – 15.30 h, prezentace v Pohádko-
vém království ( CŽP )

POHÁDKOVÝ LES, hledání ztracených pohádek 
a princezny v jaroměřickém lese.
Na hřišti na Čtvrtničkách cca v 17.00 h setkání s po-
hádkovými postavami, výtvarné dílny, jízda na koni, pro-
hlídka vojenské a hasičské techniky, mažoretky, skákací 
hrad, občerstvení..
registrace 30,- Kč

Připravujeme:
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti do 15ti let 
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ Registrace od 
28.6.2013, ukončení soutěže 31.8.2013
Podmínky soutěže:
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem návště-
vy kulturní památky,  různého navštíveného  místa –in-
formační centrum, OÚ,  kulturního představení, kina, 
divadla, koncertu, knihovny–i jaroměřické, aj.(1 záznam 
ve vlastním deníčku-1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10ti otáz-
kami z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninového vý-
robku, obrázku ( max. 10 bodů )
4. Záznam o přečtené knize ( 10 bodů)
5.7. pátek, 15.00 hodin, dvůr CŽP
Módní přehlídka textilní výtvarnice Ivany Škrancové 
hudba DEFECT, občerstvení
6.7. - 9.8. VS
„Barevné léto“, prodejní výstava modelů I. Škrancové 
a obrazů Lucie Wrbové

12.7. pátek, 18.00 hodin, dvůr CŽP
Letní aranžování s ing. Sobotkovou

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 Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou, ve výstavní síni CŽP
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. Slavíč-
kovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky 20. a 27.6. od 18.00 h, v červenci podle zájmu 

Od září mohou vždy v pondělí cvičit maminky (popř. ta-
tínkové) s dětmi pod vedením Mgr. Jany Kamené, která 
předcvičuje již delší dobu v Jaroměřicích pilátes. Váš zá-
jem potvrďte v knihovně.

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 ověřovatele 

zápisu 
2. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od poslední-

ho zasedání
3. hospodaření obce za leden - duben 2013 
4. Rozpočtové opatření č. 4 – příjmy i výdaje se navy-

šují o 844 641 Kč
5. nájemní smlouvy na hrobová č. 707, 708 a 711
6. nabídku Ing. Karla Ondráška na vypracování Sys-

tému řízení rizik ZŠ
7. nabídku firmy VHOS a.s. Moravská Třebová na 

realizaci akce „Výměna vodovodu a kanalizace na 
Čtvrtničkách“, nabídková cena činí 917 797 Kč 
včetně DPH

8. firmu AG ateliér s.r.o. Kostelec nad Orlicí na pro-
jektovou činnost při realizaci akce „Sběrný dvůr“ 
v Jaroměřicích, celková cena díla činí 177 386 Kč 
včetně DPH

9. pronájem pozemků p.č. 2806/16 o výměře 100 m2 
a p.č. 2806/18 o výměře 83 m2 panu Ladislavu 
Trojanovi, nájemní cena stanovena ve výši 1 Kč / 
rok za celou výměru 

10. v souladu s doporučením hodnotící komise, že 
nejvhodnější nabídkou s nejnižší nabídkovou ce-
nou v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce, zadávané ve 
smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č 197/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpi-
sů postupem mimo režim tohoto zákona a  v sou-
ladu s § 18 odst. 5 a dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni 
1. 1. 2013) na akci „Realizace energeticky úspor-
ných opatření ZŠ Jaroměřice“ je nabídka podaná 
pod pořadovým číslem 3, kterou podala obchodní 
firma MATOUŠEK CZ  a.s. se sídlem Čechyňská 
419/14a, 602 00 Brno, IČ: 277 36 962, 121 – Ak-
ciová společnost (celková nabídková cena včetně 
DPH 3 538 251 Kč)

11. Smlouvu o dílo mezi Obcí Jaroměřice  a obchodní 
firmou MATOUŠEK CZ a.s. se sídlem Čechyňská 
419/14a, 602 00 Brno, IČ: 277 36 962, 121 – Ak-
ciová společnost (celková nabídková cena včetně 
DPH 3 538 251 Kč)

12. firmu MATOUŠEK CZ a.s. jako dodavatele zakázky 
rekonstrukce vzduchotechnického zařízení ve škol-
ní kuchyni ZŠ Jaroměřice

13. příspěvek  na činnost SDH Jaroměřice ve výši 
18 460 Kč dle zápisu

14. stanovisko k nabídce MUDr. L. Prchalové na pro-
nájem č.p. 118 – pronájem nemovitosti zamítnut, 
zájem o koupi nemovitosti do vlastnictví obce stále 
trvá

31. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 15. 5. 2013 
15. příspěvek Základní škole Jaroměřice ve výši 10 000 

Kč na „Pohádkový les“ 
16. Smlouvu o výpůjčce  č. OS201320003648 sběrných 

nádob na tříděný odpad s firmou EKOKOM a.s. 
dle přílohy

17. prodejní cenu za publikaci 300 let Kalvárie v Jaro-
měřicích ve výši 50,- Kč/ks a  zaúčtování publikací 
přímo do spotřeby

