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Fotoaktuality

Vánoční jarmark – příjezd ovcí

Vánoční jarmark – koordinační porada

Vánoční jarmark – zima je prevít

SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
na začátku roku 2013 je jedno nejpo-

zitivnější zjištění. Nenastal konec světa. 
Ani naše město se nepřipravovalo na ma-
yskou předpověď. Svědčí o tom například 
schválený nový rozpočet, nebo plán inves-
tic.  Přestože se již třetím rokem hovo-
ří o krizi, tak daňová výtěžnost říká, že 
v loňském roce jsme měli o 2 % více daní 
než v roce předešlém a na účtu nám zů-
stalo cca 1,5 mil. Kč jako rezerva.

Konec roku byl v našem městě famóz-
ní. Na novoroční přípitek přišel rekord-
ní počet občanů a tak není divu, že 55 
litrů šampaň-
ského se poda-
řilo nabídnout 
za 20 min. – to 
je rekord. Pro 
děti byl připra-
ven speciální 
čaj z léčivých 
bylin. Nad měs-
tem zazářil oh-
ňostroj, který 
zvěstoval nad 
Malou Hanou 
blížící se konec 
roku. Nejenom u nás se střílelo. Byly to 
také Biskupice a Chornice, které posunu-
ly čas přípitku na hodinu vhodnou pro 
dětské návštěvníky.

Loňský rok byl celkově rekordní v ná-
vštěvnosti městských akcí. Divadla, festi-
valy, koncerty, pouť. Adventní měsíc to 
samozřejmě potvrdil-rozsvícení vánoční-
ho stromku, mikulášský karneval, zpívání 
s Deníkem, koncert žáků ZUŠ v kostele. 
Vánoční jarmark a přípitek ve spolupráci 
s Turistickým informačním centrem. 

Práce pro město není samozřejmě jen 
o kultuře, protože ta se realizuje větši-
nou v odpoledních hodinách a o sobotách 
a nedělích, ale hlavně o investicích, opra-
vách a údržbě. Největší investiční akcí 
byla komunikace a terénní úpravy na uli-
ci Mackerleho, kde se podařilo postavit 
již 15 rodinných domů a šestnáctý je na 
cestě. Mezi další investiční akce patřila 
výstavba dešťové kanalizace pro odkana-
lizování možné výstavby v další lokalitě 
Panské pole. Z programu regenerace jsme 
opravili severní fasádu kostela a zrekon-
struovali jsme interiér židovské synagogy 
včetně zbudování nového topného systé-
mu. Tím pádem se z budovy stal útul-

ný dům, ve kterém se nyní dají celoročně 
pořádat různé akce.  Za podpory Místní 
akční skupiny jsme uskutečnili první eta-
pu rekonstrukce kulturního domu v Zad-
ním Arnoštově.  Do země jsme kopli na 
ulici Nerudova, kde se podařilo vybudo-
vat 100 m nového vodovodu a nové ka-
nalizace. Pro občany jsme 1. června na 
Den dětí otevřeli Turistické informační 
centrum v budově MěÚ na Palackého ná-
městí. Pro zajímavost červenec 2011 ještě 
Zámeček - návštěvnost 256 občanů a čer-
venec 2012 Palackého nám. 728 návštěv-
níků. V průběhu roku probíhalo i kácení 

nebezpečných 
dřevin a samo-
zřejmě výsad-
ba nových. Pra-
covalo se i na 
zadání nového 
územního plá-
nu a samozřej-
mě na směně 
pozemků pro 
firmu Rehau. 

V rámci pro-
pagace města 
a okolí se Zad-

ní Arnoštov a Kostelíček sv. Bartoloměje 
objevili v seriálu České Televize Okno do 
hřbitova a o Jevíčku mluvil Zdeněk Svě-
rák v pořadu Komici na jedničku. Kon-
cem roku se podařilo vydat regionální 
publikaci Pověsti Jevíčska a Malé Hané 
od Jiřího Šmerala, kterou překrásně ilu-
stroval Zdeňek Podlezl, učitel výtvarné vý-
chovy na ZŠ v Jevíčku. Z akcí, které by 
se měly stát novou tradicí, jsme pořádali 
Jevíčkovění - festival muzikoterapie a his-
torickou konferenci Malá Haná - paměť 
kulturní krajiny.

Chtěl bych poděkovat nejenom obča-
nům, kteří se jakkoli podílejí na chodu 
města, ale i těm, kteří naše město repre-
zentují na poli sportovním, kulturním 
nebo vzdělávacím.  Také bych chtěl po-
děkovat zaměstnancům města a firmám, 
se kterými jsme v uplynulém roce spolu-
pracovali a vytvářeli s nimi nové hodnoty.

Poděkování patří i redakční radě Jevíč-
ského zpravodaje za vzornou spolupráci 
při tvorbě tohoto periodika a také staros-
tům Biskupic, Chornic a Jaroměřic za fi-
nanční podporu.

V roce 2013 přeje hodně pohody  
starosta Města Jevíčka Ing. Roman Müller
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Vodné a stočné 
v roce 2013

Cena vodného pro rok 2013 činí
33 Kč/m3 včetně DPH

Cena stočného pro rok 2013 činí
29,30 Kč/m3 včetně DPH

Informace o nově schválených obecně závazných vyhláškách 
města Jevíčko účinných od 1. 1. 2013

Zastupitelstvo města Jevíčko na svém 24. zase-
dání dne 14. 11. 2012 schválilo tři obecně zá-
vazné vyhlášky (dále jen OZV), které nabývají 
účinnosti od 1. 1. 2013. OZV byly vyvěšeny 
na úřední desce a v úplném znění včetně příloh 
jsou umístěny na webových stránkách města 
www.jevicko.cz v odkazu Informace z radnice 
– Vyhlášky a nařízení. Z uvedených OZV vybí-
ráme podstatné informace.
1)  OZV o místním poplatku za provoz systé-

mu shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů:

Poplatek činí 530 Kč a je splatný jednorázově 
a to nejpozději do 30. 6. 2013. 
Od poplatku se osvobozuje:
a) poplatník, který se po celý kalendářní rok 

nepřetržitě zdržuje mimo město popř. v za-
hraničí,

b) poplatník, po dobu výkonu trestu odnětí 
svobody a vazby,

c) poplatník, který je po celý kalendářní rok 
umístěn v ústavním léčení, nápravném zaří-
zení, domovech důchodců a v jiných obdob-
ných zařízeních mimo město Jevíčko,

d) poplatník, který má ve vlastnictví stavbu ur-
čenou k individuální rekreaci, byt a rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žád-
ná fyzická osoba, a zároveň má alespoň je-
den vlastník pobyt ve městě Jevíčko.

Úleva se poskytuje:
a) poplatníkovi, který v příslušném kalendář-

ním roce v k. ú. Jevíčko-město a Jevíčko-
-předměstí dovrší 80 a více let věku, ve výši 
265,- Kč (poplatek tedy činí 265,- Kč), 

b) poplatníkovi s pobytem v k. ú. Zadní Ar-
noštov z důvodu snížené četnosti svozu ko-
munální odpadu ve výši 150,- Kč (poplatek 
tedy činí 380,- Kč),

MUDr. Křížová Ivana
oznamuje od ledna 2013 změnu v ordinačních 
hodinách:
Po 12–16 16–18 (na objednání)

Út 07–10 10–12 (na objednání)

St 07–12
Čt 09–11 (na objednání) 12–16
Pá 07–12

Možnost objednání preventivních prohlídek.

Návštěvní služba v pondělí dopoledne, 

akutní návštěvy na zavolání.

Objednávat lze od 02.01.2013 na telefonním 
čísle 461 326 540.

Poděkování za dobrovolnou sbírku 
na pořízení zvonu do Zadního Arnoštova

Město Jevíčko by touto cestou rádo poděkova-
lo občanům a chalupářům ze Zadního Arnoš-
tova, kteří v rámci dobrovolné sbírky poskytli 
finanční dar na pořízení nového zvonu do zvo-

ničky v Zadním Arnoštově. Celkem bylo vy-
bráno 21.700 Kč, které budou využity k výše 
uvedenému účelu. 
Děkujeme.

c) poplatníkovi s pobytem v k. ú. Zadní Arnoš-
tov, který zároveň v kalendářním roce dovrší 
80 a více let věku ve výši ve výši 340,- Kč 
(poplatek tedy činí 190,- Kč), 

d) poplatníkovi, který vlastní stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není k pobytu hlášena 
žádná fyzická osoba v k. ú. Zadní Arnoštov 
z důvodu snížené četnosti svozu komunální-
ho odpadu ve výši 150,- Kč (poplatek tedy 
činí 380,- Kč).

2) OZV, kterou se stanovují pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství ve městě 
Jevíčku:
1) Na všech veřejných prostranstvích ve městě 

je možný pohyb psů na vodítku a na Palac-
kého náměstí na vodítku a s náhubkem.

2) Doprovázející osoba musí vést psa u nohy 
tak, aby při míjení jiných osob se s nimi ne-
mohl dostat do kontaktu, a v případě potře-
by mu nasadit náhubek a usměrňovat jeho 
chování povely.

3) Splnění povinnosti stanovené v odst. 1 a 2 
zajišťuje fyzická osoba, která má psa na ve-
řejném prostranství pod kontrolou či dohle-
dem (doprovázející osoba).

4) Pravidla stanovená v odst. 1 a 2 se nevzta-
hují na pohyb psů příslušníků Policie ČR při 
výkonu služby.

5) Volné pobíhání psů je povoleno pod přímým 
dohledem doprovázející osoby na veřejných 
prostranstvích vymezených a znázorněných na 
katastrální mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.

6) Doprovázející osoba je povinna ihned od-
stranit znečištění (výkaly) způsobené psem.

7) Z důvodu zachování veřejného pořádku 
v obci je chovatel psa povinen učinit opatře-
ní proti úniku chovaného psa.

3) OZV k ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností:
1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před hlukem v době 
nočního klidu, zabezpečení místních zále-
žitostí jako stavu, který umožňuje pokojné 
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření 
příznivých podmínek pro život v obci a vy-
tváření estetického vzhledu obce.

2) Předmětem této vyhlášky je regulace činnos-
tí, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými 
narušováním veřejného pořádku na majet-
ku, jako veřejném statku, jehož ochrana je 
ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem.

3) Činností, která by mohla narušit veřejný po-
řádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu (Noční klid je do-

bou od 22:00 hod. do 06:00 hod. 
V této době je každý povinen zachovat 
klid a omezit hlučné projevy.),

b) používání hlučných strojů a zařízení 
v nevhodnou denní dobu,

c) pořádání veřejnosti přístupných taneč-
ních zábav, diskoték a jiných kulturních 
podniků.

Podrobné podmínky dle této OZV včetně další-
ho časového vymezení, oznamovací povinnosti 
pořadatelů a možnosti udělení výjimky při po-
řádání akcí jsou uvedeny na webu města.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 26. 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 26. 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: 16. 1. 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 zastupi-

telstva
 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka 

č. 7 na rok 2012
 7) Čerpání dotací a grantů v roce 2012
 8) Informace ke kontrole plnění usnesení 

RM, ZM provedené kontrolním výborem
 9) Korespondence, různé
10) Diskuse
11) Usneseníí

V Jevíčku dne 22. 12. 2012

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

Usnesení z 56. schůze 
Rady města Jevíčka
5. listopadu 2012

1/56 Rada ruší bod usnesení RM č. 
3/52 ze dne 17. 9. 2012,

2/56 Rada schvaluje bezplatné poskyt-
nutí prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko 
pro TJ Cykloklub Jevíčko k uspořádání spo-
lečensko kulturní akce v rámci pořádání 37. 
ročníku cyklistického závodu „Závod míru 
nejmladších – GP Matoušek 2013“, který 
proběhne ve dnech 3. – 5. 5. 2013,

3/56 Rada schvaluje využití dotační-
ho programu společnosti ELEKTROWIN 
k úpravě zpevnění plochy ve sběrném dvoře,

4/56 Rada schvaluje vrácení dosud 
uhrazené zálohy dle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní, uzavřené dne 20. 2. 2012 
manželům Guštárovým,  Zadní Arnoštov 21, 
569 43 Jevíčko,

5/56 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě o užití, implementaci a provoz-
ní podpoře informačního systému HELIOS 
FENIX č. F-10-02003 mezi Městem Jevíčko 
a společností Asseco Solutions, a. s., Zelený 
pruh 1560/99, 140 02 Praha 4,

6/56 Rada schvaluje plán inventur na 
rok 2012 se stanovením termínů a inventari-
začních komisí,

7/56 Rada schvaluje CN firmy Pavel 
Továrek-klempíř, Bělá u Jevíčka 37 na opra-
vu nebytových prostor – garáže a dílny na 
ul. Soudní 51 za částku 42.300 Kč bez DPH 
z rozpočtu PBH.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 57. schůze 
Rady města Jevíčka
12. listopadu 2012

1/57 Rada schvaluje asfaltování chod-
níku před RD č. p. 76 na ul. Růžová v rámci 
asfaltovacích prací pro město Jevíčko,

2/57 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem kina ASTRA k uskutečnění Vánočního 
koncertu žáků ZŠ Jevíčko ve dnech 18. a 19. 
12. 2012,

3/57 Rada schvaluje prodejní cenu 
DVD záznamu ze 4. setkání harmonikářů na 
částku 140 Kč vč. DPH,

4/57 Rada schvaluje CN firmy Jaka-
Com, s. r. o., Nádražní 74, Velké Opatovice 
k zakoupení nové webové kamery za částku 
9.766 Kč vč. DPH,

5/57 Rada schvaluje vyhlášení 2. ročníku 
soutěže „Vánoční Jevíčko“, ve které bude hod-
nocena nejhezčí vánoční výzdoba bytů a domů,

6/57 Rada schvaluje CN firmy Aleš 
Ertl, Vrchlického 828, Jevíčko na pokácení 

jasanu za částku 4.000 Kč bez DPH a odkup 
vytěženého dřeva v minimální ceně 2.000 Kč 
bez DPH,

7/57 Rada schvaluje vzdání se práva 
odvolání týkajícího se rozhodnutí Krajského 
úřadu Pardubického kraje ve věci udělení vý-
jimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přiro-
zeného vývoje jedinců silně ohrožených dru-
hů.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 58. schůze 
Rady města Jevíčka
26. listopadu 2012

