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Fotoaktuality

Oslava 10. let dobrovolných  
hasičů Pardubického kraje

Pozdrav od Otce Jana

Klášter v novém

Předvánoční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a již tu máme opět před-
vánoční čas. Léto bylo krásné, teplé a dlouhé 
a tak doma jsme nemuseli ještě pořádně zatopit. 
Prvním takovým svátečním impulsem bylo do-
pravení vánočního stromu na Palackého náměs-
tí. Letos jsme to měli jednodušší. Stříbrný smrk 
cestoval od sběrného dvora Okružní IV. a Br-
něnskou ulicí na náměstí. Strom byl svému oko-
lí nebezpečný a na základě povolení byl skácen. 
Spolu s pracovníky města a dalšími firmami se 
podařilo strom bezpečně zasadit do připravené-
ho otvoru. Celý týden probíhá zdobení tak, aby 
v neděli mohlo dojít ke slavnostnímu rozsvěcení. 
Kdo měl štěstí, tak svítící strom již mohl vidět, 
a to večer nebo ráno při kontrole osvětlení. Vždy 
říkám, že světlo z vánočního stromu by mělo být 
nositelem klidu a pohody do všech domácností. 
Celý prosinec je opravdu nabitý programem pro 
všechny věkové kategorie. Když jsem to spočí-
tal, tak je jich přes 20. Vše bude odstartováno 
v neděli ve 14:00 hod. první adventní nedělí, 
která má název „Dárečková“. Poslední akcí bude 
novoroční přípitek na Palackého náměstí před 
budovou MěÚ. Pozvánky na jednotlivé akce na-
jdete uvnitř zpravodaje, na internetových strán-
kách města Jevíčka nebo na kabelové televizi. 
V loňském roce měl svoji premiéru Vánoční jar-
mark. Chtěli bychom i v roce letošním pokračo-
vat v této nové tradici a ve stejném stylu s drob-

nými obměnami akci uspořádat. Můžete se těšit.
Hodnocení uplynulého roku připravujeme do 
lednového zpravodaje.
Všem občanům Města Jevíčka bych chtěl touto 
cestou popřát klidné a pohodové vánoce a hod-
ně úspěchů v roce 2014.

Ing. Roman Muller, starosta

Starosta města  
a zastupitelstvo města Jevíčka

srdečně zvou občany  

k novoročnímu přípitku
31. 12. 2013 od 18:00 hod.

na Palackého náměstí  
před budovou Městského úřadu.

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
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MUDr. Jana Trčková
oznamuje, že ve dnech: 23.12., 
30.12.,a 31.12 2013 neordinuje 

DOVOLENÁ

Informace SITA CZ 
o změně svozu 

komunálního odpadu
pro Zadní Arnoštov a Mařín  

na Silvestra 2013
Z důvodu toho, že na svozový den 
v úterý 31. 12. 2013 vychází Silves-
tr, bude svoz komunálního odpadu 
v Zadním Arnoštově a Maříně prove-
den v náhradním termínu v pondělí 
30. 12. 2013. Nezapomeňte prosím 
v uvedený den přistavit svozové ná-
doby, děkujeme. 
Pondělní svozy pro Jevíčko a OLÚ 23. 
12. a 30. 12. 2013 zůstávají beze změn.

Petr Lorenc, operátor SITA CZ

Město Jevíčko ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Jevíčko
vyhlašuje 3. ročník soutěže 

Vánoční Jevíčko

Provoz během vánočních svátků

o nejhezčí vánoční světelnou a nesvětelnou 
výzdobu bytů a rodinných domů v kategori-
ích:
1. vánoční světelná výzdoba oken, balkónů 
bytů, rodinných domů a předzahrádek
2. vánoční nesvětelná výzdoba oken, balkónů 
bytů, rodinných domů a předzahrádek
Pravidla soutěže:
Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyva-
telé města Jevíčko a místní části Zadní Arnoš-
tov. Přihlášku do soutěže lze zaslat nejpozději 
do čtvrtka 19. 12. 2013 elektronickou formou 
na e-mail: infojevicko@seznam.cz nebo poš-
tou či osobně na adresu: Informační centrum 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. 
E-mail nebo obálku označte heslem: Soutěž 
„Vánoční Jevíčko 2013“.
Součástí přihlášky bude:
•	 jméno a příjmení soutěžícího s adresou 

trvalého případně přechodného pobytu 

a kontaktem
•	 fotografie vánoční výzdoby s uvedením ka-

tegorie, data pořízení snímku a adresou fo-
tografované nemovitosti (bytu)

Výherci v obou kategoriích se mohou těšit na 
odměny ve výši:
1. místo  3 000 Kč
2. místo 2 000 Kč
3. místo 1 000 Kč
Hodnotící komise bude složena z členů rady 
města a pracovnic TIC. Vánoční výzdoba bude 
ohodnocena nejen na základě zaslaných foto-
grafií, ale také formou osobní prohlídky, kte-
rá proběhne v období vánočních svátků – tj. 
v pátek 27. 12. 2013.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na inter-
netových stránkách města a v Jevíčském zpra-
vodaji.

Mgr. Miroslav Šafář
Turistické informační centrum Jevíčko 

Praktiční lékaři:
20. 12. pátek ordinuje Dr. Trčková 7–12
   Dr. Šedrlová 7–12
23. 12. pondělí ordinuje Dr. Šedrlová 7–11
27. 12. pátek ordinuje Dr. Trčková 7–12
30. 12. pondělí ordinuje Dr. Křížová 7–12
31. 12. úterý ordinuje Dr. Křížová 8–11
Žádáme pacienty, aby si pravidelnou medikaci 
zajistili včas.
Během vánočních svátků je ordinace určena 
pro akutní případy. Děkujeme.
MUDr. Šedrlová dále upozorňuje, že od 1. 1. 

Informace pro žadatele o příspěvek v rámci 
Grantového systému města Jevíčko v roce 2014

Vážení žadatelé,
občanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, církevní právnické osoby, školské 
právnické osoby nezřízené městem, zájmová 
sdružení a jiné neziskové organizace se síd-
lem v Jevíčku nebo kontaktním místem na 
území města mohou požádat o příspěvek 
na akce pořádané v roce 2014 nejpozději do 
31. 1. 2014. Na žádosti doručené na podatel-

nu MěÚ Jevíčko v pozdějším termínu nebude 
brán zřetel.
Bližší informace ke grantovému systému pro 
rok 2014 včetně aktuálního formuláře žádosti 
jsou zveřejněny na webových stránkách měs-
ta – v odkazu Grantový systém města Jevíčko. 
V uvedeném odkazu je též zveřejněn přehled 
čerpání grantů v roce 2013.

Mgr. Miroslav Šafář

2014 každý 1. pátek v měsíci neordinuje 
(z důvodu navýšení administrativy).

Interní ambulance MUDr. Alena Blahová:
DOVOLENÁ 16. 12.–27. 12. 2013.
30. 12. a 31. 12. 2013 se ordinuje.
Zástup za internu – akutní stavy MUDr. Zu-
zana Šedrlová.

MUDr. Jana Nádeníčková:
NEORDINUJE 23. 12., 30. 12. a 31. 12. 2013.
Akutní případy ošetří MUDr. Hájek ve svých 
ordinačních hodinách (ordinace Palackého 
nám. 20, Jevíčko), mobil: 739 318 388.

Město Jevíčko, RC Palouček,  
Mateřská škola Jevíčko pořádají

VYPOUŠTĚNÍ 
BALONKŮ S PŘÁNÍM 

JEŽÍŠKOVI
Kdy: 13. 12. 2013

Kde: Mateřská školka

Program:
15,15 – výdej balonků

15,30 – vypouštění balonků
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 36. 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 36. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: 
sál Zámečku, U Zámečku 451, Jevíčko 
Doba konání: 
11. 12. 2013 od 16:00 h
Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu
 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka 

č. 8 na rok 2013

 7) Návrh rozpočtu na rok 2014
 8) Plánované investiční a neinvestiční akce 

v Jevíčku v roce 2014
 9) Zpráva kontrolního výboru za období 6.–

11. 2013 
 10) Prodej nemovitostí v majetku města
 11) Korespondence, různé
 12) Diskuse
 13) Usnesení

V Jevíčku dne 22. 11. 2013

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

Usnesení z 35. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 3. listopadu 2013

35/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín 
Staněk, Pavla Konečná, Ing. Kamil Stopka,
b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 
č. 7,
d) grantový systém Města Jevíčka na rok 2014, 
e) přílohy č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o sběru, svo-
zu a odstranění odpadu č. 103000213 ve zně-
ní pozdějších dodatků mezi Městem Jevíčko 
a společností SITA CZ, a. s., Divize JIH, Drčko-
va 2798/7, 628 00 Brno (identifikační list, spe-
cifikace služeb a ceníky pro rok 2014),
f) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 
4/2013, o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2014,
g) doplnění inventarizační komise PBH měs-
ta Jevíčka o dva členy dle zákona č. 563/1991 
Sb., novými členy se stali Ing. Jaroslav Zezula 
a Mgr. Jiří Janeček,
h) nákup vybavení Městské knihovny v Jevíčku 
dle zápisu v celkové částce 106.620 Kč v rám-
ci projektu „Modernizace knihovny“, registrač-
ní č. 13/019/41200/158/002100 realizovaného 
z dotace Programu rozvoje venkova při dodrže-
ní zásad SZIF pro nákup jednotlivých kompo-
nentů, které jsou pro čerpání dotace závazné, 
i) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Městem 

