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Fotoaktuality

Pietní akt u napoleonského pomníku

SPOZ uspořádal besedu s důchodci

Jevíčskou stanicí projel osobní vlak

Dramatické dny po 28. říjnu 1918
28. říjen 1918 způsobil v Jevíčku nadějnou ra-
dost z míru a ze svobody. Oslava konaná dne 3. 
listopadu na náměstí byla velkolepá. U budovy 
Záložny byla slavnostní schůze obecního zastu-
pitelstva. Starosta Emanuel Sedláček četl pro-
klamaci Národního výboru z Prahy z 28. října. 
Po ní byli jmenováni čestnými měšťany T. G. 
Masaryk, spisovatel Alois Jirásek a býv. posla-
nec František Staněk. Chornická ulice byla pře-
jmenována na Wilsonovou, Brněnská na Masa-
rykovu. Národnímu výboru 
v Praze byl poslán telegram 
s projevením neochvěj-
né věrnosti, poslušnosti 
a úctě této instituci. Před 
polednem začal slavnostní 
tábor lidu. Starosta opět 
přečetl prohlášení pražské-
ho Národního výboru, pak 
měli projevy ředitel reálky 
Josef Franc, profesor Josef 
Ryš, rolník z V. Opatovic 
Antonín Dürr, katecheta 
Josef Pleva a poručík Dr-
bal. A hned po slavnosti 
byl zvolen okresní Národ-
ní výbor, jenž měl převzít 
funkce dosavadního okres-
ního hejtmanství Morav-
ská Třebová (ONV). 
Dne 5. listopadu na usta-
vující schůzi ONV byli zvo-
leni předsedou Em. Sed-
láček z Jevíčka a jednatelem okresní cestmistr 
Ant. Dostál, 15členný výbor rozšířen na 25člen-
ný a zřízeno 8 referátů: právní, adv. dr. Jindřich 
Picka; vojenský, A. Dostál; zásobovací, Fr. Haša 
(měst. tajemník v Jevíčku); zdravotní, dr. Josef 
Bareš; školský, prof. Josef Ryš; policejní, Theo-
dor Kubíček; finanční, účetní Jan Vrbický; vy-
živovací, taj. Haša. Čili velká převaha Jevíčanů. 
Podobně bylo dosti Jevíčanů i v dalším členstvu 
NV, jak ukazuje seznam, František Berka z Bis-
kupic, Ignát Hýbl z Vran. Lhoty, Tomáš Dosedla 
a Ant. Dürr z Vel. Opatovic, Jan Vrbka z Jevíč-
ka, Fr. Wenzl z Unerázky, Fr. Macháček z N. Vsi, 
Filip Ondra z Jevíčka, P. J. Januška z Jaroměřic, 
Fr. Smolka z V. Opatovic, Hynek Pittauer z Je-
víčka, Fr. Cigánek, správce školy ve St. Rovni, 
Ant. Vaněk, nájemce dvora z Měst. Trnávky, Jo-
sef Štrof z Korbelovy Lhoty, zvěrolékař Richard 
Rokyta z Jevíčka, Ludvík Strážnický z Jevíč-
ka a Fr. Kolář z Borotína. Hned po ustanove-
ní přerušil tento ONV se sídlem v Jevíčku styk 
s okresním hejtmanstvím v Moravské Třebové 
a vydal prohlášení, že převzal úřední funkce.

Ale tím nenastala šťastná pohoda, plný poži-
tek míru a svobody. Moravskotřebovský hejt-
man dr. Schafranek, přívrženec rakouský, se 
rozpakoval uznat novou vládu a vzdát se funk-
ce. Na výzvu okresního výboru byla 12. lis-
topadu svolána pro vracející se vojáky schů-
ze a vytvořena z nich Národní obrana, strážní 
setnina, která na náměstí složila přísahu. Při-
tom se na náměstí strhly šarvátky mezi vojí-
ny a šaržemi, šlo hlavně o strhávání šaržov-

ních hvězdiček a knoflíků 
z uniforem.
Setnina se usídlila v zá-
mečku pod vedením po-
ručíka Zapletala z Olo-
mouce. Stavěla hlídky, 
hlavně u ONV, berního 
úřadu a před radnicí, vy-
sílala stráže na jevíčské 
a chornické nádraží a do 
biskupského mlýna, kde 
se mlelo aprovizační obilí. 
Hlídala se i cesta z chor-
nického nádraží k Jevíčku, 
neboť v Chornicích se čas-
to v noci střílelo, měli tam 
zbraně i civilisté. Po uklid-
nění v Jevíčku odešla set-
nina do Mor. Třebové a do 
Olomouce.
Okresní hejtman Scha-
franek složil slib němec-
ké vzdorovládě Sudeten-

landu, měl oporu v německé národní radě, jež 
byla zásobována zbraněmi ze Šumperka, z Opa-
vy a odjinud. Proto byl suspendován a správu 
hejtmanství převzal okresní komisař dr. Loyka 
s prozatímním sídlem v Jevíčku od 22. listopa-
du do 1. prosince, pak se stal hejtmanem dr. 
Wiezer, předtím hejtman v Prostějově a úřad se 
vrátil do Mor. Třebové. Jemu složili představení 
obecních úřadů slib. 
V Jevíčku však stále váhali složit slib nové re-
publice ředitel německé měšťanské školy Josef 
Etzler a také ostatní učitelé. Proto se dne 24. 
listopadu  obecní zastupitelstvo rozhodlo školu 
zrušit, ostatně také proto, že měla málo žáků. 
Dne 26. listopadu to bylo oznámeno Etzlerovi, 
aby vše předal řediteli obecné školy Janu Šimo-
novi a z bytu se vystěhoval. Byt dostal městský 
tajemník Fr. Haša. Současně ONV zrušil v Je-
víčku mateřskou školu spolku Schulverein. Děti 
přešly do české školy. Jen dvě rodiny posílaly 
děti do Chornic, i když v Jevíčku zbyla německá 
obecná škola židovská.

Jaroslav Pinkava-Jevíčský sborník
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MUDr. Ivana Křížová
NEBUDE ORDINOVAT

– SEMINÁŘE
7. 11. a 8. 11. 2013.
Sestra bude přítomna.
Zástup (akutní stavy) 

v ordinaci Mudr. Šedrlové.

Koncese pro prodej alkoholu
Dnem 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon 
č. 309/2013 Sb., který novelizuje zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon).

Tento zákon mimo jiné nově reguluje pro-
dej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
(dále jen „alkohol“) a to tím, že rozšiřuje do-
savadní koncesi „Výroba a úprava kvasného 
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních 
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovoc-
ných vín, ostatních vín a medoviny a destilá-
tů získaných pěstitelským pálením)“ o prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Podnikatelé, kteří byli oprávněni k 17. 10. 
2013 k prodeji alkoholu, mohou v této čin-
nosti pokračovat po dobu 6 měsíců.  Jedná 
se o podnikatele, kteří vlastní živnostenská 
oprávnění:
•	 Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1-3 živnostenského záko-
na (případně původní živnostenské listy 
s předměty – velkoobchod, maloobchod, 
nákup a prodej zboží…),

•	 Hostinská činnost,
•	 Silniční motorová doprava osobní pro-

vozovaná vozidly určenými pro přepravu 
více než 9 osob.

V této době (tzn. do 17. 4. 2014) však musí 
podat žádost o vydání koncese s předmě-
tem podnikání „Prodej kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin“ – tato žádost je osvo-
bozena od správního poplatku a podnikatel 
nemusí prokazovat žádnou odbornou způso-
bilost, pouze se prokáže platným průkazem 
totožnosti. Těm, kteří do 17.04.2014 žádost 
o koncesi nepodají, právo prodávat alkohol 
zanikne !!!
S případnými dotazy se obracejte na tel. č. 
461353102.

Bc. Ivana Neubauerová, DiS.
Obecní živnostenský úřad Moravská Třebová

Oznámení
S více než měsíčním zpožděním oznamuji, že jsem 
ukončila veškerou spolupráci s křesťanským spole-
čenstvím Živá voda Svatavy Veverkové.

Ivana Sedláčková, Jevíčko

Provoz Městského úřadu Jevíčko
ve dnech 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014
Pondělí 23. 12. 2013 6:30–11:30 
Úterý 24. 12. 2013 zavřeno svátek
Středa 25. 12. 2013 zavřeno svátek
Čtvrtek 26. 12. 2013 zavřeno svátek
Pátek 27. 12. 2013 zavřeno 
Pondělí 30. 12. 2013 6:30–11:30 12:00–17:00
Úterý 31. 12. 2013 zavřeno 
Středa 1. 1. 2014 zavřeno svátek
Čtvrtek 2. 1. 2014 6:30–11:30 12:00–14:30
Pátek 3. 1. 2014 6:30–11:30

Provoz TIC Jevíčko
ve dnech 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014
Pondělí 23. 12. 2013 6:30–11:30
Úterý 24. 12. 2013 zavřeno svátek
Středa 25. 12. 2013 zavřeno svátek
Čtvrtek 26. 12. 2013 zavřeno svátek
Pátek 27. 12. 2013 9:00–14:00
Sobota 28. 12. 2013 zavřeno
Pondělí 30. 12. 2013 6:30–17:00
Úterý 31. 12. 2013 zavřeno 17:00–19:30
Středa 1. 1. 2014 zavřeno svátek
Čtvrtek 2. 1. 2014 6:30–17:00
Pátek 3. 1. 2014 6:30–17:00

Provoz veřejných WC 
ve dnech 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014
Pondělí 23. 12. 2013 6:00–16:00
Úterý 24. 12. 2013 zavřeno svátek
Středa 25. 12. 2013 zavřeno svátek
Čtvrtek 26. 12. 2013 zavřeno svátek  
Pátek 27. 12. 2013 6:00–14:00
Sobota 28. 12. 2013 zavřeno
Pondělí 30. 12. 2013 6:00–17:00
Úterý 31. 12. 2013 8:00–19:30 – otevřeno až do skončení přípitku
Středa 1. 1. 2014 zavřeno svátek
Čtvrtek 2. 1. 2014 6:00–17:00
Pátek 3. 1. 2014 6:00–17:00

Konference Jevíčko 2013
24. října 2013 byla v Jevíčku zahájena mezi-
národní konference s názvem Věda mladých 
2013. Pořadatelem tohoto setkání odborné 
mladé generace byla katedra krajinného plá-
nování a pozemkových úprav fakulty zahrad-
nictví a krajinného inženýrství Slovenské 
zemědělské univerzity v Nitře. Před rokem 
jsme se s pracovníky této instituce setkali 
na podzimní konferenci v Zuberci v Západ-
ních Tatrách. Jen tak mimochodem padlo, že 
by konference příští rok mohla být v Jevíč-
ku. Obrovským překvapením bylo, že se paní 
děkanka Ing. Klaudia Halászová, PhD, jako 
účastnice konference v Jevíčku, objevila se 
zdravicí v pátek na úřadě.
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 35. 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 33. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

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

Doba konání: 
13. 11. 2013 od 16:00 h

Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupi-

telstva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a ob-
čanů

 6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka 
č. 7 na rok 2013

 7) Zpráva o činnosti SPOZ
 8) Prodej bytu v majetku města
 9) Korespondence, různé
 10) Diskuse
 11) Usnesení

V Jevíčku dne 25. 10. 2013

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

Usnesení z 34. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 16. října 2013
34/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Marta Pocsaio-
vá, Mgr. Miloslav Parolek, Vojtěch Hebelka,
b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 
č. 6,
d) rekapitulaci akcí obnovy připravovaných 
v rámci městského programu regenerace pamá-
tek v MPZ Jevíčko na rok 2014,
e) vícepráce v rámci akce: „Obnova chodníků 
sídliště K. Čapka, Jevíčko“, kterou provádí firma      
M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova 1697, 530 
03 Pardubice v částce 40.669 Kč bez DPH, 
f) výsledek výběrového řízení na akci: „Osada 
Zadní Arnoštov – Regenerace zeleně, Regenera-
ce alejí, břehových porostů a solitérních stromů“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma 
Petr Vykrut – Zahradní služby, U Haldy 1616/68, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka za nabídkovou cenu 
738.910,41 Kč bez DPH,
g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou Petr Vykrut – Zahradní služby, U Haldy 
1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka k provedení 
akce: „Osada Zadní Arnoštov – Regenerace ze-
leně, Regenerace alejí, břehových porostů a soli-
térních stromů“ za nabídkovou cenu 738.910,41 
Kč bez DPH,
h) prodej bytové jednotky č. 476/4, spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 1/12 na společných 
částech domů č. p. 475 a č. p. 476 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 1/12 na pozemcích 
p. č. st. 470/3 a p. č. st. 470/4, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 

Mgr. Pavle Zikové, U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko 
za cenu 780.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Pavlou Zi-
kovou na prodej nemovitostí,
i) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
1502/74 (14 m²) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí Karlovi Richterovi a Miroslavě Rich-
trové, K. Appla 703, 569 43 Jevíčko za cenu 
70 Kč/m², celkem 980 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč + 1/2 ceny vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 2.541 Kč a kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Karlem Richterem a Miroslavou 
Richtrovou na prodej pozemku p. č. 1502/74 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí,
j) prodej nově zaměřeného pozemku s původ-
ním označením p. č. 1502/66 (98 m²) – ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí Jiřímu Bubení-
kovi a Magdě Bubeníkové, K. Appla 702, 569 43 
Jevíčko za cenu 70 Kč/m², celkem 6.860 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč + 1/2 ceny vyhotovení geo-
metrického plánu v hodnotě 2.541 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Jiřím Bubení-
kem a Magdou Bubeníkovou na prodej pozemku 
p. č. 1502/66 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
k) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 518/66 
(16 m²) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Ing. Martinu Schmidtovi a Mgr. Monice Schmi-
dt, Bělehradská 581, 530 09 Pardubice za cenu 
70 Kč/m², celkem 1.120 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. 
Martinem Schmidtem a Mgr. Monikou Schmidt 
na prodej pozemku p. č. 518/66 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
l) vícepráce v rámci akce: „Oprava a nátěr fasá-
dy Růžová 91“, kterou provádí firma ELDEK, s. r. 

o., Hlavní 177, 679 38 Cetkovice na obložení so-
klu domu v částce 13.291 Kč bez DPH z rozpočtu 
PBH města Jevíčko,
m)  záměr komplexní rekonstrukce budovy ZŠ 
v Jevíčku a podání dotační žádosti o prostředky 
z OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy 
se zvolením varianty 62,1 % bodového hodnocení 
(z předpokládané rozpočtové částky 16,2 mil. Kč),
34/2 Zastupitelstvo určuje: 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Mgr. Jiřího Janečka,
34/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu ředitelky MŠ Jevíčko k zahájení školní-
ho roku 2013/2014, 
b) zprávu ředitele ZŠ Jevíčko k zahájení školního 
roku 2013/2014, 
c) zprávu ředitele ZUŠ Jevíčko k zahájení školní-
ho roku 2013/2014,
d) předpokládané vícepráce v rámci akce: „Opra-
va střech ZŠ Jevíčko“, kterou provádí firma Petr 
Ženožička, Nádražní 708, 679 63 Velké Opatovice, 
které by neměly přesáhnout částku 100.000 Kč, 
e) výsledek dílčího přezkoumání hospoda-
ření města Jevíčko za období od 1. 1. 2013 
do 8. 10. 2013, které provedli pracovníci KrÚ Pk 
ve dnech 7. – 8. 10. 2013, při kterém nebyly zjiš-
těny žádné chyby či nedostatky, 
34/4 Zastupitelstvo ruší: 
a) bod usnesení 32/1 písm. v) ze dne 14. 8. 2013 
– ZM schvaluje záměr komplexní rekonstrukce 
budovy ZŠ v Jevíčku a podání dotační žádosti 
o prostředky z OPŽP na snížení energetické ná-
ročnosti budovy se zvolením varianty 67,3 % bo-
dového hodnocení.

Ing. Roman Müller, starosta

Usnesení ze 77. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 30. září 2013

1/77 Rada uděluje souhlas s umístěním reklamní 
tabule s nápisem na ul. Třebovská před její veteri-
nární ordinací,

2/77 Rada pověřuje vedoucí PBH provedením 
místního šetření za účelem zjištění stavu oken v bytě 
č. 4 na ul. Třebovská 71 s termínem do 17. 10. 2013,

3/77 Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebyto-
vých prostor mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem zastoupeným Gymnáziem Jevíčko k nájmu 
nebytových prostor na Domově mládeže, ul. Nerudo-
va 557, který Město Jevíčko využívá za účelem insta-

lace, provozu a údržby hlavní stanice kabelové tele-
vize s úhradou částky za nájem nebytových prostor 
800 Kč měsíčně a skutečný odběr energie na základě 
odpočtového elektroměru,

4/77 Rada schvaluje výpověď internetových slu-
žeb pro MK Jevíčko od společnosti Fortech, s. r. o., 
Litomyšl ke dni 30. 11. 2013 a smlouvu o poskytová-
ní služeb v oblasti přenosu dat pro MK Jevíčko mezi 
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Policejní zprávy listopad 2013
3. 10. 2013 Měl nůž a byl maskovaný – lu-
pič zmizel v ulicích
Byl čtvrtek 3. října přibližně kolem 6:40, 
když do prodejny na ulici Brněn-
ská v Jevíčku vstoupil maskovaný 
muž.  Aby své oběti znemožnil pří-
padnou identifikaci, měl mít přes 
hlavu kuklu a v ruce držet nůž.  Nic 
neříkal, jen na pult položil  kousek 
papíru s konkrétním požadavkem. Žá-
dal přesnou částku. Tou byla suma 2 500 
korun. Oběť v obavě o své zdraví raději poža-
dovanou finanční hotovost vydala, načež mas-
kovaný opět beze slova odešel. Jen na místě 
činu zanechal onen malý kousek papíru, který 
již zkoumají odborníci. Kriminalisté po pacha-
teli intenzivně pátrají. Je vysoký asi 170 centi-
metrů, plnoštíhlé postavy. Na sobě měl šedou 
bundu. Stále hledáme možné svědky, kteří  by 
nám mohli pomoci nejen s upřesněním popi-
su  pachatele, ale i jeho pohybem po městě 
Jevíčku ať již před loupeží, či po ní.  (inkrimi-
novaná doba 6:40 - 6:50).
Výzva – Máte-li jakýkoli poznatek zavolejte 
nám. Můžete využít linku 158.