1/58 Rada schvaluje záměr prodeje po-
zemků p. č. 4241/23 a 4241/24 – oba orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí,

2/58 Rada schvaluje prodloužení ná-
jemní smlouvy na garáž v k. ú. Jevíčko-město 
pro Gymnázium Jevíčko do 31. 12. 2013,

3/58 Rada schvaluje prodloužení ná-
jemní smlouvy na garáž na pozemku p. č. st. 
3 v k. ú. Jevíčko-město žadatelce dle zápisu 
do 31. 12. 2013,

4/58 Rada schvaluje úhradu dlužné 
částky bývalému nájemci nebytových prostor 
Barvířská 560 formou splátkového kalendáře 
za podmínek dle zápisu,

5/58 Rada schvaluje pobyt domácích 
zvířat v městském bytě na ul. Nerudova 
529A žadatelce dle zápisu,

6/58 Rada pověřuje starostu účastí na 
řádné valné hromadě Honební společnosti 
Jevíčko-Víska dne 14. 12. 2012,

7/58 Rada schvaluje poskytnutí propa-
gačních předmětů města pro účastníky 15. 
ročníku Vánočního turnaje žáků v halové ko-
pané pořádaného SK Jevíčko do 1.000 Kč,

8/58 Rada schvaluje přidělení odměny 
ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,

9/58 Rada schvaluje přidělení odměny 
řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
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Usnesení z 59. schůze 
Rady města Jevíčka
10. prosince 2012

1/59 Rada schvaluje uzavření hro-
madné licenční smlouvy mezi Městem Je-
víčko a OSA – Ochranný svaz autorský pro 
práva k dílům hudebním, o. s., Praha o uži-
tí hudebních děl s textem i bez textu při 
promítání AV děl v kinech na období roku 
2012,

2/59 Rada pověřuje vedoucí PBH ře-
šením žádosti k zabránění úniku tepla 
a vzniku plísní v domě č. p. 64 v Zadním 
Arnoštově dle zápisu,

3/59 Rada schvaluje finanční příspě-
vek pro ČSTV – Regionální sdružení sportů 
Svitavy na akci „Sportovec roku v regionu 
Svitavska“ ve výši 2.000 Kč,

4/59 Rada schvaluje smlouvu o zříze-
ní věcného břemene mezi Městem Jevíčko 
a společností S&M Develop, s. r. o., Tře-
bovská 809, Jevíčko k uložení kabelové pří-
pojky pro FVE na pozemku 1757/8 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

5/59 Rada schvaluje záměr pronájmu 
nebytových prostor na ul. Barvířská 560,

6/59 Rada schvaluje prodloužení ná-
jemní smlouvy nebytového prostoru na uli-
ci Růžová 91 do 31. 12. 2013 žadatelům dle 
zápisu,

7/59 Rada schvaluje záměr prodeje 
pozemku p. č. 4241/18 v k. ú. Jevíčko-před-
městí,

8/59 Rada pověřuje vedoucí PBH ve 
spolupráci s IT provedení místního šetření 
za účelem zjištění závad na oknech v bytě 
č. 12 na ul. K. Čapka 782 a s návrhem na 
řešení s termínem do 15. 1. 2013,

9/59 Rada schvaluje prodejní cenu 
knihy „Pověsti Jevíčska“ na 160 Kč vč. 
DPH,

10/59 Rada pověřuje místostarostu za-
jištěním další cenové nabídky na výrobu 
a výměnu orientační tabule U Zámečku, 

11/59 Rada pověřuje místostarostu ve 
spolupráci s IT přípravou dotační žádosti 
o poskytnutí podpory v rámci programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2013 na 
akci „Obnova chodníků na sídlišti K. Čap-
ka“,

12/59 Rada schvaluje vnitřní plato-
vý předpis pro stanovení odměn z dohod 
o pracovní činnosti pro členy JSDH Jevíčko 
na rok 2013 dle zápisu,

13/59 Rada ruší bod usnesení RM č. 
17/87 ze dne 15. 6. 2010,

14/59 Rada schvaluje ceník za práci 
hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíčko 
platný od 1. 1. 2013 dle zápisu,

15/59 Rada schvaluje CN Geodézie Svi-
tavy na zhotovení mapy čísel popisných 
města Jevíčka v digitální podobě za částku 
25.000 Kč bez DPH.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení z 60. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 17. prosince 2012

1/60 Rada schvaluje úpravu 
rozpočtu Města Jevíčko č. 7 na rok 
2012.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

10/58 Rada schvaluje záměr pronájmu 
nebytových prostor na ul. Kostelní 41 v Je-
víčku,

11/58 Rada schvaluje výstavbu komínu 
v nebytovém prostoru na ul. M. Mikuláše 
449 z rozpočtu PBH města Jevíčka,

12/58 Rada schvaluje vyhlášení výběro-
vého řízení na akci: „Revitalizace zeleně na 
veřejných prostranstvích – ulice K. Čapka, A. 
K. Vitáka Jevíčko“ a seznam firem, které bu-
dou obeslány v rámci VŘ dle zápisu,

13/58 Rada schvaluje členy hodnotící 
komise pro výběrové řízení na akci: „Revitali-
zace zeleně na veřejných prostranstvích – uli-
ce K. Čapka, A. K. Vitáka Jevíčko“ dle zápi-
su,

14/58 Rada schvaluje vyhlášení výbě-
rového řízení na akci: „Oprava kulturního 
domu Zadní Arnoštov II. etapa“ a seznam fi-
rem, které budou obeslány v rámci VŘ dle 
zápisu,

15/58 Rada schvaluje členy hodnotící 
komise pro výběrové řízení na akci: „Oprava 
kulturního domu Zadní Arnoštov II. etapa“ 
dle zápisu,

16/58 Rada schvaluje CN Ing. Marie Ze-
zulové na zpracování prováděcí dokumentace 
na akci: „Rozšíření hřbitova – I. etapa“ za 
částku 41.000 Kč,

17/58 Rada pověřuje starostu a vedou-
cího organizačního odboru účastí na míst-
ním šetření ve věci vytýčení hranic lesních 
pozemků p. č. 2031 a 2183 v k. ú. Jevíčko – 
předměstí,

18/58 Rada schvaluje smlouvu o výpůjč-
ce mezi Městem Jevíčko a ČR – Minister-
stvem práce a sociálních věcí na bezúplatné 
užívání majetku MPSV do 31. 12. 2013,

19/58 Rada schvaluje vyhlášení výběro-
vého řízení na akci: „Výměna serveru MÚ Je-
víčko“ a seznam firem, které budou obeslány 
v rámci VŘ dle zápisu,

20/58 Rada schvaluje členy hodnotící 
komise pro výběrové řízení na akci: „Výměna 
serveru MÚ Jevíčko“ dle zápisu,

21/58 Rada schvaluje smlouvu o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace v požár-
ní ochraně na výdaje JSDH Jevíčko ve výši 
34.050 Kč pro rok 2012 z prostředků Pk,

22/58 Rada pověřuje vedoucího organi-
začního odboru přípravou nájemní smlouvy 
dle zápisu,

23/58 Rada schvaluje CN firmy Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíč-
ko na výměnu kotle na tuhá paliva v bytě č. 
1 na ul. Kostelní 44 za částku 22.877 Kč bez 
DPH,

24/58 Rada pověřuje vedoucí PBH zajiš-
těním rozpočtových nákladů na rekonstrukci 
bytu č. 3 na ul. M. Mikuláše 551 s termínem 
do 20. 12. 2012,

25/58 Rada schvaluje bezplatný proná-
jem sálu kina ASTRA k uskutečnění koncer-
tu Jevíčského big bandu,

26/58 Rada schvaluje přidělení finanční 
odměny řediteli ZUŠ Jevíčko dle přílohy zá-
pisu,

27/58 Rada schvaluje pravidla k umisťo-
vání elektronických odkazů firem na webo-
vých stránkách města dle zápisu s účinností 
od 1. 12. 2012,

28/58 Rada pověřuje pracovnice IC sle-
dováním informačního kanálu města na ka-
belové televizi dle podmínek uvedených v zá-
pisu,

29/58 Rada schvaluje přidělení bytů na 
DPS č. 2 a 3 na ul. Kobližná 125 žadate-
lům dle zápisu na doporučení komise bytové 
a sociální.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ NA BESEDĚ 
S DŮCHODCI
Dne 18. 11. 2012 jsme vystoupili s dětmi z MŠ 
na pravidelné akci Beseda s důchodci. Připravi-
li jsme si vystoupení v indiánském duchu a za-
hráli  na bubínky pro potěšení. Děti byly za 
snahu odměněny sladkostmi.

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČER-
TA V MŠ
Dne 5. 12. 2012 k nám do MŠ zavítala mikuláš-
ská nadílka. Přišel nás navštívit Mikuláš se svý-
mi pomocníky. Děti se velice těšily a byly plné 
očekávání. Společně jsme si zazpívali a poté 
děti dostaly sladkou odměnu. Děkujeme Miku-
lášovi (p. Blchovi), Andělovi (p. Pávkové) a čer-
tovi (p. Hebelkovi) za spolupráci.

VÁNOČNÍ DÍLNA A ROZSVĚCOVÁNÍ 
STROMEČKU
„…Podkovičky zazvoní 
jede zima na koni. 
Znovu zase po roce, 
ať jsou bílé VÁNOCE.“ 
Touto básničkou začal adventní čas v naší škol-
ce. V pátek 30. 11. 2012 se odpoledne kona-
la vánoční dílnička, kde děti se svými rodiči 
mohly tvořit různé zajímavé ozdůbky – netra-
diční adventní svícen, čertíky, mikuláše, andíl-
ky malé svícny či vánoční prostírání. Čas rychle 
ubíhal. Po setmění jsme se přemístili ke stro-
mečku do školní zahrady. Následovalo krátké 
vystoupení dětí. Voláním: „stromečku rozsviť 
se“ se nám opravdu podařilo stromeček rozsví-
tit. Vánoční atmosféru nám pomohlo podpořit 
hudební seskupení dětí ze ZUŠ pod vedením 
Mgr. Petra Pávka (moc děkujeme). 
Paní kuchařky nám napekly dobroty a s hor-
kým čajem a milým povídáním pod vánočním 
stromem jsme zakončili krásné sváteční odpo-
ledne.

ŠKOLY

Mateřská škola Jevíčko

Vánoční koncert ZŠ Jevíčko
Ten, kdo si 18. prosince 2012 v podvečer na-
šel chvíli času v předvánočním shonu, mohl 
zhlédnout již tradiční Vánoční koncert po-
řádaný Základní školou v Jevíčku. Na jeho 
přípravě se letos podíleli školní sbor, nově 
vzniklý literární kroužek při ZŠ a žáci ZUŠ 
Jevíčko. Toto spojení zafungovalo velice dob-
ře. Účinkující i diváci si vystoupení užili. Vě-

říme, že všichni odcházeli příjemně naladěni. 
Rádi bychom také touto cestou poděkovali 
panu Miroslavu Horkému za ozvučení naše-
ho koncertu.
Přejeme všem našim příznivcům, aby je dob-
rá nálada provázela po celý příští rok.

Mgr. Blanka Mauerová

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI
Od 10. 12. do 13. 12. 2012 se konalo ve všech 
třídách vánoční posezení s rodiči. Paní uči-
telky měly s dětmi v každé třídě připraven 
pěkný program pro rodiče, za kterým se skrý-
vá měsíční práce a úsilí všech zúčastněných. 
Nutno poděkovat i provoznímu personálu za 
ochotu a pomoc při přípravách.

ODDĚLENÍ – TŘÍDA KOSÁČKŮ
Pro rodiče a prarodiče jsme s dětmi v I. oddě-
lení pod vedením paní učitelky Libuše Pazdír-
kové a Hany Staňkové připravili kouzelné od-
poledne s paní zimou. 
Sněhurka zatančila s šátečkem a přivolala 
ostatní děti k tanci. Básničkami a vánoční-
mi koledami jsme upoutali pozornost všech 
přítomných, ale když přiběhly děti s čertími 
růžky, začal ten pravý čertovský rej. Na závěr 
jsme tanečkem HALELUJA PŘICHÁZÍ VÁ-
NOČNÍ ČAS Ježíška přivolali.

ODDĚLENÍ – TŘÍDA SLUNÍČEK
V II. oddělení jsme si s dětmi připravili vánoč-
ní vystoupení s kreativními činnostmi. Děti 
vystupovaly v kostýmech afrických zvířátek, 
které si vyrobily s pomocí rodičů. Na úvod  
zahrály na bubínky a poté se roztančily a ro-
zezpívaly. Na závěr jsme si s rodiči společně 
zazpívali koledy.

ODDĚLENÍ – TŘÍDA KOŤÁTEK
Ve čtvrtek 13. 12. 2012 se ve třídě „KOŤÁ-
TEK“ konalo vánoční posezení v duchu NAŠE 
ČESKÉ VÁNOCE kdy jsme si připomněli jak 
to tenkrát bylo a že VÁNOCE - mám nejraději, 
když jsme všichni spolu… 

ODDĚLENÍ – TŘÍDA KAPŘÍKŮ
Ve IV. oddělení zahájily děti vystoupení přiví-
táním rodičů a ostatních příbuzných. Blížící se 
atmosféru Vánoc jsme si mohli vychutnat v po-
hádce Mrazík, kterou děti zahrály obdivuhod-
ně. V druhé pohádce se proměnily v ježibaby 
a začarovaly zvířátka. Na závěr programu jsme 
si zazpívali pár koled u stromečku.
Ve všech třídách byly děti odměněny dárečky, 
které jim nadělil Ježíšek pod stromeček.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁT-
KŮ A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, 
ŠTĚSTÍ A POHODY VÁM VŠEM PŘEJÍ ZA-
MĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY V JEVÍČKU.