Jevíčko a SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., Ja-
rošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec ze 
dne 23. 8. 2013 z důvodu změny bankovního 
spojení nyní vedeného účtu u Unicredit Bank 
Czech Republic, a. s. Ostatní ujednání kupní 
smlouvy zůstávají v platnosti beze změn,
j) směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a společností AVEKO Servomotory, s. r. o., 
směnu nově zaměřených pozemků p. č. 4221/4 
(352 m2) a p. č. 4222/2 (226 m2), oba v k. 
ú. Jevíčko-předměstí v celkové výměře 578 m2 
v majetku Města Jevíčka za pozemky p. č. st. 
1013/5 (108 m2), p. č. 530/121 (28 m2), p. č. 
5452/6 (272 m2) a p. č. 5452/7 (134 m2), vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí v celkové výměře 542 
m2 v majetku společnosti AVEKO Servomotory, 
s. r. o. a úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč,
k) zřízení fondu rozvoje bydlení (FRB) ve výši 
33.000 Kč,
l) půjčku z FRB panu Ladislavu Lamačovi, 
Křivánkova 102, Jevíčko na opravu fasády ve 
výši 30.000 Kč,
m) cenu stočného pro rok 2014 ve výši 30,00 
Kč/m3 vody vč. DPH za podmínky uvedené 
v zápisu,
n) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko 
a Ing. Antonínem Olšinou, Spálenec 185/III, 
566 01 Vysoké Mýto na projektovou dokumen-
taci „Turistická rozhledna Kumperk“, 
o) pronájem rybníku na pozemku p. č. 5328 
a pozemků p. č. 5328 – vodní plocha, p. č. 5338 
– ostatní plocha a p. č. 5325 – trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí Českému 
rybářskému svazu – Místní organizaci Jevíčko, 
Barvířská 110, Jevíčko za cenu 21.000 Kč/rok 

na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018,
p) prodejní cenu nemovitosti č. p. 348 v k. ú. 
Jaroměřice ve výši 250.000 Kč,
35/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 

a) zapisovatelkou zasedání Jaroslavu Jeřábko-
vou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu 
a Vojtěcha Hebelku,
35/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :

a) zprávu o činnosti SPOZ, 
b) poděkování ředitele ZUŠ Jevíčko Městu Je-
víčko za schválené předfinancování projektu 
„Zkušebna regionálních souborů a orchestrů 
v ZUŠ Jevíčko“, který byl spolufinancován pro-
střednictvím SZIF ČR,
c) cenu vodného pro rok 2014 ve výši 
33,50 Kč/m3 vody vč. DPH,
35/4  Zastupitelstvo   o d v o l á v á : 
a) člena kontrolního výboru pana Petra Spáčila 
na vlastní žádost,
35/5  Zastupitelstvo   v o l í : 
a) člena kontrolního výboru pana Petra Nárož-
ného,
35/6  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
a) radu města jednáním o prodejní ceně po-
zemků v areálu HZS Jevíčko, 
35/7 Zastupitelstvo r u š í : 

a) bod usnesení 14/1 písm. k) ze dne 18. 1. 
2012 – ZM schvaluje prodejní cenu nemovitosti 
č. p. 348 v k. ú. Jaroměřice ve výši znaleckého 
posudku t. j. 282.370 Kč.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 78. schůze 
Rady města Jevíčka

konané dne 7. října 2013
1/78 Rada pověřuje IT provedením šetření 
na ul. Pivovarská za účelem zjištění závady ma-
jící za následek propad komunikace,

2/78 Rada schvaluje CN firmy Gerbrich, 
s. r. o., Nádražní 106, Velké Opatovice na pro-
tihlukové dveře do tanečního sálu a učebny 
zpěvu pro ZUŠ Jevíčko za částku 27.368 Kč 
vč. DPH,
3/78 Rada schvaluje bezplatné poskytování 
tělocvičny ZŠ Jevíčko k utkáním a turnajům 
ve stolním tenisu pro SK Pinec Jevíčko v ter-
mínech dle zápisu,

4/78 Rada schvaluje přijetí dotace Minister-
stva životního prostředí na akci: „Snížení imis-
ní zátěže na území města Jevíčko“ v celkové 
výši 2.224.728 Kč,
5/78 Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace v po-
žární ochraně na výdaje JSDH obce pro rok 
2013 – za odstraňování následků povodně 
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Usnesení z 80. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 4. listopadu 2013
1/80 Rada pověřuje správce sítě zajištěním 
cenových nabídek na vytvoření redakčního 
a informačního systému města k přehlednému 
vedení kulturních akcí města,
2/80 Rada schvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy na garáž v k. ú. Jevíčko-město pro 
Gymnázium Jevíčko do 31. 12. 2014,
3/80 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 1267/45 (2065 m2) – ostatní plocha v k. 
ú. Jevíčko-předměstí,
4/80 Rada uděluje souhlas s vypuštěním 
rybníku „Gydle“ z důvodu jeho vyzimování 
a schvaluje pronájem pozemku p. č. 5467 – 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí České-
mu rybářskému svazu – Místní organizaci Jevíč-
ko, Barvířská 110, Jevíčko za cenu 2.000 Kč/rok 
na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018,
5/80 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností Seznam.cz, a. s., Radlická 
3294/10, 150 00 Praha 5 na neplacenou formu 
inzerce na serveru uvedené společnosti,
6/80 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka 
v deníku VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., za část-
ku 3.500 Kč,
7/80 Rada pověřuje IT zajištěním odstranění 
oprav po provedené revizi komínů v objektech 
dle zápisu,
8/80 Rada schvaluje plán inventur na rok 
2013 se stanovením termínů a inventarizačních 
komisí,
9/80 Rada schvaluje CN firmy Koudelka-ko-
minictví, s. r. o., Sušice 148, Moravská Třebo-
vá na vyfrézování a vyvložkování komínového 
průduchu nerezovou vložkou v bytě č. 4 na ul. 
Křivánkova 98 za částku 22.500 Kč bez DPH 
z rozpočtu PBH města Jevíčka.
Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 79. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 21. října 2013
1/79 Rada schvaluje dopravně provozní řád 
vozidel JSDH Jevíčko s účinností ode dne 
schválení,
2/79 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na do-
dávku a montáž otopného tělesa do bytu na 
ul. K. Čapka 782 za částku 4.294 Kč bez DPH 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

3/79 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 30.000 Kč pro T. J. SK Je-
víčko – oddílu kopané na provoz z rozpočtu 
města,
4/79 Rada schvaluje přidělení bytu č. 8 na 
ul. K. Čapka 783 žadatelce dle zápisu na dopo-
ručení komise bytové a sociální,
5/79 Rada schvaluje výrobu reklamních 
předmětů města do částky 20.000 Kč,
6/79 Rada schvaluje doplnění smlouvy o vý-
půjčce mezi Městem Jevíčko a Podnikem byto-
vého hospodářství města Jevíčka údajem o výši 
hodnoty vypůjčeného majetku,

7/79 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s .r. o., Třebovská 431, Jevíčko k vý-
měně plynového kotle v bytě č. 1 na ul. M. Mi-
kuláše za částku 27.410 Kč bez DPH z rozpočtu 
PBH města Jevíčka,
8/79 Rada pověřuje starostu a pracovnice 
TIC Jevíčko vytvořením jednotného informač-
ního systému města tak, aby se různé kulturní 
akce nekryly s akcemi jiných subjektů,
9/79 Rada pověřuje starostu jednáním s do-
pravci ve věci parkování autobusů na Palackého 
náměstí.   
Ing. Roman Müller, starosta

v červnu 2013 ve výši 189.437 Kč z rozpoč-
tu Pk,
6/78 Rada schvaluje nabídku České pojišťov-
ny, a. s., na uzavření pojistné smlouvy na po-
jištění movitých věcí zejména městského mobi-

liáře v k. ú. Jevíčko-město pro případ krádeže 
a loupeže, na živelní škody a náraz dopravního 
prostředku za částku 2.858 Kč ročně,
7/78 Rada schvaluje úhradu částky 9.997,20 
Kč bez DPH firmě Kompletní podlahářské prá-

ce Petr Bombera, Jaroměřice 393 za položení 
PVC v bytě č. 3 na ul. Soudní 57 z rozpočtu 
PBH.
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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SKAUTSKÁ EXPEDICE

Pinec spojuje a vytváří osobnosti...

Švédsko – země jezer a dobrých lidí
K životu roverů, tedy odrostlejších skautů, pa-
tří také výpravy do dalekých zemí plné dobro-
družství, vzrušení a poznávání cizích kultur.  
V letošním roce jsme úspěšně podstoupili 
velkou výzvu; cílem prázdninového putování 
bylo Švédsko – země lesů, jezer, Saabů a Ikey.
Expedice byla zahájena 28. července v Jevíč-
ku. Sešlo se zde dohromady osm odvážlivců, 
z nichž byly dvě zástupkyně něžného pohla-
ví. Přípravy na dlouhou cestu vrcholily, znovu 
se kontrolovala výzbroj, 
dokumenty i techni-
ka. Následujícího dne 
jsme se vypravili na 
cestu dvěma auty. Po 
desetihodinovém pře-
jezdu Německa jsme 
přijeli do přístavu Sass-
nitz, kde na nás již če-
kal trajekt. Pro mnohé 
byla cesta nákladní lodí 
prvním podobným zá-
žitkem v životě. Po čty-
řech hodinách plavby 
jsme konečně spatřili 
břehy Švédska, první cíl 
naší mise byl splněn.
Času nebylo na zbyt – 
třináct dní uteče jako 
voda, z toho strávíme 
dva dny příjezdem a od-
jezdem. Z přístavního 
města Trelleborg naše 
cesta směřovala podél pobřeží na východ. Ze-
mědělská krajina plná políček, plotů a stád 
krav zatím nenaznačovala severskou drsnost. 
Nebýt toho, že moře bylo stále nadosah, mohl 
by si člověk pomyslet, že snad ani neurazil ti-
síc kilometrů.
Třetí den se směr naší cesty změnil, konečně 
jsme zamířili na sever. Poznali jsme mnohá 
historická města, jejichž centra se snad po pět 
set let nezměnila. Kámen, cihly a dřevo byly 

SK Pinec Jevíčko chce prezentovat stolní te-
nis zejména na půdě domácí herny, vypsáním 
a realizací devíti soutěžních dnů. Mladí hráči 
a jejich rodiče mají možnost poznat atmosféru 
turnajů a společného setkání několika věko-
vých kategorií společně. Svým způsobem jsme 
originální právě ve složení našich hráčů, do-
minují sourozenecké dvojice: například souro-
zenci Semanovi, Vrbičtí, Novotní, Müllerovi, 
Španielovi a rýsují se poznatky, že k stávají-
cím mladým členům SK přibudou i jejich sou-
rozenci. Práci s mládeží nám velmi významně 
usnadní podpora našich partnerů - zejména  

materiály, které nás po celou cestu neopustily. 
V žádném případě nebylo možno opomenout 
ostrov Öland s nejvyšším majákem Švédska 
Dlouhým Janem a vyhlášenou ptačí rezerva-
cí. Pomalu jsme se již blížili ke Stockholmu, 
jehož průzkumu byl věnován celý jeden den. 
Zde jsme krom prohlídky města poprvé na-
vštívili pravou švédskou Ikeu, čímž se splnil 
životní sen některých účastníků. 
Nejsevernějším bodem dosaženým naší výpra-
vou bylo město Uppsala, v němž stojí nejstarší 

severoevropská univer-
zita i známá katedrála. 
Čas vyměřený pro naši 
expedici již z poloviny 
vypršel, proto se směr 
cesty opět stočil k jihu, 
tentokrát po západní 
hranici. Jízda kolem nej-
většího švédského jezera 
Vänern nám trvala dva 
dny a na jejím konci byla 
povinná zastávka v měs-
tě Trollhätten – v muzeu 
značky Saab. Zbývající 
dny byly nabity prohlíd-
kami měst (např. Land-
skrona, Malmö aj.), 
procházkami krásnou 
přírodou, koupáním se 
v moři, a také nabírá-
ním sil na cestu domů.
Dvanáctý den večer 
jsme se opět nalodili 

na trajekt a pluli nocí k Německu. Závěrečný 
přesun do republiky proběhl bez větších potí-
ží. Přijeli jsme unavení, ale také plní zážitků, 
zkušeností a hlavně zocelení všemi překona-
nými překážkami. Cesta to nebyla jednodu-
chá, ale rozhodně stála za vynaložené úsilí. 
Ostatně věřím, že to není naposled, co jsme 
tuto severskou zemi navštívili.