21. 10. 2013 Záchranáři zabránili řidiči 
v útěku od nehody – podnapilý řidič v autě 
bez  technické narazil do traktoru.
V pátek, dne 18. 10. 2013, v podvečerních hodi-
nách nedaleko Jevíčka řídil Škodu Favorit a na-
razil do protijedoucího John Deera. Vlivem ná-
razu si způsobil zranění. Řidič traktoru zraněn 
nebyl. Škody na obou vozidlech byly předběžně 
odhadnuty na 20 tisíc korun. Vyšetřování této 
události zaměstnalo  složky IZS až na několik 
hodin. Nebýt přítomných záchranářů, patrně 
by řidič osobního vozidla z místa nehody utekl. 

Měl k tomu důvody? Pár se jich hned nabízelo. 
Nejprve 36letý řidič tvrdil, že vůz neřídil. Když 

ale slyšel, že na místo vyráží kriminalistic-
ký technik se svým „nádobíčkem“, aby 

zajistil stopy ve vozidle, sám přiznal, 
že havaroval a že několik hodin 
před jízdou měl holdovat pivu a al-
koholu, což potvrdil i výsledek de-
chové zkoušky. Výsledek zněl velmi 

jasně 2,56 promile. Dalším z důvodů 
měla být propadlá technická prohlídka na 

vozidle, jejíž platnost skončila již v roce 2011. 
K tomu všemu má muž z Moravskotřebovska 
soudem vyslovený zákaz řízení motorových vo-
zidel a to až do roku 2014. Jak bylo zmíněno 
na začátku, řidič byl zraněn. Proto jej posádka 
RLP převážela na ošetření do nemocnice, od-
kud měl ale během ošetření údajně utéci. Po-
škozený vůz policie zajistila a zajištěné stopy 
nyní vyhodnocují experti.

22. 10. 2013 Anonym oznámil nález mu-
nice – pyrotechnik zajistil 2 dělostřelecké 
protipancéřové granáty
Dva předměty připomínající munici nalezla 
v pondělí zhruba hodinu po poledni osoba, 
která pak zavolala na Obvodní oddělení Poli-
cie do Moravské Třebové. Ty předměty měly 
být nalezeny poblíž silnice č. 366 mezi obcemi 
Jevíčko a Zadní Arnoštov na odstavné ploše 
u tzv. Jevíčské cesty. Vyslaná policejní hlídka 
jela oznámení prověřit a místo posléze musela 
zajistit, jelikož osoba, která chtěla před policií 
utajit svoji identitu, skutečně nalezla munici.
Jednalo se o dva kusy dělostřeleckých proti-
pancéřových granátů ráže 75 mm pocházejí-
cích z období 2. světové války. Oba kusy muni-
ce zajistil pyrotechnik a převzal si je ke zničení.

Městem Jevíčko a společností COMA, s. r. o., Masa-
rykova 8, 572 01 Polička s účinností od 1. 12. 2013,
5/77 Rada schvaluje záměr pronájmu p. č. 5328 
– vodní plocha, p. č. 5338 – ostatní plocha, p. č. 
5325 – trvalý travní porost a p. č. 5467 – ostatní 
plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,
6/77 Rada pověřuje vedoucí PBH provedením 
místního šetření v bytě žadatele dle zápisu na ul. 
K. Čapka 782 za účelem zjištění stavu kapacity 
topného tělesa v dětském pokoji s termínem do 17. 
10. 2013,
7/77 Rada schvaluje poskytnutí drobných pro-
pagačních předmětů pro ZUŠ Jevíčko pro účastní-
ky akce „Malohanácký harmonikář“,
8/77 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. 
č. 1502/66 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-před-
městí,
9/77 Rada uděluje souhlas s vybudováním pří-
stupového chodníku přes pozemek p. č. 518/62 – 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí žadatelce dle 
zápisu,
10/77 Rada schvaluje záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 518/62 – orná půda v k. ú Jevíčko-před-
městí,
11/77 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení malé 
tělocvičny ZŠ Jevíčko ze 4. na 5. 10. 2013 pro oddíl 
Skautů Jevíčko k uspořádání vzdělávací akce pro 
skauty a skautky ve věku 12-15 let, na které se bu-
dou učit, jak vést družinu a jak pracovat s dětmi,
12/77 Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 
20.000 Kč na dopravu pro Gymnázium Jevíčko 
na cestu do Štrasburku,
13/77 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1 na ul. 
Kobližná 128, vel. 3 + KK, bytu č. 1 na ul. Okružní 
I/281 vel. 2 + 1 a bytu č. 5 na ul. K. H. Borovského 
465 o vel. 1 + 1 žadatelům dle zápisu na doporuče-
ní bytové a sociální komise,
14/77 Rada schvaluje provedení koncertního 
představení hudebníků Jaroslava Samsona Lenka 
a Radima Zenkla dne 18. 10. 2013 v budově Kina 
Astra za částku 20.000 Kč vč. DPH,
15/77 Rada schvaluje podání žádosti o navýšení 
kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Jevíčko ze současných 75 žáků na 90 žáků s účin-
ností od 1. 9. 2014,
16/77 Rada schvaluje na základě doporučení ko-
mise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek vy-
loučení uchazečů o veřejnou zakázku v projektu 
„Osada Zadní Arnoštov - Regenerace zeleně, Rege-
nerace alejí, břehových porostů a solitérních stro-
mů“ dle zápisu,
17/77 Rada schvaluje směrnici č. 2-T/2013 o po-
skytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění poz-
dějších předpisů a podle Nařízení vlády č. 173/2006 
Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn 
za poskytování informací podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím a sazebník o stanovení 
úhrad nákladů za poskytování informací,
18/77 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Je-
víčko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace 
na činnost a provoz turistického informačního cen-
tra na rok 2013 ve výši 15.433 Kč z prostředků Pk,
19/77 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje JSDH Jevíčko pro rok 2013 – 

akceschopnost jednotek se zvýšením neinvestiční 
dotace o 21.000 Kč z rozpočtu Pk,
20/77 Rada schvaluje zakoupení tiskárny Laser-
Jet Pro P1102w za částku 2.950 Kč pro potřeby 
TIC Jevíčko,
21/77 Rada schvaluje zakoupení ochranné fire-
wall brány pro potřeby Městské knihovny Jevíčko 
Cisco RV180 za částku 2.800 Kč vč. DPH, 
22/77 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. 
č. 1311/1 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov 
o velikosti 130 m² žadatelce dle zápisu za cenu 
1 Kč/metr a rok, celkem 130 Kč/rok na dobu ur-
čitou po dobu 5 let a dále rada uděluje souhlas ža-
datelce s vybudováním oplocení,
23/77 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o. k výměně 1 ks okna v bytě č. 4 na 
ul. Růžová za částku 10.315 Kč bez DPH z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka,
24/77 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Jo-
sef Bidmon, s. r. o., Jevíčko na výměnu plynového 
kotle v bytě č. 14 na ul. K. Čapka za částku 26.910 
Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka,
25/77 Rada schvaluje CN firmy Elektro, Zezu-
la Karel, Jevíčko na výměnu plynového sporá-

ku v bytě č. 11 na ul. K. Čapka 782 za částku 
4.356 Kč vč. DPH z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka, 
26/77 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucí 
PBH přípravou podkladů pro podání žádosti o do-
taci z MMR na podporu bydlení pro rok 2014,
27/77 Rada schvaluje CN firmy Kompletní podla-
hářské práce Petr Bombera, Jaroměřice 393 k po-
ložení PVC v bytě č. 5 na ul. K. H. Borovského 465 
za částku 9.113,90 Kč bez DPH,
28/77 Rada pověřuje IT zajištěním opravy zá-
kladny štítu na ul. K. H. Borovského (bývalá inse-
minační stanice),
29/77 Rada pověřuje pracovnice TIC Jevíčko za-
jištěním aktualizace a výměny informační tabule 
na otočných hodinách,
30/77 Rada schvaluje zbudování nájezdu do 
domu na ul. Svitavská 471 žadateli dle zápisu,
31/77 Rada pověřuje IT zajištěním vyčištění 
a provedení inventury záchytných košů v nově zří-
zených kanálových vpustích na Palackého náměstí.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Ekologická výchova na Základní škole Jevíčko

Bramboriáda v MŠ
Tak to tu ještě nebylo. Ve čtvrtek 24. 10. jsme 
se ve školce sešli na Bramboriádě. U kosáč-
ků si děti mohly rozhýbat svá těla při plnění 
úkolů na stanovištích. U kapříků si přišli na 
své všichni, kteří rádi tvoří. Mohli si navlé-
ct bramborové korále, tiskat tiskátky z bram-
bor a vyrobit si třeba prostírání. Krásná byla 
i strašidýlka vyrobená z brambor a různých 
přírodnin. Námětů byla spousta a šikovné 

Městská knihovna v Jevíčku pozvala žáky 
4. tříd a redaktory školního časopisu Základ-
ní školy Jevíčko na autorské čtení. Mnozí 
žáci byli překvapeni, když je přivítala Šípko-
vá Růženka z pohádky Jak se budí princezny. 
Marka Míková patří k zajímavým umělcům. 
Představila se nám jako spisovatelka,  autorka 
dětských knížek. Dokázala nám ale, že je i vý-
bornou hudebnicí, zpěvačkou a loutkářkou. 
Své čtení prokládala písničkami, které sama 
složila a nazpívala k jedné ze svých knížek. 

byly jak děti, tak i rodiče a prarodiče. A to 
nejlepší nakonec. Ve třídě u sluníček probí-
hala ochutnávka dobrot, které doma připra-
vily a do školky přinesly šikovné maminky. 
Všechny recepty byly na jedničku, i když oce-
něny byly pouze 3 s největším počtem hla-
sů od účastníků Bramboriády. Atmosféra byla 
příjemná a užili jsme si pohodové odpoledne.

Za kolektiv učitelek Mlčochová Dita

Žáky 4. tříd zaujaly loutky a kulisy, které ji 
při čtení doprovázely. Nejvíce se jim však lí-
bilo, když je do svého poutavého představení 
zapojila. Všichni, kteří pořad zhlédli, si určitě 
přečtou alespoň jednu z jejích knih.

N. Finsterlová, A. Ševčíková a A. Havlíčková, 
redaktorky časopisu OBJEV ZŠ Jevíčko

Základní škola Jevíčko děkuje všem, kteří se 
ve dnech 9. a 10. října podíleli na sběru sta-
rého papíru ve sběrném dvoře. Žáci a rodiče 
vytřídili za pomoci p. F. Skácela, p. P. Hublíka 

Pěvecké soustředění 
na Edenu

Ve dnech 27. a 28. září se sbor Smajlí-
ci při Základní škole Jevíčko vydal do 
rekreačního střediska Eden u Sanatoria 
nedaleko Jevíčka. Naším cílem bylo na-
trénovat písně na vánoční koncert, kte-
rý se, jako každý rok, bude konat v pro-
sinci. Do Edenu jsme dorazili v pátek 
k večeru a po ubytování jsme se hned 
dali do nacvičování. Písní bylo celkem 
osm. Některé byly složitější, jiné jsme 
měli naučené raz dva. Večer jsme strá-
vili hraním her a spánek mnohé pře-
mohl až pozdě v noci. I proto jsme 
druhý den byli trošku unaveni, ale to 
nám nebránilo, abychom se opět dali 
do zpívání s plnou vervou. Po polední 
pauze jsme si chvilku vydechli v lese, 
a dokonce jsme našli i nějaké houby. Po 
posledním přezpívání písniček jsme se 
začali chystat k odjezdu. Skoro všichni 
si přáli, aby se náš pobyt prodloužil, ale 
nedalo se nic dělat. Alespoň nás moh-
lo těšit, že příští rok se zase sejdeme 
a užijeme si další perfektní víkend.

Zdeňka Mauerová,  
redaktorka časopisu OBJEV ZŠ Jevíčko

a p. F. Stejskala 25 290 kg papíru. Jeho náklad 
zajistili žáci základní školy v rámci pracovních 
činností za již tradiční pomoci zaměstnanců 
města. Na výbornou spolupráci s Městem Je-
víčkem, s možností opět využít sběrný dvůr, se 
těšíme v měsíci dubnu 2014, kdy plánujeme 
další sběr. 
V rámci environmentálního vzdělávání naše ško-
la pokračuje v projektu Řemeslo má zlaté dno 
ve spolupráci s ekocentrem Renata v Bělé u Je-
víčka. Ekologické projekty probíhaly v říjnu na 
půdě školy. Žáci pod vedením lektorů během 
týdne zvelebili školní zahradu. Sázeli popínavé 
rostliny, zhotovili mřížky, oplotili bylinkovou za-
hrádku a připravovali zahradu na zimní odpoči-
nek. Ve školní kuchyňce zpracovávali podzimní 

ovoce, pekli staročeský štrúdl z celozrnné mouky 
a netradičně ho ochucovali vločkami a dýňový-
mi semínky. Mladší žáci vytvářeli výrobky z vlny. 

Mgr. Hana Veselková, koordinátor EVVO

Setkání s princeznou
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Co je nového na Gymnáziu v Jevíčku?
Co se nám na Gymnáziu v Je-
víčku v minulém školním roce 
povedlo? V loňském školním 
roce dokázali studenti Gymná-
zia Jevíčko, že svými znalostmi 
a dovednostmi obstojí ve srov-
nání se studenty jiných gymná-
zii, resp. středních škol, a to ne-
jen v rámci Pardubického kraje, 
ale i celé České republiky. Někteří z nich dokonce 
reprezentovali svoji školu na mezinárodních sou-
těžích. Vynikajícího úspěchu dosáhl student čtvr-
tého ročníku Gymnázia Jevíčko Štěpán Richter. 
Stal se jedním ze dvou vítězů filozofické soutě-
že „Nebojme se myslet“, kterou již třetím rokem 
pořádá Filozofická fakulta v Olomouci. V květnu 
reprezentoval Českou republiku na Mezinárodní 
filosofické olympiádě (IPO) v dánském Odense. 
Jakub Kaderka z třetího ročníku postoupil do ce-
lostátního kola soutěže Festival vědy a techniky 
pro děti a mládež, kterou pořádá Asociace pro 
mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. Navíc 
se svým projektem Vzdálená laboratoř reprezen-
toval v dubnu Pardubický kraj na mezinárodní 
Vernadského soutěži v Moskvě. Martin Toul se 
stal vítězem krajského kola Chemické olympiády 
kategorie A. Kateřina Jarkovská obsadila výborné 
3. místo v krajském kole Matematické olympiády 
kategorie A. V jazykových soutěžích vynikl Dani-
el Richter, jenž se umístil na třetím místě celore-
publikového kola soutěže v latinském jazyce Cer-
tamen Latinum. Tereza Henslová získala druhé 
místo v krajském kole soutěže v ruském jazyce, 
Dennis Michel Vymer 3. místo v krajském kole 

soutěže v německém jazyce 
v kategorii II.C, Michaela Fic-
kerová 3. místo v krajském kole 
soutěže ve francouzském jazy-
ce a Eva Freitingerová 5. místo 
v krajském kole soutěže v ně-
meckém jazyce v kategorii III. 
Úspěchy studentů jevíčského 
gymnázia jsou rovněž dokla-

dem cílevědomé a pečlivé práce pedagogů a svěd-
čí o tom, že výuka nejen cizích jazyků, ale i ostat-
ních předmětů je na Gymnáziu v Jevíčku stále na 
vysoké úrovni. 
Profesoři Gymnázia Jevíčko byli zapojeni do ně-
kolika projektů. V rámci projektu Cizí jazyky in-
teraktivně, kterého se zúčastnilo 118 tvůrců z 26 
škol celé České republiky, učitelé cizích jazyků 
vytvořili interaktivní výukové materiály. V soutě-
ži o nejlepší výukový materiál zvítězila profesorka 
Gymnázia Jevíčko Mgr. Dita Šponerová. Škola se 
také zapojila do projektu Zkvalitnění výuky pro-
střednictvím ICT. Finanční prostředky získané 
v rámci tohoto projektu umožnily škole vybavit 
všechny třídy dataprojektory a počítači. Díky pro-
fesorovi Mgr. Lukáši Müllerovi Ph.D. se podařilo 
získat grant na projekt „Baťůžky“. 
Škola se prezentuje také na veřejnosti. Již tradič-
ně v předvánočním čase uspořádala Mgr. Jana Ja-
nečková Vánoční hrátky. V březnu se v jevíčském 
kině konal celorepublikový festival Expediční ka-
mera, jehož organizátorem byl profesor našeho 
gymnázia Mgr. Adam Wiltsch. Na jaře se v naší 
škole konalo celostátní soustředění Matematické 
olympiády kategorií B a C. V červnu proběhl na 

Noví studenti Gymnázia 
Jevíčko zahájili školní 

rok netradičně
Studenti kvinty a 1. B zahájili září adaptačním 
kurzem, který se konal v termínu 3.–6. 9. 2013 
v Domově mládeže v Jevíčku a v rekreačním za-
řízení Vysoké Pole u Dětřichova. Cílem adaptač-
ního kurzu je seznámit se s budoucími spolužá-
ky a upevnit kolektiv třídy za pomoci třídních 
učitelů. Studenti kvinty měli jistou výhodu, 
protože se znají již čtyři roky, ale dva nově pří-
chozí žáci do této třídy jistě uvítali netradiční 
začátek školního roku. S oběma třídami pra-
covaly psycholožky pedagogicko-psychologické 
poradny a v rámci výchovně-vzdělávacích blo-
ků se studenti postupně seznamovali se svý-
mi budoucími vyučujícími. Tento kurz přispěl 
k vytvoření dobrých vzájemných vztahů mezi 
studenty i mezi studenty a profesory.