Za MŠ kolektiv učitelek.
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ŠKOLY

Berlínská škola v Jevíčku
Reálné gymnasium v Jevíčku, škola, která měla 
dobrou úroveň, bylo zrušeno výnosem minis-
terstva školství a národní osvěty ze dne 10. 
července 1941, č. 85.2262/41-1/3. Ve školním 
roce 1941/42 pokračovali jevíčští studenti ve 
studiu na reálném gymnáziu v Boskovicích. 
Znamenalo to vstávat v pět hodin, chodit pěš-
ky asi 1 km na vlak na jevíčské nádraží, odkud 
v 6 hodin odjížděl vlak do Boskovic. Byl vždy 
přeplněn studenty z Jevíčka a okolí. Tato situa-
ce trvala až do konce války v roce 1945.
Do naší školy v Jevíčku bylo umístěno „An-
dreas gymnázium“ (Ondřej) z Berlína, škola 
pro chlapce, včetně jejich učitelů. V té době 
byl Berlín již silně bombardován, vyučování na 
této škole bylo zkráceno na 15 minut, později 
zrušeno úplně. Škola oslavuje každý rok svá-
tek sv. Ondřeje- 30. listopadu. Založena byla 
v Berlíně již roku 1833. Kulturním vrcholem 
každého školního roku je Ondřejova revue, kte-
rou tvoří talentovaní žáci školy. Umístění školy 
v Berlíně ukazuje plánek.
Mezi profesory na Ondřejově gymnaziu vy-
nikal Dr. Johannes Klein. Narodil se 11. 10. 
1897, ovládal perfektně angličtinu, francouz-
štinu a španělštinu. Školní rada Dr. Johannes 
Klein byl mimořádná vědecká a pedagogická 

osobnost, byl na výměnném pobytu (2 roky) 
ve Spojených státech amerických, (Universita 
Iowa), napsal řadu odborných publikací jako:
1) A short History of English Literature 
(Velhagen und Klasing)
2) Die Haupteigentümlichkeiten der amerika-
nischen Sprache
3) Current English, Englische Unterrichtswerk 
(podle které Františka Machorka a mne učil)

Vytvoř si svůj komiks
Dne 28. 11. 2012 proběhla na našem gymná-
ziu literárně-výtvarná soutěž „Vytvoř si svůj ko-
miks“, kterou jsme na konci září vyhlásili pro 
žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Zúčastnilo se celkem 21 dětí z okolních základ-
ních škol. Přijely ráno v 8:00 hod. a na celou 
práci měly celkem čtyři hodiny. Hodnotila se 
originalita, výtvarné zpracování a celkový dojem 
z vytvořeného příběhu.
Porotkyně neměly vůbec jednoduchou práci, ne-
boť všechny příběhy měly velmi vysokou úroveň. 
Ale vyhrát může jen jeden!
Slavnostní vyhlášení a vernisáž zahájila skupina 
Toillet Group. Poté byly všem soutěžícím pře-
dány účastnické listy a vítězům hodnotné ceny. 
Vítězkou se stala Anna Smékalová (ZŠ Velké 
Opatovice), druhé místo obsadila Pavla Stropko-
vá (ZŠ Městečko Trnávka) a na třetím místě se 
umístil Patrik Vašíček (ZŠ Jevíčko). Porotkyně 
udělily ještě čtvrté místo, a to Marku Šafářovi 
(ZŠ Velké Opatovice) a místo páté obsadila Te-
reza Spáčilová (ZŠ Jevíčko).
Na závěr zazpívali opět studenti gymnázia a vzá-
pětí byli všichni pozváni k malému občerstve-
ní. Věřím, že si tento den všichni náležitě užili 
a příště přijdou soutěžit opět.
Děkujeme všem, kteří se celé akce zúčastnili, 
celý den pomáhali a všem výhercům, a zúčast-
něným srdečně blahopřejeme.

Mgr. Jana Sedláčková

4) Übersetzungen mehrerer Werke ins Englis-
che und Deutsche
5) Der spanische Zusatzunterricht, atd.
Dnes patří Ondřejovo gymnázium v Berlíně 
k nejlepším školám. Ve své kronice od roku 
1833 do 2003 se zmiňuje i o našem městě. 
Je k této době kritické, neboť řada pedagogů, 
kteří byli svým přesvědčením sociální demo-
kraté (jako Dr. Klein) museli býti nahrazeni 
nacisty.

Ing . Jan Suchomel



7Leden 2013Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Tříkrálová sbírka 2013
Již po třinácté se v Jevíčku uskuteční Tříkrá-
lová sbírka pod záštitou Charity České repub-
liky. Tři králové navštíví Vaše domovy a dají 
Vám požehnání v podobě nápisu K+M+B 
2013. Koledníci ponesou kasičky, do kterých 
můžete vložit finanční příspěvek. Tento pří-
spěvek bude využit pro přímou pomoc rodi-
nám v nouzi, na podporu zdravotně handica-
povaných a nákup kompenzačních pomůcek. 
„I Ty se můžeš stát jedním z králů a svým 
koledováním se připojit k pomoci potřeb-
ným a trpícím u nás i v zahraničí.“  
V Jevíčku se Tříkrálová sbírka uskuteční 
v sobotu 5. 1. 2013. Sraz všech králů – po-
mocníků je v 8:45 hod. na faře v Jevíčku.
Začíná se společným požehnáním všech ko-
ledníků. Následuje samotné koledování. Je 
třeba si přinést královskou korunu (postačí 
papírová) a být teple oblečen. Každá skupin-
ka má svého vedoucího, který zodpovídá za 
zapečetěnou kasičku a malé koledníky.
Oblečení pro krále je přichystáno na faře 
v Jevíčku – Komenského nám. (pod věží). 
Oblečení si můžete vyzvednout po domluvě 
s organizátorem malých koledníků – paní Be-

nešovou-Vykydalovou. Tel.: 777 983 996. 
Podrobnější informace poskytne: koordi-
nátorka Tříkrálové sbírky pro Jevíčko paní 
Dagmar Krhlová, tel. 725 020 852 a Bohun-
ka Benešová-Vykydalová-organizátor dětských 
koledníků. Kontakt: Bohunka Benešová-Vy-
kydalová 777 983 996 využijte prosím také 
v případě onemocnění přihlášených kolední-
ků. Rovněž v tomto případě prosíme o navrá-
cení již vyzvednutého oblečení.
U příležitosti slavnostního zakončení Tří-
králové sbírky, se v neděli 6. 1. 2013 
v 16:00 hod. v Chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Jevíčku  - uskuteční Benefiční 
Tříkrálový koncert. V letošním roce nám 
bude hrát Symfonický orchestr ZUŠ Leto-
vice. Výtěžek z koncertu bude tradičně použit 
na odměnu pro koledníky: zaplacení autobu-
su, který je odveze na bruslení do M. Tře-
bové. Tento koncert finančně podpoří město 
Jevíčko.

Další informace a kontakty najdete na: www.
mtrebova.charita.cz.

Tým pracovníků OCHMT

Prodejní materiál TIC Jevíčko
Publikace:
Verše o rodném kraji, Ludmila Nováková 130,-
Letopisy města Jevíčka, J. Mackerle 230,-
Jevíčko v letech 1848–1918, J. Pinkava 70,-
Trénoval jsem Emila, O. Koudelka 150,-
Divadlo J. Cimrmana  200,-
Městská věž, František Plech 60,-
Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce,  

D. Cendelín, P. Bolina, D. Adam 130,-
Pověsti Jevíčska a Malé Hané, J. Šmeral 160,-
Muzeum a historicko – vlastivědný  

kroužek v Jevíčku,J. Suchomel 100,-

Dále je možné v TIC zakoupit výrobky s moti-
vem města:
Trička  150,-
Propisky 25,-
Žetony 25,-
Odznaky 33,-
Klíčenky 55,-
Plechové magnety 60,-
Hrnek 61,-
Pro návštěvníky a turisty města jsou v nabídce tu-
ristické vizitky, turistické známky, pohledy a jiné 
zajímavé věci. 
 TIC Jevíčko

TJ SK Pinec Jevíčko 
na přelomu roku

Jevíčský stolní tenis v roce 2013 vstu-
puje do šestého roku své novodobé his-
torie. TJ SK Pinec Jevíčko svoji spor-
tovní strategii zakládá na vyhledávání 
a výchově mladých i trochu talentova-
ných dětí. Projekt ‚‘Školičky stolního 
tenisu‘‘ nám již druhou sezonu přivá-
dí ke stolům zajímavé osobnosti: Vilda 
Seman, Julinka Novotná, Ondra Blcha, 
Bára Semanová, Petr Macháček, Ma-
těj Müller, Míra Španiel, Dan Javůrek 
a několik dalších. Právě mladí odcho-
vanci našeho klubu jsou v současné 
době oporami dlouhodobých klubo-
vých soutěží družstev - třeba krajská 
divize dorostu, kde jedničkou týmu je 
Luboš Vykydal, zdatně mu sekundují 
Kuba Vrbický, Aleš Vacula nebo Jarda 
Zemánek.
Pořadí v polovině soutěže: 1. Ústí n. Or-
licí, 2. Jevíčko, 3. Chrudim, 4. Choceň, 
5. Lanškroun, 6. Sudslava, 7. Skuteč, 8. 
M. Třebová, 9. Hlinsko. V okresním pře-
boru mužů, kde naši mladíci získáva-
jí zkušenosti mezi ostřílenými hráči, si 
také nevedou až tak špatně, i když ta-
bulka po polovině soutěže tomu mož-
ná nenapovídá: 1. Borová, 2. Litomyšl, 
3. Polička A, 4. Korouhev, 5. Vidlatá Seč, 
6. Vendolí, 7. Svitavy B, 8. M. Třebová C, 
9. Polička B, 10. Jevíčko, 11. Morašice, 
12. M. Třebová D. Naši hráči nastupují 
převážně ve složení Luboš Vykydal, Pa-
trik a Kuba Vrbičtí, Aleš Vacula, Jarda 
Pospíšil.
Dělám trenérskou a manažerskou prá-
ci kolem sportu a mládeže dlouhou 
řadu let. Vždy bylo nutné nadšení 
spousty dobrovolníků, ale také nezbyt-
né finanční zázemí, to vše je potřeba 
i nyní. Proto chci poděkovat a popřát 
vše nej, nej v roce 2013 všem aktiv-
ním členům TJ SK Pinec Jevíčko a ro-
dičům, kteří podporují mladé sportov-
ce. Především ale přeji mnoho zdaru 
a osobní pohody v roce 2013 všem, 
kteří neváhali mladým sportovcům po-
moci finančně a tím tak  přispěli k je-
jich pozitivnímu osobnostnímu i spor-
tovnímu rozvoji. Dík tedy patří vedení 
města Jevíčka, společnostem ENER-
GIE AG BOHEMIA s. r. o., VHOS a. 
s., Armaturka Vranová Lhota a. s. 

Za TJ SK Pinec Jevíčko  
manažer Oldřich Zecha



8 Jevíčský zpravodajLeden 2013 

www.jevicko.cz

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.

05.01. 09:00 Regionální přebor ve stolním tenise, tělocvična ZŠ Jevíčko
06.01. 10:00 Šachy – utkání Krajského přeboru,Hotel Morava
06.01. 16:00 Tříkrálový koncert- symfonický orchestr ZUŠ, KNPM, 

ZUŠ Jevíčko
09.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
11.01. 20:00 XIII. Ples Základní školy, Hotel Morava
16.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
16.01. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ 
18.01 20:00 44. Studentský ples, Hotel Morava, Gymnázium 
20.01. 10:00 Utkání Základní soutěže, Hotel Morava
23.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
23.01. 17:00 Koncert žáků Ivany Svojanovské, sál Zámečku, 
24.01. 17:00 Koncert žáků Ivany Svojanovské, sál Zámečku
25.01. 08:00 Den otevřených dveří Gymnázia Jevíčko
27.01. 09:00 Mistrovské dvojutkání, JE-Litomyšl a Morašice ve stol-

ním tenise, tělocvična ZŠ Jevíčko
27.01 17:00 Divadelní představení Naši furianti, sál Hotelu Morava
30.01. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko

5. 1. sobota v 17:30 hod., Americ-
ký film v českém znění
MADAGASKAR  3
Domov mají na dostřel. V dalším 
pokračování tohoto filmu,  tvůrci do-
provodili hrdiny z africké pouště do 
Monackého knížectví a odtud napříč 
Evropou do vytoužené rodné zoo. Aby 
exotická čtveřice  nebyla nápadná, při-
pojí se k  mezinárodnímu kočovnému 
cirkusu. V patách mají uprchlíci neú-
navnou, zavilou policejní specialistku 
na odchyt zvěře Chantal DuBoisovou, 
pro niž jsou kořistí snů…
Vstupné 69 Kč, 94 minut, mládeži 
přístupný.

12. 1. sobota v 17:30 hod., Ame-
rický film v českém znění
LORAX
Co uděláte, když chce vaše životní lás-
ka opravdický strom a na světě už žád-
né opravdické stromy nejsou? Co je to 
za svět, ve kterém už není ani kousek 
živé přírody, ptáte se? Je to městečko, 
v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno 
je tu umělé, včetně zvířat, kytek a stro-
mů, ale hlavním hrdinou našeho pří-
běhu je zvláštní malý mužíček jménem 
Lorax, který miluje vše živé a celou 
přírodu. Právě on varuje ziskuchtivého 
obchodníka od kácení lesa. Ten samo-
zřejmě neposlechne a les vymýtí. V tu 
chvíli ze zbytku lesa odejdou všechna 
zvířata, včetně těch nebezpečných…
Vstupné 69 Kč, 86 minut, mládeži 
přístupný.

19. 1. sobota v 17:30 hod., Ame-
rický film v českém znění
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ 
V POHYBU
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě 
je konečně zpět! Oblíbená mamutí 

rodinka Mannyho, Ellie, jejich tanager-
ské dcerunky Broskvičky, lenochoda 
Sida, šavlozubého tygra Diega a kryso-
veverčáka Scratta jsou tu, aby prožili 
nové napínavé dobrodružství. Právě 
Scratt se svou vášní pro žaludy a jejich 
ukrýváním, totiž způsobí katastro-
fu nevídaných rozměrů. Zasadí žalud 
takovým způsobem, že pradávná Pan-
gea začne praskat a rozdělí jednotlivé 
kontinenty i naši prehistorickou partu  
a tak je čekají další neuvěřitelné pří-
hody plné komických scén.
Vstupné 69 Kč, 93 minut, mládeži 
přístupný.