Mgr. Josef Nešpor
88. oddíl RS „Tečka“ Jevíčko 

vedení města Jevíčka, zástupci ZŠ Jevíčko 
a někteří velmi aktivní rodiče. Velkým příno-
sem pro SK Pinec Jevíčko je náš hlavní mece-
náš pro sezonu 2013/2014 firma GERBRICH  
Velké Opatovice. 
Závěr kalendářního roku 2013 oslavíme již 
tradičním setkáním hráčů, dětí, rodičů, pra-
rodičů a samozřejmě všech ostatních přízniv-
ců stolního tenisu v neděli 22. prosince 2013 
ve 13,00 hod. v malé tělocvičně ZŠ Jevíčko. 
„Vánoce, disko, pinec, karneval“ se na vás 
těší.

Oldřich Zecha

TJ  Jevíčko zve všechny příznivce originální-
ho přivítání nového roku 2014 na 

Novoroční 
Žlíbeckou koupel III

Tato akce se uskuteční 
ve středu 1. 1. 2014 ve 14 hod. 

Sraz účastníků od 13.30 do 14.00 hod.
K dispozici budou prostory haly TJ a pro ne-
trénované účastníky možnost využití sauny. 
Na závěr posezení v restauraci a občerstvení.
Doporučuje se župan, osuška, plavky, obuv do 
vody.
Účast na vlastní nebezpečí a ve střízlivém 
stavu!!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO, 
SRPS při ZŠ, ZUŠ Jevíčko

si dovolují Vás pozvat na

XIV. PLES
pátek 10. ledna 2014 

ve 20:00 hod.
hotel Morava Jevíčko

Hudba: EPICENTRUM,

MALOHANÁCKÁ MUZIKA

Vstupné 100,- Kč 
(předprodej 80,- Kč)
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Podzimní koncerty sboru Cantilo

Nové vlakové soupravy spojí tři kraje

Smíšený pěvecký sbor Cantilo byl založen něko-
lika nadšenci na podzim roku 2009 a od samé-
ho začátku působí pod vedení sbormistra Mgr. 
Luďka Klimeše. V současné době se počet členů 
ustálil na 25. Na oslavu svých 4. narozenin sbor 
připravil pro své příznivce sérii koncertů, ke kte-
rým si přizval vzácného hosta, vynikajícího hous-
listu Tomáše Zápecu. 
 Koncertům musela předcházet důkladná přípra-
va. Poslední sobotu v září proběhlo na Zámečku 
sborové soustředění. Zde se nacvičoval a piloval 
koncertní repertoár již s T. Zápecou. Vybíraly se 
vhodné skladby pro společné vystupování a vy-
mýšlely se aranže. V týdnu před prvním kon-
certem se v jevíčské synagoze uskutečnily dvě 
generální zkoušky – v úterý pouze pro samotný 

sbor a v pátek společně s T. Zápecou. Zde se do-
laďovaly poslední detaily. 
V sobotu 9. listopadu v 17 hodin konečně nastal 
dlouho očekávaný okamžik. Moderování koncer-
tu se opět ochotně ujala Jitka Moučková.  V pro-

Pardubice (21. 10. 2013) – Složité dojíždění, vyš-
ší náklady na dopravu nebo i nutnost změnit 
zaměstnání – to všechno by mohlo být minulostí 
pro lidi z okolí Chornice, Dzbele nebo Velkých 
Opatovic. Už na jaře příštího roku by se měly 
na tratě mezi Moravskou Třebovou a Skalicí nad 
Svitavou a také Chornicí a Dzbelí vrátit osobní 
vlaky. Na koleje, které zatím brázdí jen občasná 
nákladní doprava, vypravila v sobotu společnost 
ARRIVA vlaky, s.r.o., ve spolupráci s Pardubic-
kým krajem modernizovanou vlakovou soupravu. 
Zatím na ukázku.
Kromě běžných občanů si ji při předváděcí jízdě 
vyzkoušeli hejtman Martin Netolický, jeho ná-
městek pro dopravu a dopravní obslužnost Jaro-
mír Dušek a starostové dotčených obcí. „Posílení 
vlaků vidím jako krok správným směrem. Lidé po-
třebují především jezdit do práce a do škol. Obnovit 
zpřetrhané železniční vazby na hranici Olomoucké-
ho, Jihomoravského a Pardubického kraje může 
pomoci mnoha místním, kteří vlaky dříve běžně vy-
užívali,“ konstatoval hejtman Martin Netolický. 
„Předpokládáme nejprve zkušební provoz a po dal-
ších jednání zavedení konkrétních spojů do jízdního 
řádu od března 2014,“ dodal hejtman.
 „Tato modernizovaná souprava přivede novou 
kvalitu na tuto trať. Navíc společnost ARRIVA 

gramu Cantilo představilo průřez celým repertoá-
rem. Sbor oprášil skladby ze samotných začátků 
a představil i písně nové. Samotný program byl 
rozdělený do několika bloků – v první části za-
zněly klasické skladby a „lidovky“. Poté následo-
valo vystoupení Marušky Faltýnkové z MŠ v Je-
víčku, která zahrála na zobcovou flétnu. V další 
části mohli diváci slyšet dvě africké písně a po-
pulární skladby autorů Jaroslava Ježka, Beatles 
i muzikálovou melodii. Jako sólistka se poprvé 
představila Eva Kouřilová. Po krátké přestávce 
následovala strhující houslová show hosta To-
máše Zápeci, který divákům nabídnul různorodé 
skladby od klasiků po současné Queen či Va-
nessu Mae. Hudební doprovod zajistili členové 
Cantila Martin Kouřil, Antonín Hofman a Tomáš 

Haas. T. Zápeca sklidil za své vystou-
pení bouřlivý potlesk. V poslední čás-
ti programu zazněly společné skladby 
Cantila a T. Zápeci – originální úpra-
vy známých písní Čechomoru a Hra-
dišťanu, které zkomponovali Jaromír 
Gamba a Martin Kouřil. Na závěr 
byla paní ředitelce MŠ Ditě Mlčocho-
vé předána jménem sboru symbolic-
ká flétnička. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného, který činil téměř 8 000,- 
Kč, byl věnován právě Mateřské ško-
le Jevíčko na nákup fléten a notového 
materiálu pro děti. Poděkování patří 

zejména divákům, kteří v přeplněné synagoze vy-
tvořili skvělou atmosféru, a především přispěli 
na dobrou věc. Doufáme, že si z koncertu od-
nesli spoustu dobré nálady a pozitivní energie. 
Také děkujeme všem, kteří se podíleli na přípra-

vlaky zde bude provozovat dopravu na vlastní ko-
merční riziko, takže pro náš kraj je její nabídka vel-
mi výhodná,“ sdělil náměstek hejtmana Jaromír 
Dušek. 
„Ze začátku bychom pokryli ranní a odpolední špič-
ky. Potom bychom zajistili pravidelné poměrně čas-
té spojení,“ vysvětlil Jaroslav Richter, ředitel spo-
lečnosti ARRIVA vlaky, která patří do skupiny 
největšího evropského osobního dopravce Deut-
sche Bahn. „Plánujeme nasazení modernizovaných 
vozidel, která jsou momentálně připravována pro 
provoz na tomto úseku trati. Dále je nutné sladit 
odbavovací systémy,“ dodal Jaroslav Richter.
Nové spoje by měly být nasazeny na následu-
jících tratích: Moravská Třebová – Chornice 

Revitalizace bytového domu Růžová 91, Jevíčko
V roce 2013 byla provedena revitalizace bytového domu 
Růžová 91, Jevíčko
Výměna oken 304 803,00 Kč
Snížení stropů se zateplením 149 701,00 Kč
Montáž hromosvodu 13 306,00 Kč
Rekonstrukce komínů 7 200,00 Kč
Oprava a nátěr fasády, obklad soklu 168 494,00 Kč
Celkem náklady: 643 504,00 Kč

a zpět, Chornice – Dzbel a zpět, Chornice – Velké 
Opatovice (Skalice nad Svitavou) a zpět. Kapaci-
ta modernizované soupravy společnosti ARRIVA 
vlaky je 122 sedících cestujících a jsou dále vy-
baveny mimo jiné i zařízením umožňujícím pře-
pravu jízdních kol.

vě a organizaci tohoto krásného večera, dík patří 
Městu Jevíčku, ZUŠ Jevíčko a OS Ze Zámečku 
do světa a také všem sponzorům. 
Koncertní „turné“ pokračovalo hned druhý den 
večerním vystoupením ve dvoraně moravskotře-
bovského muzea. Pravda, návštěvnost nebyla tak 
vysoká jako v Jevíčku, ale všichni vystupující si 
koncert náležitě užili – největší tréma již opad-
la a bylo možné vychutnat si pěkné prostředí 
a skvělou akustiku. 
V neděli 17. 11. následovalo vystoupení ve Vel-
ké Bystřici u Olomouce při příležitosti vernisáže 
místních malířů a fotografů. V bystřické orlovně 
vládla příjemná domácí atmosféra a zpívalo se 
zde velmi dobře.
Cantilo a Tomáš Zápeca se s posluchači rozloučí 
posledním společným koncertem v sobotu 7. 12. 
v Moravském kartografickém muzeu ve Velkých 
Opatovicích. Diváky čeká bonus v podobě nových 
písní seskupení 4/4 JeVy. Srdečně zveme všechny 
své příznivce a těšíme se na další setkání s Vámi 
také v prosinci: 15. 12. na adventním koncertu 
v jevíčském kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a 26. 12. V Úsobrně na vánočním koncertu. 