naší škole první ročník Gymfestu, v podobě ce-
lodenních oslav hudby, tance, filmu, divadla, ale 
hlavně studentstva. Na organizaci a programu se 
podíleli studenti a profesoři našeho Gymnázia. 
Největší podíl na úspěchu této akce měla profe-
sorka Mgr. Jana Sedláčková. Do učeben a labora-
toří se hned v prvních dnech prázdnin vrátili stu-
denti středních škol, kteří se sjeli do Jevíčka na 
Letní školu chemie, fyziky a matematiky. Tradiční 
akci pro ně v prostorách tamního gymnázia letos 
už poosmé uspořádala Přírodovědecká fakulta UP 
v Olomouci. 
Co se nám na Gymnáziu v Jevíčku nepovedlo? 
I přes výše uvedené úspěchy studentů, které do-
kládají kvalitu výuky na gymnáziu, jsme otevřeli 
místo dvou tříd pouze jednu. Jednou z hlavních 
příčin jsou nepodložené a nepravdivé informace 
o budoucnosti Gymnázia Jevíčko, které se šíří 
na veřejnosti a proti kterým se jen těžko může 
gymnázium bránit. V letošním školním roce ote-
víráme 2 třídy čtyřletého gymnaziálního studia 
a 1 třídu čtyřletého oboru s maturitou veřejno-
právní činnost. Gymnázium Jevíčko je škola, kde 
má smysl studovat.
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RŮZNÉ

KUŽELKY NA 
„ESKÁ 2013“

19. října proběhl v areálu TJ SK Jevíčko (fot-
balové hřiště) poslední z osmi turnajů Kužel-
kářské ligy 2013 s vyhlášením konečných vý-
sledků ligy.
Všem statným a krásným mužům nakonec vy-
třela zrak křehká ozdoba všech turnajů Lenka 
Čekalová a odnesla si i cenu pro vítěze a sa-
mozřejmě i pro nejlepší ženu ligy. Na druhém 
místě skončil František Mackerle a třetí místo 
obsadil Radomil Sedlák.
Součástí ligy byl i tradiční Memoriál Josefa 
Němečka. Turnaj hraný k poctě tohoto pána, 
který celý svůj život zasvětil fotbalu a ESKÁ 
samotnému. Poděkování patří paní Němečko-
vé, která mezi nás opět přišla a předala ceny 
vítězi i poraženým. Putovní pohár pro vítěze, 
který rodina Němečkových věnovala, si z je-
jích rukou převzala pozdější celková vítězka 
Lenka Čekalová.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům, Pav-
lovi Lieblovi a obsluze, bez kterých by se ku-
želkářská liga nemohla uskutečnit.
Na závěr nám dovolte, abychom se zmíni-
li o Lukášovi a Kubíkovi, o dvou stálých fa-
noušcích, kteří se postarali o skvělou atmosfé-
ru na jednotlivých turnajích. Doufáme, že se 
s nimi a i s vámi opět sejdeme na kuželkách 
na ESKÁ. 
Za pořadatele a TJ SK Jevíčko Medvěd a Kopřiva

                                            PONDĚLNÍ  POTVOŘENÍ
VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ A OBRÁZKŮ 

POMOCÍ STROJKU BIG SHOT

 KDY :  25.11 2013  OD  16,00 HODIN
KDE :  RC PALOUČEK
Vstupné : ( V ceně je materiál)  dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.

        
                                                    pořádá 

                                                                

seniorské

                                                

zábavně-poučné odpoledne                                         pro širokou veřejnost

                                                                                                               

PŘIJĎTE POBEJT
6.11.2013  OD 14,30  HODIN  NA   ZÁMEČKU

PROGRAM : 
14,30 -15,00   VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
15,00 – 15,45  BESEDA S POLICIÍ  NA TÉMA SEBEOBRANA
16,00 – 17,00   VÝTVARNÉ DÍLNY  - plstění a embosování
17,00 – 17,30   UKÁZKY VAŘENÍ a ochutnávka  - polévky
17,30               POSEZENÍ S HUDBOU

Vstupné dobrovolné
Akce je pořádána s finanční podporou města Jevíčka.

Zase máme plnou tělocvičnu...
SK Pinec Jevíčko zahájil další sportovní sezonu, 
opět s velkým zájmem o stolní tenis, zejména 
mezi mládeží. Celková základna čítá 37 členů, 
z toho mladých sportovců je 28, to ve věku od 6 
do 20 let. Konečně se nám podařilo postupným 
nakupováním do sezony 2013-14 vstoupit se 6 
skládacími pojízdnými stoly. Vzhledem k tomu, 
že nemáme vlastní prostory, musíme hrací ná-
řadí neustále přemisťovat, takže takový stůl je 
spása. V nastalé sezoně opět při SK Pinec Jevíč-
ko pokračuje „Školička stolního tenisu“, přišli 
mezi nás nové díveky a chlapci, dáme jim mož-
nost rozvíjet pohybové a sportovní dovednosti. 
Stolní tenisté se budou připravovat v malé tě-
locvičně ZŠ Jevíčko, v pondělí 15:00–17:00 hod. 

(školička), pátek 17:00–18:30 hod. (školička), 
pátek 18,30–20:00 hod. (hráči „A“). Sportov-
ní umění budou jistě naši hráči prezentovat 
na turnajích a utkáních v rámci regionu, kraje 
i celé ČR. V domácí herně je v plánu uspořádat 
turnaje pro mládež: „GERBRICH Pinec tour Je-
víčko 2013-14“. Seriál tří bodovacích turnajů: 
sobota 30. 11. 2013, sobota 18. 1. 2014, sobota 
15. 2. 2014. Dále Vánoční BTM, neděle 22. 12. 
2013, jako přebor mladšího žactva regionu SY. 
Junioři SK Pinec Jevíčko budou hrát dlouho-
dobou soutěž mužů v přeboru regionu Svitavy. 
Veškeré další informace o SK Pinec Jevíčko na 
www.pinec.jevicko.eu.

Předkládá Old. Zecha 

Vítězka Memoriálu 
a ligy 

Stálí fanoušci
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI           LISTOPAD 2012 

Čtvrtek 1. listopad 
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 
18:00 PILATES 

gymnázium 

Pátek 2. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 6. listopad 
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 7. listopad Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 8. listopad 
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 
18:00 PILATES 

gymnázium 

Pátek 9. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Pondělí 12. listopad Z A V Ř E N O 16:00 POndělníTVOŘENÍ 
ŠPERKY Z FIMO HMOTY 

Úterý 13. listopad 

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

FINANČNÍ 
BUDOUCNOST MÉHO 

DÍTĚTE  

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 14. listopad Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 15. listopad 
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 
18:00 PILATES 

Pátek 16. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 20. listopad 
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 21. listopad Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 22. listopad 
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 
18:00 PILATES 

gymnázium 

Pátek 23. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 27. listopad 
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 28. listopad Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 29. listopad 
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 
18:00 PILATES 

gymnázium 

Pátek 30. listopad 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

 

 PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 7. listopad Babské rady 

Středa 14. listopad Den pro důchodce - Zámeček 

Středa 21. listopad Seznamování s bylinkami 

Středa 28. listopad Výtvarná dílna s Jiřinou a Květou 

Program kina Astra Jevíčko
2. 11. sobota 17:30 hod. Anglický film
DÁVÁM TOMU ROK
Romantická komedie o radostech a stras-
tech novomanželů. Ale jak už to v životě 
bývá, není všechno jako svatba z pohád-
ky do okamžiku, kdy se objeví první pro-
blémy. Ale jak se s nimi dokáží ,,poprat“ 
ti naši hrdinové, to už vám ukáže jejich 
příběh… Hrají: Simon Baker, Rose Byrne, 
Anna Faris, Minnie Driver, Jason Fle-
myng, Jane Asher a jiní.
Vstupné 70 Kč, 98 minut, mládeži pří-
stupný

9. 11. sobota 17:30 hod., Český film
DEŠŤOVÁ VÍLA
Romantická pohádka o putování dívky za 
deštěm, nerovné lásce i lidské proradnos-
ti. Dešťová víla jde krajem převlečená za 
chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet 
hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi 
dobro a láska. Ale nakonec dobro a láska 
zvítězí, jak už to v pohádkách bývá. 
Hrají: Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Ja-
kub Gottwald, Miroslav Donutil, Simona 
Stašová, Aleš Háma a další.
Vstupné 70 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný

16. 11. sobota 17:30 hod., Český film
PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka o královských dětech a králov-
ské lsti, která vyvolala hněv samotného  
Lucifera. Co se stane, když si tvrdohla-
vá princezna Aneta odmítne vzít prince 
Jeronýma a královskou lest s nepravý-
mi čerty prokoukne sám Lucifer? To 
vše uvidíte. Bude svatba, válka, nebo 
peklo na Zemi? Určitě to bude velká 
legrace. V hlavních rolích uvidíte Terezu 
Voříškovou a Jřího Mádla. Dále se vám 
představí: V. Postránecký, P. Nárož-
ný, Z. Adamovská, V. Vydra, J. Pecha, 
M. Forman, M. Táborský a jiní.
Vstupné 70 Kč, 96 minut, mládeži pří-
stupný

23. 11. sobota 17:30 hod., Americ-
ký film
OBHÁJCE
Kriminální thriller je adaptací románu Mi-
chaela Connellyho, vydaného u nás pod 
názvem Advokát. Matthew Mc Conaughey 
v něm dostal příležitost uplatnit mužný 
šarm jako právník Mich Haller. Jeho osud se 
změní, když přijme případ  bohatého muže, 
obviněného z ublížení na těle a znásilnění. 
Dále hrají: Marisa Tomei, Ryan Phillipe, 
Josh Lucas, Bob Gunton a další.
Vstupné 70 Kč, 119 minut, mládeži pří-
stupný, do 12 let nevhodný

30.11. sobota 17:30 hod., Americký 
film
SEXY 40
Romantická komedie o nečekané při-
tažlivosti. Je šťastně vdaná, má dvě děti 
a myslí, že už jí v životě nic nechybí. 
Všechno ale obrátí nevěra jejího manžela. 
Opustí ho a přestěhuje se i s dětmi do 
New Yorku, najde novou práci, nové přá-
tele a začíná nový život…
Hrají: Catherine Zeta-Jones, Justin 
Bartha, John Schneider, Andrew Cherry, 
Kelly Gould a další.
Vstupné 70 Kč, 95 minut, mládeži pří-
stupný

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

01.11. 17:00 Slavnost Všech svatých, KNPM
02.11. 15:00 Dušičky, mše u Kostelíčka
03.11. 15:00 Dušičková pobožnost na hřbitově v Jevíčku
06.11. 14:30 Hrátky a dětmi, MŠ Jevíčko
09.11. 17:00 Cantilo - koncert, Synagoga
13.11. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
17.11. 14:00 Festival mládežnických dechových orchestrů, 10. ročník, sál hotelu Mo-

rava, zve ZUŠ
20.11. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
20.11. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku, zve ZUŠ
23.11. 08:30 Srstka open 2013, volejbalový turnaj, sportovní hala Žlíbka+ ZŠ Jevíčko
23.11. 09:00 Regionální přebor mužů, SK Pinec Jevíčko, malá tělocvična ZŠ Jevíčko
23.11. 12:00 Kuželkářský maraton dvojic, TJ SK Jevíčko
24.11.  Slavnost Ježíše Krista Krále, KNPM
27.11. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
28.11. 15:00 Vánoční tradice + rozsvícení vánočního stromu, MŠ Jevíčko
30.11. 08:30 Pinec tour Jevíčko, SK Pinec, tělocvična ZŠ

Cena vstupného je včetně poplatku z kine-
matografického představení.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI           Listopad  2013

Pátek
1.listopad

9:30 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O 

Úterý
5.listopad

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

cvičení s dětmi 0,5 - 2 roky

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Středa
6.listopad

9:30 ZPÍVÁME S 
DĚTMI

písničky a básničky pro 
nejmenší 

SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 
7.listopad

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 
4 roky

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Pátek
8.listopad

9:30 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O

Úterý 
12.listopad

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

cvičení s dětmi 0,5 - 2 roky

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Středa 
13.listopad

9:30 ZPÍVÁME S 
DĚTMI

písničky a básničky pro 
nejmenší 

SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek
14.listopad

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 
4 roky

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Pátek
15.listopad

9:30 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O

Úterý
19.listopad

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 0,5 
- 2 roky

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Středa 
20.listopad

9:30 ZPÍVÁME S 
DĚTMI

písničky a básničky pro 
nejmenší 

SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 
21.listopad

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 
4 roky

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Pátek
22.listopad

9:30 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE
pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O

Pondělí
25.listopad

Z A V Ř E N O
16:00 POndělníTVOŘENÍ

EMBOSOVÁNÍ viz samostatný plakát

Úterý 
26.listopad

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 
4 roky

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Středa
27.listopad

9:30 ZPÍVÁME S 
DĚTMI

písničky a básničky pro 
nejmenší 

SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek 
28.listopad

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 
4 roky

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Pátek
29.listopad

9:30 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE

pro děti 1,5 – 4 roky Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa,6.listopad
Den pro důchodce – Zámeček ve 

14:30

Středa,13.listopad
Povídání s p.Plechem o historii 

Jevíčka

Středa,20.listopad Cvičení

Středa,27.listopad Procvičování paměti

Ve školním roce  2013/14 bude kromě cvičení pro nejmenší probíhat několik dalších 

pravidelných akcí:

POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky.

ZPÍVÁNÍ S DĚTMI – písničky a básničky pro nejmenší

VÝTVARNÁ DOPOLEDNE – výtvarka pro nejmenší, pátky od listopadu

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

kosmetika.

Na programu se průběžně pracuje. Místo a čas konání jednotlivých akcí upřesníme. 

Sledujte aktuality na www.jevicko.org/paloucek.
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RŮZNÉ

Oblastní charita informuje
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 
hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní 
osoba D. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Dny Charity: 1. 10. 2013 proběhlo za přítomnos-
ti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Ne-
tolického PhD., starosty města Moravská Třebová 
JUDr. Miloše Izáka, senátora Mgr. Radko Martínka 
a poslance Václava Neubauera slavnostní otevře-
ní Andělského obchodu – jedná se o terapeutický 
obchod s výrobky klientů STD Ulita a DS Dome-
ček. Andělský obchod je otevřen od 2. října každý 
pracovní den od pondělí do pátku 9:00 – 11:30 
a 13:00 – 16:00. Děkujeme za účast i starostovi 
města Jevíčka, bylo to opět velmi příjemné setkání. 
Stejný den proběhla v 16:00 hodin slavnostní 
vernisáž výstavy s názvem Svět zvířat. Jsou zde 
vystaveny díla klientů, kde se ve všech prolíná 
tématika zvířat či zvířecích motivů. Na zahájení 

vystoupili klienti s ukázkou muzikoterapie. Tento 
den jsme zakončili v 18:00 hodin mší svatou za 
charitní dílo.
Dne 2. 10. 2013 od 8:00-16:00 proběhl Den ote-
vřených dveří, kdy se veřejnost seznamovala 
s prací našich klientů. Dále si všichni mohli pro-
hlédnout celou budovu Charity.
17. 10. 2013 v 16:00 jsme zakončili oslavy dne 
Charity přednáškou známé psycholožky PhDr. Ji-
řiny Prekopové s názvem: „Jak být dobrým rodi-
čem a partnerem“. Myslím, že pro všechny, kdo se 
zúčastnili to byl neopakovatelný zážitek. Paní Pre-
kopová se dostavila ještě před zahájením a osob-
ně vítala návštěvníky přednášky. Po skončení pak 
ochotně podepisovala knihy a fotografie. Každé-
mu přidala osobní věnování. Děkujeme za spo-
lupráci Základní umělecké škole v Moravské Tře-
bové, která nám propůjčila na tuto akci prostory 
koncertního sálu.

První adventní neděli zahájíme ve 14:00 hodin 
zapálením svíčky na adventním věnci.
Těšit se můžete na vystoupení dětí Základní 
školy v Jevíčku, dárečky, které můžete zakoupit 
svým milým, tradiční punč a příjemná setkání.

Pasování dětí na čtenáře
V pátek 25. října byly pasovány děti 2. tříd na 
čtenáře. Pasování dětí na čtenáře je oslava dět-
ského čtenářství, kterou s námi každoročně sdí-
lí rodiče a prarodiče dětí. Obrovské díky patří 
všem, kteří se s námi na této krásné slavnosti 
podílejí. Z hraběcího rodu Herbersteinů, kterým 
patřil zámeček, tentokrát přijel jiný pan hrabě 
a paní hraběnka. Naše velké díky a neskonalá 
vděčnost patří Petrovi Prosserovi a Jitce Mouč-
kové za ta dlouhá léta vzájemné spolupráce. Dě-
kujeme moc za váš čas. Byli jste báječní. 
Štafetu přebírá Rudolf Beran a Zdenička Se-
lingerová a skvěle zvládli celý „pasovací“ ce-
remoniál. 
Nedílnou součástí celé slavnosti je i úžasná 
spolupráce se Základní uměleckou školou 
v Jevíčku. Děkujeme Petru Pávkovi a studen-
tům ZUŠ za krásné doplnění slavnostní nála-
dy hudbou. Město Jevíčko tento rok zastupo-
val radní města Dušan Pávek, za což i jemu 
patří velké poděkování.
Děti 2. tříd Základní školy a praktické školy 
v Jevíčku pod vede-
ním Lenky Horáko-
vé, Jany Junkové, 
Ivony Kobylkové 
a Jarmily Parolkové 
připravily program, 
který se jim velmi 
povedl.
Máme štěstí na 
báječné lidi, kteří 
s námi spolupracu-
jí, a těšíme se na 
další ročníky této krásné slavnosti.

Městská knihovna Jevíčko
Pozor – knihovna bude mimořádně uzavřena
Přátelé od úterý 29. října 2013 do 10. listopa-
du bude knihovna uzavřena. Vzhledem k rekon-
strukci prostoru pro děti a přestavbě v prosto-
ru naučné literatury bude knihovna mimořádně 
uzavřena. V rámci projektů MAS se nám podaři-
lo získat dotaci na modernizaci prostor knihov-
ny v celkové částce 200.000 Kč. Knihovna bude 
otevřena od 11. listopadu ve standardní půjčovní 
době. Děkujeme za pochopení.