26.1. sobota v 17:30 hod., Ame-
rický film 
BOURNEŮV ODKAZ
Nikdy nebyl jen jeden. Protagonis-
tou je agent Aron Cross zařazený do 
programu Outcome, souvisejícího 
s genotypovým inženýrstvím. Kvůli Ja-
sonu Bourneovi však hrozí prozrazení 
nelegálního využití vědy a tak se šéf 
tajného bezpečnostního oddělení Ric 
Byer rozhodne zlikvidovat všechny, kte-
ří s Outcomem  mají něco společného. 
Cross, prodělávající právě výcvik na Al-
jašce, unikne smrti a spojí se s doktor-
kou Shearingovou, jíž se také podařilo 
přežít. Ta mu jako jediná může pomoci 
zbavit se „prokletí“ muže, závislého na 
zdokonalujících látkách…
Hrají: Jeremy Renner, Rachel Weiszová, 
Edward Norton, Stacy Keach, Oscar 
Isaac, Joan Allenová, Albert Finney,
Scott Glenn a další.
Vstupné 69 Kč, 135 min, mládeži ne-
přístupný.

Příplatek 1 Kč ke vstupnému  
na rozvoj české kinematografie.  

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI                 LEDEN 2013 

Středa 2. leden Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Úterý 8. leden 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 9. leden Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 10. leden 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 11. leden 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 15. leden 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 16. leden Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 17. leden 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 18. leden 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 22. leden 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 23. leden Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 24. leden 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 25. leden 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 29. leden 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 30. leden Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 31. leden 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 2. leden Vyprávění vtipů po silvestru 

Středa 9. leden Slovní kopaná 

Středa 16. leden Cvičení jógy 

Středa 23. leden Zpívání pro radost 

Středa 30. leden Hrátky s pamětí 

 

 

 

www.jevicko.org/paloucek 
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Městská knihovna Jevíčko
Vážení a milí, 
přejeme Vám hodně štěstí a zdraví a jen pří-
jemné zážitky po celý rok 2013.
Svými akcemi se budeme snažit, abychom 
vám po celý rok přinášeli zábavu, poučení 
a přívětivé zázemí pro váš volný čas.

Vaše knihovna 

... a hned jako první provětrejme „šedé buňky 
mozkové“. Začíná cyklus pondělních kurzů. 

Kurz tréninku paměti
Oznamuji, všem zájemcům o pokračování tré-
ninku paměti, že začneme rozhýbávat
buňky mozkové v pondělí 7. 1. 2013 v 8.30 
hodin na zámečku v Jevíčku. S sebou blok, 
tužku.

Pavla Konečná

... ani trochu psychologie nikoho nezabije 
a určitě ji v životě využijeme.

Obličej je zrcadlem duše
Přednáška Lenky Bojanovské vám umožní po-
znat své silné a slabé stránky a pomůže naučit 
se odhadnout druhé na první pohled. Tajem-

ství lidské tváře podle starých Číňanů a me-
tody One Brain. Nenechte si ujít!  Ve čtvrtek 
10.1. 2013 v 18.00 hodin na sále zámečku.
 
... a něco pro dlouhééé zimní večery

Čaj (káva) o šesté  aneb Dámská jízda 
Milé dámy, slečny a paní rády pletete, malu-
jete, vyšíváte, vaříte, pěstujete květiny, baví 
vás aranžování, zajímá Vás patchwork ? Nebo 
tyto techniky neovládáte, ale rády se je neučí-
te? Tak přesně pro vás je naše pozvání. 
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 v 18.00 hodin 
vás Městská knihovna v Jevíčku a 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s   
srdečně zvou na povídání o tradičních i mo-
derních ručních pracích  a ukázky různých 
výtvarných technik.
Na „Dámskou jízdu“ bude navazovat cyklus 
kurzů, které si vyberete.

... a jeden seminář pro všechny, kteří chtějí 
naučit mozek nezapomínat

Paměť a my
V sobotu 19. ledna v 14.00 hodin na zá-

RŮZNÉ

Národní institut pro integraci osob s omeze-
nou schopností pohybu a orientace ČR,

krajská organizace Pardubického kraje, o. s. 

středisko sociálních služeb
Wolkerova alej 18/92, 568 02 SVITAVY

tel.: 461 535 324, e-mail: salvia@salvia.cz
www.salvia.cz

Provoz detašovaného 
pracoviště 

v budově Městského úřadu v Jevíčku, 
Palackého nám. 1, 569 43  JEVÍČKO

Vždy od 9:15 hodin do 10:45 hodin 
ve dnech:
31. ledna 2013
28. února 2013
28. března 2013
25. dubna 2013
30. května 2013
27. června 2013
29. srpna 2013
26. září 2013
24. října 2013
28. listopadu 2013

V měsíci červenci se nejezdí.

mečku proběhne seminář na téma 
- Paměť a my.
Odpoledne proběhne v duchu teoretických 
a praktických ukázek trénování paměti, dále 
se zaměříme na problémy s poruchami učení, 
naučíme se jak používat mnemotechniky, ka-
lendář na rok 2013 a další užitečné věci pro 
náš běžný život.
S sebou blok, tužku a svačinku.

Půjčovní doba Městské knihovny – jsme 
tu pro vás 30 hodin týdně.

Pondělí zavřeno 12.30 – 19.00

Úterý 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00

Středa 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00

Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.30 – 17.00

Pátek zavřeno

Sobota 8.00 – 11.00

Těšíme se na Vás
Vaše knihovna
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Válečné události v Jevíčku před sedmdesáti lety
Porážka německých vojsk u Stalingradu na počát-
ku roku 1943 přinesla zásadní obrat ve druhé svě-
tové válce i nárůst domácího protifašistického od-
boje v Čechách a na Moravě. Vznikaly partyzánské 
skupiny a oddíly, které svými akcemi narušovaly 
týl nepřítele. V podzemním hnutí bojovali vedle 
sebe lidé různého přesvědčení, jejichž jediným cí-
lem bylo přispět k porážce fašismu a osvobození 
naší vlasti. 
  Dne 3. února museli jevíčští občané držet smutek 
za poraženou německou armádu u Stalingradu. 
V 6 hodin večer bylo přerušeno filmové představe-
ní v místním kině a diváci se museli rozejít domů.
  7. dubna byly majitelům rozhlasových přijímačů 
odebrány krátké vlny z jejich rozhlasových přístro-
jů. Mnoho to však nepomohlo, zahraniční rozhlas 
z Londýna a Moskvy se poslouchal i nadále, svěd-
čí o tom skutečnost, že gestapo stále zatýkalo ob-
čany jak za zakázaný poslech zahraničního rozhla-
su, tak i šíření jeho zpráv. Na to doplatili kromě 
Františka Pfeifera, který byl zatčen již v roce 1941 
i dva mladí jevíčští občané – Ondřej Štindl a Anto-
nín Hladil. Každému z nich bylo pouhých 22 roků.
  Ondřej Štindl bydlel v Okružní ulici. Studoval 
zdejší gymnázium, které ukončil maturitou v roce 
1940. 17. prosince 1943 byl v Teplicích gestapem 
zatčen a obviněn ze zakázaného poslechu zahra-
ničního rozhlasu, rozšiřování zpráv a přípravu ve-
lezrady. Byl vězněn v Teplicích a České Lípě. Spo-
lu s ním byl vězněn pro stejné obvinění i krejčí 
Antonín Hladil. Ten byl zatčen 30. prosince 1943. 
Oba se dočkali 8. května 1945 vytoužené svobody.
  3. července se udála v Jevíčku rodinná tragédie. 
43letý Franz Schmidt, německý voják na dovole-
né zastřelil dvěma ranami z pušky přes zavřené 
okno nic netušícího švagra Ferdinanda Lagra, kte-
rý v osudnou chvíli pracoval na dvoře. Pak střelil 
po své vlastní sestře, poranil ji na ruce, ta se však 
zachránila útěkem. Nakonec se vrah sám zastřelil. 
Franz Schmidt když nastupoval před půl rokem 
do německé armády, hrozil sestře, pokud se neroz-
vede se svým mužem, který byl dobrým Čechem, 
že oba zabije. Takovou choval nenávist k českému 
národu.
  29. prosince 1905 se narodila v rodině jevíčské-
ho zvěrolékaře Berta Krobotová. V mládí navště-
vovala zdejší gymnázium, které ukončila v roce 
1924 maturitou. V Jevíčku její rodina žila asi do 
roku 1928. Na počátku druhé světové války se za-
pojila do domácího odboje. Gestapo však na její 
ilegální protinacistickou činnost přišlo a Berta 
Krobotová byla v Brně zatčena. Po výsleších na 
gestapu byla deportována do věznice ve Vratisla-
vi. Tam se v roce 1941 setkala na vězeňském dvo-
ře několikrát s uvězněnou Marií Mazalovou (Ked-
routkovou) z Jevíčka. Kruté podmínky ve vězení 
přispěly k tomu, že Berta onemocněla tuberku-
lózou plic. Byla převezena zpět do Brna a odtud 
do Osvětimi, kde ve věku nedožitých 38 let ze-
mřela. Její statečnost a zásluhy v boji za svobo-
du naší vlasti ocenil 13. dubna 1946 president 
Československé republiky Dr. Edvard Beneš udě-
lením Československého válečného kříže 1939 „in 
memoriam“. Na městském hřbitově v Jevíčku je 
na pomníku hrobu rodiny Rokytovy (hrob č. 58-
59) pamětní deska s nápisem: „Rodina Rokytova 
na památku Berty Krobotové umučené v Osvěti-
mi dne 20. 7. 1943.“
  10. prosince 1943 byl gestapem zatčen jevíčský 
občan Michal Lednej, který spolupracoval s ile-
gální odbojovou skupinou v Černé Hoře, jejímž 
vedoucím byl Alois Vyroubal z Bělé a jeho zástup-
cem ,můj otec Adolf Řehoř. V této skupině, která 

budovala dřevěné ubikace pro dělníky pracující 
na stavbě autostrády Vratislav–Vídeň, byli zapo-
jeni dělníci z Boskovic, Blanska, Lysic, Kunštá-
tu a Jevíčka. Michal Lednej byl postupně vězněn 
v Písku, Klatovech, Terezíně, Vratislavi, Zwickau 
a v káznici Waldheim. Zde měl být 27. dubna 
1945 souzen, ale k tomu již nedošlo. Věznice byla 
osvobozena a uvěznění občané se vrátili do svých 
domovů.
  Řada mladých lidí z Jevíčka byla pracovně nasa-
zená do boskovické Minervy, kde se místo šicích 
strojů vyráběla munice. V Minervě vznikla odbo-
jová skupina, která podporovala partyzány v les-
ních bunkrech v Drválovicích, Valchově a u obce 
Suchý. Do této skupiny se zapojil i Petr Müller 
a jeho sestra Marie Müllerová (Loubalová).
  Petr Müller se vyučil obchodním příručím v ob-
chodě s textilem Vladimíra Macka. Jeho sestra 
Marie navštěvovala místní reálku. Oba milovali 
přírodu a s ní spojený skauting. Brněnské gesta-
po pomocí svého konfidenta Šmída však proniklo 
nejen mezi odboráře, ale i do partyzánské skupiny 
v Drválovicích. Při hromadném zatýkání 10. listo-
padu 1943 byl zatčen nejen Petr Müller, ale i jeho 
sestra Marie. Petr Müller byl uvězněn v Kouni-

cových kolejích v Brně, kde byl podroben řadě 
krutých výslechů, ale nikoho neprozradil. Z Brna 
byl deportován do Vratislavi a odsouzen k trestu 
smrti. Poprava stětím byla vykonána 3. října 1944.
  Jeho sestra Marie byla vězněna v Brně na Cejlu 
a vzhledem k tomu, že byla těhotná, podařilo se 
za mimořádného úsilí dosáhnout jejího podmíneč-
ného propuštění.
  1. listopadu 1944 však byla předvolána k brněn-
skému soudu a po návrhu trestu smrti odsouzena 
na 8 let káznice. Znovu byla uvězněna v Brně, Pra-
ze na Pankráci a nakonec deportována do ženské 
věznice v rakouském Aichachu. Zde se dočkala 
spolu s další jevíčskou občankou Marií Sedláčko-
vou 29. dubna 1945 svého osvobození.
  Vylíčil jsem jen některé válečné události souvi-
sející s rokem 1943 v našem městě. Každodenní 
život však přinášel občanům Jevíčka mnoho sta-
rostí, odříkání, strachu, ale i víry, že válka jednou 
skončí. Cesta k naší svobodě však byla ještě příliš 
vzdálená a vyžádala si mnoho dalších lidských ži-
votů a bolesti. Nikdy bychom neměli zapomenout 
na statečnost, utrpení a oběti za jakých byla vy-
bojována.

A. Řehoř, ČSBS Jevíčko
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Sotva dechu popadali, ale přece doběhli ke 
kapličce a klesli na schůdky. Svým očím nevě-
řili, když viděli, jak se Voříšek nebojácně pově-
sil kocourovi na zadní nohu, držel a nepustil, 
ač ten prskal a funěl, až krev v žilách stydla.
„Co říkáte na mého pejska Voříška, vaše prin-
ceznovská výsosti?“ řekl Tomáš. Děvče se 
usmálo, naklonilo se k Tomášovi, zblízka se mu 
podívalo do očí a pravilo: „Moc rozumný, bude-
me na něj moc hodní – od které doby mi však 
vykáš? Nu ano, mladý pán byl v cizině, tam se 
naučil vznešeným manýrám a zpychl tak, že 
se nezná ke svým starým známým, s nimiž si 
hrál a kterým, aby hodně brečely, bral hračky. 
Tak!“ a dodala: „Pamatuj si, že jsem pro tebe 
vždy jen Zuzankou!“
Voříšek, vida že jsou v bezpečí, nechal Zrzouše 
a vesele odpelášil ke kapličce, tam se posadil 
na schůdek, vsunul hlavu Zuzance pod ruku 
a na naježeného kocoura vyplázl růžový jazyk.
„Musíme teď čekat, až kocoura hlídání omrzí. 
Snad při své čarodějné chuti dostane hlad a na 
chvíli se ztratí,“ zašeptal hoch dívce, „mimo to 
začíná pršet, my přes sebe přehodíme můj ne-
promokavý plášť a budeme se dívat, jak je Ma-
mlas urousaný.“ Pěkně se pod pláštěm k sobě 
přitulili, což Mamlase dohnalo k nepříčetné-
mu vzteku. Ježil hřbet, skřípal zuby, funěl jim 
do tváře smrdutým dechem, otevíral a zavíral 
hubu.
„Chudáček,“ poznamenala Zuzanka, „zadní 
zuby už má celé vykotlány, proto mu tak pách-
ne z tlamy. Že mu je jeho pán Marastin nedá 
zaplombovat!“ – a tato posměšná slova byla je-
diným prostředkem, jak se jej na čas zbavit. 
Vyskočil, zablýskl očima, zavřískl z plna hrdla 
a už byl pryč.
„Škoda!“ šibalsky prohodila Zuzanka, „docela 
pěkně nás bavil – a mimo to pod pláštěm bylo 
docela teplo. Ano - a málem bych ti, Tomášku, 
ty statečný můj zachránče, zapomněla poděko-
vat. Jsi velmi hodný, strašně hodný, jistě hod-
nější, než když jsi mi bral medvídka a rozbil pa-
nenku, která volala „mama“ a při tom otevírala 
oči!“ dodala žertovně a stiskla mu ruku.