Mgr. Darina Gnipová
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Oblastní charita informuje 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomů-
cek je v provozu každý pracovní den od 7:00-
15:30 hod. na adrese:
Svitavská  44, M. Třebová. Kontaktní osoba D. 
Dokoupilová, tel. 739 002744.
Tříkrálová sbírka:  Jako již tradičně proběhne 
i v příštím roce Tříkrálová sbírka. Termín ko-
ledování v Moravské Třebové je od 6. 1. do 12. 
1. 2014.  Nyní probíhá nábor koledníků – kdo 
by měl zájem zúčastnit se aktivně naší sbírky, 

jako koledník kontaktujte prosím p. Dokoupi-
lovou na mail: draha.dokoupilova@mtrebova.
charita.cz
Svatomartinské veselí: 11. 11 .2012 se v sále Na 
písku konalo již tradiční „Svatomartinské vese-
lí“. Prostory i pomoc bezplatně poskytla místní 
Vojenská škola. Akci finančně podpořil částkou 
5000,- Kč a převzal nad ní osobní záštitu hejt-
man Pardubického kraje JUDr. Martin Netolic-
ký Ph.D.. Dále veselí finančně podpořilo Město 

Kruh pro těhotné
Kruh je zde pro všechny 
ženy v očekávání, které 
by se rády setkaly s další-
mi ženami, které jsou ve 
stejném životním období, 
a sdílely s nimi společná 
témata a prožitky.
Součástí setkávání bude 
cvičení s prvky jógy a me-
ditacemi, zejména dýchání a posilování pá-
nevního dna, budeme se ladit na miminko, 
relaxovat při tanci a uvolňovat masážemi, při-
pravovat na porod a mateřství atd.
Každé pondělí 18–19 hod. v centru In ba-
lance, Jevíčko, M. Mikuláše 450.
S sebou deku a pohodlné oblečení, vstup-
né 40 Kč.

Mgr. Martina Kašpárková,  
psycholožka v očekávání :-)

Moravská Třebová částkou 5000,- Kč. Akce se 
zúčastnili klienti našich služeb a pozvání přija-
li i okolní organizace: Charita Polička, Charita 
Zábřeh, Charita Nové Hrady a Domov u Stu-
dánky z Anenské Studánky. Program byl pestrý 
– vystoupení cvičených psů s cvičitelkou An-
nou Konopáčovou, ukázka židovských tanců ze 
Štemberka, taneční country skupina Srdíčko ze 
Svitav a Cirkus Paciento z Plzně, samozřejmě 
nechybělo zábavné losování, do kterého přispě-
li místní firmy a jednotlivci. K poslechu a hlav-
ně k tanci hrála skupina DOMINO, slovem nás 
provedl Václav Žáček. Všichni účastníci odchá-
zeli s úsměvem na rtech, což pro nás byla ta 
největší odměna. Pozvání přijal starosta M. 
Třebové, zástupci vojenské školy -  pplk. Ing. 
Josef Hloupý a pplk. Ing. Josef Lorenz, prezi-
dent Arcidiecézní charity Olomouc o. Bohumír 
Vitásek. Všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli 
patří obrovské DĚKUJEME. 
Dobrovolnictví: Pro účastníky programu Kama-
rád jsme připravili v našich dílnách workshop 
zaměřený na výrobu svíček – každý, kdo přišel, 
si mohl vytvořit svíčku a odnést ji domů. Malí 
i velcí Kamarádi si společné odpoledne užili. 
Byla to příjemná a vítaná změna proti ostat-
ním schůzkám, kde se většinou věnují učení 
a jiným starostem běžného života.
Program Kamarád funguje hlavně díky finanční 
podpoře Nadačního fondu Albert v rámci gran-
tového programu Nadační fond Albert dětem.

Náš stánek s výrobky i letos najdete na růz-
ných akcích nebo si výrobky můžete zakoupit 
v Andělském obchodě od pondělí do pátku 
9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:00 v sídle Charity 
(naproti Penny, bývalá pobočka školy). Těšíme 
se na setkání s vámi. Krásný adventní čas a ra-
dost ze svátečních dní přeje 

Tým pracovníků OCHMT
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Program kina Astra Jevíčko
27.12. sobota 17:30 koprodukční film 
Francie, Anglie a České republiky
EDITH PIAF
Narodila se na chodníku, vyrůstala 
v nevěstinci, vydělávala si pouličním 
zpěvem… Přesto se z ní stala světozná-
má hvězda první velikosti. Život Edith 
Piaf (vlastním jménem Edith Giovanna 
Gassion) byl bojem o hudbu, přežití 
a lásku.
Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, 
Gérard Depardieu, Pavlína Němcová, 
Manon Chevallier, Jaroslav Vízner, Vla-
dimír Javorský, Diana Stewart a další.
Vstupné 70 Kč 140 minut, mládeži 
přístupný

21.12. sobota 17:30 Český film 
REVIVAL
Nikdy to nekončí ,,Ještě jednou si po-
řádně…“ Smoke, to byli čeští Rolling 
Stones. Za nejasných okolností se ale 
rozpadli a každý se s údělem rockera 
ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý 
z nich má teď svůj život a svůj vlastní 
příběh. Ale touha po ztracené slávě 
a pořádně se odvázat, znovu si užívat 
hudby a života na podiu i za ním, jim 
dodává sílu pokračovat.
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, 
Karel Heřmánek, Marián Geišberg, 
Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská, Ri-
chard Genzer, Karel Heřmánek jr., Lu-
cie Žáčková, Jana Hlubinská, Martin 
Simandl a další.
Vstupné 70 Kč, 116 minut, mládeži 
přístupný

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.

01.12. 10:00 Šachy-utkání Krajského přeboru, Hotel Morava
1.12.  14:00 Dárečková neděle, MK U Zámečku
1.12. 17:45 Rozsvěcení vánočního stromu, Palackého náměstí
1.12. 19:30  Divadelní představení – Kdopak to zvoní, sál kina Astra, 

Město Jevíčko
04.12. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
08.12. 10:00 Šachy-utkání Okresního přeboru, Hotel Morava
08.12. 15:00 Mikulášský karneval, hotel Morava
11.12. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
11.12. 16:00 Zastupitelstvo města, Zámeček
11.12. 18:00 Zpívání s Deníkem, Palackého náměstí
13.12 15:15 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, MŠ
14.12. 16:30 Študáci, setkání po 20 letech, Synagoga, Gymnázium Jevíčko
15.12. 10:00 Šachy-utkání Krajského přeboru, Hotel Morava
15.12. 15:00 Adventní koncert učitelů a hostů ZUŠ, KNPM
18.12. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
18.12. 16:00 Žákovské koncerty ZUŠ, sál Zámečku
19.12.  14:00 Vánoční hrátky, Gymnázium
19.12. 17:00 Vánoční koncert, Kino Astra, ZŠ Jevíčko
20.12. 08:00 Vánoční jarmark, Palackého náměstí
20.12. 09:30 Vánoční focení, Palackého náměstí
21.12. 09:00  Mistrovské utkání OP SY mužů, SK Pinec Jevíčko, herna ZŠ Jevíčko
21.12. 14:00 Vánoční turnaj v pingpongu, hala Žlíbka
22.12. 08:30  Bodovací turnaj mladšího žactva, SK Pinec Jevíčko, herna ZŠ 

Jevíčko
22.12. 09:20  Přinesení Betlémského světla do jevíčské farnosti,KNPM, pořádá 

Skaut Jevíčko
22.12. 10:30  Koledování s dechovou muzikou Malohanačka, Palackého náměstí
22.12. 14:00 Koledování s Malohanáckou muzikou Palackého náměstí
23.12. 16:00  Předání Betlémského světla občanům, nám. Palackého – u kašny, 

Skaut Jevíčko
24.12. 23:15 Půlnoční koledy z městské věže
26.12. 09:00 Štěpánský fotbalový turnaj,hala Žlíbka
26.12.  19:00 Dědku holbuj, Hotel Morava
28.12. 09:00 Fotbalový turnaj Havana club, hala Žlíbka

Cena vstupného je včetně poplatku z ki-
nematografického představení.

Zveme všechny maminky, které mají chuť na 

změnu.Přijďte se za námi podívat do 

centra.Přijďte všechny bez omezení věku 

dítěte,s miminkem i se starším dítětem.Jste 

všechny srdečně vítány.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 
Prosinec 2013

Pondělky
Z A V Ř E N O Jednou za měsíc  POndělní 

TVOŘENÍ  viz samostatný leták

Úterky

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Středy

9:30 ZPÍVÁME S 
DĚTMI

10:30 VOLNÁ 
HERNA

SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtky

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Pátky

9:30 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE
10:30 VOLNÁ 

HERNA

Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa, 4.prosince Mikuláška nadílka

Středa,11.prosince Embosování s Janou Junkovou

Středa, 18.prosince Předvánoční odpoledne

Ve  školním  roce  2013/14 bude  kromě  cvičení  s  dětmi  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

ŽIJÍ S NÁMI…
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta 
dalších...
Dnešní článek bude prvním ze série na téma 
otravy. Možných příčin otrav našich zvířecích 
kamarádů je veliké množství. Jsou to jedy, růz-
né cizorodé látky, části stromů, květů, keřů, 
kyseliny, louhy, léky, ale i potraviny, do kte-
rých bychom to ani neřekli. A protože nastává 
čas předvánoční, kdy se více vaří, peče, smaží 
a mlsá, začneme jídlem. 
První bude  čokoláda, protože ta je bez diskuze 
nevhodná. Obsahuje látku teobromin, která ve 
větším množství může způsobit poruchy srdeč-
ního rytmu a zesílení stahů srdce. Pro zdravé 
zvíře je toxická dávka 200 - 300mg na kilogram 
živé váhy, což je obsah ve 100g mléčné čokolá-
dy. V hořké je téměř dvojnásobek. Z toho vy-
plývá, že tabulka čokolády může být smrtelná 
pro mláďata, malého pejska či kočku a pro zví-
ře trpící srdečním či oběhovým onemocněním.  
Vylučování u zvířat je pomalejší než u člověka, 
a hrozí tedy  kumulativní (hromadící) účinek, 
proto čokoláda není vhodná ani pravidelně po 
malých kouscích. Příznaky otravy jsou neklid, 
třes, zvracení, průjem, zvýšené močení a křeče. 
Selhání ledvin mohou způsobit některým jedin-
cům i hrozny a rozinky. Neví se, co toto selhá-
vání spouští a proč jednomu  ublíží a druhému 
ne. Pravděpodobně to bude souviset s individu-
ální genetickou výbavou daného jedince.  Pří-
znaky začínají nevolností, zvracením, průjmem, 
větší žíznivostí, může přijít zástava močení.