Olomouc – perla mezi městy
v sobotu 9. listopadu v 8:30 vyrážíme od bu-
dovy Gymnázia na přednášku uprostřed histo-
rického města s průvodcem Janem Valíčkem. 
Navštívíme také Svatý Kopeček u Olomouce. 
Těšit se můžete na erudovaný výklad, pohodu 
a příjemný výlet. Cena zájezdu 200 Kč a přihlá-
sit se můžete v knihovně na telefonních číslech 
461 325 229 a 731 655 437. Olomouc je od ne-
paměti metropole úrodné Hané, po staletí pa-
třila mezi nejvýznamnější sídla českého králov-
ství. Pestrá minulost v ní zanechala velkolepou 
kolekci historických skvostů, která z Olomouce 
dělá druhou nejvýznamnější památkovou rezer-
vaci u nás hned po Praze. Podle světoznámého 
průvodce LONELY PLANET je Olomouc dokon-
ce nejkrásnějším městem České republiky. 
Program: procházka po nejatraktivnějších mís-
tech města.

Prohlédneme si Sloup Nejsvětější Trojice, radnici 
se slavným orlojem, unikátní soubor městských 
kašen, z věže Chrámu Sv. Mořice se podíváme 
na Olomouc z ptačí perspektivy. Ukážeme si nej-
krásnější paláce Horního i Dolního náměstí, mís-
ta, kde pobýval W. A. Mozart, kudy chodil Gaius 
Julius Caesar, přes Biskupské náměstí s Arci-
biskupským palácem se dostaneme k Dómu Sv. 
Václava. A mnoho dalšího…
Odpoledne volný program s možností projít se 
po některém z četných olomouckých parků, zajít 
do muzea nebo třeba navštívit nově otevřené ná-
kupní centrum Šantovka (hned vedle Tržnice). 
Každý podle svého zájmu…
Na závěr celého výletu zajedeme i na Svatý Ko-
peček.
Víte 
- že patronkou Olomouce je Svatá Pavlína, jejíž 

ostatky jsou uloženy v chrámu Svatého Mořice? 
- že Sloup Nejsvětější Trojice je od roku 2000 za-

psán na Seznamu UNESCO?
- že se jedná o nejvyšší barokní sousoší ve střed-

ní Evropě? 
- že uvnitř Sloupu je kaple, do které je možné 

taky zajít? 
- že olomoucká radnice slouží svému účelu více 

než 600 let? 
- že Dóm Svatého Václava se může pochlubit 

nejvyšší kostelní věží na Moravě a druhou nej-
vyšší v České republice? (100,65 m)

- že v Arcibiskupském paláci usedl na trůn 
nejdéle vládnoucí evropský panovník Franti-
šek Josef I.? 

- že Veteran Arena v Olomouci je největším sou-
kromým muzeem historických vozů v České re-
publice?

Tohle všechno a ještě něco navíc v Olomouci uvi-
díme… 

Dárečková neděle
Rok utekl jako voda a 1. prosince 2013 vás srdeč-
ně zveme na Dárečkovou neděli. 

DS Domeček a STD Ulita 
Oznamujeme, že naše služby rozšířili otevírací 
dobu. Nyní mohou klienti docházet každý den od 
7:00 do 16:00 hodin. 
Více informací na facebooku https://www.face-
book.com/charita.trebova. Webové stránky jsou 
v současné chvíli v přestavbě.
Krásný podzimní čas přeje Tým pracovníků OCHMT 
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POZVÁNKA

Občanské sdružení Ze Zámečku do světa  
Vás srdečně zve na

Koncert smíšeného pěveckého sboru

CANTILO

Přijďte prožít příjemný podzimní podvečer 
a zároveň podpořit budoucí malé hudebníky.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován MŠ na nákup flétniček.
Děkujeme všem sponzorům

Synagoga Jevíčko 
9. 11. 2013 v 17:00

host večera houslista Tomáš Zápeca 
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Skautský rok utekl jako voda, a tak bych rád opět 
seznámil čtenáře Jevíčského zpravodaje s pro nás 
programově bohatým létem 2013. Uskutečnili jsme 
2 běhy letních stanových táborů, jichž se zúčast-
nilo celkem 52 dětí z Jevíčka a Moravské Třebové. 
Následovala vysokohorská expedice do Rakous-
kých Alp pro skauty; krátké táboření s partner-
ským oddílem z Německého Rottenburgu a rover-
ská cesta na sever – krajinou Švédských jezer.

Vše začalo počátkem letních prázdnin VLČÁCKÝM 
TÁBOREM s etapovou hrou na téma „Hvězdná 
brána - Stargate“. Hlavním úkolem bylo naleze-
ní goauldské základny – její místo bylo napsané 
v zašifrované zprávě, jednotlivé družiny každý den 
nějakým způsobem (např. od hodných mimozemš-
ťanů, kterým pomohli) získávali písmenka ze šifry. 
Nejprve si kluci museli sami postavit celý tábor = 
podsadové stany, hangár, sněmovní tee-pee, polní 
koupelnu, stožár a slavnostní ohniště. Pak následo-
valy „vstupní testy“ do týmů SG = zkoušky hmatu, 
čichu, zraku, odhadu, fyzické zdatnosti, přesnosti, 
orientace a šifrování. Večer pak proběhlo rituální 
předání uniformy (vlastnoručně batikovaných tri-
ček), air-softové zbraně + střeliva, zařazení do dru-
žiny (SG týmu), ukázání hvězdné brány, předání 
česko-goauldského slovníku… V dalších dnech SG 
týmy plnily různé mise jako například stopování 
Goauldů, stavba vesmírné lodě, ochrana Země před 
nálety goauldských plavidel a útoky jiných mimo-
zemšťanů. Po splnění všech misí účastníci získali 
adresu brány na goaulské základně, kde po veliké 
bitvě následně vysvobodili uneseného generála He-
monda. Odměnou jim bylo nalezení hromady slad-
kostí v goaulském skladu, a tak mohla začít tradič-
ní velkolepá hostina.

V půli července 2013 se na DÍVČÍ TÁBOR vydaly 
skautky z Jevíčka a z Moravské Třebové, aby zavr-
šily tento SKAUTSKÝ ROK ve velkém stylu. Ten-
tokrát světlušky a skautky putovaly do dávných 
časů, do antiky, aby prozkoumaly a prožily Staré 
řecké báje a pověsti podle Eduarda Petišky. Mla-
dé Řekyně například navštívily Olymp, kde sídlí 
bohové, podsvětí, kde musely uplatit převozníka 
Chárona, Spartu, kde zažily pravou sparťanskou 
výchovu na vlastní kůži, zúčastnily se bojů o báj-
nou Tróju a pomocí nitě se dostaly ven z labyrintu 
v Knossu. Celý tábor se nesl v krásné atmosféře, 
snad i díky tomu, že ani jednou nezapršelo. 

Dne 18. srpna brzy ráno se skauti vydali na ces-
tu k hranicím Rakouska s Itálií, přesněji do Stu-
baiských Alp. Tato akce byla otevřena i neorgani-
zované mládeži. Po příjezdu se rozdělili na menší 
skupinky podle toho, co každého zajímalo. Např. 
pětičlenná chlapecká skupina s krycím jménem 
„Divočáci“ se první dva dny pokusila o zdolání 
hory Aperer Freiger (3262 m.n.m.), ale husté sně-
žení pod vrcholem je donutilo se otočit. Tento ne-
úspěch je ovšem neodradil a o dva dny později 
se mohli zapsat do vrcholové knihy jiné třítisí-
covky - Rinnenspitze. Hezkým zpestřením bylo, 
když si všichni společně užili trochu zábavy v po-
době koupání v ledovcové řece nebo když navští-
vili nejprudší bobovou dráhu v Rakousku. Byl to 
příjemný týden plný krásné přírody, kamarádství, 
čerstvého vzduchu a vezmeme-li v potaz teploty 
letošního léta, tak i vítaného ochlazení.

Po táborech jsme se s činovníky ještě vypravili do 
Telecího u Poličky, kde se skauty z Hlinska tábořil 
náš spřátelený oddíl z Německého Rottenbur-

gu. Přijetí bylo více než srdečné, protože většina 
z nás se neviděla od posledního společného tábo-
ra před 5 lety. Pomalu začínáme plánovat a při-
pravovat další společný mezinárodní tábor, který 
by se měl uskutečnit v roce 2015 na východním 
Slovensku. 

Pro starší věkovou kategorii roverů a roverek 
(mládež od 16 do 26 let) se uskutečnila EXPE-
DICE DO ŠVÉDSKA – krajinou jezer a dobrých 
lidí. Této akci bude věnován článek v následujícím 
vydání Jevíčského zpravodaje. 

Na příští léto již také chystáme naše klasické sta-
nové tábory pro mladší členy - vlčata a světlušky. 
A hlavně se začínáme intenzivně připravovat na 
EUROCamp 2014 – velký mezinárodní tábor ko-
naný 1x za 4 roky vždy v jiné zemi, tentokrát pro-
běhne v ITÁLII nedaleko Říma. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se dětem 
6x týdně dobrovolně a bezplatně věnují na pra-
videlných skautských schůzkách během školní-
ho roku, na skautských výpravách a konečně na 
skautských táborech během léta. Rovněž děkuji 
všem, kteří podporují skautskou výchovnou čin-
nost, neboť i díky nim se může rozvíjet pestrá na-
bídka aktivit, které připravují naše děti na aktivní 
vstup do života.

S činností skautských oddílů v Jevíčku se můžete 
rovněž seznámit prostřednictvím webových strá-
nek www.skaut-jevicko.sweb.cz.

Za jevíčské oddíly Mgr. Petr Votroubek, Nikola Wei-
glová a Leoš Valenta, votroubekp@olujevicko.cz

PRÁZDNINOVÉ AKCE JEVÍČSKÝCH SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ 2013
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Návštěva prvního prezidenta republiky To-
máše Garrigua Masaryka v Jevíčku 16. červ-
na 1929 vyvolala myšlenku postavit mu v Je-
víčku pomník. 
O jeho realizaci se staral okrsek Národních 
jednot na Jevíčsku a Moravskotřebovsku. 
O jeho umístění se hodně uvažovalo, zprvu 
se jednalo o náměstí. Dne 21. 1. 1930 měst-
ské zastupitelstvo navrhlo místo před budo-
vou obecné školy (přípis z 1. 2.1930). Na-
konec bylo rozhodnuto o místě v Tillových 
sadech (u pivovaru). Dne 25. 5. 1930 byl slav-
nostně položen základní kámen. Sochu zho-
tovil profesor Martin Polák dle přání okrsku 
NJ. Betonářské práce na podstavci proved-
la firma Josef Tihlařík z Jevíčka (u nádraží). 
Slavnostní odhalení se konalo 5. července 
1930. Masaryk se však nezúčastnil.
Roku 1937 se jednalo o přemístění pomníku 
na náměstí. K tomu byla v listopadu ustave-
na početná komise ze zástupců politických 

stran a jiných organizací v této sestavě:
Za Čsl. stranu nár. socialistů 4 osoby, prof. 
M. Polák, ing. Dufka z památk. úřadu v Brně, 
Emil Tutsch a prof. Jindřich Malec. Za stra-
nu lidovou Fr. Ondra (11. 11.). Za komunis-
ty navržen radním Kaderkou Norbert Mazal 
(25. 11.). Za republikánskou stranu dr. Holo-
me (12. 11.). Za židovskou stranu ing. Julius 
Weiss (11. 11.). Za soc. dem. stranu Rudolf 
Ohlídal. Za organiz. majitelů domů Rudolf 
Hruška. Za Čsl. živnostensko-obchodnickou 
stranu Fr. Žák, elektrotechnik (4. 12.).
Vlivem napětí doby se však přemístění ne-
provedlo na náměstí, ale naopak v březnu 
1939 byla socha tajně ukryta v pivovaru. Byla 
odkryta až roku 1945, ale dříve než byla po-
stavena, po únoru 1948 byla opět ukryta, po 
srpnu 1968 dokonce i zazděna, to až do 6. 
prosince 1989. Roku 1990 byla postavena na 
náměstí.

Jaroslav Pinkava - Jevíčský sborník

K osudu pomníku T. G. Masaryka

6. 11. 2013 to bude 40 let kdy 
zemřel profesor Oldřich Bubeník. 
Na jeho pohřeb přišlo hodně lidí 
a z celého okolí přijeli jeho bý-
valí studenti, aby se s ním roz-
loučili. Tehdy byla krutá doba, 
jeho pohřeb byla vlastně tako-
vá tichá demonstrace. Jak je to 
smutné, když všechny jeho vědo-
mosti a znalosti několika jazyků 
se musí pohřbít do hrobu. Jeho 
pohřbu se nemohli zúčastnit ani 
jeho synové, kteří žili za hranicemi.
Profesor Bubeník se narodil v Jevíčku v roce 
1908 do rodiny největšího zemědělce a bylo 
jich 7 sourozenců. Po maturitě v roce 1927 
studoval v Brně na Filozofické fakultě něm-
činu, francouzštinu a  filozofii. Potom půso-
bil na gymnáziu v Uherském Brodě a No-
vém Městě. V roce 1945 se vrátil do Jevíčka 
a učil na Gymnáziu. Učil zde ruštinu, kte-
rou se sám naučil. Kolik bylo takových lidí 
po válce? Kromě ruštiny ovládal němčinu, 
francouzštinu, angličtinu, španělštinu a čás-
tečně maďarštinu. Byl velký čtenář světové 
klasické literatury. Učil nás ruštinu, filozofii 
a marxismus. Tehdy nebyly žádné učebnice 
filozofie a marxismu. Všechno nám profesor 
Bubeník diktoval, nebo psal na tabuli. Jeho 
vědomosti z něho jen sršely. Každá hodina 
ruštiny a filozofie měla dynamický náboj. 
S napětím jsme vnímali nové poznatky. Ve-
směs jsme pocházeli až na malé výjimky z ro-
din, kde rodiče měli pouze základní vzdělání. 
Se svými vědomostmi možná mohl předná-
šet na vysoké škole, ale on nechtěl opustit 
milované Jevíčko. O prázdninách rád seděl 

na zahrádce a listoval si v cizoja-
zyčných slovnících a znovu si pro-
věřoval svou paměť.
Profesor Bubeník byl křesťan, ale 
měl perfektně nastudovaný mar-
xismus a my jsme se to museli 
učit. Když potom někteří studen-
ti přišli na vysoké školy, ostatní 
spolužáci na ně koukali, jaké měli 
vědomosti, protože marxismus 
tehdy ještě ani nikdo neuměl. 
Škoda, že už nejsou zachovány 

sešity s jeho přednáškami z filozofie a mar-
xismu, bylo by to počtení a možná by z toho 
mohly být i učebnice.
Naučil nás milovat klasickou ruskou litera-
turu. Puškina, Lermontova, Dostojovského, 
Turgeněva, Tolstého a Gogola. Jeho hodiny 
ruštiny byly originální. Nesmělo se promluvit 
jinak, než rusky a on to dělal stejně. Existo-
vala knížečka ruské
konverzace  «Rusky na cesty». Zatrhl v ní ty 
nejdůležitější rozhovory a ty jsme se muse-
li učit pořád dokola, jak říkal «Do úplného 
zblbnutí». Tak když se to potom zkoušelo, 
během celé hodiny se vyzkoušela celá třída. 
Každý student přišel na stupeň a dostal ně-
kolik otázek na které musel umět odpovědět. 
Pan profesor se ani moc nedíval koho zkou-
ší a nakonec bouchl rukou do stolu a to byl 
povel, aby přišel další. Všichni jsme uměli 
odpovídat. Ale jednou se stalo, že byla daná 
otázka o dámském prádle a bylo ticho mís-
to odpovědi. Pan profesor se podíval na stu-
denta, který mlčel, než řekl : «Pane profeso-
re já jsem se dámské prádlo neučil». Student 
nedostal pětku ani přísný rozkaz «Sednout», 

ale uslyšel něžně a roztomile tuto větu : «No 
Mici toto ne. Tak do příští hodiny se naučíte 
dámské prádlo a já vás vyzkouším. To přece 
musíte umět, nevíte, kdy to budete potřebo-
vat». Pan profesor nám všem říkával Mici. 
Nezatěžoval si paměť našimi jmény, protože 
tehdy jich bylo hodně a pořád se to měni-
lo. Z něho vlastně vyzařovala ryzí člověčina. 
Tak se třeba stalo, že jednu studentku na-
zval jménem její matky, jak se jmenovala za 
svobodna, ale, aby to ještě poopravil tak do-
dal: «No z naší ulice». Studentka to pochopi-
la a odpovídala na otázku.
Jeden student se výborně učil, ale byl dysgra-
fik, tehdy se to tak ještě nehodnotilo. Když 
předložil sešit, pan profesor se vyjádřil: «Po-
slyšte to vaše písmo vypadá jakoby to psa-
la čínská kráva s gotickým snem». Student 
jen pokrčil rameny, ale byly hodnoceny pouze 
jeho vědomosti. Jeden student zase byl veli-
ce snaživý, ale tichý a nesmělý. Pan profesor 
mu dal tuto radu « Vy nesmíte být pořád ta-
kový, vy se musíte změnit, protože se vám 
může jednou stát, že budete mít dívku v ná-
ručí a ona bude mít rozkoší rozchlípené rty 
a vy začnete přemýšlet do kterého koutku jí 
tu pusu máte vlepit. To pochopitelně ten cit 
u té dívky ochladne». Nikdy nenechal nikoho 
propadnout, protože všechny donutil se učit. 
Když se psala prověrka a seděl pan profesor 
za stolem, kopl do stolu a řekl :»Pozor vstá-
vám». Všichni přestali něco opisovat a muse-
li čerpat ze svých vědomostí. Všichni studen-
ti ho milovali a uznávali za nejvzdělanějšího 
a nejlepšího pedagoga. Ale někomu to vadilo, 
možná na něho žárlili pro jeho oblibu. On 
se ale nerad podřizoval a přizpůsoboval růz-