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

pokračování příště

Psaní kronik
   Psaní obecních kronik bylo uzákoněno za ČSR 
roku 1921.
Předcházející nařízení o psaní obecních a církev-
ních kronik je z 31. 8. 1835, kterým hrabě Karel 
Chotek, nejvyšší purkrabí nařizuje psaní kronik 
čtrnácti pokyny, z nichž první tři uvádím:
„1.  Od 1. ledna 1836 v každém městě a měs-
tyse, a v každém označenějším místě na každé 
faře, a v každé duchovní a světské obci založí se 
pamětní, neb časová kniha a kronika, a povede 

se dále pod dohlížením představeného ouřa-
du v německé řeči. Ostatně se nezakazuje, tyto 
časové knihy také v latině vésti.
2.  K této práci podle volení povolaného ouřadu, 
vikariátu, magistrátu, městského sudího, ouřadu 
hospodářského atd. ustanoví se schopný obecné-
ho dobrého cytedlný muž.
3.  Kronika jest jměním obce duchovní neboli 
světské. Musí se tedy v pravidle v patřičném domě 
obecném opatrovati, a kdyby kronikář z obce, 
aneb z práce jemu odevzdané ustoupil, musí ji 
představenému ouřadu bez porušení vrátiti.“ 

   Do nařízení 
z roku 1835 byly 
psány většinou 
kroniky kostelní: 
v Jevíčku od 1. 4. 
1776, s jmenným 
seznamem všech 
farářů a kooperá-
torů od roku 1354, 
v Chornicích od r. 
1748, v Křenově 

od r. 1837 a v Biskupicích od r. 1899.
 Matriky na farách byly zakládány dříve: Knínice 
1633, Městečko Trnávka 1635, Jevíčko 1658, Cet-
kovice, Boskovice, Horní Štěpánov 1661, Křenov 
1662, Chornice 1671, Velké Opatovice 1677, Bo-
rotín 1625, Jaroměřice 1735, Vísky 1740, Žďárná 
1748, Roubanina 1755, Vranová Lhota 1767, Va-
novice 1786, Biskupice 1786, Šubířov 1797, Mo-
ravská Třebová 1587, Svitavy 1599.
 Kroniky soukromé byly psány v Jaroměřicích 
r. 1799, později v Biskupicích, Zálesí, Chornicích, 
Jevíčku.

František Plech

Zdenka Hanyšová Celá, komunikace s veřejností

Večer pro dárce, kterým kampaň odstartovala, se konal 19. 12. 2012 v klubu Tyjátr ve Svitavách od 17:30 hodin. 
Na podporu dárců na něm zahrál právě dlouhodobý patron HTO Svitavské nemocnice František Černý. „Slavnost 
jsme připravili jako poděkování dárcům plazmy a krve,“ vysvětluje Dagmar Veselá. „Kromě vystoupení Franty 
Černého byl promítnut jeden z populárních filmů a pokřtěn kalendář, který od nás jako dárek budou dárci 
dostávat. Zasloužilým dárcům věnujeme CD Čechomoru.“
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FOTOKRONIKA PROSINEC 2012

Rozsvícení vánočního stromu

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

Koncert Black Ladies a přivítání nové knihy – foto Anetka Zezulová

Tradiční koledování s Malohanačkou

Mikulášský karneval

Adventní koncert ZUŠ Jevíčko

První vánoční jarmark s živým betlémem

Novoroční přípitek s ohňostrojem
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RŮZNÉ

Co by nemělo vidět třetí oko IX.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (5. část)
Štěpán Blažek
Václav se večer před tím, než byl podle legend 
z podnětu Boleslava zavražděn, zúčastnil hos-
tiny, na kterou byl Boleslavem pozván. Tuto 
událost podrobně vylíčil Kristián (1968, s. 75, 
76): „Boleslav maje dům čili dvůr vlastní v hradě 
jeho jménem nazvaném... bratra svého blažené-
ho lstivě jako na hostinu zve, ale spíše, jak se 
vpravdě ukázalo, na zavraždění. Jemu sice bylo 
to vše dobře známo, ale přece zachovávaje du-
cha neohroženého, políbil na rozloučenou všech-
ny příbuzné a přátele a vydal se na cestu, zbra-
němi víry obrněn.
Když tam přišel, všecko sobě dvojmo připraveno 
nalezl, hostinu totiž s velkým přepychem a skrytě 
ozbrojených nepřátel silnou tlupu. I šel do kos-
tela a řádně obcoval mši svaté, a Bohu a sva-
tým Kosmovi a Damiánovi, jejichž výroční slav-
nost se konala, se poručiv, do domu hodovního 
vesele vkročil. A když už srdce zlovolných ho-
dovníků, napuštěna dávno žlučí vraždy, krměmi 
a nápoji se rozehřívala, jali se ponenáhlu skrytou 
zbraň vytahovati. Meče totiž pod rouchy majíce 
opásány a za zády je skrývajíce a pořád, jak by 
udeřili, přemýšlejíce, třikrát vstali a třikrát zase 
usedli, poněvadž všemohoucí Bůh Otec nedal 
jim to provésti, neboť si snad přál posvětiti příš-
tí den, na který žádný svátek nepřipadal. Světec 
tedy vida je rozběsněny, zůstával sice bez bázně, 
ale pospíchal od stolu co nejdříve se zdvihnouti. 
A když poodešel maličko ze síně hodovní, jeden 
z přátel jeho přistoupil k němu řka: Hle, mám pro 
tebe tajně uchystaného koně; sedni naň co nej-
dříve a hleď, pane můj, od nich ujeti, neboť smrt 
ti hrozí. On však nic na jeho slova nedal, vrátil 
se do místnosti hodovní a vzav číši a pije přede 
všemi na úmysl prosebný, zvolal hlasem povýše-
ným: Ve jménu blaženého archanděla Michaela 
pijme tento kalich, prosíce a snažně žádajíce, aby 
duše naše ráčil uvésti nyní v pokoj věčné radosti. 
A když všichni, kteří mu byli věrní, odpovědě-
li: Amen, on vyprázdniv číši políbil všecky a do 
svých hostinských místností se odebral.“ Zavraž-
děn (podle legend) byl ráno následujícího dne.
Z. Kalandra, který v existenci knížete Václa-
va vůbec nevěřil, (ve Václavovi viděl obdobu 
Dionýsa, v Ludmile obdobu Démétér, v Dra-
homíře obdobu Persefony) se vyjádřil k této 
Kristiánově pasáži takto (1947, s. 512): „Spik-
lenci měli celou noc k provedení svého vražedné-
ho plánu... unavená oběť spala. Spala v komna-
tě Boleslavova hradu, kde každá chodba, každé 
dveře mohly být střeženy strážemi spiklenců. 
Spala v komnatě, jejíž pevné zdi by zdusily ka-
ždý její výkřik nebo její smrtelný chropot. Celé 
hodiny tak spala oběť připraveného atentátu – 
a připravený atentát nebyl proveden! Čekalo se 
s ním až do jitřních hodin, až zazní zvon, který 
může všechny probudit, až Václav vyjde z ložni-
ce, až vkročí na nádvoří, kam vedou okna z lož-
nic jeho přátel, až půjde ke kapli, kam mohou 
jít i někteří z druhů zbožného knížete... Kdo by 
tu necítil nesnesitelnou nepravděpodobnost, dis-
kvalifikoval by se pro kritické dějepisectví.“ A na 

straně 517 napsal: „Jeden najatý vrah by byl bý-
val stačil v kteroukoliv z oněch nocí, kdy Václav 
beze zbraně, v průvodu neozbrojenéjho pacholí-
ka bloudil po pustých cestách, polích a vinicích 
svého knížectví.“
D. Třeštík vyjádřil názor, že vražda nemusela 
být předem připravena, že k ní mohlo dojít 
náhodou.
Kosmas se o vraždě knížete Václava příliš ne-
rozepisuje.  V I, 17 napsal: „Roku od naroze-
ní Páně 929. Dne 28. září svatý Václav, kní-
že český, byv lstí bratrovou na hradě Boleslavi 
umučen, ve věčný nebeský dvůr on šťastným 
osudem vešel. O tom totiž, kterak Boleslav, ne-
hodný slouti rodným bratrem muže svatého, 
zákeřně pozval na hostinu svého bratra, ač se 
spíše chystal ho zavražditi, aby se mohl ujmouti 
vlády v zemi, nebo o tom, kterak před tváří lidí, 
ale ne před Bohem, skrýval vinu bratrovraždy, 
jest tuším sdostatek pověděno v Oslavě umučení 
téhož svatého muže. Po jeho šťastném skonče-
ní života Boleslav, druhý Kain, došel pak, žel, 
knížectví zle nabytého.“ Toto stručné vylíčení 
údajné vraždy je v souladu s legendami. Ne-
mají však slova nehodný slouti rodným brat-
rem naznačovat víc: že Boleslav nebyl rodným 
bratrem knížete Václava? Kosmas zde neužil 
spojení nehodný rodný bratr, ale nehodný slou-
ti rodným bratrem. Koho Kosmas míní prvním 
Kainem? Biblického bratra Abela nebo Kristi-
ánova Kaicha ( = Vratislava? = Neklana?). Ne-
vyplývá z vět „kterak Boleslav...muže svatého... 
pozval na hostinu... o tom, kterak... skrýval vinu 
bratrovraždy... jest tuším sdostatek pověděno 
v Oslavě...“,  že  se Kosmas potvrzení těchto 
informací (natož obšírnějšímu vylíčení děje) 
v této pasáži vyhýbá?
Kosmas možná hostinu u Boleslava vylíčil 
naprosto jinak než Kristián. V I, 34 píše: „...
obě řečená knížata, Měšek i Boleslav, sešla se 
na smluveném místě k rozmluvě, a když si dala 
vzájemně slovo a potvrdila přísahou mír, kníže 
Měšek pozval Boleslava, aby ráčil k němu přijíti 
na hody. On, muž holubičí a bez žluči, pravil, že 
učiní vše podle rady svých přátel. Ale který mor 
jest škodlivější než domácí nepřátelé? Poněvadž 
nemohl čeliti jejich lstivým úmyslům, ba již své-
mu osudu – ach, té předtuchy v mysli knížecí! 
- povolal k sobě znamenitější z nich a ty, které 
hodlal zanechati v zemi, že se mu zdáli zvláště 
věrní, a promluvil k nim: ,Kdyby mě snad něco 
– nedej Bůh – jiného, než jak věřím a doufám, 
v Polsku stihlo, svěřuji vám v ochranu zde svého 
syna Jaromíra a zůstávám vám ho na svém místě 
za knížete.‘ A uspořádav tak věci země jde, aby 
přišel o zrak, a vjede do hradu Krakova za zlé-
ho znamení na hody u věrolomného knížete Měš-
ka. Neboť ihned při obědě byl porušen mír, slovo 
a pohostinné právo, kníže Boleslav byl jat a zba-
ven zraku a jeho lidé všichni byli jednak pobiti, 
jednak zmrzačeni, jednak uvrženi do vězení.“
Domnívám se, že za knížetem Měškem (pol. 
mieźek = slepec) se v této epizodě skrývá kní-
že Václav ( = Vitislav?). Tím, že Boleslav přišel 
o zrak (že byl zbaven zraku), Kosmas říká, že 

se původně jmenoval jinak (Vladivoj?, Břeti-
slav?). Václavovo (zde Měškovo) Polsko je část 
Čech a Moravy (příp. západního Slovenska), 
kde byl Václav podkrálem. Je Krakov místo, 
kde sídlil Krok ( = Bořivoj?), tedy snad Stará 
Kouřim? 
Přejděme k lucké válce, jak ji Kosmas vylíčil 
v I. knize v kapitolách 10 až 12.
Vystupují v ní tyto osoby. Tyr, Neklan, Vlasti-
slav, macecha a žena, která bude zavražděna. 
Kdo jsou tyto osoby? Soudím, že Tyr je kníže 
(podkrál), kterému legendy daly jméno Václav. 
Neklan je Vratislav (= Kaich?). Vlastislav je 
Boleslav I. Macecha (hadačka) je Drahomíra. 
Zavražděná žena je Ludmila.
Jméno Tyr je polovina slova martyr. Za mar-
tyra (mučedníka) byl v Kosmově době pova-
žován Václav. Jméno Tyr mohlo připomínat 
i Tróju, tura, turris (lat. název pro věž, viz způ-
sob pohřbívání), Tira  z legendy o sv. Václavovi 
(latinské tiro znamená začátečník a začátkem 
Václava světce je jeho smrt). Tyr byl po knížeti 
druhý mocí. Vynikal sličným tělem. Tyr se chová 
jako křesťan mezi pohany. Říká svým bojovní-
kům: „...své bohy... usmířili jste oběťmi.“ Vy, ne 
já. K vojsku vede řeč hodnou zemského patro-
na: „Oni bojují za slávu nemnohých, my zápasí-
me za vlast, za svobodu lidu i svou a za poslední 
spásu...“  (…) Když to viděl neohrožený Tyr... 
pravil k svým: ,Stane-li se snad, že zemru v boji, 
pochovejte mne na tomto vršku a vystavějte mo-
hylu, která bude na věky po mně pojmenována.“ 
Myslel Kosmas mohylou na věky po knížeti po-
jmenovanou to, že se Václav stal navěky svět-
cem? Je slovo vrch narážkou na to, že Václav 
patřil k Vršovcům? Jsou narážkou na Vršovce 
i slova, která dal Kosmas do úst Vlastislavovi ( 
nadarmo se chytají kopců ti, jimž scházejí síly)?
Jméno Vlastislav může znamenat slavný vlád-
ce. V. Machek u hesla vlast uvádí (1947, s. 
693): „původně to, čemu se vládne“. Tímto slav-
ným vládcem byl Boleslav I. Pokud se Bole-
slav původně jmenoval Vladivoj, pak Kosmas 
vytvořil jméno Vlastislav z části jména Vladi-
voj a z části jména Boleslav. Boleslav podle 
Kosmy vystavěl hrad, jejž podle svého jména na-
zval...“ Bylo to hradiště na ostrožně sv. Jiří 
u Kouřimi? Snad ano. 
Vladislav je v lucké válce líčen tak, jak legen-
dy líčí Boleslava I. Je muž bojovný, v boji sta-
tečný a v svých záměrech nadmíru lstivý. V hrdé 
mysli vzplanul touhou nabýti celých Čech. Ihned 
se nadme domýšlivou pýchou... Je velký ukrut-
ník v srdci.
Neklan (lat. Neclan) je zřejmě jméno vytvo-
řené Kosmou, a to tak, že jím chtěl něco říci. 
Vykládá se jako nebojující. Neznamená však 
ještě něco jiného? Václava byl podle legend 
zavražděn z podnětu svého bratra Boleslava. 
I. Kristián ve své legendě nazývá jednu osobu 
Kaichem. Bořivoj si ho měl s sebou vzít do 
Čech Tímto Kaichem nemohl být vzhledem ke 
svému věku Boleslav I. ( = snad Kristiánův 
otec). Kristián Kaichem (Kainem) spíš mohl 
nazvat Vratislava (= snad svého dědu). Neří-
ká nám Kosmas, že Vratislav nebyl Kainem? 
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

ničního výboru a čelným funkcionářem a štěd-
rým pozorovatelem spolku národních, kulturních 
a humanitárních. 
 Za zásluhy, jež si o mnohé spolky získával 
byl poctěn čestným členstvím. Pro svou milou 
a dobromyslnou povahu měl mnoho přátel a byl 
všude stěn a vážen.
 Když se chystal na zasloužený odpočinek, 
odevzdal podnik do osvědčených rukou svého 
neméně snaživého syna Františka, ale sledoval 
dále s veškerým zájmem další jeho vedení. 