Problémy mohou způsobit makadamové oře-
chy. Otravy byly popsané pouze u psů. Příznaky 
jsou slabost, deprese, špatná koordinace pánev-
ních končetin, třes. Klinické příznaky většinou 
odezní za 12–24 hodin. Úhyny nebyly popsány.
Smrtí může bohužel skončit otrava avokádem. 
Některé druhy za 24 až 48 hodin mohou vy-
volat poškození srdeční svaloviny, letargii, duš-
nost, otoky, kašel a úhyn. U kojících zvířat byly 
popsány záněty mléčné žlázy.
Další nebezpečí skýtá syrové kynoucí těsto. 
Bohužel psům docela chutná, ale může způso-
bit nafouknutí  a následné otočení žaludku. Psi 
s hlubokým hrudníkem jsou náchylnější. Také 
může vyvolat otravu alkoholem vzniklým při 
kvasném procesu.  Zvířata nevlastní enzym od-
bourávající alkohol, proto i jakýkoli jiný alko-
hol i v malém množství může způsobit otravu 
s následným úhynem.
Vedle uvedených potravin není vhodné dávat 
v nadměrném množství cibuli a česnek, kte-
ré obsahují sloučeniny, jež  mohou způsobit 
chudokrevnost, hubnutí, zvracení a průjem. Po 
omezení příjmu dochází k zotavení. Nadměrné 
množství syrových bílků snižuje obsah vitamí-
nu H, přemíra syrových jater způsobuje nadby-
tek vitamínu A, pecky mnohých plodů obsahují  
nebezpečné kyanidy. Škodlivý je i obsah umě-
lého sladidla xylitolu přidávaný do mnohých 
potravin. 
Co dělat, pokud dojde k nechtěnému příjmu 
nebezpečné potraviny? Do 2 hodin  po pozření 

Těšíme se na všechny maminky, babičky, děti, 
tatínky a dědečky.

Prosinec – půjčovní doba
V prosinci bude poslední půjčování v sobotu 
21. prosince od 8.00 do 11.00 hodin. Přejeme 
Vám krásné prožití svátků vánočních a bude-
me se na vás těšit 2. ledna 2014, kdy bude 
knihovna opět otevřena. 

Městská knihovna Jevíčko
První adventní neděle – Dárečková
V neděli 1. prosince Vás srdečně zveme k spo-
lečnému prožití první adventní neděle. Sejde-
me se u zámečku ve 14.00 hodin a společným 
přáníčkem a zapálením první adventní svíce 
zahájíme přípravu na vánoční čas. Ve všech 
prostorách knihovny a zámečku najdete dá-
rečky pro vaše milé. Výrobky Paprsku Velké 
Opatovice a oblastní Charity z Moravské Tře-
bové jsou velmi krásné a vyráběné od srdce - 
jistě přinesou obdarovanému štěstí.
Povídat si budeme při výtečném punči a ko-
láčcích. Výrobky malých řemeslníků najdete 
ve všech prostorách zámečku.
V 17. hodin bude od zámečku odcházet prů-
vod andílků, kteří vás dovedou k vánočnímu 
stromu na náměstí.

Madeira – ostrov stálého jara
V úterý 10. prosince v 18. 00 hodin - sál zá-
mečku. Vyprávění cestovatelů Špillarových 
o putování po ostrově plném květin - Madeiře. 
Vaši oblíbení cestovate-
lé a autoři cestopisné 
literatury pro vás mají 
připravenou procház-
ku po ostrově květin 
a krásně modré oblohy. Doufáme, že v pro-
sincovém počasí rádi přijmete pozvání a vy-
cestujete s námi (alespoň na několik hodin) 
na ostrov plný slunce. Knihy Lenky a Václa-
va Špillarových mají skvělé fotografie, poutavý 
text a najdete je v naší knihovně.

Křišťálové Vánoce
Ve čtvrtek 19. prosince od 16.30 hodin – sál 
zámečku
Srdečně zveme všechny, kdo si rádi udělají 
v předvánočním shonu příjemnou tvořivou 
chvilku a společně u dobrého čaje a kávy bu-
deme tvořit svoje vánoční ozdoby. V tvořivém 
odpoledni pro malé i velké se sklářskou vý-
tvarnicí Alicí Dostálovou si sami vyzdobíme 
krásné malované skleněné vánoční ozdoby. 
Vhodné jsou i jako milý dáreček nebo origi-
nální přání. Přijďte si nazdobit vlastní skleně-
nou baňku. Poplatek za dílnu 45,- kč / baňka.

(samozřejmě nejlepší  je to ihned) je vhodné 
vyvolat zvracení.   Z domácí lékárničky pomů-
že 3% peroxid vodíku ( 1 polévková lžíce na 
10 kg).
Potom podejte černé uhlí  (5-20 tablet dle ve-
likosti psa), a to i když se před tím nepodařilo 
zvracení vyvolat, a zkontaktujte veterinárního 
lékaře.
Přeji Vám, abyste nemuseli o svátcích řešit 
žádné nepříjemnosti, v klidu a pohodě si užili 
předvánoční čas i samotné Vánoce  a  vesele 
vstoupili do dalšího roku.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky Vám i Va-
šim zvířecím kamarádům do nového roku

přeje MVDr. Eva Kouřilová
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Městská knihovna Jevíčko 
Vás srdečně zve na společné prožití 

První adventní neděle 

� Dárečkové “
adventní čas zahájíme ve 14.00 hodin  1.12. 2013 u zámečku  

zapálením první adventní svíce  
 a vystoupením pěveckého sboru ZŠ Jevíčko. 

  V 17.00 hodin bude od zámečku odcházet průvod andílků  
k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu na náměstí. 

                                                                                                Čeká na Vás:   

Ježíškova pošta pro děti            dárečky pro vaše milé           Paprsek Velké Opatovice a jeho krásné výrobky  

        kachle s jevíčskými motivy i jiné keramické drobnůstky  Keramiky od kocoura         něco na parádu…         
         dobrůtky od pana Havlíčka, vyhlášené jitrničky, tlačenka a jiné  zabíjačkové pochoutky           
koláčky a tradiční vánoční punč vysoké kvality a síly           výrobky Charity z Moravské Třebové           
          vánoční hvězdy a dekorace               šperky třpytivé  
dárečky pro děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky a strýce… 
         Těšíme se na Vás 
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Vánoční koncert
Milí rodiče, přátelé, spolužáci 
a kolegové, zveme Vás na

Přijďte si s námi zazpívat a užít si v předvánočním 
shonu trochu pohody a klidu.

Srdečně zvou žáci a učitelé Základní školy v Jevíčku. 

Vstupné dobrovolné.

Kde: Kino Jevíčko
Kdy: 19. 12. 2013 od 17.00 hod.

Vánoční koncert

Vystoupí 
Malohanácká  

muzika

Občerstvení
punč

a horký čaj

JEVÍČKO – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XX.

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Domnívám se, že český klér (nebo alespoň jeho 
část, zejména zřejmě olomoucký) by rád viděl, 
kdyby byl prohlášen za svatého Metoděj. Václav 
a Vojtěch pro ně nemuseli být tak přijatelní, jak 
nám to dnes může připadat. Václav byl zřejmě 
svržen Boleslavem (možná jen po dvouleté vlá-
dě) a stal se podkrálem. S touto rolí se nesmí-
řil. Opět se pokusil stát se českým knížetem, ale 
v rozhodující bitvě padl a s ním snad i jeho dva 
synové. 
Přečtěme si, co napsal o knížatech raného stře-
dověku D. Třeštík (Kronika česká, 2006, s. 10): 
„...kníže a jeho ,věrní‘ sice jednali ve jménu svých 
sobeckých zájmů, byli krutí, barbarští a olupovali 
většinu obyvatel země o to málo, co tvrdou a sebe-
zničující prací získali, že ulamovali větší část jejich 
skromného pecnu chleba, aby se sami nasytili, přes-
to však vykonali velké dílo. Vybudovali stát, který 
přetrval tisíciletí, a dali také vznik národu, k němuž 
se dnes hlásíme.“ (…) „Kosmovi současníci byli asi 
především chudí, kdo z nich chtěl jíst dosyta, musel 
žít na úkor jiných a musel k nim být také krutý.“
Klér raného středověku nemohl vidět, že knížata 
vybudovala stát, který přetrvá tisíciletí, a dají vznik 
národu, ke kterému se dnes hlásíme. Mohl vidět 
především jejich krutost, barbarství a olupování 
těch, co tvrdě pracovali. Kosmas vkládá do úst 
Libuše, když je nastolován na knížecí trůn Pře-
mysl (ten tady však zastupuje všechna knížata), 
tato slova (I, 5): „...on pouhým pokynem svým bez 
vašeho mínění toho odsoudí, onoho dá zabíti, jedno-
ho rozkáže vsaditi do vězení, jiného oběsiti na šibe-
nici. (…) Všechno, co máte lepšího ve vsích, na po-
lích, rolích, lukách a vinicích, pobere a obrátí v svůj 
prospěch.“
Lze předpokládat, že část kléru nebyla nadšena, 
že naším prvním světcem je kníže, který se ne-
mohl chovat jinak, než je vylíčeno výše. Václava 
museli legendisté očistit a naopak k němu při-
dat řadu kladných vlastností, aby se mohl stát 
světcem. Někdy ho očišťovali i od toho, co přede-
šlý legendista neuváženě prozradil. Protože jsem 
o vylepšování Václava psal již v dřívějších číslech, 
všimněme si nyní jen toho jeho prohřešku, který 
je letos aktuální. J. Sláma píše (2010, s. 41): „Kní-
že [Václav] se ovšem účastnil i všech zábav družiní-
ků, což byly především různé hostiny spojené s nad-
měrným pitím vína. Při těch se Václav někdy ,hojněji 
napil‘, což si kníže následujícího dne krutě vyčítal 
a činil různá pokání. Tento světcův poklesek však 
o několik století později vedl k tomu, že Václav byl (k 
pochopitelné nelibosti duchovních) označován pija-
ny a opilci za jejich patrona.“ V poznámce J. Sláma 
dodává: „Zmínku o Václavově ,hojnějším pití‘ má 
pouze Kristián... Ve 13. století autor legendy Ori-
ente iam sole považoval za nutné svatého Václava 
z tohoto nařčení očistit, a proto napsal, že kníže byl 
povahy střídmé, neměl ve zvyku vyprazdňovat číši 
nebo jiné zvát k pitkám, jimž se sám vyhýbal.“  Ka-
rel IV. prohlásil sv. Václava za patrona českého 
piva. Naši pivovarníci letos 27. září v předvečer 
svátku sv. Václava uspořádali první ročník Dne 
českého piva. 