Vzpomínka na profesora Oldřicha Bubeníka
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pokračování příště 
František Plech

ným novotám se kterými nesouhlasil. Věděl, 
že na to doplatí, ale neohnul páteř a také na 
to doplatil a hodně tvrdě. Byl s ním rozvázán 
pracovní poměr a skončil se svými vědomost-
mi jako vrátný v pivovaru v Jevíčku. Ale po 
delší době se našel člověk Eduard Ušel, který 
nemohl vidět tuto nespravedlnost a ze své 
pozice ředitele n.p. MŠLZ ve Velkých Opato-
vicích ho přijal do zaměstnání a učil v jejich 
podniku angličtinu montéry, kteří se chystali 
na montáže do Indie v rámci zahraničního 
obchodu. Profesor Bubeník se svou manžel-
kou poskytli azyl rodině jeho bratra Viktora 
Bubeníka, který se musel nuceně vystěhovat 
ze svého statku.
V té době ale nestačily persekuce jednoho 
muže, ale museli na to doplatit i jeho dva 
synové, kteří úspěšně studovali v Jevíčku na 
Gymnáziu. V roce 1960 maturoval syn Old-

řich a předseda maturitní komise tehdy pro-
hlásil, že tak perfektní maturitu ještě za celý 
život nezažil. Přesto ale nedostal doporučení 
na vysokou školu, ale musel manuálně pra-
covat, aby poznal co je to dělnická profese. 
Byla to pro něj ztráta času. Stejně tak dopadl 
i druhý syn Vít, který také nedostal dopo-
ručení ke studiu a v Adamově natíral něja-
ké konstrukce a ve druhé ruce držel knížku 
a učil se. Potom se trochu uvolnila tato krutá 
doba a dostali se  od svých podniků doporu-
čení ke studiu na vysoké školy.
Profesor Bubeník byl potom v roce 1965 
omilostněn a znovu začal učit na Gymnáziu 
v Jevíčku. Oba synové svoje studia úspěšně 
dokončili. Nastal ale rok 1968 a oni z obav 
dalšího vývoje emigrovalo, jako jiných stoti-
síc občanů. Oldřich jako lékař odešel do USA 
a Vít na fakultu do Kanady. Když tehdy někdo 

emigroval, tak to bylo skoro jako když umřel. 
Všem zůstaly pouze dopisy, které se kontro-
lovaly, telefonáty a vzpomínky. Když potom 
profesor Bubeník v roce 1968 šel do důcho-
du, začal se věnovat literární činnosti, to už je 
jiná kapitola. Napsal cyklus povídek a dramat 
o blahoslavené Zdislavě a sv. Františku, Láska 
je vynalézavá a Obrácení sv. Bernarda. Vyprá-
vění o Gustíkovi a Aničce, O zrušení augus-
tiánského kláštera v Jevíčku a divadelní hry.
Profesor Oldřich Bubeník zemřel v roce 1973. 
Na jeho rakev by  měla být položena trnová 
koruna, protože co všechno bolelo to ubohé 
srdce, když už neměl sílu unést všechny ty 
nespravedlnosti. Kdo vinen je, Bůh ho bude 
soudit. Náš oblíbený profesor pro nás zůstá-
vá ve světle a pokoji.
Čest jeho památce.

Vzpomínaly bývalé studentky Gymnázia

Přítomnost Židů v Jevíčku potvrzují kupní 
smlouvy a zápisy v pozemkových knihách 
o koupi a prodeji realit, většinou v Židovské 
(Soudní), Růžové ulici i na náměstí a v uli-
cích jiných. 
Pro zajímavost: „Léta Páně 1566 ve čtvrtek 
po Vzkříšení Krista Pána za fojta Brockle, 
soukeníka, koupil Aron Žid od Vávry Krej-
čího, domek uliční za 100 hřiven velkých. 
Další zápisy jsou z let 1568, 1578, 1610, 
kdy byl za svědka uváděn rychtář Abra-
hám.

1603 již úředně existovalo židovské město 
Jevíčko.

1630 začali Židé své zesnulé pochovávat 
na valech blíže Chornické brány 
a tento hřbitov byl užíván do roku 
1836.

1836 přeložili hřbitov za město za Svitav-
skou ulici na výměře 7795 m2, kde 
byl až do roku 1942. Roku 1885 měl 
i obřadní síň. V současnosti v ma-
jetku Židovské obce v Praze zůstal 
jen pozemek s několika vzácnými 
dřevinami a cca 20 stélami v jihový-
chodním rohu hřbitova. 

1666 v Židovské ulici postavili celodře-
věnou synagogu, která při velkém 
požáru Jevíčka r. 1747, vyhořela.

1793-1794 na témže místě postavili součas-
nou synagogu z materiálu zbořeného 
kostela sv. Mikuláše r. 1791, o před-
síň rozšířena r. 1907. Toho roku po-
stavili též na prvním hřbitově dům 
pro nemajetné Židy, kteří si nemohli 
nastřádat za svého života na stáří.

1680  postihl Jevíčko mor, na který od 
23. 5. do 27. 9. zemřelo 355 křesťa-
nů a 80 Židů. 

1724 (27. 6.) zachvátil Jevíčko velký po-
žár, který vyšel z č. p. 10 v Kostelní 
ulici (dnes PRIMA) u Matěje Šmídy. 
Byl to dům s obchodem a hospo-
dářstvím. Ve světničce do uličky 
leželi na slámě Židé a brblali: „Paní 
matko, slyšte, křičijou tam na ulici, 
že u vás u Šmídů hoří.) Paní odpo-
věděla, „Však tě čert neoslepil, to 
že svíčka hoří“. A tak oni vstávali, 
obouvali se a vidouce plamen, ně-
kteří dveřmi, jiní okny vyskakovali. 
(Mackerle / Letopis str. 183. /)

1730  byla Rada židovského města ve slo-
žení: židovský rychtář, tři přísežní 
občané, tři sluhové synagogy a ra-
bín.

1734 došlo v Jevíčku k vymezení židov-
ského města. 

1784 v Židovské ulici byla jednotřídní ži-
dovská škola s vyučovacím jazykem 
německým, 1837 byla již dvoutříd-
ní, stále německá. Zrušená byla 
se dnem sloučením Židovského měs-
ta s městem Jevíčkem 30. 5. 1919.

1791 Židé koupili odsvěcenou hřbitov-
ní kapli, stávající na místě č. p. 53 
a do r. 1794 postavili z materiálu 
kaple čtyři židovské domy č. p. 52, 
53, 54 a 55.

1869 (10. 9.) vyšel z „panského domu“ na 
náměstí v Jevíčku velký požár, při 
kterém v Židovské ulici vyhořely 
domy č. p. 4, 5, 6, 35, 42, 40, 39,38, 
37, 8 a 9. V domě č. p. 42 uhořeli 
přestárlí manželé Herschovi, a Solo-
mon Kappelmacher vyvázl jen s na-
hým tělem, ač měl pět dětí. Devět 
domů již znovu postaveno nebylo. 

V 19. Stol. se tam narodila Flora Brülová, 
matka hudebních skladatelů Leona, Siegfrie-
da a Richarda Fallových, dále Herman Kraus, 
vynikající dirigent /San Francisco/. 

1891  židovské obyvatelstvo Jevíčka o vol-
bách neodevzdalo ani jeden hlas pro 
české strany. 

Rabíni v Jevíčku  
1. Baruch ben Menchem- před rokem 1695.
2. Tebl, zemřel v Boskovicích r. 1734.
3. Moises Ungar do r. 1796, potom v Bosko-

vicích, kde zemřel.
4. Salomon Löw 1820-1835
5. Mose Samuel ha Kohen- Beer 1835- 

1845, předek rodiny Beerů, náměstí č. p. 
11, majitelů palírny, výrobny likérů. (Pa-
lírnu od nich koupil r. 1919 Matěj Beran 
z Biskupic.)

6. Lamberg, v druhé polovině 19. Století.
7. Nathan Zorn, přišel z Bučovic, zemřel 

1854, pochován zde.
8. Dr. Adolf Schmiedl, nejprve v Jevíčku, 

potom v Prostějově, nakonec ve Vídni.
9. Moses Löb Kessler 1847-1853
10. J. L. Kornitzer 1853-1855
11. Julius Weiss 1855-1863, potom v Poho-

řelicích.
12. Izák Weiss 1863-1899
13. Dr. David Kessler 1900-1912, potom ra-

bínem a zástupcem vrchního rabína 
v Czernowicích.

14. Dr. David Kohn 1912-1915, potom rabí-
nem ve Varazinu.

15. Matyáš Tauber 1925-1942, z Bratislavy. 
(Nar. 16. 11. 1865, zahynul v Treblin-
ce 19. 10. 1942 Bw 336. Jeho manželka 
Berta nar. 4. 3. 1880, zahynula tamtéž 
19. 10. 1942 Bw 335.)

Jevíčko a Židé v historii 1566 – 1942
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Od neděle 6. do středy 9. října se studen-
ti zúčastnili zájezdu do Štrasburku, Colma-
ru, Kostnice a Mnichova v doprovodu pánů 
profesorů Hufa a Veselky a jevíčského pana 
starosty, a to na pozvání pana poslance 
Maštálky, absolventa našeho ústavu.
První den, který jsme strávili ve Štrasburku, 
byl ve znamení evropské integrace. Nejprve 
jsme si prohlédli město, jak z perspektivy 
labutí, které jsme zastihli právě ve chvíli, 
kdy nám líně se rozhlížejíce po vodní hla-
dině dávaly najevo, jak moc jsme jim jedno 
(plavba po řece Ill), tak pěšky. Energická 
paní průvodkyně nám ukázala největší ar-
chitektonické skvosty města, jako je kate-
drála Notre-Dame, Rohanský palác nebo 
třeba útulná čtvrť plná brázděných domů, 
které se říká Petite France.
Odpoledne jsme strávili v sídle Evropské-
ho parlamentu, kde jsme se o něm dozvědě-
li zase něco nového a setkali jsme se dvě-
ma europoslanci, panem Mynářem a panem 
Vlasákem. Po krátké přednášce dostali oba 
od pana starosty malý dárek v podobě lahve 
té nejlepší, v Jevíčku pálené a přes kontrolu 

propašované slivovice.
Pak už nás čekala jenom výborná večeře 
v restauraci Gruber a přesun na hotel, který 
dostal přezdívku F0.
Následující den byl opět nabitý, tentokrát 
památkami Colmaru, ve kterém se nachází 
muzeum Unterlinden, kde jsme se seznámili 
s díly umělců jako jsou Grünewald a Nicolas 
de Haguenau. Muzeum se nachází v bývalém 
ženském klášteře, který byl kvůli francouz-
ské revoluci zrušen. Další významnou církev-
ní stavbou je kostel svatého Martina, které-
mu se ale kvůli jeho rozloze říká katedrála.
Po asi 20-minutovém rozchodu k nákupu 
suvenýrů jsme se vydali do města, kde byl 
roku 1415 upálen mistr Jan Hus a o rok 
později jeho přítel Jeroným Pražský. Za-
stavili jsme se u jejich společného pomní-
ku a chtěli jsme se podívat na místo, kde 
žil, tam jsme ale kvůli neflexibilní otevíra-
cí době nebyli vpuštěni. Mistra Jana jsme 
ale neopustili a vydali jsme se do kostela, 
kde byl odsouzen k trestu smrti žehem, 
a k domu, kde byl vězněn, z něhož je teď 
luxusně vyhlížející hotel u Bodamského je-

zera. Po večeři v italské restauraci jsme byli 
odvezeni do Švýcarska, kde na nás čekal 
nocleh v hotelu Ibis.
Poslední město, které nám zbývalo navští-
vit, byl Mnichov. Z historických monumen-
tů jsme tam obdivovali především krásu 
Nové radnice na náměstí Marienplatz, na 
jejímž průčelí je mimo jiné nádherný orloj. 
Fotbaloví fanoušci jistě ocenili návštěvu 
Allianz arény.
Po téměř nekonečné cestě jsme v brzkých 
ranních hodinách konečně přijeli plní zážit-
ků do Jevíčka a rozprchli jsme se do svých 
domovů.
Poděkování patří naší plzeňské průvodky-
ni, která se nás pokoušela obohatit o řadu 
historických i geografických zajímavostí, ři-
dičům, kteří s námi za tak krátkou dobu 
ujeli neuvěřitelných 2200 kilometrů a sa-
mozřejmě i panu Maštálkovi, bez jehož po-
zvání bychom mohli leda listovat atlasem 
a prohlížet si fotky. A také jsme velmi vděč-
ni městu Jevíčku za podporu při organizaci 
této cesty.

Michaela Fickerová, 4.A

GYMJEV NA CESTÁCH
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XIX.

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Kosmova žena Božetěcha nemusela zemřít roku 
1117, mohla zemřít už dříve, než Kosmas začal 
dělat církevní kariéru. Po smrti manželky mohl 
být přinucen k tomu, aby dodržoval celibát (žád-
nou ženu nepozná).   
Ke Kosmově původu. Jak jsem již uvedl, Kosmův 
předek měl přijít z Polska. Že by však v Kosmo-
vě těle kolovala polská krev, o tom historikové 
pochybují. Například D. Třeštík napsal (1972, s. 
41): „Kosmas přímo soptí proti Polákům a je tak 
nápadným českým ,nacionalistou‘, že je prostě těž-
ko uvěřit, že Čechy nebyly jeho vlastí, že byl pou-
ze jakýmsi polským odrodilcem. Výroky o ,polských 
hadrnících s neobřezanými pysky‘ by přece jen těžko 
mohly přijít do pera člověku, jehož otec by byl Po-
lák.“ A na straně 42: „Kosmův původ tedy zůstává 
nejasný, jasné je pouze to, že nebyl Polák.“ Jenomže 
na koho ve skutečnosti Kosmas soptí? Domnívám 
se, že na stoupence Václavovy. Václava samotné-
ho schovává za „slepce“ Měška a jeho stoupence 
nazývá Poláky. 
Nyní si všimněme příbuzenských vztahů mezi tě-
mito osobami: Jindřichem (I. a II.) - Slavníkem 
– Vojtěchem – kronikářem Kosmou – Jindři-
chem Zdíkem a jeho přítelem Jindřichem.
O vztahu Slavníka k Jindřichovi píše M. Lutov-
ský (2005, s. 46): „Legendista Bruno z Querfurtu... 
píše, že se Vojtěchův otec ,rodem dotýkal pokrevní 
linie králů a jako nejbližší vnuk se podobou blížil krá-
li Jindřichovi...‘“ (…) Uvažovalo se o obou stejno-
jmenných králích z rodu Liudolfovců, Jindřichovi I. 
i Jindřichovi II. Vzhledem k přítomnému času, který 
legendista použil, je patrně právem upřednostňován 
Jindřich II. ... Ani v jednom případě nelze uvažo-
vat o příbuzenství přímém. (…) Přímá linie příbu-
zenství je tedy nejspíše Brunovým výmyslem.“  D. 
Třeštík (1997, s. 422): „Pro Jindřicha I. mluví jen 
doslovná interpretace nepos jako ,vnuk‘. D. Třeštík 
se doslovné interpretaci  vyhýbá a Vojtěchova otce 
Slavníka nazývá  Jindřichovým blízkým příbuzným. 
Vztah Slavníka a Vojtěcha mají historikové za bez-
problémový. Vojtěch byl jedním ze Slavníkových 
synů. 
Jaký byl vztah Vojtěcha a Kosmy? Podle mne je 
možné, že vztah Kosmy k Vojtěchovi (Božejovi) 
může být naznačen jménem Božetěch (Božej + 
Vojtěch; domnívám se, že Božejem míní Kos-
mas Vojtěcha). Přečtěme si však, co píše Kosmas 
v souvislosti s českou výpravou, která z Hnězd-
na dopravila nejen Vojtěchovy ostatky, ale i za-
jatce: „...mezi nimi, žel, nešťastně zajat, byl přive-
den můj předek, v úřadě duchovním druh, podle 
své hodnosti kněz.“ Slova můj předek jsou jenom 
ve dvou z 15 zachovaných středověkých rukopi-
sů Kosmovy kroniky. Historikové soudí, že zřej-
mě nebyla v původním Kosmově textu. Nemohlo 
to však být ve skutečnosti tak, že nebyl přiveden 
Kosmův živý předek, ale že jsou míněny ostatky 
Vojtěchovy nebo ostatky někoho z pěti bratří (za 
nimiž se možná skrývají zavraždění Slavníkovci)? 
Že Kosmovým předkem byl Vojtěch nebo někdo 
s ním  příbuzný? Byl-li Kosmas potomkem Vojtě-
cha (nebo někoho z jeho bratrů), pak by mohl být 