 V těchto letech založil mladý zámeč-
nický mistr Antonín Šteffan téměř 

„od píky“ svou životnost. Jeho 
přičiněním a za pozdější spolu-

práce jeho o zdokonalení pod-
niku usilujících synů Eduar-
da a Antonína, zdatných to 
odborníků, vzrostla živnost 
v slibný tovární závod. 
V posledních letech zabývá 
se podnik též výrobou dů-
myslně zrekonstruovaných 
stáčecích pivních přístrojů, 

patentovaného to vynálezu 
bratří Šteffanových a býva-

lého sládka zdejšího pivovaru 
Jana Stallera. Přístroje tyto veli-

ce dobře se osvědčily, jsou hledány 
a exportovány  do ciziny. 

 Pro obrození města vznikly též některé pod-
niky požívající dobré pověsti. Tak založiti MUDr. 
Jos. Bareš a mg. Karel Till obchod známými po-
krmovými zásobnicemi značky Reform vlastního 
patentu. Za vedení nynějšího agilního a přičin-
livého majitele firmy Vladimíra Macka dociluje 
obchod stále větších obratů; zboží jest hledané. 
 Obchod smíšeným a koloniálním zbožím Ros-
tislava Krejcara, povstalý též z malých začátků, 
vzrostl během let důsledkem solidního vedení 
na velkoobchod, jenž zásobuje zbožím denní po-

třeby menší obchodníky celého kraje a utěšeně 
vzkvétá. Jest to zaslouženým výsledkem mnoha-
leté účinné práce a neochabujících přičinění za-
kladatele a celé jeho rodiny. 
 Strojírna snaživého ing. Jana Vrbky speciali-
zoval se na výrobu pump a stříkaček všeho dru-
hu, hodnotné tyto výrobky mají dobrý odbyt. 
 O podnikavým staviteli Juliu Mackerlovi jsem 
se již zmínil. Po jeho úmrtí převzali podniky jeho 
synové ing. Karel a arch. Jaroslav.
 Koncem světové války přibyly další dva vý-
znamnější podniky. Tak založil Adolf Brabenec, 
zkušený a prozíravý průmyslník, jenž působil se 
zdarem mnoho let na Rusi, tovární výrobu lý-
kového a rákosového zboží. Výrobky jeho našly 
brzy dobrý odbyt, byly vyváženy daleko do cizi-
ny i zámořských krajin. Za příznivé konjunktury 
zaměstnával podnik mnoho domácích i přespol-
ních dělnic a znamená pro město i celý kraj pravé 
dobrodiní. Po úmrtí zakladatele převzal živnost 
jeho přičinlivý syn Botvid. 
 Chvályhodný byl také čin podnikavého ná-
jemce velkostatku Matěje Berana, že se roz-
hodl pro koupi palírny od Jul. Beera. Při-
činěním snaživého jeho nájemce Františka 
Berana byl podnik rozšířen o výrobu jemných li-
kérů, destilaci slivovice a tovární výrobu sodovek  
a ovocných šťáv. Svými prvotřídními výrobky 
konkuruje s úspěchem všem nejpřednějším závo-
dům tohoto druhu. 
 Na podnět několika pokročilejších našich živ-
nostníků byla v srpnu r. 1925 Společenstvím živ-
nostníkům pro Jevíčko a okolí pořádána zdařilá 
okresní živnostensko-obchodnická výstava. Byla 
umístěna v místnostech zámečku a vyšší reálky 
a na prostranstvích těchto budov. Naši a okolní 
živnostníci pochlubili se na ní se svými hodnot-
nými výrobky. Byla pečlivě uspořádána, trvala 
sice jen týden, ale těšila se četné návštěvě a její 
finanční výsledek byl pro vystavující velmi uspo-
kojivý. 

pokračování příště

Vetší podniky
 Větší průmyslové podniky mimo Akc. pi-
vovaru u nás nezakotvily. Za to během let ně-
které z malých začátků vzniklé řemeslné nebo 
obchodní podniky značně vzrostly  
a dopracovaly se pozoruhodných vý-
sledků. 
 Na prvním místě jest to 
známé Rovnerovo velkou-
zenářství, jež založil kon-
cem let sedmdesátých 
min. století na solidních 
základech zdejší rodák 
Eduard Rovner původně 
v Jevíčku, pak přesídlil 
do Jaroměřic, ale udržo-
val u nás stále filiálku. Po 
nabytých rozsáhlých zku-
šenostech ve větších podni-
cích věnoval se nové živnos-
ti se vší energií, s vytrvalostí  
a neúmornou pílí a svým vlídným 
chováním vůči zákaznictvu dovedl si zís-
kati jeho oblibu. Jeho kvalitní prvotřídní výrobky 
našly brzo dobré odbytiště v celém našem kraji 
a po málo letech byly jeho uzeniny, zvláště šun-
ky jako specialita exportovány do všech končin 
Moravy a Čech i za hranice, zejména do Vídně. 
 Přestože rozkvět svého podniku měl stále na 
zřeteli, věnoval svou pozornosti i životu veřejné-
mu a byl platným spolupracovníkem ve všech ko-
munálních, hospodářských i spolkových věcech. 
Byl po mnoho roků prozíravým předsedou naší 
Záložny, členem správní rady Akc. pivovaru, Sil-

Neznamená jméno Neklan Ne – Kain? Zejmé-
na zvážíme-li, že v Kosmově době se nad měk-
kým i nepsala tečka a tím více se písmeno 
i podobalo písmenu l. Jméno Neklan Kosmas 
beze změny zařadil mezi mýtická knížata.
Macecha má znaky Drahomíry. Podle legend 
se Drahomíra chovala k Václavovi tak, že to 
připomínalo chování macechy. Měla být po-
hanka. V lucké válce je jedna z počtu hada-
ček. Dějově je spojena se smrtí zabité ženy. 
Napovídá Kosmas čtenáři, že v postavě ma-
cechy jde o Drahomíru i tím, že v I, 13 zmíní 
hrad Drahúš?
Zavražděná žena je Ludmila.
Kosmas možná jména vystupujících osob skryl 
i do tohoto textu. „Ihned se nadme domýšlivou 
pýchou a chtě zvěděti, jakou vládne mocí, dá no-
siti meč po všech krajích celé své země a oznámi-
ti knížecí rozkaz, že každý, kdo výškou těla pře-
sahuje míru meče, nepůjde-li na vojnu tak rychle, 
jak bylo rozkázáno, má býti bez milosti mečem 
pokutován.“  V textu je skryto jméno Vladi-
voj, snad původní jméno Boleslavovo. To jistě 
může být náhoda. Ale podívejme se na tyto 

věty: „Všichni mají ve válce stejnou odhodlanost 
k boji, ale nestejný záměr vítězství. Oni bojují 
za slávu nemnohých, my zápasíme za vlast, za 
svobodu lidu i svou a za poslední spásu; oni, aby 
pobrali cizí majetek, my, abychom odchránili své 
drahé dítky a milé manželky. Posilněni buďtež 
a mějte se zmužile! Neboť své bohy, kteří dosud 
byli proti vám popuzeni, usmiřili jste oběťmi, ja-
kých si na usmíření přáli. Proto strachem z nich 
se nestrachujte, protože ti, jejichž duchu strach 
překáží v boji, ocitají se v největším nebezpečen-
ství.“  V textu máme jméno Vítězslav (Viti-
slav), Ludmila a Drahomíra. A nejsou skrý-
vačkou i jména ptáků: vezměte s sebou sokoly, 
krahujce, volavky (krahujci a volavky = vojsko 
krále – knížete  Boleslavova?)?
V bitvě stojí Václav (Tyr) v čele Čechů a Bole-
slav (Vlastislav) v čele Lučanů. Ve skutečnosti 
tomu bylo zřejmě naopak. Ovšem Václav (Tyr) 
se stal českým patronem, takže i v lucké válce 
stojí v čele Čechů. 
Závěr bitvy líčí Kosmas takto: „...statečný hr-
dina Tyr... vrhl se do nejhustších klínů nepřátel. 
A jako by někdo v zahradě podtínal srpek slabé 

makovice, tak on sekal mečem hlavy v cestě sto-
jících nepřátel, až, pln jsa šípů jako ježek, padl 
uprostřed seče na velikou hromadu mrt-
vých.“
Tak, soudím, podle Kosmy zahynul Václav.
A jak zahynula Ludmila? Podle legend měla 
být uškrcena (závojem nebo provazem). Kos-
mas však píše: „Ten, splniv příkaz macešin, za-
chránil se kvapným útěkem, a když rozčilen 
přišel domů, hle, oplakávali tam jeho manželku 
jakoby zemřelou. Když její muž odkryl jí obličej, 
aby se podíval – zní to jak pohádka – bylo vidě-
ti, že mrtvola měla ránu v prsu a uši uťaty.“ 
O Neklanovi Kosmas píše, že byl bázlivější než-
li zajíc a na útěku rychlejší než Parth. Byl man-
želem této ženy Neklan (= Vratislav?) a byla 
touto ženou Ludmila? Ludmila v rozporu s le-
gendami jako manželka Vratislava (nikoli Bo-
řivoje)? Proč ji nechal Kosmas uříznout uši? 
Proto, aby ji spojil s legendami o sv. Václavovi. 
Když byl podle legend Václav zavražděn, přišel 
o uši. Jeho sestra Přibyslava je našla, přiloži-
la k hlavě a uši mrtvému Václavovi přirostly. 
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5. prosince ve večerních hodinách navštívil 
naši vesničku Sv. Mikuláš s andělem a tře-
mi velkými, chlupatými čerty. Při své návštěvě 
rozdával dětem balíčky plné sladkostí a ovo-
ce. Za odměnu mu děti zpívaly písničky, reci-
tovaly básničky. Někteří odvážlivci se osmělili 
a sáhli si na umouněné čerty. Téměř všechny 
děti slíbily, že budou poslouchat rodiče, uklí-
zet si hračky a oblečení, no prostě, že budou 
vzorní. Při odchodu pana Mikuláše rozpustilí 
čerti podstrčili dětem také své „pekelné dá-
rečky“ (zabalené uhlí) a zmizeli. Sv.Mikuláš 
a anděl se s dětmi rozloučili a slíbili, že za rok 
opět přijedou…

Neuerová Helena, knihovnice

www.biskupice.cz

2. prosince 2012 na 1. adventní neděli jsme 
u nás v Biskupicích slavnostně rozsvěcova-
li náš vánoční stromeček. Jde již o stálou 
kulturní akci a především děti se na ni moc 
těší, protože součástí nedělního odpoledne 
je i vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. 
Letos jsme jich vypustili cca 130 a bylo krás-
né pozorovat rozzářené dětské tváře v naději 
vánočního překvapení.
Celou akci moderoval a ozvučoval Slávek Ne-
peřil, koledy nám přijelo zazpívat pěvecké 
sdružení Fermáta a na dechové nástroje při-
jeli zahrát pánové z Malohanačky z Velkých 
Opatovic. Za vánoční požehnání občanům a 
i stromečku děkuji otci Tomášovi. 
Po celou dobu akce byl volně přístupný zabi-
jačkový raut a vánoční cukroví, nechyběl ani 
vánoční punč a vánoční čaj a prodej vánoč-

ního zboží. Je již tradicí, že tato akce slouží 
jako poděkování obce svým občanům. Ne ji-
nak tomu bylo i nyní. 
Na závěr kulturního dne vystoupila skupina 
ohňů a mečů – AKÁDA, aby předvedla své 
mistrovské dílo v ohňové a UV show.
Na závěr bych rád chtěl poděkovat všem 
sponzorům, zúčastněným a všem, kteří při-
ložili ruku k dílu, p. Zechové, p. Procház-
kové, Ing. Jurkovi, p. Valouchovi, Ilče, p. 
Kalitové, p. Vodákové, Robertovi, Alešovi, 
manželům Havlíčkovým, p. Neuerové, p. Po-
spíšilové, p. Mackové a p. Pekové, Marušce 
a Ladikovi. Fotogalerii naleznete na www.
biskupice.cz.
Přeji krásný nový rok 2013, aby byl plný 
zdraví, štěstí a porozumění. 

Filip Procházka, místostarosta obce

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika  
prosinec 2012

Náš jubilant

Věra Sedláčková
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti.

Narození občánci
V minulém čísle JZ jsme nedopatření uvedli ne-
správné jméno narozeného občánka. Omlouváme 
se rodičům a opravené jméno opět uveřejňujeme.

Denisa Zezulová
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Z našich řad odešel

Jaroslav Zecha
Upřímnou soustrast.