Na kněžně Ludmile by se toho také moc nenašlo, 
díky čemu by se měla stát světicí.
Vojtěch rovněž nemusel být pro některé Přemys-
lovce a pro část kléru vhodným svatým. Za svého 
života podkopával knížecí ekonomiku. Vystupoval 
proti prodávání otroků do nekřesťanských zemí 
(nevím, jestli jako otroci se měli lépe nebo hůř 
než v našich vzhledem k tehdejší ekonomice pře-
lidněných zemích). Je otázka, co Vojtěchovi víc 
vadilo, zda to, že se dotyční lidé stanou otroky, 
nebo že v nekřesťanských zemích z nich nebudou 
křesťané. Kléru mohlo vadit i to, že Vojtěch pro-
sazoval celibát (vzpomeňme na „Kosmovy kopři-
vy“).
Co světce Václava, Ludmilu a Vojtěcha spojovalo, 
bylo to, že z nich legendy udělaly martyry (mu-
čedníky). Václava nechaly zavraždit ukrutným Bo-
leslavem, Ludmilu neméně krutou Drahomírou 
a Vojtěcha pohanskými Prusy. Všechny tři podle 
mého názoru v rozporu se skutečností.
Svatým se však nemusel stát jen martyr (mučed-
ník), ale i vyznavač. D. Kalhous o tom píše násle-
dující (2011, s. 15): „Předobrazem pozdějších stře-
dověkých textů zde byla starší vypravování vzniklá 
již v antice. Již tehdy církev uznávala dva základní 
typy světců, nejprve mučedníky, martyry, ,svědky‘, 
kteří svou smrtí vydali svědectví o životě v Kris-
tu, a později se objevivší ,vyznavače‘. Ti svůj vztah 
k Bohu projevovali nikoli v okamžiku mučednictví 
a v krátkém období před smrtí, ale svou oddanost 
k Bohu dávali najevo odříkáním a ctnostným živo-
tem. (…)  Vyznavači, utíkající se často do pustiny, 
avšak v zásadě přijímající svět, jaký je, zde předsta-
vovali přeci jenom vhodnější vzor pro život ctnost-
ných křesťanských společenství.“
Byla tu však osoba, kterou jistě alespoň někteří 
příslušníci českého (zejména asi moravského) klé-
ru obdivovali a kterou by rádi viděli mezi světci. 
Byl to Metoděj (Kosmas má Metoděje za ctihod-
ného). Jenže ten byl naprosto nepřijatelný pro nej-
vyšší církevní hierarchii (slovanská liturgie, vztah 
k Byzanci). Pro česká knížata byl možná nepřija-
telný i z jiného důvodu: světec spjatý s Moravou 
by posiloval moravská údělná knížata. 
Jak za těchto okolností Metoděje za světce prosa-
dit? Církev si poradila. Z Metoděje učinila Pro-
kopa.  
V Založení kláštera Sázavského čteme: „Tedy za 
času řečeného knížete Oldřicha... žil poustevník jmé-
nem Prokop, rodem Čech ze vsi Chotouně, v slo-
vanském písmě, jež bylo kdysi vynalezeno a kano-
nicky zavedeno od nejsvětějšího biskupa Cyrila...“ 
Jedním z Kosmových triků je to, že za lží napíše 
pravdu. Zde za Prokopem není sice napsán Meto-
děj, ale jeho mladší bratr Cyril (Konstantin). Vý-
znam jména Prokop vysvětluje M. Knappová tak-
to (2008, s. 233): „...j. řeckého původu, vykládá se 
buď (z řec. prokoptó) jako ,cestu razící, průkopník‘, 
přeneseně ,zdárný, prospívající‘ nebo (z řec. prokó-
pos) jako , připravený k boji; pohotový‘.“ A Metoděj 
byl na Moravě průkopníkem křesťanství a písem-
nictví. Jeho rodiště Soluň je nahrazeno Chotouní 
(původní tvar zněl Chotuň), tedy místním jmé-
nem podobně znějícím. Prokop ovládal slovan-
ské písmo, jako ho ovládal Metoděj. Prokop byl 

prvním opatem Sázavského kláštera. Metoděj byl 
prvním moravskopanonským arcibiskupem. Pro-
kop žil jako poustevník. Metoděj, který přišel na 
Moravu z Konstantinopole, se mohl cítit podob-
ně. Mniši užívající slovanský jazyk byli ze Sázav-
ského kláštera vyhnáni, stejně jako byli vyhnáni 
Metodějovi žáci z Moravy. V Založení kláštera Sá-
zavského nalezneme i tuto zajímavou větu: „...kní-
že Břetislav nejprve z knížecí moci potvrdil darová-
ní, jež jeho otec učinil témuž otci ještě před přijetím 
opatství, totiž řeku, tekoucí od Milobuze až k jes-
kyni, která se obecně nazývá Zakolnice, s lukami 
a lesem vůkol.“  Za Břetislavem je myslím třeba 
v této větě vidět Svatopluka a za jeho otcem Ros-
tislava. Milobuz je přesmyčka ke jménu Olomouc 
(pro Kosmu mohlo jít o milé město, v němž dlou-
ho pobýval; búza je maďarské pojmenování pro 
pšenici, což je zde zřejmě náhoda). O Zakolnici 
jsem již psal jako o Valech u Mikulčic. Pojmem 
jeskyně autor možná napovídá, jak je to s pravdi-
vostí tohoto textu (v „Platonově jeskyni“ nebyla 
vidět venkovní realita, pouze její stíny). Metodějo-
vým nástupcem byl Gorazd. Jméno znamená zku-
šený, zdatný a snad i člověk z hor. Prokopovým ná-
stupcem byl Vít. Jméno Vít může mít svůj původ 
v německém witu, což znamená lesní. 
Důležitá je ve středověkém opisu A2B  Kosmovy 
kroniky k roku 1053 tato pasáž (II, 13): „Roku od 
narození Páně 1053, dne 25. března [3], to jest 
v den Zvěstování nejsvětější Panny Marie, zemřel 
svatý Prokop, opat, plný žáru lásky, mravně čistý, 
ponížeností proslulý; jeho pohřbu a vyprovázení se 
účastnil Šebíř, šestý biskup kostela pražského, a po-
hřbil s úctou jeho tělo v kostele svaté Boží rodičky, 
které on sám [0] postavil. (…) Království po něm 
drželi krátký čas...“ Slova to jest den nebo krátký 
čas možná napovídají, že se v této části má leto-
počet vypočítat. Tedy počítejme: 1053 – [(25 + 
3) . 6] = 885. A jak je známo, roku 885 zemřel 
Metoděj. U Kosmy je Prokop pochován v kostele 
svaté Boží rodičky. V Proložním životě Konstanti-
na a Metoděje je uvedeno o těle Metodějově: „Leží 
ve velkém moravském chrámu po levé straně ve zdi 
za oltářem svaté Bohorodičky.“ Roku 1588 byly 
Prokopovy ostatky přeneseny ze Sázavského kláš-
tera do kostela Všech svatých na Pražském hradě. 
Nabízí se otázky: Schovali legendisté Metoděje za 
nějakého existujícího Prokopa nebo je Prokop po-
stava zcela vymyšlená? Mohou být ostatky sv. 
Prokopa na Pražském hradě ve skutečnosti 
ostatky Metodějovy?  
K Metodějovi se má vztahovat první Kosmův le-
topočet (I, 14). A hned má být Kosmovým hlu-
bokým omylem. Kosmas totiž napsal (I, 14): 
„Roku od narození Páně 894. Pokřtěn byl Boři-
voj...“ V Poznámkách se k tomto letopočtu dočte-
me (pozn. 1): „Datum je zjevně nesprávné, protože 
v této době nebyl již Bořivoj živ a Metoděj zemřel už 
roku 885. Je tedy nutno křest posunout do starší 
doby. (Pobitschka a Petzel je kladou do roku 874, 
nemají však pro to žádné důkazy: Novotný, ČD I/1, 
str. 384, uvažuje o letech 880-885).“  V historické 
literatuře se setkáme i s jinými letopočty. Podí-
vejme se však, co píše Kosmas dále: „Roku 894 
pokřtěn byl Bořivoj, první [1] křesťanský kníže 
svaté víry... Téhož roku Svatopluk... zmizel... (…) 



13Prosinec 2013Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

tišek Biceps. Že je to náš mistr Mikuláš vy-
světluje se tím, že jméno Mikuláš přijal při 
vstupu do řádu. Roku 1370 dosáhl hodnosti 
mistra (doktora), podepisoval se jako děkan 
fakulty Mikuláš z Jevíčka, jinak zvaný z Mo-
ravy. Zemřel 1. května 1389. V historické 
povídce Václava Beneše Třebízského „Milí-
čova kletba“ (Sebrané spisy vydané nákla-
dem F. Topiče v Praze r. 1893, díl II. str. 10) 
jest též zmínka o Mikuláši z Jevíčka. 
František z Jevíčka

 Na studia do Prahy povolal více zdejších 
rodáků. Byl to patrně místokanc-

léř František z Jevíčka. Byl vy-
nikající osobností dvora Vác-

lava IV. a ještě jeho bratra 
Zikmunda. Začal jako pí-
sař kancléřství, r. 1386 je 
registrátorem a r. 1392 
místokancléřem. Od-
měnou za služby dostal 
r. 1382 kanovnictví ve 
Vratislavi, r. 1387 v Olo-
mouci a r. 1396 u sv. 