jeho pravnukem.
Vztah Kosmy a Jindřicha Zdíka. To, že Jindřich 
Zdík byl Kosmovým synem, je nedoloženou do-
mněnkou, která vychází ze dvou Kosmových úda-
jů (III, 51). Z údaje, že roku 1123 putoval do Je-
ruzaléma Jindřich, jinak Zdík, a z následujícího 
údaje, že při návratu zemřel služebník mého syna 
Jindřicha. Tyto údaje nejsou podle historiků do-
statečné k tomu, aby se Jindřich Zdík dal bezpeč-
ně ztotožnit s Kosmovým synem Jindřichem. Že 
Zdík nebyl Kosmovým synem, se snažil dokázat 
Zd. Fiala. Podle D. Třeštíka to dokázal definitiv-
ně. D. Třeštík o tom píše (1972, s. 42): „Dokázal, 
že Jindřich Zdík pocházel z rodu, z něhož vzešel i vý-
znamný  pražský biskup Daniel (1148-1167). Zdík 
byl bratrem jeho otce Magnuse, kanovníka pražské 
kapituly, tedy Kosmova druha v této kapitule, ne 
však příbuzného. Kosmův syn Jindřich byl zřejmě 
také členem kapituly a stal se asi po otcově smrti je-
jím děkanem, tj. nastoupil na otcovo místo. S Jindři-
chem Zdíkem byli dobrými přáteli, r. 1147 spolu táhli 
na křižáckou výpravu proti pohanským Prusům, ne-
byli však nijak příbuzní.“ Někteří historikové však 
názor, že je definitivně dokázáno, že Jindřich Zdík 
nebyl Kosmův syn, nezastávají.
Pro další úvahu je jedno, zda byl Kosmovým sy-
nem Jindřich Zdík nebo jím byl Zdíkův přítel Jin-
dřich. Otázkou je, proč dal Kosmas svému synovi 
jméno Jindřich. Pojmenoval ho tak proto, že Kos-
mas byl potomek některého Slavníkova syna (Voj-
těcha či jiného). A že přes Slavníka Kosmas do-
hlédl k svému předkovi králi Jindřichovi I. nebo 
II. či k předkovi, který byl s Jindřichem I. nebo 
II. spřízněn? 
Nebo Kosmu inspiroval k pojmenování svého 
syna „německý“ císař Jindřich IV.? Kosmas (II, 
37) cituje Jindřichovo nařízení: „,...stvrzujeme 
[Jindřich] jemu [biskupu Gebhartovi] a nástup-
cům jeho výrokem naší císařské moci opět sjednoce-
ní pražského biskupství a ustanovujeme, nařizujíce 
nezrušitelně, aby se v budoucím čase neosměloval 
nižádný člověk kteréhokoli stavu nebo žádný spolek 
lidský odcizovati cokoli pražskému kostelu z jeho 
práva v svrchu označených hranicích. A aby moc to-
hoto sjednocení a potvrzení zůstala po všechny věky 
stálá a nezvrácená, proto jsme kázali napsati tento 
list, a jak jest dole viděti, vlastní rukou jej potvr-
divše, dali jsme jej přitištěním naší pečeti označiti. 
Dáno dne 29. dubna léta od narození Páně 1086, 
indikce 9., roku pak 32. kralování pana Jindřicha, 
roku císařství jeho třetího.‘ Toto znamení viděl jsem 
já [Kosmas], jak císař vlastní rukou připojil na privi-
legium pražského biskupství.“  Ke Kosmovu údaji, 
že toto viděl Kosmas na vlastní oči, se D. Třeštík 
vyslovuje skepticky  (1972, 47): „Z mnoha důvo-
dů... mu však v tomto případě nemůžeme věřit.“ 
Nebo dal Kosmas svému synovi jméno Jindřich 
po olomouckém biskupovi Jindřichovi (1096-
1099). A nemohl by potom být olomoucký biskup 
Jindřich Kosmův otec?
Kosmu jsem ztotožnil s olomouckým biskupem 
Janem II. (1104-1126). Na zakladě toho, co je 
psáno o Božetěchovi (za nímž se zřejmě skrývá 
Kosmas), soudím, že byl funkce biskupa zbaven. 
Jednou z příčin mohlo být to, že mohl mít veli-

ce kladný vztah k Velké Moravě a obzvášť k dílu 
Konstantina a Metoděje. 
Kosmas nemohl psát o Velké Moravě tak, jak by 
si přál. V době, kdy psal kroniku, nebylo vhod-
né cyrilometodějskou misi zdůrazňovat. Kosmas 
se v kronice zmínil o Svatoplukovi, stručně ocenil 
Metoděje (I, 10: „ byl pokřtěn [Bořivoj] od ctihod-
ného Metoděje“). To je snad vše, co o Velké Moravě 
Kosmas nezakrytě napsal. Více toho napsal skrytě. 
Zmiňuje se o Rostislavovi (nazývá ho však Křeso-
myslem, Křesinou, Slaviborem; M. Knapová uvádí, 
že jméno Rostislav se považuje za obdobu latin-
ského jména Krescencius). Již jsem uvedl, že po-
psal katastrofu (vichřici, povodeň), která postihla 
hradisko zvané dnes Valy u Mikulčic. Domnívám 
se, že velice zajímavě píše skrytě o Metodějovi v II, 
51: „Toho roku [1092*] bylo zatmění slunce dne 
20. září v pátek po poledni. Dne 1. října přišel ja-
kýsi lžibiskup jménem Rotpert do této země a ří-
kal, že v zemi vaskonské po mnoho let spravoval 
kostel kavelonský; a protože ho poznal náš bratr 
Osel, též Asinus zvaný, a dosvědčil, že kdysi konal 
biskupské úkony, když s ním z Uher putoval do 
Jeruzaléma, kníže Břetislav i zvolený biskup Kos-
mas vlídně ho přijali a dovolili mu po biskupsku 
konati služby boží nebo zpívání žalmů. Co více? 
Posvětil mnoho kostelů, vysvětil v březnu mnoho 
duchovních a na Zelený čtvrtek požehnal svato-
svaté křižmo.O Velikonocích přišel k němu jaký-
si duchovní, jenž byl jistě jeho podvodu vědom, 
a něco mu tajně oznámil. Kupodivu, ani kníže, 
ani zvolený biskup nemohli ho přiměti k tomu, 
aby aspoň krátký čas tu zůstal, naopak, v samý tý-
den velikonoční dal se spěšně na cestu do Saska. 
Když se však později rozneslo, že to byl lžibiskup, 
poslali jednoho z Latinů, jménem Konstantia, do 
Vaskonie. Cavaillonský biskup Desiderius dal po 
něm listem vzkázati, že tento kostel neměl nikdy 
biskupa Rotperta. Poslali též k papeži Klimento-
vi, žádajíce ho o rozhodnutí, co by se činiti mělo, 
když stav tak nejistý nastal. Ten v své odpovědi 
nařídil kostely znova světit, ale osoby, pokřtěné 
křižmem lžibiskupovým, nekřtít znova, nýbrž jen 
biřmovat, podobně že se nemají vysvěcení světit 
podruhé, nýbrž mají toliko stát mezi svěcenci při 
svěcení a pouhým vkládáním rukou přijmouti po-
žehnání. A tak rány, zasazené matce církvi od ne-
přítele, byly vyhojeny lékem spravedlnosti, když 
stav víry křesťanské spravoval papež Kliment III. 
a když Ježíš Kristus, Pán náš, s Otcem a Duchem 
svatým kraloval po všecky věky věků.“
(* Letopočet 1092 byl do Kosmova textu doplněn 
zřejmě M. Bláhovou podle letopočtu v jedné z pře-
dešlých kapitol.) V poznámce č. 43 (2005, s. 286) 
píše k časovým údajům M. Bláhová: „Datum ne-
souhlasí. 20. září roku 1092 bylo pondělí. Podle ji-
ného pramene... to byl rok 1093. Roku 1092 však 
můžeme vypočítat i z Kosmových časových údajů: 
20. září [9] v pátek [6] po poledni [12]. Slované 
počítali dny v týdnu od pondělí, v některých ze-
mích byla východiskem neděle (pátek byl 6. den 
v týdnu). Rovněž počátek dne nebyl ustálený.
Výpočet: (20 . 9 . 6) + 12 = 1092. Uvedl Kosmas 
úmyslně místo pondělí pátek, aby mu letopočet 
1092 vyšel? Z dalších údajů v textu se zřejmě dá 
vypočítat Rutpertův (Metodějův) příchod na Mo-



13Listopad 2013Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

tkalo a rád se sdílel se vším svému okolí. Sám 
žil skromně a každého prvního posílal věřite-
lům v jeho bývalém působišti menší splátky 
na dluhy nebožky manželky, aby je uspoko-
jil. Kdo jej poprvé viděl přioděného v ošun-
tělou uniformu se šavlí visící ne na boku, 
nýbrž na břiše, s neupraveným plnovousem, 
jistě by byl podle zevnějšku usuzoval, že je 
to člověk zaostalý, úplně indolentní, takřka 
negramotný. Ale byl to člověk dosti bystrý, 
šetrný, na tom si zakládal, že absolvoval ně-

kolik reálek, což bylo v tehdejší době 
u mužstva finanční stráže velikou 

vzácností. Ovládal dokonale 
jak češtinu, tak i němčinu 

a měl již odbytou komisař-
skou zkoušku. Byl národ-
ně uvědomělý, zajímal se 
o politiku, místní i ve-
řejné události, měl sice  
o nich mnohdy prapo-
divné vlastní názory, za-
filozofoval si někdy, ale 
právě proto byl ve společ-

nosti rád viděn. 
 Jinak to byl vyslovený 

flegmatik, miloval jen po-
hodlí a klid; práce mu ne-

voněla, nic jej nerozdráždi-
lo a službu hleděl ledabyle odbýti. 

Sám říkával, že tam není služba namáhavá  
a možno ji všelijak obstarati. Podle toho si 
také počínal, což mělo za následek jeho sesa-
zení. Po nějaké době stal se přece vedoucím 
zdejšího oddělení a pak si zase svou službu 
pohodlně zařídil.
 Starostí žádných si nikdy nepřipouštěl, ob-
tíže života neměly pro něho mnoho hořkosti, 
dovedl se přes ně snadno přenésti a byl vždy 
v dobré náladě. Rád se procházel na náměstí, 
v létě sedával již zrána na lavičce u sv. Jana, 
zval své známé, kteří spěchali do práce na 
pobesedování a vysmíval se jejich přednosti. 
Dávaje jim sebe za vzor, říkával: „Hleďte si 

to zařídit jako já, přidělám práci mladšímu 
kolegovi, pak zapíši do svého Tagebuchu „Be-
sorgt die Post“ a mám dopolední službu za 
sebou.“ O tom jakým vynalézavým způsobem 
si službu usnadňoval, mohl by se napsati celý 
román. 
 Přišlo-li se někdy na jeho pletichy, dove-
dl se vždy dobře promyšleným a vychytra-
lým způsobem omluvit. Nemalé potěšení mu 
působilo, dostal-li od svého komisaře nějaký 
úřední ferman, pravopisně a slohově chybný. 
Tu jej rád ukazoval svým známým, ulevuje si 
se smíchem: „Podívejte se, jakého já mám 
představeného, nedovede ani správně psát. 
Víte, to mne nejvíce dopaluje, že musím ta-
kovému oslu salutovat a stát před ním habt 
acht.“
 Netaji se tím, že nejraději koná službu v pi-
vovaře a láteřil jen, že nebyl náš pivovar zřízen 
o několik let dříve a on byl nucen docházet až 
do Opatovic na ty patoky. 
 Než čas rychle ubíhá a také jemu zapad-
la služební léta do minulosti a měl zažádati  
o penzionování, ale neměl se k tomu. Byl pak 
obeslán k okresnímu lékaři, jenž jej ze slu-
žebního jednání u nás dobře znal. Vrátiv se, 
vyprávěl nám, co pořídil. Na otázku lékaře, 
necítí-li se již služebně unaveným, odpověděl: 
„Ani dost málo, pane doktore. Kdybych mohl 
svou službu konati nadále tak jako dosud (na 
to kladl zvláštní důraz), troufal bych si slou-
žiti ještě aspoň 20 let.“ Pak se doktor tázal 
po jeho zdraví: „Pane doktore, cítím se úpl-
ně zdravým, já bych se rád dožil věku Jeho 
Svatosti papeže Lva XIII., který, jak známo, 
nedávno zemřel ve věku 93 let.“ Pan doktor 
se usmál a podal mu ruku se slovy: „Však to 
nějak vyřídíme.“
 Ano, vyřídili tak, že náš přednosta dostal 
zakrátko nečekaně „modrý arch“ a rozhodl se, 
že bude tráviti svůj zasloužený odpočinek ve 
svém rodišti Ždáře. Ve svém výpočtu se zkla-
mal, užíval penze pouze asi tři roky. 

pokračování příště

pokračování příště

 Miloval hudbu a zpěv,nikde nescházel 
a jako milý společník požíval všestranné ob-
liby.
 Za svého života měl jistě každý z nás pří-
ležitost poznati tak různé lidské po-
vahy. A tu mi přišel na paměti 
jistý člověk, jehož letora byla 
po mnohé stránce v pravém 
kontrastu s vzácnou pova-
hou bývalého důchodního 
Hegera. 
 Byl to naddozorce fi-
nanční stráže V. W., fi-
gurka to kdysi u nás 
všeobecně známá, ale 
přichází již nyní poma-
lu v zapomenutí. Nezmi-
ňoval bych se o něm, ale 
když jsem někdy v společ-
nosti známých přátel vyprá-
věl všelico zajímavého z jeho 
života, bylo proneseno mínění, že 
by se tak mnohá epizodka mohla za-
chovati pamětem, a tak bych rád o něm něco 
napsal. 
 Týž sloužil mnoho let jako finanč-
ní respicient na Slovácku, byl degradován  
a počátkem let devadesátých minulého stole-
tí přeložen na zdejší oddělení finanční stráže 
jako podřízený naddozorce. Byl již pokročilej-
šího věku, vdovcem, měl tři školou povinné 
děti, které samy vedly domácnost. Žil v zubo-
žených finančních poměrech a sváděl peněžní 
tíseň na svou zemřelou nehospodárnou, pří-
mo prý marnotrapnou ženu. Věřili jsme mu, 
neboť byl pravdomluvným, nic nedovedl utaji-
ti, ani to nejpříjemnější, co jej kdy v živote po-

ravu. K tomu je třeba mj. vědět, ve kterých dnech 
byly roku 1092 Velikonoce. 
Domnívám se, že se tato příhoda těžko mohla 
stát. Kosmas snad chtěl říci, k čemu došlo po 
vyhnání Metodějových žáků. Slunce je zde zdůraz-
něno zatměním. Slovo slunce (latinsky: slunce – 
sol, Slunce - helios) svými hláskami nápadně při-
pomíná Soluň, odkud Metoděj pocházel. Ve slově 
vaskonské je taková skupina hlásek, na kterou 
začíná jméno Konstantinopol, odkud Konstan-
tin a Metoděj na Moravu přišli. Slovo kavelon-
ský připomíná slovo slovanský. Sám Metoděj tady 
vystupuje jako lžibiskup Rotpert. Co toto jméno 
znamená, se můžeme dozvědět (pokud Rotpert 
znamená totéž co Robert) u M. Knappové (2008, 
s. 242): Robert, j. staroněmeckého původu... zna-
mená ,slávou ozářený, skvělé pověsti‘ (ze stejného 
základu pocházejí i něm. j. Ruprecht a Rupert).“ 
Náhodně jistě nepíše v této kapitole o Konstan-
tiovi. Vždyť Metodějův mladší bratr se jmenoval 
Konstantin. Rovněž náhodné nemusí být  jméno 
Kliment. Sv. Kliment byl římským papežem. Roku 

101 byl u Krymu utopen v moři. Po více jak 750 
letech jeho ostatky nalezli Konstantin a Metoděj 
(historiky je to zpochybňováno). Ostatky odvezli 
do Byzance a později je vzali s sebou na Moravu. 
Když přišli do Říma k  papeži, dali mu tyto ostat-
ky jako dar. Ani jméno Desiderius nevybral Kos-
mas náhodně. M. Knappová píše (2008, s. 143): 
„j. latinského původu (z lat. desiderium) znamená 
,toužící, dychtící, vyžádaný“. A jak víme, Konstan-
tin a Metoděj byli Rostislavem vyžádáni. Jméno 
Desiderius možná prozrazuje, jak se jmenovalo 
hradiště Valy u Mikulčic. Začátek slova Deside-
rius připomíná latinské decem ( = deset). Slovo 
deset nahraďme slovem sto. Skupinu hlásek -der- 
nahraďme skupinou -dor-. Vzniknou nám Stodo-
rany. (Stodorané byl kmen Polabských Slovanů.) 
Stod znamenalo kůl. V souvislosti s Prokopem ( 
= Metodějem) píše Kosmas o Zakolnici (za ní se 
mohou rovněž skrývat Valy u M.). (Skupina -kul- 
ve jméně Mikulčice zřejmě nemá nic společné-
ho s významem kůl.) Kosmas ze Stodoran učinil 
Stadice. Přemyslovci měli přijít do Prahy ze Sta-

dic. Ve skutečnosti snad přišel Bořivoj z Moravy 
(ze Stodoran = Valů? ) do Kouřimi (= Hradce?) 
a z Kouřimi přesídlil do Prahy. 
Jméno Břetislav připomíná jméno Rostislav. Slovo 
svatosvatý připomíná jméno Svatopluk, slovo Ve-
likonoce připomíná Veligrad nebo papeže Miku-
láše I. Velikého (858-867). Proč zdůrazňuje slovo 
zelený? I ve slovech bratr a  Asinus je skryto slovo 
zelený (zelený = lat. prasinus). Slovo osel připo-
míná slova posel, poslat.
O jménu Cyril M. Knappová uvádí (2008, s. 138): 
„... j. řeckého původu (z řec. Kyrios), vykládá se 
jako ,pán, panáček‘, popř. ,pánův‘...“ Proto Kos-
mas v této kapitole užil slovo pán. (Když v I, 13 se 
Durynk chystá zavraždit Strojmírova syna, osloví 
ho panáčku. Tím Kosmas prozradil, že Strojmírův 
= Rostislavův = Křesomyslův = Křesinův = Slavi-
borův syn se jmenoval Cyril.)
Kosmas do příběhu vložil i své jméno a slovy 
o vlídném přijetí vyjádřil svůj vztah k Metodě-
jovi.
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Obec Biskupice

Společenská 
rubrika  

říjen 2013
Z našich řad odešli

Jiří Kalita
Upřímnou soustrast.