18. udělení kvalifikovaného souhlasu k umístění a re-
alizaci stavby – protipovodňová opatření na toku 
Jevíčky dle zápisu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
19. Zápis o výsledku finanční kontroly obce Jaroměřice 

nahrazující interní audit ze dne 26. 4. 2013
20. žádost pana Otto Janečka o odkoupení části parce-

ly p.č. 2854/4
21. žádost HZS Jevíčko o pronájem pozemků ve vlast-

nictví obce dle přiloženého seznamu
22. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (Proto-

kol o jednání hodnotící komise) ze dne 9. 5. 2013 
v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce, zadávané ve smyslu ust. 
§ 12 odst. 3 zákona č 197/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v souladu s § 18 odst. 5 a dle Závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
(verze ke dni 1. 1. 2013) na akci Realizace energe-
ticky úsporných opatření ZŠ Jaroměřice

Zastupitelstvo obce ukládá:
23. starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo s firmou 

VHOS a.s. M. Třebová na realizaci díla „Výměna 
vodovodu a kanalizace na Čtvrtničkách“

24. starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo s firmou 
AG ateliér s.r.o. Kostelec nad Orlicí na projektovou 
činnost při realizaci akce „Sběrný dvůr v Jaromě-
řicích“ 

25. starostovi obce podepsat nájemní smlouvu s pa-
nem Ladislavem Trojanem dle zápisu

26. starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo mezi Obcí 
Jaroměřice a obchodní firmou MATOUŠEK CZ 
a.s. se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, 
IČ: 277 36 962, 121 – Akciová společnost (celková 
nabídková cena včetně DPH 3 538 251 Kč) po 
marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

27. starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo s firmou 
MATOUŠEK CZ na rekonstrukci vzduchotechnic-
kého zařízení ve školní kuchyni ZŠ Jaroměřice

28. starostovi obce podepsat Smlouvu o výpůjčce  č. 
OS201320003648 sběrných nádob na tříděný od-
pad s firmou EKOKOM a.s.

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

zájezd do drážďan
Jednodenní zájezd do Drážďan 11.5.2013  se nadmí-
ru vydařil. Předběžný výrazný zájem poněkud před 
datem odjezdu poklesl, ale místa byla až na jedno 
plně obsazena. Případný následující termín 8.6. se 
již zájemci nezaplnil.
Autobus fa Matocha s cestujícími z Jaroměřic a blíz-
kého okolí s „dvorním“ průvodcem panem Janem 
Valíčkem zaznamenal poznání dalšího významné-
ho města, tentokrát historického klenotu Saska  
v SRN, ležícího zhruba 50 km od hranic.
Snad nejvíce překvapil válkou zničený a v r.2005 
znovudobudovaný kostel „Frauenkirche“. Nezapo-
menutelný byl i Fürstenzug - Knížecí průvod – 
nástěnný obraz složený z porcelánových kousků po-
dél Augustovy uličky. Na dílo bylo použito celkem 
25.000 kachlíků míšeňského porcelánu a je největ-
ším porcelánovým obrazem na světě. 
Brühlova terasa poskytla kompletní vyhlídku na celý 
horizont historie Drážďan.
Zájemci o umění navštívili Zwinger, a to jak obrazár-
nu, muzeum porcelánu, tak i matematicko -fyzikální 
muzeum, technicky založení zašli raději do technic-
kého muzea. Každý si mohl z z nabídky průvodce 
vybrat, co ho zajímalo.
Naštěstí se všichni beze ztrát sešli v daný termín 
u autobusu a se skvělými zážitky usedli ke zpáteč-
ní cestě.

Divadelní představení pro děti

pTák ohniVák a liŠka rYŠka
Poslední dubnová neděle 28.4.2013 patřila v Centru 
života a podnikání pohádce a dětem. 
S představením přijel divadelní soubor z Městečka Tr-
návky, aby zpestřil a ohohatil dětskou fantazii o „naži-
vo“ hranou pohádku, s čímž se jaroměřické děti často 
nesetkají. Mnoho rodičů se s malými potomky nevy-
pravilo, ale malí diváci ve výstavní síni spontáně pro-
žívali pohádkový příběh spolu s obětavými ochotní-
ky od začátku až do konce. Herecké výkony, kostýmy 
i technické zázemí ocenili zvlášť dospělí hosté. Snad 
i tato kulturní nabídka by mohla v budoucnu oslovo-
vat ty nejmladší.
Představení se uskutečnilo za podpory zbylých finanč-
ních prostředků z hospodaření mateřského centra Ma-
cíček, který ukončil svoji činnost vloni... snad ne na-
trvalo.
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PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách umístěných 
na Palackého náměstí. Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc.
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na autobusové zastávce 
na ulici K. H. Borovského v Jevíčku. Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc.

Pronajmu komfortní byt 3+1 
100 m2 po celkové GO, k nastěhování ihned. Tel.: 775 760 080.

shop.mirobi.cz

e-shop
...vše pro Vaši koupelnu

Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).