Víta, které později smě-
nil za proboštství starobo-

leslavské. Zakoupil panství 
litonické u Hostomic a uchý-

lil se do výslužby. Bouře husit-
ské vypuklé r. 1420 zbavily ho pan-

ství i probošství. Opustil Čechy a Moravu 
a uchýlil se na dvůr uherského krále, kde 
se mu dostalo probošství v Ostřihomi. Ná-
vratu domu se nedožil.
Mikuláš z Jevíčka
 Mistr Mikuláš z Jevíčka začal svou drá-
hu jako vychovatel uherského diplomata 
r. 1365. O rok později je mezi prvními mi-
stry právě Karlem IV. založeného vysokého 
učení pražského. Jako kanovník odešel do 
Olomouce. Tu zapadl.
Mikuláš z Jevíčka
 Kancléř Mikuláš z Jevíčka (asi blízký 
příbuzný Mikuláše z Jevíčka) objevuje se 

r. 1389, kdy vstoupil na právnickou fakultu 
Karlovy univerzity. Pak se dostal do kanc-
léřství, postoupil na přednostu tohoto před-
ního úřadu státního. V této hodnosti vy-
konal 1398 – 1400 několik diplomatických 
poslání do Říše, ano i do Říma. Roku 1401 
prodává pražský dům a zaniká neznámo 
kde. 
Opat Napp
 Životopis dalšího našeho proslulého ro-
dáka opata Cyrila Františka Nappa jest již 
známější. Narodil se 6 října 1702, jeho otec 
Ludvik byl rukavičkářem, pocházel z Te-
sheimu (Kurpfalz) a jako vysloužilý vojín – 
emigrant přistěhoval se do Jevíčka r. 1783 
a téhož roku se oženil s Johannou, dcerou 
Jana Friedla v Bezděčí. Roku 1788 koupil 
chalupu č. 32 v Růžové ulici.
 Nadaného chlapce Františka ujal se zdej-
ší kooperátor Jan Schön a připravil jej do 
druhé gymnazijní třídy. Gymnázium a filo-
zofická studia konal v Olomouci. Roku 1810 
vstoupil do augustiniánské řehole v Brně 
a po skončených studiích na teologickém 
učilišti v Brně byl vysvěcen na kněze. Vy-
nikající znalec východních jazyků byl již r. 
1817 povolán za profesora biblického stu-
dia Starého zákona. V rakouských i zahra-
ničních listech brzy otiskl několik příspěv-
ků ze svého oboru. Roku 1824 byl zvolen 
opatem starobrněnského kláštera a zůstal 
jím až do své smrti. 
 V letech 1832 – 1848 byl ředitelem všech 
gymnázií na Moravě i v tehdejším Slezsku. 
Na tuto jeho činnost s povděkem vzpomí-
ná Vincenc Brandl ve svých vzpomínkách. 
S jménem opata Nappa jest spojeno mno-
hé, co byl na prospěch tehdejšímu kultur-
nímu a hospodářskému rozvoji Moravy. Od 
roku 1829 do 1861 byl zvolen za přísedící-
ho zemského výboru za duchovenský stav 
a tu nebylo význačnějšího podniku, do ně-
hož by nezasáhl. 

pokračování příště

pokračování příště

Slavní rodáci
 Nyní bych rád věnoval vzpomínku našim 
rodákům, z nichž mnozí zaujímali vynikají-
cí postavení a byli horlivými podporovateli 
vědeckého ruchu a kulturní podnikání.
 Především mám za svou po-
vinnosti vzpomenouti těch vý-
znamných osobností, na něž 
nás připomínají již jen his-
torikové. Laskavostí pana 
ředitele Tutsche jest mi 
umožněno uvésti po-
drobněji data jejich živo-
ta a působení, čerpaná 
z historických pramenů. 
Mikuláš z Jevíčka
 Právě letos (1943) 
přinesly některé noviny 
krátkou zprávu, že jest 
tomu 630 let, co se v na-
šem městě narodil mistr Mi-
kuláš z Jevíčka, jeden ze šesti 
slavných mistrů Karlovy univerzi-
ty. Ve svém památném kázání o úmrt-
ním dnu Karla IV. roku 1409 věnoval již 
také mistr Jan Hus uctivou vzpomínku 
prvým doktorům (profesorům) vysokého 
Karlova učení pražského a na prvním mís-
tě jmenoval mistra Mikuláše Bicipita, na-
zvav jej mistrem ostrovtipného dokazování. 
Profesor Flajšhans zjistil bohoslovecko-filo-
zofické dílo (dosud tiskem nevydané), kte-
ré Mikuláši Bicipitovi dobylo proslulosti 
a zvěčnělý P. J. Sedlák nalezl, že byl domi-
nikánem. 
 Dr. Theodor Bartoš pak nedávno zjistil, 
že r. 1368 dosáhl hodnosti bakalářské Fran-

...za temna půlnočního [12?]... přišed sám (0?) 
k sobě... uchýlil se na jedno [1] místo na stráni 
hory Zobor, kde kdysi... vystavěli tři [3] poustev-
níci... kostel.“  Slova téhož roku, toho času apod. 
snad napovídají, že se má správný letopočet vypo-
čítat. Počítejme tedy: 894 - 1 – 12 – 1 – 3 = 877. 
Domnívám se, že Kosmas hned u prvního leto-
počtu ukázal, že v jeho Kronice je třeba některé 
letopočty z číselných údajů v kapitole vypočítat 
a že ukázal, že čtenáři dává nápovědu, ve kterých 
kapitolách má letopočty vypočítávat. Nevylučuji, 
že Kosmas neudělal v žádném letopočtu chybu, 
jsem však přesvědčen, že jich udělal méně (a to 
nejen v letopočtech), než se soudí. Je možné, že 
jsem nevypočítal letopočet správně. Například si 
nejsem zcela jistý, zda jsem za zájmeno sám neměl 
dosadit číslo 1. 
 V posledních číslech Jevíčského zpravodaje se 
věnujeme moravským biskupům. Nejprve Jano-
vi II. (kterého jsem ztotožnil s Kosmou), v tom-
to čísle Metodějovi (kterého jsem ztotožnil s Pro-
kopem). Nyní se budu věnovat biskupu Petrovi 

(1097/1099-1104). Vyjděme z předpokladu, že se 
v Založení kláštera třebíčského skrývají za vsemi 
významní moravští církevní hodnostáři: Nemo-
jovici (Metoděj), Hostákov (Gorazd), Dobrutoys 
(Wiching nebo Kliment; Wiching jako narážka na 
Bruta; Kliment, protože toto jméno podle M. Kna-
ppové znamená vlídný, milostivý, laskavý, mírný což 
se hodí k Dobro-), Náramče (Jindřich skrývající 
se za Jimramem), Na boru (Bruno?, Petr) a Za-
gmo (kronikář Kosmas = Jan II.). Je-li potom za 
jménem Zagmo skryt Jan II., měl by před ním 
být Petr I. Z názvu Na boru však nelze vytvořit 
jméno Petr, ale jméno Bruno. Známým Brunem 
je biskup Bruno z Querfurtu (974/975-1109). 
Je autorem Života a utrpení sv. Vojtěcha (s vari-
antami Vita longior a Vita brevior), Života a utr-
pení svatých Benedikta a Jana a jejich druhů a Lis-
tu králi Jindřichovi II.  O tom, že autorem těchto 
děl je Bruno z Querfurtu se nepochybuje. Přesto 
– protože si neumím vysvětlit, proč mezi morav-
ské biskupy je zařazen Bruno – si jeho děl trochu 
všimněme. Předpokládejme, že kdyby je napsal 

olomoucký biskup Petr, mohl by to nějak prozra-
dit. Třeba tím, že v těchto dílech by bylo jako prv-
ní nebo jako poslední jméno napsáno jméno Petr.
V Brunově Vita longior je posledním jménem Petr 
(s. 77). Věta zní takto: „Nechť vstane hvězda moř-
ská, svatá Rodina Boží, k ní nechť se připojí anděl 
Michal a dobrotivý Petr, nechť následují všichni 
svatí!“ V Brunově Vita brevior je rovněž posled-
ním jménem Petr: „...ať se připojí svatý Petr, ať 
následují i všichni svatí.“ Nebudeme-li v Brunově 
Životě a utrpení svatých... brát v úvahu první větu 
předmluvy, která se podobá nadpisu a obsahuje 
jména Benedikt, Jan, Brun a Bonifác, pak prvním 
jménem je jméno Petr ve větě: „Kéž se za mě při-
mlouvá Tvůj apoštol Petr...“ V Brunově Listu králi 
Jindřichovi II. je jméno Petr jménem posledním, 
ale navíc je ještě asi dvanáckrát v textu. Proč by 
však Jan II. adresoval dopis Jindřichovi II.? Ne-
předstírá jenom, že je dopis adresován Jindřichovi 
II., ale ve skutečnosti se měl chytit za nos Jind-
řich IV. za bojů o investituru?
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská 
rubrika  

listopad 2013
Naši jubilanti

Trávničková Hedvika
Vítězslav Macek
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Nabídka stavebních 
míst v obci Biskupice
Obec Biskupice nabízí k prodeji po-
slední zainvestované stavební místo 
v nové lokalitě pro 15 RD – parcelu 
č. 199/27 o výměře 879 m2. 

CENA 50,-Kč/m²
Další informace na 
tel.: 461 326 521 
www.biskupice.cz
Doručení žádostí:
•		písemně:	Obec	Biskupice,	 

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

Kino pro školku
Zpestřením v chladném podzimním poča-
sí jsme ve čtvrtek 31. 10. 2013 pro děti ze 
školičky uspořádali promítání. To probíhalo 
v klubu Zoufalců a promítala se pohádka Jája 
a Pája. Dětem se to moc líbilo a proto chystá-
me další promítání pohádek.

Klub Zoufalců Biskupice

Mateřská škola Biskupice
MŠ a noví kamarádi
Děkujeme manželům Vašíčkovým za promítání, 
které proběhlo v prostorách jejich klubu. Děti 
shlédly několik večerníčkových příběhů z cyklu 
Spejbl a Hurvínek a Jája a Pája.
Navázali jsme také užší spolupráci se třídou dětí 
ze speciální mateřské školy v Moravské Třebové. 
Na jedno takové dopolední promítání jsme je 
pozvali a poté jsme je provedli obcí. Nachystali 
jsme jim občerstvení a ve školce jsme jim uká-
zali nejen hračky ale i celou školku a zahrádku.
Naše děti poznaly nové kamarády a dětským 
způsobem si uvědomovaly jejich zdravotní po-
tíže, omezení a možnosti. Věříme, že s těmito 
novými kamarády a s místním klubem uspořá-
dáme další zajímavá a obohacující setkání.

MŠ Biskupice

Klub Zoufalců v Biskupicích uspořádal 
„Halloween“

Pozvánka pod vánoční stromek
Srdečně zveme všechny občany dne 22. 12. 2013 od 13:00 hod. k obecnímu úřadu na 
zpívání pod vánočním stromkem s dechovou kapelou Malohanačka z Velkých Opatovic. 