Biskupické kaléšek 2013
V sobotu 5. října 2013 se v naší obci usku-
tečnil již 15. ročník festivalu slivovice Bis-
kupické kaléšek. Organizátoři letošního 
ročníku rozšířili kulturní zázemí a nabíd-
li návštěvníkům mimo hlavní program na 
návsi i bohatý kulturní program v are-
álu bývalého JZD, kde byl zorganizován 
řemeslný jarmark, dále expozice muzea 
historických kočárů z Čech pod Kosířem 
s doprovodným programem zakladatele 
muzea pana Obra, ukázky kovářské díl-
ny, „teplé“ kutí koně, lukostřelba, skákací 
hrad, dětská keramická dílna, výtvarná díl-
na, vojenské historické vozidla, přehlídka 
motocyklových veteránů, vystoupení Ho-
lóbkove moziky a mnoho dalšího. Nechy-
běla samozřejmě výstava u pana Valoucha, 
kde návštěvníci mohli shlédnout historii 
obce, průřez 15-ti lety Biskupického kaléš-
ku, drezíny Ivana Křivánka, malohanácký 
kroj a živé vystoupení folklórního soubo-
ru Kořeňák z Kořence. Na návsi na děti 
čekalo malování na obličej, tetování, kolo-
toč, skákací hrad, jízda s koňským spřeže-

ním a vystoupení dětí country MŠ Jevíčko. 
Každý si mohl dopřát podle svého gusta.
Abychom se dostali k podstatě festivalu 
slivovice, což je soutěž o nejlepší slivo-
vici. Celkem se do soutěže přihlásilo 52 
vzorků. Všechny vzorky byly degustovány 
odbornou porotou a vyhodnoceny násle-
dovně:
1. místo
Jana Paroulková, Velké Opatovice, dorance 
53%, rok 2009, palírna Cetkovice

Sv. Mikuláš – 
oznámení

Pozor, pozor!!! Do Biskupic letos opět 
přijede 5. prosince 2013 ve večerních 
hodinách Svatý Mikuláš se svým do-
provodem – andělem a čerty. A proto 
rodičové, máte-li zájem, aby navštívil 
i Vaši rodinu, tak nahlaste jména dětí 
v místní prodejně paní Honzírkové, 
která seznam panu Mikulášovi zašle.

Helena Neuerová, ČČK

2. místo
Josef Císař, Biskupice, meruňky 52%, rok 
2013, palírna Still Biskupice
3. místo
Zdeněk Zajíček - ovocný lihovar, Dolní 
Smržov, meruňky, 51%, rok 2013, palírna 
Dolní Smržov
4.-5. místo
Roman Krejčíř, Velké Opatovice, meruňka 
52%, rok 2013, palírna Cetkovice
Zdeněk Medek, Velké Opatovice, švestka 
53%, rok 2011, pálenice Borotín
Cenu publika získal z 52. degustovaných 
vzorků  Jan Doležel,  Biskupice, jablko 
53%, rok 2013, palírna Still Biskupice. 
Jen pro zajímavost tento vzorek se dostal 
i do  užšího výběru poroty 10. finálových 
vzorků. 
K malému výročí 15-ti let Biskupického 
kaléšku byla zpracována  brožurka 15. let 
degustací Biskupické kaléšku, kterou mů-
žete shlédnout v elektronické podobě na 
obecních stránkách www.biskupice.cz, zde 
také naleznete i výsledkovou listinu letoš-
ního 15. ročníku Biskupického kaléšku, 
stejně tak i fotogalerii.
Doufáme, že se Vám všem 15. ročník Bis-
kupického kaléšku a obohacený program 
líbil, děkujeme všem účinkujícím, vystavo-
vatelům, organizátorům, sponzorům a ná-
vštěvníkům a příští rok zase na viděnou.  

Organizační tým kéšku
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„Stezka odvahy“ – jaké to bylo?
V sobotu 19. října 2013 proběhl již 8.-mý roč-
ník „STEZKY ODVAHY“. V 18.30 hod se sešli 
všichni, co se rádi bojí, u obecního úřadu. Od-
tud se přesunuli na konec vesnice. Dana s Rad-
kou pouštěly děti po jednom, nebo po dvou do 
prudkého kopce Člupek. Romanka nabízela 
na startu dětem teplý čaj a dospělým grog na 
„kuráž“. Celá strašidelná stezka byla lemová-
na rozžatými světýlky. Cesta vedla hlubokým, 
tmavým lesem, plným dravé zvěře. Bylo možné 
potkat se s čerticí Luckou, která sbírala pod-
pisy všech, kteří kolem ní prošli. Kousek dál 

postávala lesní víla Zuzka a ta rozdávala všem 
odvážným sladkosti. Dále v lese 
skřehotali hejkalové, skřítci, tan-
čily bludičky a rusalky. Nad hla-
vami mezi větvemi poletovali 
v bílém oděvu duchové. Ale ni-
komu to nevadilo a všichni v po-
řádku došli až k cíli. 
Cílem byla lesní hospůdka „Na 
střelnici“, kde bylo připrave-
no bohaté občerstvení – párek 
v rohlíku, řezy, štrůdl, koláčky, 
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teplý čaj a pro dospělé i něco ostřejšího. Poča-
sí nám vyšlo, byla krásná „teplá“ 
noc, měsíček svítil, nikdo neza-
bloudil, nikdo nebyl odnesen dra-
vou zvěří.
Celkem se zúčastnilo 80 nebojsů, 
kteří celou stezku prošli. Rozža-
to bylo 250 světýlek (svíček) a 14 
lampiónků. Trasu hlídalo 30 dob-
rovolníků, tímto všem hlídkují-
cím děkuji.

Helena Neuerová, ČČK
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Obec Chornice

Do minulého čísla Zpravodaje se nevešel pří-
spěvek s říjnovými jubilanty a narozenými 
dětmi. Omlouváme se a zveřejňujeme nyni:

Naši jubilanti v měsíci říjnu: 
Jiří Kříž
Ludmila Motálková
Jiří Vašík
Marie Navrátilová
Marie Dürrová
Anežka Vašíková
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Tomáš Kraus
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Naši jubilanti v měsíci listopadu: 
Fiebich Luboš
Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Exkurze ZŠ a MŠ Chornice na zámku Velké Losiny 
a v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně
V úterý 17. září se žáci páté až deváté třídy  
ZŠ vydali za poznáním  historie i současnosti. 
Nejdříve navštívili zámek Velké Losiny , kde se 
seznámili s historií zámku. Zde žáky nejvíce 
zaujalo povídání o čarodějnických procesech, 
které tento zámek a okolí nechvalně proslavily. 
Po občerstvení  následovala cesta k vodní pře-
čerpávací elektrárně  Dlouhé Stráně. 
První zastávka byla v hlavní budově, kde se 

žáci pomocí audiovizuální techniky  seznámili 
s významem a činností  všech typů elektráren 
v ČR. Poté následovala cesta tunelem ve ská-
le do samotného „ srdce“ elektrárny . Exkurzi 
uzavřela prohlídka a procházka kolem  horní  
vodní nádrže. Při obchůzce poznávali naši žáci 
nejen unikátní stavebně-technickou památku, 
ale i nádhernou okolní krajinu Jeseníků. 

Ivo Vymětal

Chornická drakiáda
Dne 5. října 2013 se na fotbalovém hřišti usku-
tečnila 3. chornická drakiáda. Počasí nám přá-
lo, vítr byl tak silný, že létalo vše, co mohlo. 
Na hřišti se sešlo celkem 14 draků, mezi který-
mi mohli návštěvníci zvolit nejkrásnějšího dra-
ka. Pak už jsme povolili provázky a vypustili 
draky do oblak. Někomu drak létal více, něko-
mu méně, ale všem 
se alespoň na chvíli 
podařilo odlepit dra-
ka od země. 
Ti, kteří draka udr-
želi ve vzduchu ale-
spoň 10 minut, si 
pak odnesli diplom 
za nejdéle létající-
ho draka.  Je veli-
ce pravděpodobné, že Chornice v této disciplí-
ně drží rekord, protože jeden drak se „utrhl“ 
a možná ještě teď někde létá…
Více fotografií si můžete prohlédnout na www.
tjsokolchornice.cz

Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová

Adventní koncert 
s Nosticovým kvartetem

Obec Chornice zve 
všechny na tradiční 
adventní koncert, kte-

rý se uskuteční v ne-
děli 8. prosince 2013. 

Své umění nám opět před-
vede M. Nostitz Quartet 
z Prahy, který se řadí ke 
špičkovým hudebním těle-

sům u nás. Uslyšíme krásné melodie 
od skladatelů Antonína Dvořáka, Wolf-
ganga Amadeuse Mozarta nebo Ludwiga 
Van Beethovena. Koncert se uskuteční 
v sále kulturního domu a zahájen bude 
v 17,00 hodin. Vstupné je dobrovolné 
a pro všechny posluchače bude připrave-
no drobné pohoštění zdarma. Nenechejte 
si ujít tento krásný předvánoční zážitek.

Den pohybu 
V neděli 13. října 2013 se v Chornicích usku-
tečnil zahajovací ročník Dne pohybu. Návštěv-
níci měli možnost aktivně se zapojit do různých 
činností, které jsme na tento den připravili.
Jako první nás čekala krátká rozcvička. Poté 
následoval malý fotbalový trénink, na kterém 
jsme si mohli vyzkoušet, jak umíme ovládat 
míč.  Na Den pohybu jsme si také připravili 
netradiční tenis s overballem. Protáhli jsme se 
při gymnastice a zahráli si volejbal. 
Po polední pauze, při které jsme zdravě poo-
bědvali připravené dobroty, například cizrnový 
salát, těstovinový salát, celerovou pomazánku 
s domácím chlebem či müsli s tvarohovým jo-
gurtem, následoval florbal a ping-pong. 
Závěr patřil cvičení, které je možné v Chorni-
cích navštěvovat každý týden.  
Zumba  - pondělí 19.00 - 20.00, Cvičení s Pé-
ťou - čtvrtek 18.00 - 19.00, Jóga - čtvrtek 19.30 
- 20.30.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit dobrou 
věc a nelitovali času, který věnovali svému zdra-
ví. Rádi bychom také poděkovali obci Chornice 
za bezplatný pronájem kulturního domu, paní 
Květě Vodákové za zapůjčení sítě, cvičitelkám 
Anežce Hegerové, Petře Klvačové a Pavle Lexo-
vé za spolupráci a členům TJ Sokol Chornice, 
kteří pomohli připravit celou akci.
Více fotografií si můžete prohlédnout na: www.
tjsokolchornice.cz

Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová

Připravujeme
Obec Chornice chystá letos druhý roč-
ník akce, kterou jsme nazvali „Předvá-
noční rockování“. Předběžně jsou pozvá-
ny tyto revivalové kapely – METALICA, 
ARAKAIN a  AC/DC. Akce se uskuteční 
koncem měsíce prosince v místním kul-
turním domě, bližší informace se dočte-
te v příštím čísle zpravodaje.
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PRODEJ 
LEVNÝCH 
ODĚVŮ

paní Navrátilová
ve čtvrtek 21. listopadu 2013 

od 10:00 do 15:00 hodin 
v kulturním domě v Chornicích.

Výprodej! – kus za 20 Kč

Recyklohraní – Baterie
Naše škola je již druhým rokem zapojena do 
projektu Recyklohraní. V rámci tohoto projek-
tu plníme rozmanité úkoly týkající se recykla-
ce. Poslední úkol byl zaměřen na baterie. Při 
jeho plnění jsme luštili křížovky a čtyřsměrky, 
v nichž jsme hledali všelijaké názvy spotřebi-
čů. Součástí úkolu bylo také vyplnění a vy-
hodnocení dotazníků, ve kterých jsme dostali 
za úkol zapsat počet baterií ve spotřebičích, 
jenž používáme doma. Výsledky byly mnohdy 
překvapivé.
Zjistili jsme například, že nejvíce baterií po-
užíváme v ovladačích. Na počet žáků vyplňu-
jících dotazník, vychází skoro 3 ovladače na 
rodinu. Pouze jediná rodina ještě vlastní pev-
nou telefonní linku, jinak všichni používáme 
mobilní telefony – minimálně 2 kusy v každé 
rodině. V těsném závěsu se drží svítilny (ba-
terie), přeci jen všichni počítáme s možným 
výpadkem proudu a nutností mít elektrické 
světlo stále k dispozici. Stejně tak bez elek-
trických hraček si už snad malé děti ani ne-
umějí hrát. Na druhou stranu se naši tátové 
stále holí klasickou žiletkou, pouze jediný je 
majitelem elektrického strojku. 
Celkově nás ve vyhodnocovaných dotaznících 
překvapilo obrovské množství různých spotře-
bičů na baterie. Na jednu domácnost vyšlo 
v průměru téměř 15 spotřebičů.

Adriana Václavková, 9.tř.

Jitka Zelenková
Obec Chornice zve na komorní recitál „SA-
METOVÝ HLAS“ zpěvačky Jitky Zelenkové 
za doprovodu pianisty Pavla Větrovce. Akce 
se uskuteční v sobotu 16. 11. 2013 v kultur-

ním domě v Chor-
nicích. Zahájení je 
v 18,00 hodin. Vstup-
né ve výši 150,- Kč 
je možno zakoupit 
předem na obecním 
úřadě v Chornicích, 
nebo na místě za 200, 
- Kč.  Repertoárový 
list chystaného reci-
tálu najdete na: www.
obecchornice.cz (od-
kaz aktuality)

SDH Chornice zve na

KATEŘINSKOU 
TANEČNÍ ZÁBAVU

v sobotu 23. listopadu 2013 
ve 20:00 hodin

v kulturním domě v Chornicích
Hraje: ABC Boskovice

Obec Chornice zve všechny na zná-
mou divadelní komedii SVĚTÁCI, 
kterou v místním kulturním domě 
zahraje divadelní soubor z Brněnce. 
Představení se koná v neděli 17. lis-
topadu 2013, od 16,00 hodin. 
Vstupné: 50,- Kč, děti do 15-ti let 
25,- Kč

Divadelní představení
Dne 14. 10. 2013 přijeli 
do Chornic herci z Diva-
délka pro školy z Hrad-
ce Králové s představe-
ním Legenda V+W aneb 

Příběh Osvobozeného divadla.
Zábavnou formou dva herci představili diva-
delní hry od Jiřího Voskovce, Jana Wericha. 
V šedesáti minutách nám přiblížili ukázky 
z her Nebe na zemi, West pocket revue, Kat 
a blázen, Golem, Svět za mřížemi, aj. Sezná-
mili jsme se s nejzásadnějšími okamžiky živo-
ta a s kariérou těchto mistrů českého humo-
ru. Vystoupení bylo doplněno chronologicky 
řazenými úryvky dialogů herců. Jednotlivé 
ukázky prolínaly písničky Jaroslava Ježka: Da-
vid a Goliáš, Ezop a brabenec, Stonožka, aj.
Všichni jsme se náramně bavili. Během před-
stavení kladli herci důraz na kontakt s námi 
diváky. Letos, stejně jako loni, předvedli her-
ci úžasný výkon. V naší škole měli veliký 
úspěch a doufám, že nás opět brzy navštíví 
s novým programem. 

ZŠ Chornice, Pavlína Kopková, 9. tř.

Úspěchy 
v přespolním běhu
Již tradičně se koncem září koná v Jevíčku 
oblastní kolo přespolního běhu. I přes nepří-
liš přívětivé počasí se ho zúčastnila vybraná 
desítka žáků (4. - 9. třída) naší školy, a ne-
počínala si vůbec špatně. Vůbec nejlépe se 
umístil Petr Dospěl (9. tř.), který vyhrál spo-
jenou kategorii 8. + 9. tříd. Z děvčat si nejlépe 
vedla Aneta Elnerová (7. tř.), která skončila 
druhá. Oba běžci tak postoupili do okresního 
kola, které proběhlo o týden později v Polič-
ce. Zde se blýsknul svým výkonem zejména 
Petr, který mezi třiceti účastníky, mnohdy již 
vrcholovými běžci, skončil čtvrtý. Všem repre-
zentantům školy děkujeme za vzornou účast 
a přejeme další krásné sportovní zážitky.
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Obec Jaroměřice

„Zastavení“ v jaroměřické výstavní síni 
Tak byla nazvána výstava grafiky Karla Zemana 
a šperků Marie Uhlířové, výtvarníků-sourozenců, 
kteří strávili v Jaroměřicích část dětství a na vr-
cholu jejich umělecké činnosti se vracejí vzpomín-
kami a ukázkou jejich výsostné tvorby zpět do Ja-
roměřic. 
Jejich otec JUDr. Jaroslav Zeman převzal správu les-
ního hospodářství po smrti svého bratra Karla. Ze-
manova rodina přebývala v Jaroměřicích v lesovně 
(dnes Podlezlova vila na Nádevsí) do roku  1949. Po 
přestěhování do Brna trávily obě děti v Jaroměřicích 
prázdniny až do 14ti let. Zůstala jim příjemné vzpo-
míny až do dneška.
V pátek 18.října 2013 se sešli v podvečer přátelé vý-
tvarníků i obdivovatelé jejich vzácné tvorby.
Vernisáž skvěle zahájil dámský vokální soubor 
Pasquil z Brna, který vede Pavel Koňárek, sbormistr 
brněnského ND. Hudbou příjemně naladěni přítomní 
byli seznámeni s oběma umělci krátkou nostalgickou 
vzpomínkou na dětství a přehledem jejich následují-
cích studií,životních událostí a významných úspěchů. 
Paní Marie Uhlířová, roz. Zemanová, náročně a pre-
cizně zpracovává dřevo, kůži a jiné doplňující materi-
ály v moderní šperky. Spolupracovala po dlouhá léta 
s přední módní výtvarnicí Liběnou Rochovou a její 
neobvyklé šperky z přírodních materiálů  doplňují 

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci listopadu  
se významného životního  
jubilea dožívají:
Přidal František
Knollová Štěpánka
Oběma jubilantům přejeme  
hodně zdraví a pohody.

V měsíci říjnu se narodili noví občánci:
Ondřej Sedlák
Tobiáš Marek (Nový Dvůr)
Oběma chlapcům přejeme šťastný a radostný 
vstup do života.