Rozsvícení vánočního stromečku

Sv. Mikuláš v Biskupicích

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám popřál 
hodně zdraví, štěstí, osobní po-
hody a spoustu radostných oka-
mžiků v novém roce 2013.

Dalibor Šebek, starosta obce
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V sobotu, 22.12. 2012, k nám po roce opět 
zavítala dechová kapela Malohanačka z Vel-
kých Opatovic, aby vánočními koledami ještě 
více naladila atmosféru vánoc. Po zpívání pod 
stromečkem, při kterém byla návštěvníkům 
na zahřátí nálévna „ta naša“, byl k o chut-

nání podáván v Hospodě u Zechů vynikající 
guláš z divočáka, kterého věnovali naši mys-
livci. Tímto jim děkujeme, stejně tak jako paní 
Zechové.za jeho přípravu.
Děkujeme a těšíme se opět za rok na viděnou.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY 
NEDÁVALI DO SVO-
ZOVýCH NÁDOB TEP-

Lý, HORKý NEBO 
ŽHAVý POPEL. 

Pracovníci prová-
dějící svoz nádob 
s odpady mají za 

úkol před jejich výsypem zkontrolovat ob-
sah nádob. Nádoby obsahující teplý, horký 
nebo žhavý popel nebudou z bezpečnost-
ních důvodů a zamezení požáru do svozo-
vého vozidla vysypány a budou ponechány 
na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení.

SITA CZ a.s.

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Nabídka 
stavebních 
míst v obci 
Biskupice

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

CENA 50,-Kč/m²
Další informace na 

tel.: 461 326 521 

www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•  písemně: Obec Biskupice,  

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

Vánoční zpívání pod stromečkem

UPOZORNĚNÍ FIRMY SITA CZ
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Poděkování
SDH Chornice děkuje všem sponzorům 
a spoluobčanům, kteří přispěli na uspo-
řádání tradičního silvestrovského ohňo-
stroje.
V novém roce přejeme všem spoluobča-
nům vše nejlepší a hodně zdraví

SDH Chornice

ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci lednu

Marie Navrátilová
Naděžda Dvořáková
Josef Krbec
Alena Písková
Vědunka Horáková
Emil Koutník
Helena Šaršonová
Vladimír Dolák
Marie Motličková
Květoslava Klvačová
Zdeňka Konečná
Jana Lexmaulová
Jaroslav Toral
Marie Vykydalová

Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Pozvánka – Na hromnice o hodinu více

Vánoční dílny a besídka  

Obec Chornice  opět navštíví vynikající kyta-
rista profesor Štěpán Rak a  známý herec pan 
Alfred Strejček, kteří tentokrát odehrají vy-
stoupení pod názvem – Na hromnice o hodi-
nu více. Akce se uskuteční v sobotu 12. ledna 
2013 v místním kulturním domě, se zaháje-
ním v 16,00 hodin. Vstupné bude možno za-
koupit na místě, nebo v předprodeji v kance-

Již tradiční akcí naší školy je vánoční besídka, 
která se konala v úterý 11.12.2012 v prosto-
rách místního kulturního domu. Jaká by to 
však byla besídka bez dárečků, které vyrobi-
li žáci pro potěšení svých rodičů, příbuzných 
a známých. Dárečky vznikají v rámci vánoč-
ních dílen, letos doplněných také o návštěvu 
keramické dílny v DDM Moravská Třebová. 
A že byli žáci opravdu snaživí, k vidění byla 
spousta krásných výrobků, které jistě potěšili 
nejednoho návštěvníka.
Taktéž program besídky byl velmi bohatý. Ne-
chyběly tradiční české koledy a básničky. Ta-
neční vystoupení si připravily nejen děti z ma-

láři obecního úřadu, tel. 461 327 807. Cena 
je 100,- Kč za dospělého a 50,- Kč za dítě do 
15-ti let. Po vystoupení  bude možno posedět 
u kávy nebo sklenky vína. Protože se Štěpán 
Rak řadí ve svém oboru  ke světové špičce, 
byla by škoda si toto vystoupení nechat ujít.  
Všichni jsou srdečně zváni. 

teřské školky a tanečního kroužku, ale i žáci I. 
stupně na mix písniček od Maxim Turbulenc 
a Michala Davida. Starší žákyně pak předved-
ly tance s prvky zumby. Zapomenout však ne-
smíme ani na naše talentované herce. Zatím-
co starší děvčata zahrála scénku ze školních 
lavic, chlapci skládali indiánskou zkoušku sta-
tečnosti. Každoroční nedílnou součástí je také 
vystoupení Sokola. Nechyběla ani hra na hu-
dební nástroje, žáci přišli postupně zahrát na 
flétnu, klávesy či trubku. Všichni účinkující 
byli odměněni velkým potleskem.
Rádi bychom tímto poděkovali všem divákům 
za návštěvu a projevenou přízeň. Zároveň 
chceme všem spoluobčanům popřát krásné 
vánoční svátky, a pevné zdraví a pohodu po 
celý příští rok. 

Veselé Vánoce!

Naši furianti
V neděli 9. prosince 2012 zahrál u nás divadel-
ní soubor z Velkých Opatovi známé představe-
ní – Naši furianti. Přesto, že se jedná o známé 
dílo, které v podání uvedeného souboru trvalo 
přibližně dvě hodiny, musíme uznat, že vystou-
pení nenudilo a strávený čas utekl jako voda. 
Členové souboru, kterých k nám přijel úcty-
hodný počet 38, odvedli skvělý výkon a z diva-
del, která zde byla prozatím odehrána, se určitě 
řadí mezi ty nejlepší.

Adventní koncert
V sobotu 8. prosince 2012 jsme uspořádali 
v pořadí už pátý adventní koncert, který nám 
tentokrát odehráli členové smyčcového kvar-
teta M. Nostitz Quartet z Prahy. Vystoupení 
tohoto souboru mělo vynikající úroveň, což se 
nakonec dalo očekávat vzhledem ke skuteč-
nosti, že tito umělci jsou zváni na koncerty 
po celém světě. Podle účasti asi stovky pří-
tomných posluchačů ale usuzujeme, že vě-
hlas tohoto souboru do našich končin ještě 
nedorazil. Tak snad budeme mít příležitost 
to napravit za rok, protože účast Nosticova 
kvarteta na dalším adventním koncertu, je už 
předběžně dohodnuta.
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Obecní zastupitelstvo po projednání :

a) schvaluje:
1. Program veřejné schůze  dle 

stanovených bodů
2. Návrhovou komisi ve složení H. 

Němcová a J. Vyhlídal
3. Úpravu rozpočtu a rozpočtové 

opatření č. 7/2012 
4. Rozpočtové  provizorium pro začátek 

roku 2013 ve výši  956 000 Kč 
měsíčně

5.  Změnu stanov svazku obcí Teplice.
6. Přidělení bytu v Nádražní ulici paní 

Gluchové, v ulici U Hřiště p. Reichovi
7. Smlouvu s městskou knihovnou 

o sdružování prostředků na nákup 
výměnného fondu pro knihovny 
v regionu Pardubice (částka 2 Kč na 
občana)

8. Mandátní smlouvu o dopracování 
výběrového řízení na ČOV a kanalizaci 
mezi Obcí Chornice a firmou‚RTS 
Brno za 48.000,- Kč

9. smlouvu o poskytnutí mimořádného 
příspěvku Mikroregionu 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko ve výši 
5 333 Kč.

10. Smlouvu mezi  Obcí Chornice 
a OHGS Ústí nad Orlicí o provedení 

managementu při rekonstrukci MŠ
11. Výběr zpracování první dokumentace 

k bytovce v Nádražní ulici čp. 143, 
firmou Matoušek CZ

12. Smlouvu s Pardubickým krajem 
o poskytnutí dotace pro zásahovou 
jednotku JPO III. ve výši 9 920 Kč.

13. Odpis pohledávek po zemřelých 
dlužnících

14.  Podmínky pro výstavu RD  
s pozemkem v ceně 120 Kč za m2 
pozemku v nové ulici následovně:
– stavení čára 5 m
- domky podkrovní nebo bungalov
- situování hřebenu střechy souběžně 

s komunikací
- nebudou povoleny domky s rovnou 

střechou
15. Příspěvek hasičům na ohňostroj ve výši 

4.000 Kč
16. Vodné pro rok 2013 ve výši 30 Kč, 

stočné pro rok 2013 ve výši 27,60 Kč
17. Podporu návrhu k zastavení 2. fáze 

reformy veřejné správy

b) bere na vědomí:
1. Informaci  starosty o plnění usnesení
2. Informaci finanční komise 

o rozpočtovém opatření čl. 7/2012
3. Informaci starosty o změně stanov 

svazku obcí Teplice 
4. Informaci starosty o žádostech 

o přidělení  obecních bytů
5. Informaci starosty o sdružování 

prostředku na nákup knih s Městskou 
knihovnou Svitavy

6. Informaci starosty o nabídkách 
na zpracování první dokumentace 
k bytovce v Nádražní ulici

7. Informaci ke stavu pohledávek po 
zemřelých dlužnících

8. Informaci starosty o výzvě k zastavení 
reformy veřejné správy

9. Informaci o plánované investici do 
inženýrských sítí pro novou ulici

c) ukládá
1. Zastupitelstvu ve spolupráci 

s odborem životního prostředí 
posoudit další existenci lípy 
u schodiště ke kostelu a rozhodnout, 
jak postupovat. 

2. Starostovi obce, dohodnout s TJ 
Sokol a rybáři možnost využívání  
jejich vývěsek pro vyvěšování 
pozvánek na kulturní akce.

Návrhová komise:

Mgr. Jaroslav Vyhlídal, Hana Němcová

Chornické bál
Obec Chornice zve touto cestou veřejnost 
na III. CHORNICKÉ BÁL, který se usku-
teční v sobotu 26. ledna  v místním kultur-
ním domě.  K tanci a poslechu v moder-
ním i klasickém rytmu bude zpívat a hrát  
kapela MIX Boskovice. Vstupné je za 200,- 
Kč s večeří a místenkou, za 80,- Kč bez ve-
čeře a místenky. Počet vstupenek je ome-

zen. Připraveno bude 
bohaté občers-

tvení a hod-
notná tombo-
la. Vstupenky 
můžete za-

koupit v kanceláři 
obecního úřadu nebo 

objednat na tel: 
461 327 807. 

Zahájení akce 
je ve 20,00 
hodin.

Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva ze dne 
17. 12. 2012 č. 9/2012

Projektový den ,,Jíme ovoce a zeleninu, 
aneb chceme být zdraví“

V pátek 23. listopadu proběhl na prvním stup-
ni základní školy v Chornicích projektový den na 
téma  Jíme ovoce a zeleninu, aneb chceme být 
zdraví. Tento projektový den je součástí projektu 
Ovoce do škol. 
Uvědomit si důležitost a význam ovoce a zeleniny 
jako nezastupitelnou složku v běžném životě – to 
byl cíl tohoto pátečního dopoledne.
Žáci byli rozděleni do skupin různého věku, ve 
kterých plnili určité úkoly, především v pracovních 
listech. Podle obrázků určovali názvy ovoce a zele-
niny, u které označily i její druh. Vybarvovali čer-
nobílé obrázky, kde zapsali anglicky název jednot-
livých barev. Po rozluštění šifry zapisovali názvy 
vitamínů, pojmenovali účinky ovoce a zeleniny na 
jednotlivé části těla. V pracovních listech také ne-

chyběly hádanky, doplňovačky, recept na přípravu 
zeleninového salátu, ale také i slovní úloha.
Součástí zhodnocení projektového dne bylo vyhod-
nocení nejlepší skupinky, ale i shrnutí nových po-
znatků, které žáci získali a při kterých se dobře 
bavili.

Mgr. Iveta Špičková

Vítání občánků
V neděli 16. prosince 2012 jsme přivítali naše 
nejmenší občánky do života v naší obci. Přeje-
me touto dětem hodně zdraví a úspěchů v životě 
a jejich rodičům i prarodičům jen samou radost.
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Obec Jaroměřice

Rozsvícení vánočního stromu

Zájezd do adventního Brna

Koledování s Malohanačkou

Adventní jarmark 2012 v Jaroměřicích 

Rozsvícení předcházel koncert pěveckého 
sboru CANTUS z Jaroměře, který je v Jaro-
měřicích velmi oblíben. Dolní kostel byl za-
plněn posluchači a po ukončení zazněly tóny 
žesťového souboru ZUŠ z Jevíčka před roz-
svíceným vánočním stromem. Pěvecký sbor 
ZŠ Jaroměřice rozezpíval koledami velké 

Velmi známé město pro náš kraj, nejbližší 
metropoli, zcela v jiném světle poznali díky 
oblíbenému průvodci panu Janu Valíčkovi 
účastníci zájezdu v neděli 9. prosince 2012.
Všichni v Brně několikrát byli, ale mnohé 
zajímavosti přecházeli bez povšimnutí, na-
příklad znovu postavenou Zemanovu kavár-
nu někteří viděli poprvé. Jasný výhled ze 
sice mrazivého, ale prosluněného Špilberku 
či z radniční věže byl nezapomenutelný. Vá-
noční trhy na Zelném trhu v ladovském du-
chu, Halouzkův Betlém na náměstí Svobody 
a množství stánků, vůně pečených kaštanů, 
trdelníků, svařáků i klobás dodaly nezamě-
nitelnou adventní náladu. Letos tedy do tře-

Letos opět zastavil početný kolektiv obětavých 
koledníků na návsi v Jaroměřicích. Soubor pod 
vedením dirigenta Mgr. Jiřího Palána potěšil 
známými i méně známými koledami. Je to z je-
jich strany náročná „šňůra“, neboť hrají s nad-

Jarmark započal  předvánoční období v sobotu 
1. prosince. Předpověď nepříznivého počasí na-
štěstí nebyla naplněna, ale 
asi z obavy nepřijelo mini-
málně 5 prodejců, kteří slí-
bili nabídku zboží se stán-
ky ve dvoře Dvoustovky. 
Zpočátku byl prostor polo-
prázdný, ale brzy jej zaplnili 
možná trochu zklamaní, ale 
přesto příjemně naladění 
hosté. S nákupem drobných 

množství jaroměřických i hostů naší obce. 
Místostarostka Mgr. Iveta Glocová jménem 
Nadace pro Kalvárii poděkovala všem dárcům 
a sponzorům za finanční částky, věnované na 
dokončovací opravy poutního areálu a popřá-
la všem přítomným klidné adventní období 
a hodně zdraví a sil do nadcházejícího období.

tice všeho dobrého – neboť zájezd do Brna 
byl letos po Krakově a Lednici třetí a jak ji-
nak než s panem Valíčkem - úspěšný.