Vzpomínka:
Dne 20. listopadu 2013 vzpo-
meneme smutného 5. vý-
ročí úmrtí pana Ladislava 
Trojana, vedoucího jaromě-
řické restaurace.
Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Vzpomíná manželka, děti s rodinami a zaměst-
nanci restaurace

originalitu modelů. Dodnes zdobí dekolt mnohé ce-
lebrity její dílo.
Nyní se již výtvarnou činností tolik nezabývá, neboť 
většinu času jí zabírá starost o zdejší lesní statek, kre-
rý sourozenci restituovali po rodičích. 
Pan Karel Zeman se doposud zabývá jedním z nej-
náročnějších grafických postupů, mědirytinou a hlu-
botiskem. Některé z grafických listů jsou vystaveny, 
mj.i ty, v nichž se promítá vzpomínka na Jaroměřice.
Důležitou část jeho díla tvoří medailérství. Pamětní 
medaile k významným událostem a výročím jsou vy-
soce ceněny. Zabývá se i filaterií a tvorbou známek. 
Vše tvoří s dokonalou precizností, ucelenými znalost-
mi nejen řemeslnými ale i historickými.  
Rád z Prahy zavítal zpět do Jaroměřic a pozdravil se 
tak se „starými“ známými.
Oba výtvarníky zdobí přes jejich výtvarnou velikost 
skromnost a velkorysost, kterou při vernisáži potvr-
dili. Podvečer proběhl ve velmi příjemné atmosféře, 
doplněné bohatým občerstvením.
Je velkou ctí pro malou jaroměřickou výstavní síň, že 
bude uvedena do dlouhého výčtu těch světových, kde 
jednotlivě oba umělci  vystavovali.
Výstava potrvá do 15.listopadu 2013 a bude zpřístup-
něna v době provozu knihovny. Přijďte se na chvíli 
„zastavit“.

www.jaromerice.cz

Výtvarnice a spisovatelka Kamila Skopová o lidových krojích
Už na jaře bylo dohodnut termín 25.listopad 2013 
na besedu o lidových krojích v naší republice.
Toto téma má paní Skopová dokonale zpracováno, 
neboť je přednáší vysokoškolským studentům.
Nám tedy přiblížila krajové oblečení a zvyklosti ve 
zkratce, ale názorně pomocí vlastních barevných 
kreseb. Nejvíce nás zajímal kroj hanácký, jeden 
z nejbohatších.
Malohanácký kroj ušila a předvedla jevíčská Lucie 
Staňková, která náš region prezentuje s manželem 
při významých setkáních a událostech. Přivezla s se-
bou i ukázku šitého kanafasového prádla ze své díl-
ny.
Ve druhé polovině jsme pokřtili před nedávnem vy-
danou knihu receptů „Chrudimský kuchtánek“, kte-

ré paní Skopová sesbírala. Je v ní uveden i staro-
dávný recept na mrkvance paní Leontiny Přidalové. 
Přijďte si pro něj do knihovny!
Snad v dalším setkání s milou paní Kamilou bude-
me tradiční jídla vařit a ochutnávat, ale to až příští 
rok, pokud nám ji hodný pan Zamazal, významný 
nasavrcký včelař, přiveze.

Setkání pod hvězdami
Velký průvod dětí a dospělých s rozsvětlenými dý-
němi a lampióny různorodých tvarů byl zahájen 
v 18.00 hodin před  osvětlenou, nově opravenou 
školou ve čtvrtek 24. října 2013. Děti si tajemnou 
atmosféru patřičně vychutnávaly cestou, vedoucí 
k Centru života a podnikání. Ve dvoře uložily své 
rozzářené dýně do trávníku a předvedly ještě své 
strašidelné ustrojení.
Pro rodiče Sdružení rodičů a přátel školy připra-
vilo punč pro zahřátí, na děti čekala ve výstavní 
síni paní Černohousová z prostějovské hvězdárny 
s „hvěznými“ pohádkami. Tentokrát zvolila souhvěz-
dí Orion, Býk, Pes a Kuřátka zakomponované do 
milého vyprávění s promítáním.
Sice pozornost stoprocentní nabyla, ale některé děti  
hvězdy a astronomie zajímá.
Venku na jasné obloze nám ukázala zářící souhvězdí 
pomocí laserového ukazovátka. 
Setkáním pod hvězdami jsme příjemně zahájili du-
šičkové období a podzimní prázdniny.

Kraj podpořil rozvoj 
mezinárodních vztahů

Opět po roce, tedy 5. až 7. října, jsme mezi námi 
přivítali delegaci polských hasičů, tentokrát ve vět-
ším počtu. Společně s ní přicestoval i zřizovatel 
polských jednotek hasičů na území Gminy Sieros-
zewice, tedy starosta (wójt) Gminy Czesław Ber-
kowski. Gmina Sieroszevice sdružuje celkem 18 
obcí, ve kterých se nachází 13 sborů dobrovolných 
hasičů a z nichž byla složena tato delegace. V so-
botu po příjezdu, respektive po obědě, jsme se 
hostům pochlubili naším regionálním festivalem 
a navštívili jsme známé „Biskupické kaléšek“. Bo-
hatý program a doprovodné akce vzbudili u hostů 
zájem a i kladné reakce. Druhý den jsme si v dopo-
ledních hodinách prohlédli nově zrekonstruovaný 
poutní areál na místní Kalvárii, kde nás s ochotou 
a podrobným výkladem zasahujícím až do historie 
Jaroměřic přivítal a provedl místní kněz pan Woj-
czak. Po obědě jsme se odebrali do nedalekých 
Čech pod Kosířem, kde jsme zhlédli stále se rozví-
jející obecní Hasičské muzeum, které stojí na mís-
tě dřívější továrny hasičské techniky R. A. Smé-
kal. Po té jsme navštívili v těsném sousedství se 
nacházející muzeum kočárů, které je jediné v Čes-
ké republice. I tady jsme měli štěstí na průvodce, 
kterým byl jeden z majitelů tohoto muzea a jeho 
výklad byl více než zasvěcený a velmi obsáhlý. 
Dny byly vždy zakončeny posezením a promítáním 
vzájemných fotografií a videí ze společných akcí 
našich více jak sedmiletých vztahů. V pondělí na 
rozloučení obdržel každý host pár drobností připo-
mínajících náš kraj, obec a poutní místo. 
Letošní velice úspěšná návštěva (jak byla hodno-
cena našimi hosty) mohla proběhnout zvláště díky 
grantu Pardubického kraje na posílení vzájemných 
kontaktů v oblasti hasičských sborů.  

Jan Soural, starosta SDH

Výstava ovoce, zeleniny a jiných 
zahrádkářských výpěstků

Probíhala ve dnech 26.–28. října 2013 v Domě 
zahrádkářů v Jaroměřicích. Plody, výpěstky, za-
vařeniny i bylinkový 
koutek byly vkusně 
vyaranžovány. Pod-
zimní úrodu zdejších 
zahrádkářů doplnily 
výtvarné práce žáků 
ZŠ.
Výstavu navštívilo při 
slunečné procházce 
na 60 hostů a je hod-
nocena za vydařenou.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc listopad 2013
21.10.- 15.11., v době provozu knihovny, výstavní 
síň  Centra života a podnikání (VS)
Výstava „Zastavení“ šperky Marie Uhlířové 
a grafika Karla Zemana
Zpřístupněno PO, ST  9 -11, 13 – 16, PÁ 13 – 16 
hodin, 
v případě zájmu mimo uvedenou dobu, tel: 776 552 
246, vstupné dobrovolné
3.11. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS 
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžu-
rovou
8.11. pátek, 18.00 hodin, VS
Nedokončená dálnice -Vratislav – Brno – Vídeň 
a rychlostní silnice R 43
pokračování dubnové přednášky Jiřího Vymětalíka
10.11. neděle, 14.00 hodin, Pohostinství U Trojanů
Beseda s důchodci, s pohoštěním a hudbou  Duša-
na Pávka dipl.um.
Humanitární sbírka bude probíhat v týdnu od 
11.11. do 15.11.2013 po dohodě s knihovnicí
v zadní místnosti ve dvoře CŽP, sběr vyřazeného šat-
stva aj. potřeb dle zveřejněného plakátu
13.11.středa, 10.30 hodin, prostranství před budo-
vou CŽP, VS
Znovuodhalení pamětní desky nadporučíku le-
tectva Janu Parolkovi, 
příslušníkovi 311. čs.bombardovací peruti Royal Air 
Force ve Velké Británii,
za účasti veteránů II.svět.války, příslušníků AČR 
a dalších významných hostů
15.11. pátek, 18.00 hodin, VS
Tervetuloa Suomeen – vítejte do Finska, setká-
ní s finskou studentkou, tč. na výměnném pobytu 
u nás a Renatou Štaffovou, studentkou moravsko-
třebovského Gymnázia

Na závěr besedy vyhodnocení výtvarné soutěže 
„Moje abeceda“, vyhlášené Měst.knihovnou Hodo-
nín, v níž byly oceněny práce našich čtenářů a dětí 
z družiny ZŠ Jaroměřice.
17.11. neděle, 14.00 hodin,  Obřadní síň zámku
Pasování žáků 2.třídy na čtenáře
Pokračování slavnostního odpoledne v Obecní 
knihovně s pestrým zábavným programem
20.11. středa, 18.00 hodin, VS
„Čaj o šesté“ se  Zlatuší Knollovou, čajová cesta 
po Srí Lance 
beseda s ochutnávkou pravých sypaných čajů a je-
jich prodejem.
22.11. pátek, 15.00 hodin, VS
Vyrábíme adventní věnečky a jiné ozdoby s Ve-
ronikou Šabatkovou, výtvarná dílna pro děti  a do-
spělé, větvičky budou zajištěny, korpusy, přízdoby, 
popř. drátky a tavicí pistoli si přineste s sebou
23. 11. sobota, 9.00 hodin, VS
Výtvarná dílna patchworku - šití tašky
30. 11. sobota, 9.00- 13.00 hodin, VS a prostory 
dvora CŽP
ADVENTNÍ JARMARK, nabídka řemeslného 
a spotřebního zboží a potravinářských výrobků, 
ochutnávka dobrot ze zabíjačky 

Připravujeme:
1.12. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžu-
rovou
6.12. pátek, 15.00 – 17.00 h, knihovna
Mikulášské  půjčování s čertem a andělem s ma-
lou nadílkou, možná i s pohádkou
14.12. neděle, odjezd autobusu 5.50 h Biskupice, 
6.00 h Jaroměřice, 6.10 h Jevíčko

Zájezd do ADVENTNÍ PRAHY s průvodcem Ja-
nem Valíčkem,
dopoledne prohlídka kulturních památek pražské 
metropole, odpoledne v případě zájmu individuální 
program, návrat cca ve 22.00 h, přihlášky s předpo-
kládanou cenou 350,- Kč v knihovně  
9.12. – 20.12., VS
Tradiční výstava Betlémů, ze sbírky svitavského 
muzea, řezbářů a výtvarníků z okolí,
(výstava může být obohacena i Vaším betlémem, po-
kud by jste ho mohli  propůjčit)
 zpřístupněno v době provozu knihovny, vstupné 
dobrovolné
PO, ST  9-11, 13 – 16,  PÁ 13 -18

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP
Pondělky  15.00 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Pe-
trou Hanouskovou, v ordinaci CŽP 
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v or-
dinaci 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. 
Slavíčkovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h
Případné změny budou oznámeny kontakty Obecní 
knihovna 546 604 183, 461 325 300, 776 552 246 
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz 

Týden knihoven  od 30. 9. do 13. 10. 2013 v Jaroměřicích
Měl výjimečně čtrnáct dnů, neboť se vše do jednoho 
týdne „nevešlo“.
Akce tak měly lepší plynulost a každá z nich mohla 
oslovit zvolenou věkovou skupinu.
Především děti chtěla knihovna oslovit, a to jednak 
pestrou nabídkou knih a jednak představením méně 
známých spisovatelů. Za těmi menšími přijel pan Jan 
Opatřil (30.9.)s knihou Kapřík Metlík, která má už 
dnes další dvě pokračování. Starším žákům ZŠ se 
představila paní Marka Míková (8.10.). Posluchače 
zaujala hned od začátku kamarádským přístupem, 
zajímavými ukázkami z knih, ale především hrou na 
klávesy a líbivým zpěvem. Improvizovaná dramatizace 
„Mrakodrapů“ kdy se domy pomocí dětí rozhýbaly, 
byla nejlepší tečkou. Předškolní děti zase hledaly mezi 
leporely cestu do knihovny ve výstavní síni (2.10.). 
Prostřednictvím říkadel, písniček, dokonce i tanečků 
knihovnu opravdu našly a věřme, že už ji nikdy neza-
pomenou, zvl. když byly obdařeny leporelem od spol. 
Euromedia Group. Tvořivé slečny si vytvořily společně 
s Lenkou Greplovou(4.10.) dáreček z FIMOhmoty – 
ozdobu na lžičku ve tvaru sovičky- na míchání čaje při 
četbě... Pro příznivce dalekých krajů byla uskutečněna 
cestopisná přednáška (4.10.)s Mgr.Karlem Kocůrkem 
„Indiáni amerických prérií“, zpestřená ukázkou i hrou 
na tamní hudební nástroje. Kurz paličkování s lektor-
kou ing. Ivou Vanžurovou probíhá pravidelně 1x za 
měsíc, tentokrát i v Týdnu knihoven (6.10.). Zájezd 
do Moravského divadla v Olomouci patří také 2x do 
roka do kulturní náplně knihovny.  Komedie „Když 
se zhasne“pobavila všechny účastníky (8.10.). Oče-
kávanou návštěvou byla spisovatelka Irena Fuchsová 
(11.10.), která strávila v Jaroměřicích celý den a pod-
večerní  příjemnou besedou pobyt ukončila. Závěrem 
Týdne knihoven bylo i ukončení měsíc probíhající 
výstavy, připomínající 300leté výročí poutního místa 

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

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

ního zasedání
3. hospodaření obce za leden - září 2013
4. Rozpočtové opatření č. 7 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o 421 040 Kč 
5. prodej parcely p.č. 466 o výměře 273 m² Spole-

čenství vlastníků jednotek, Jaroměřice 366, pro-
dejní cena stanovena ve výši 2 730 Kč. Náklady 
spojené s kupní smlouvou a zápisem nemovitosti 
do katastru hradí kupující.

6. záměr prodeje pozemku p.č. 507/31 o výměře 
978 m²

7. odpis nedobytných pohledávek ZŠ Jaroměřice 
v celkové výši 3 606 Kč dle zápisu

8. záměr koupě pozemku PK 2285/1 o výměře 10 
804 m²

9. nákup sestavy vývěsních tabulí 5x100x100 cm 
oboustranné se stříškou

10. zhotovení informačního panelu Jaroměřice 800 x 
710 mm dle přiložené nabídky

11. mandátní smlouvu č. 2013_1178 s OHGS s.r.o., 
Ústí nad Orlicí na zajištění zadavatelské činnosti 
v rámci zadávacího řízení na projekt Stavební 
a dispoziční úpravy Mateřské školy Jaroměřice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
12. žádost pana Miroslava Hlouška, bytem Jaroměři-

ce 385 o koupi pozemku p.č. 507/31

36. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 9. 10. 2013 
13. závěry z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Jaroměřice za rok 2013
14. znovuodhalení pamětní desky štábnímu kapitá-

novi Janu Parolkovi 13.11.2013
Zastupitelstvo obce ukládá:
15. starostovi obce podepsat Kupní smlouvu se Spo-

lečenstvím vlastníků jednotek na prodej parcely 
p.č. 466

16. starostovi obce informovat  Sbor dobrovolných 
hasičů Jaroměřice, že obec již nebude využívat 
jejich služby k prohrnování a posypu vozovek 
a veřejného prostranství 

17. starostovi obce podepsat Smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě s firmou Chornická z.o.s., a.s., 
Chornice dle zápisu

18. starostovi obce podepsat smlouvu s firmou Ven-
dula Kyščiaková – zámečnictví, Dvorská 336/7, 
78901 Zábřeh na výrobu sestavy 5x100x100 cm 
oboustranné se stříškou

19. starostovi obce podepsat smlouvu s firmou ART 
reklama s.r.o., Pražská 1099/789, 6796 Letovi-
ce na dodání informačního panelu Jaroměřice 
800x710 mm

20. starostovi obce podepsat mandátní smlouvu 
2013_1178 s OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí

21. zastupitelům připravit do příštího jednání pod-
klady pro tvorbu rozpočtu obce na rok 2014

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Kalvárie. Hosty plně obsazenou výstavní síň (13.10.) 
seznámil Mgr.Michal Schuster s dalšími historickými 
informacemi o Kalvárii, ve druhé polovině Jan Lex-
man promítl fotodokumentaci z obou významných le-
tošních poutí, nichž se zúčastnili i významní církevní 
představitelé. Společně s panem starostou byla doda-
tečně pokřtěná brožůra autora M. Schustera 300 let 
Kalvárie v Jaroměřicích.
Potěšující je, že právě o tomto Týdnu byl letos zare-

gistrován 300. čtenář, a z tohoto počtu dosáhl počet 
dětí rovnou stovku.
Knihovna děkuje touto cestou za podporu Obci 
Jaroměřice a Ministerstvu kultury, z jehož grantu 
„Knihovna 21.století“mohly být některé akce usku-
tečněny.
Samozřejmě Týdnem knihoven pestrost programu 
nekončí, o dalších událostech v té jaroměřické se 
můžete dozvědět na www.jaromerice.knihovna.cz.
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Nabízím k pronájmu prodejnu na ulici Kostelní č. 39 v Jevíčku. Prodej-
na se nachází na rohu náměstí . Plocha prodejny je 120 m2 + sklad 40 m2 . 

Volné prostory od ledna 2014 . Cena dohodou . Mobil: 728 128 036 .

Stěhování.  Tel. :  733 165 144.

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.

VYKOUPÍME, CO VÁM ZAVAZÍ NA PŮDĚ
Bazar nejen nábytku Jevíčko

v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)
Otevírací doba: 

Jevíčko St-Čt-Pá 11:00-17:00, So 9:00-12:00
Jaroměrice Út-St-Čt-Pá 12:30-18:00, So 9:00-12:00

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

Pronajmu byt 2 + 1 v rodinném domě v Jevíčku. Tel.: 602 751 543.

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře budovy
Třebovská 809, Jevíčko (Hruška). Prostory 20 m2 – 60 m2, 
možno i spojit. Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, 

výrobní činnost, ordinace, … Telefon 602 751 543.

Restaurace na Dvorci 
(Mrtvola)

pořádá zvěřinové hody
ve dnech 22.–23. 11. 2013.

Srdečně Vás zve kolektiv restaurace.