šením za každého počasí na mnoha místech 
regionu.
Děkujeme a věřme, že se příští rok sejdeme na 
koledování ve větším počtu.

vkusných dárečků od nových i tradičních pro-
dejců, s masnými, pekařskými i mléčnými vý-

robky snad byli všichni spo-
kojeni. Kdo nenakoupil, tak 
se alespoň setkal se známý-
mi a při „svařáku“ se chvil-
ku pozastavil. 
Pořadatelky SPOZ děku-
jí prodejcům i hostům za 
účast a na jarních trzích 
20.dubna 2013 se opět těší 
na společné setkání.

Den dětské knihy 2012
K tomuto svátku bylo knihovnou připraveno 
hned několik setkání, a to nejen v den svátku 
1. prosince. 
V úterý 2. prosince přijela za dětmi již podruhé 
paní Zuzana Kopecká – spisovatelka, ilustrátorka 
a redaktorka dětského časopisu Míša. Tentokrát 
se beseda uskutečnila v učebně 1. třídy, aby děti 
vzhledem k nepřízni počasí nemusely přecházet 
do knihovny. 
Protože má autorka k dětem vřelý vztah, malí 
školáčci se dobře pobavili jejími veselými říkadly, 
básničkami i vzájemným povídáním. Za odměnu 
byli obdarováni pestrými časopisy.
Redakční práce paní Kopeckou velmi naplňuje 
a těší se z každého setkání s dětskými čtenáři, 
které ji zpětně dodává inspiraci k její tvorbě.
Mikulášské půjčování s čertem a andělem ve stře-
du 5.12. dokonale splnilo svůj účel.
Děti přicházely do knihovny trochu s obavami, 
aby je čerti přece jen hodně nevystrašily, ale tou-
ha vidět Mikuláše a anděla byla silnější. Upečení 
čerti a malé drobnosti je zajisté potěšily a s vy-
půjčenou knihou spokojeně odcházely domů. 
Díky sponzorům - Moravec Pekárny, Obec Jaro-
měřice a drobným dárcům se podařilo podělit 
velkou většinu z 90ti dětských čtenářů.
Posledním dárkem „od Mikuláše“ bylo divadelní 
představení pohádky O Popelce, s jejímž nastudo-
váním vystoupil ve výstavní síni v pátek 7.12. sou-
bor Rodinného centra Motýlek z Velkých Opa-
tovic. Vtipný a přesvědčivý výkon všech herců 
i režiséra pana Pavla Petrželky si zaslouží obdiv. 
Bohužel, potlesk nebyl příliš silný, jelikož návště-
va nebyla početná. Asi pozdější začátek a prudce 
klesající venkovní teplota odradila více doprová-
zející rodiče než děti, které by jistě vše zvládly.

SPOZ jubilantům
Vážení spoluobčané,
Obec Jaroměřice již téměř 40 let prostřednic-
tvím SPOZ přeje seniorům nad 80 let k jejich 
jubileu. Členky SPOZ pravidelně navštěvují ka-
ždého jubilanta s přáním a balíčkem v hodnotě 
300 Kč. V poslední době čím dál častěji poci-
ťujeme, že se tato návštěva pro mnoho z Vás 
stává spíše starostí než radostí a proto jsme se 
po uvážlivé debatě rozhodli pro změnu. Jako 
projev úcty k Vašemu věku za Vás obec uhradí 
poplatek za komunální odpad, abyste na tuto 
povinnost nemuseli myslet a přání k narozeni-
nám Vám bude doručeno poštou.
Věříme, že toto rozhodnutí pochopíte a bude ke 
spokojenosti všech.

Mgr. Jana Moozová, předsedkyně  
Sboru pro občanské záležitosti 

Opět štětinatá desítka!
Jaroměřičtí myslivci se již tradičně před kon-
cem roku setkávají se svými kolegy a přáteli, 
vyznavači cechu svatého Huberta z blízkého 
i dalekého okolí, při naháňce na černou zvěř. 
Nejčastější lokalitou jejich společného lovu je 
romantická Lavičná, s četnými roklinami, se-
čemi a houštinami, kde divočáci mají přirozený 
úkryt. Do předem obeznaných lečí se letos my-
slivci vydali od pomníčku svého patrona za zvu-
ků loveckých fanfár, ale také za silného mrazu, 
zato s tolik očekávanou sněhovou pokrývkou, 
která lov v náročném terénu částečně usnad-
ňuje. Téměř sedm desítek střelců, necelé dvě 
desítky honců a samozřejmě i nezbytní lovečtí 
psi strávili v honitbě několik mrazivých, ale při-
tom slunečných hodin, ale co především, slavi-
li úspěch v podobě desítky ulovených lončáků 
a selat. Tento počet zvěře na výřadu, který se 
pravidelně koná rovněž v blízkosti pomníčku 
sv. Huberta, se pomalu stává pro Jaroměřické 
zvyklostí, neboť v posledních letech se vždy při 
společném lovu podaří střelcům podobný hu-
sarský kousek. Úspěšní lovci obdrželi z rukou 
mysliveckého hospodáře Milana Hlaváče úlom-
ky, které si vytknuly za klobouk a rozloučení 
s lovem opět obstarali trubači. V restauraci 
U Trojanů pak následovala poslední leč s boha-
tou tombolou, která byla pomyslnou tečkou za 
letošní loveckou sezonou pod Kalvárií.

Oldřich Koudelka

Přání
Vážení spoluobčané, 
chataři, chalupáři a Vy všichni, kteří do 
Jaroměřic zajíždíte a rádi trávíte volný 
čas v naší krásné obci!

Přeji Vám i Vašim blízkým do nastávají-
cího Nového roku 2013 hodně pevného 
zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osob-
ním tak i v profesním životě.

Rostislav Grulich, starosta
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2013, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
Začíná Nový rok 2013. Přejeme všem občanům 
i hostům Jaroměřic mimo zdraví a pohodu také zá-
jem o společenské dění v obci. Věřme, že si každý 
z Vás v průběhu roku najde alespoň něco z připra-
vovaných programů k Vaší spokojenosti.
5.1. sobota Zahájení jubilea 300 let poutního 
místa Kalvárie
8.30 – 12.00 hodin Pouť malých koledníků a misi-
onářů v obci
15.00 h  kostel Povýšení sv.Kříže na Kalvárii 
zakončení Tříkrálové pouti koledníků a misionářů 
s cimbálovou muzikou JEČMÍNEK
16.00 h   mši svatou celebruje P.Petr Bulvas, bis-
kupský delegát pro pastoraci
6.1. neděle, 9.00 – 18.00 hodin, výstavní síň Cent-
ra života a podnikání ( VS )
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžu-
rovou
7.1. – 31.1. v provozní době knihovny a výstavní 
síně 
Národy světa píší Bibli, opisování Bible organizo-
váno za podpory státu Izrael
Od 7.1. Soutěž čtenářů „Čtení pomáhá“ chari-
tativní projekt 

vyhlášení vítězů na Noci s Andersenem 5.dubna 
2013, bližší podmínky v ZŠ a v OK
11. 1. pátek, 14.00 – 22.00 hodin, VS
12. 1.sobota,  8.00 – 14.00 hodin, VS
Volba prezidenta České republiky v roce 2013,
případné druhé kolo o dva týdny později – 
25. a 26. ledna
19.1. sobota, od 9.00 hodin, VS
Kurz patchworku
25.1. pátek, 18.00 hodin, klubovna CŽP
„SNY jako řeč duše“ s klinickou psycholožkou 
a terapeutkou Mgr.M.Kašpárkovou,
kde se dozvíte, jak s vlastními sny naložit a jaké 
máme možnosti jim porozumět.

Připravujeme:
1. 2. pátek, 18.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy dřevořezeb Vlastimila Stehlíka 
z Jimramova
s úvodním slovem PhDr. O. Koudelky, programem 
a malým občerstvením
Výstava potrvá do 22. 2. 2013.
Dále se připravuje výstava Vašich ručních prací „ 
Až se jaro zeptá, co jste dělali v zimě...“

Exponáty budou přijímány v knihovně po dohodě 
v průběhu měsíce února. Předem děkujeme.
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP
Pondělky 1.skupina 15.00 h,  2.skupina 16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordi-
naci nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou
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. Sla-
víčkovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h, popř. i od 19.00 h

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

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

tele zápisu 
2. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od po-

sledního zasedání
3. hospodaření obce za leden - listopad 2012
4. rozpočtové opatření č. 6 – příjmy i výdaje se 

navyšují o 99 000 Kč
5. rozpočet obce Jaroměřice na rok 2013, příjmy 

i výdaje ve výši 14 800 000 Kč
6. rozpočtový výhled obce Jaroměřice na roky 

2014–2018
7. Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 

2/2012  o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
odstraňování komunálních odpadů, poplatek 
pro rok 2013 stanoven ve výši 500 Kč

8. bezúplatný převod pozemků, které se nacháze-
jí pod dokončenou stavbou „Most Jaroměřice“ 
z vlastnictví obce Jaroměřice na Pardubický 
kraj (p.p.č. 2807/10 díl v; pozemek ve zjedno-
dušené evidenci – parcely původ Pozemkový 

26. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 17. 12. 2012
katastr č. 2807/10 díl x; p.p.č. 2806/3 díl r1; 
pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely 
původ Pozemkový katastr č. 2806/3 díl u1; po-
zemek ve zjednodušené evidenci – parcely pů-
vod Pozemkový katastr č. 2854/1 díl v1 a m1; 
pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely 
původ Pozemkový katastr č. 2806/4 díl y1 a o1 
v obci v k.ú. Jaroměřice, které byly odděleny 
geometrickým plánem č. 524-601/2011 ze dne  
7. 3. 2012)

9. smlouvu o umístění a provozování kontejnerů 
s firmou REVENGE, a.s. dle zápisu

10. členství obce Jaroměřice v honebním společen-
ství Biskupice

11. cenu stočného pro rok 2013
12. nákup propagačních materiálů dle zápisu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
13. dopis členů bytového družstva ve věci odkou-

pení obecních pozemků
14. žádost pana B. Valenty o pokácení lip v sou-

sedství jeho pozemku

Zastupitelstvo obce ukládá:
15. sstarostovi obce podepsat smlouvu o umístění 

a provozování kontejnerů s firmou REVENGE, 
a.s. 

16. starostovi obce podepsat smlouvu na zhotove-
ní propagačních materiálů pro CŽP

17. starostovi obce předložit MUDr. Ludmile Pr-
chalové návrh kupní smlouvy na nemovitost 
č.p. 118

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Společenská rubrika 
SPOZ Jaroměřice 

V měsíci lednu se životního jubilea do-
žívají
Zacharová Olga
Hotařová Albína
Petrželková Růžena
Olšan Augustin
Vystavěl Karel
Podlezlová Ludmila
Smékalová Libuše
Přidalová Leontina
Kryštof Alois
Hrazděrová Helena
K významným narozeninám  
všem oslavencům přejeme  
pevné zdraví a osobní spokojenost.

V Jaroměřicích se v posledním období 
narodil
Stanislav Kosík
Chlapci a jeho rodičům přejeme  
hodně zdraví a společně prožitých radostí.

Z řad jaroměřických občanů odešli
paní Markéta Nárožná
pan František Trávníček
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřím-
nou soustrast.

Potěšení v penzionu 
na Kalvárii

Sliby se maj plnit o Vánocích...
Děti totiž slíbily babičkám a dědečkům na Kal-
várii, že za nimi ještě do konce roku přijdou 
a zazpívají koledy.
V úterý 18. prosince slib splnily k dojetí ne-
jen posluchačů, ale i samotných zpěváčků a ve-
doucích sboru – p.vychovatelky Soni Valentové 
a ředitele školy Mgr. Fr.Václavka.
Poděkování všem, neméně personálu penzionu 
za milé pohoštění.

Tradiční výstava Betlémů
Byla letos málem ohrožena, jelikož snad všechny 
byly propůjčeny a zadány.
Až díky doporučení z Infocentra z Konice na pře-
rovského pana Stanislava Dostála naděje na posta-
vení rozmanitých figurek opět zazářila. Pan Dostál 
je velkým sběratelem papírových Betlémů, má jich 
na tři stovky, všechny pečlivě zpracované a navíc 
byl ochoten část sbírky propůjčit
Tak jsme mohli v Jaroměřicích tentokrát shlédnout 
výtvarné zpracování mnoha našich předních vý-
tvarníků. Milým překvapením byla ochota zapůjčit 
k výstavě domácí Betlémy pana Smítala ze Šubířo-
va, pana Mgr. Jordána či pana Ladislava Sekani-
ny. Odlišnými a dominantními byly nově vytvořené 
Betlémy, malované na kamenech, paní Mirky Bu-
ryškové z Borotína. Pýchou výstavy byl Betlém ja-
roměřického autora Daniela Vávry, který ho nama-
loval a se svými spolužáky z 9.třídy sestavil.
Barevná pestrost výstavy se líbila především dětem 
od nejmenších až po deváťáky.
Návštěva betlémské výstavy, poslední z šesti vý-
stav v tomto roce, se stává tradičním pozastavením 
v uspěchaném předvánočním čase.
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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.

Koupím staré pohlednice do r . 1945 . Dále hledám 
řády a vyznamenání, i socialist . Tel .: 608 420 808 .

Zdeněk Podlezl

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

RE/MAX Accord

aktuálně nabízí

- bezplatné konzultace

- příprava prodejní strategie

- účinná inzerce na největších realitních serverech

- nabídnutí nemovitosti zájemcům z vlastní databáze

- výběr z široké nabídky nemovitostí

- profesionální přístup zkušených realitních odborníků

- právní zajištění

- kompletní servis až do dokončení transakce

Poleťte
s námi 

Váš realitní

makléř

Energetické průkazy od 1.1.2013
Průkaz energetické náročnosti budovy

(PENB) na Vaši nemovitost Vám 
zajistíme i když nejste naším klientem

a prodáváte nemovitost sami

Nabídku nemovitostí najdete na www.remax-czech.cz 

a ve vitríně na ulici Křivánkova v Jevíčku

Mob.: 608 134 358