Pozvání na silvestrovský miniohňostroj
Srdečně zveme všechny občany dne 31. 12. 2013 od 18:00 hod. k obecnímu úřadu na 
silvestrovský miniohňostroj. 
Jménem celého obecního zastupitelstva přeji Všem spokojené prožití vánočních svátků a v no-
vém roce 2014  hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obcee

Přání Příjemné prožití vánočních 
svátků. Dobrou cestu mořem života k ostrovům 
Zdraví, Štěstí, Úspěchů, Spokojenosti. To 
a mnohem více do nového roku 2014 Vám 
všem přeje Helena Neuerová, knihovnice. 
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UPOZORNĚNÍ 
FIRMY SITA CZ

ŽÁDÁME OBČANy, ABy NEDÁVA-
LI DO SVOZOVýCH NÁDOB TEP-
Lý, HORKý NEBO ŽHAVý POPEL. 
Pracovníci provádějící svoz nádob s od-
pady mají za úkol před jejich výsypem 
zkontrolovat obsah ná-
dob. Nádoby obsahující tep-
lý, horký nebo žhavý popel 
nebudou z bezpečnostních 
důvodů a zamezení požáru 
do svozového vozidla vysy-
pány a budou ponechány na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení SITA CZ a.s.

www.biskupice.cz

ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í
z 23. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 30. 10. 2013

23/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) návrh pokynů pro úpravu zpracování návrhu 
územního plánu obce Biskupice dle bodu 1.1. po-
kyny vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů 
a krajského úřadu
d) návrh pokynů pro úpravu zpracování návrhu 
územního plánu obce Biskupice dle bodu 1.2. po-
kyny vyplývající z připomínek sousedních obcí
e) návrh pokynů pro úpravu zpracování návrhu 
územního plánu obce Biskupice dle bodu 1.3. 
pokyny vyplývající z připomínek veřejnosti, které 
byly zohledněny, schvaluje zrušení veřejného pro-
stranství Z14 a zachování plochy pro bydlení Z6  
f) návrh pokynů pro úpravu zpracování návrhu 
územního plánu obce Biskupice dle bodu 1.4. po-
kyny vyplývající z požadavků pořizovatele, kdy na-
vrhované cyklostezky Z17 – Z20 budou v návrhu 
územního plánu zařazeny a uvedeny pouze jako ná-
vrh bez možnosti vyvlastnění
g) návrh pokynů pro úpravu zpracování návrhu 
územního plánu obce Biskupice dle bodu 1.5. po-
kyny vyplývající z požadavků obce Biskupice – do 
návrhu územního plánu zakreslit vyhlášené zápla-
vové území s aktivní zónou 
h) úpravu rozpočtu obce  Biskupice pro rok 2013 č. 
5 a avíza pro změnu rozpočtu obce č. 13-46 a č. 35  
Krajského úřadu Pardubice, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
ch) darovací smlouvy s vítězi 15. ročníku „Bisku-
pického kaléšku“: za 1. místo  Jana Paroulková, 
Velké Opatovice - 3 000,- Kč, za 2. místo Josef Cí-
sař, Brno - 2 000,- Kč a 3. místo Zdeněk Zajíček, 
Dolní Smržov - 1 000,- Kč.
i) darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru 
Oblastní Charitě Moravská Třebová, Kostelní nám. 
3, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 65189418 ve výši 
6 183,-Kč z prostředků získaných na 16. ročníku 

NEZAPOMEŇTE přijít 

rozsvítit vánoční 
stromek a poslat 

přání Ježíškovi
SPOZ  Biskupice a ČČK Biskupice Vás 
a Vaše děti zve na „Slavnostní rozsví-
cení stromečku a posílání přání Ježiš-
kovi“.

V neděli 1. prosince 2013 od 
15:00 hod. před obecním úřadem.

Občerstvení a program zajištěn.

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
V souvislosti se zabezpečením zimní údržby 
veřejných prostranstvích v obci v průběhu 
zimy 2013 – 2014, žádáme občany, aby věno-
vali zvýšenou pozornost způsobu parkování 
vozidel na veřejných prostranstvích. Jedná se 
zejména o neomezování průjezdu mechaniza-
cí s radlicí, která zajišťují odstranění sněhu 
plužením z veřejných prostranstvích (přede-
vším komunikací). Stejně tak se jedná i o svoz 
komunálního odpadu. Případné dotazy nebo 
připomínky pro zimní údržbu komunikací za-
nechávejte v kanceláři OÚ.
Současně chci touto cesto poděkovat všem 
majitelům nemovitostí, kteří vlastními silami 
a prostředky zajišťují úklid chodníků a veřej-
ných prostranství.

Dalibor Šebek, starosta obce

PŘÁNÍ Český červený 
kříž Biskupice 

Lásku od milovaných, 
přátelství od přátel, 
větu od těch, kterých si vážíte, 
k tomu kapičku štěstí
a hodně zdraví...
Krásně prožité Vánoce a do nového roku 2014 
jen to nejlepší přeje všem občanům Biskupic, 
Flintora a Zálesí celý výbor ČČK (Honzírko-
vá Romana st., Honzírková Romana ml., Mac-
ková Jana, Parolková Radka, Pospíšilová Ale-
na, Sečová Maruška a Kamila, Seidlová Dana, 
Slouka Daniel, Živný Jiří a Neuerová Helena).

„Biskupického kaléšku“
j) kupní smlouvu 2013 s firmou DŘEVO-MÁ-
LEK s.r.o., Bukovská 375, 798 48 Protivanov, IČ: 
25509420 na prodej 55 m3  surového dříví z obecní-
ho lesa za částku v celkové výši 25 300,-Kč
k) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-
2004462/VB/1 na stavbu „Biskupice č.p.15, p.
Šebek-KNN   mezi obcí Biskupce (povinná) a fir-
mou  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČ: 24729035 (oprávněný) za jednorázovou náhradu 
ve výši 1 000,-Kč
l) žádost ze dne 21.10.2013 ČČK Biskupice o po-
skytnutí finančního příspěvku na pořízení „Miku-
lášských balíčků“ určených pro děti z Biskupic ve 
výši  50,- Kč/balíček
m) cenovou nabídku na výměnu 3 ks střešních 
oken v bytě č. 8 na čp. 11 (p.Kolář) od firmy  Da-
niel Slouka, klempířské práce, Biskupice čp. 40, 
569 43 Jevíčko IČ: 69128065  za nabídkovou cenu  
ve výši 35 751,- Kč
n)  cenovou nabídku na výměnu 1ks vstupních 
dveří a 2 ks bočních dveří na budově MŠ Biskup-
ce s firmou RI Okna a.s., Regionální partner K-
-euromont s.r.o., Chmelnice 653, 798 52 Konice, 

IČ:28344146  za nabídkovou cenu 60 725,-Kč vč. 
21 % DPH
23/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 7.10.2013 firmy Ivan Doležal - sa-
nace kanalizací a stavební činnost, Hartinkov č. 6, 
569 43 Jevíčko na pronájem části areálu bývalého 
areálu JZD na parcelách č. 3/1 a 3/9 v k.ú. Bisku-
pice u Jevíčka
b) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Biskupice  za období od 1.1.2013 do 2.10.2013 od 
Krajského úřadu finanční odbor, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, kdy nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky 
23/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 23/1 tohoto usnesení
b) starostu obce k předání schválených návrhů 
pokynů pro úpravu zpracování návrhu územního 
plánu obce Biskupice dle bodů 23/1 c) až g) to-
hoto usnesení pořizovateli územnímu plánu MěÚ 
Moravská Třebová

Dalibor Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci prosinci: 
Marie Appelová
Karel Krupička
Rostislav Válek
Luboš Hél
Eliška Zatloukalová
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Michal Němec
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Kulturní listopad
Uplynulý měsíc byl v Chornicích bohatý na 
kulturní dění. Jako první nás znovu navští-
vil známý cestovatel Jirka Kolbaba, který měl 
plně obsazený sál kulturního domu. Omlouvá-
me se tímto za drobné nepohodlí dané omeze-
nou kapacitou sálu. Opět jsme nebyli schopni 
uspokojit všechny zájemce o toto vystoupení. 
Druhým milým hostem byla skvělá zpěvačka 
Jitka Zelenková. Ta předvedla mimořádný vý-
kon, spolu se svým klavírním doprovodem. 
Tím nebyl nikdo menší než profesor Pavel Vě-
trovec, známý nejenom jako hudebník ale také 

jako hudební skladatel.  Koncert trvající déle 
než hodinu a půl, měl spád a jedna hezčí me-
lodie bez přestání střídala tu další. 
 Posledním bylo divadelní představení Světá-
ci. To zde odehrál divadelní soubor z Brněnce, 
který se řadí k nejlepším amatérským soubo-
rům u nás. I oni si našli svoje diváky, kteří 
opouštěli sál s úsměvem. 
Všichni výše uvedení protagonisté, mají zájem 
v naší obci vystoupit i v příštím roce.  Věříme, 
že dojde k dohodě a budeme se moci znovu 
setkat.

Vážení spoluobčané,
protože držíte v rukách posled-
ní vydání letošního Jevíčského 
zpravodaje, přeji Vám touto ces-
tou klidné a radostné prožití 
nadcházejících svátků. Do no-
vého roku 2014 především pev-
né zdraví a všechno dobré.

Jiří Smékal, starosta obce

Věnuj mobil
Od druhé poloviny listopadu běží v rámci 
projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 
akce „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou 
třídu“. Jedná se o osvětový projekt zaměře-
ný na podporu zpětného odběru mobilních 
telefonu, kterého se naše škola zúčastnila již 
v loňském roce. Prosíme tedy všechny, kteří 
mají doma nefunkční či nepotřebný mobilní 
telefon, aby nám ho odevzdali. Jeho součástí 
může být i baterie či nabíječka, nejsou však 
podmínkou. Mnohokrát děkujeme.

ZŠ Chornice

Sbor dobrovolných hasičů Chornice 
zve na

TRADIČNÍ 
SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ
Srdečně zveme děti i dříve narozené 
31. 12. 2013 v 19:00 hodin k hasičárně.
Pro všechny je zdarma připraveno malé 
pohoštění.

Rukodělné odpoledne
Dne 31. října jsme v naší mateřské škole uspo-
řádaly ve spolupráci s učitelkami 1. stupně 
ZŠ, pro rodiče a děti rukodělné odpoledne se 
zaměřením na výrobu podzimníčka.
Představivost rodičů byla nápaditá a za pomo-
ci svých ratolestí společně vytvořili velice pěk-
né výrobky z podzimních přírodnin. Děti byly 
za svou snahu oceněny malou pozorností.
I přes malou účast se nám odpoledne vydařilo 
a výsledky práce byly vystaveny v kulturním 
domě pro veřejnost.

Ivana Melková, uč. MŠ
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PODĚKOVÁNÍ 
Ve dnech 5. - 19. října 2013 uspořádal TJ So-
kol Chornice sbírku pro Občanské sdružení 
Toulavé Tlapky, které se stará o opuštěné psy.
Velké poděkování patří TJ Sokolu, MS Jeze-
vec, MŠ Chornice, Veterinární ambulanci Evy 
Kouřilové z Jevíčka, občanům Jevíčka, Vel-
kých Opatovic a Vrážného. Díky těmto lidem 
a organizacím se nám podařilo nasbírat plné 
auto potřebných věcí.  Škoda jen, že v Chor-
nicích se našlo pouze šest občanů, kteří do 
sbírky přispěli. 
V případě, že byste měli zájem darovat sta-
ré ručníky, pelíšky, granule či přispět finanční 
částkou na pomoc pro opuštěné pejsky, na-
vštivte www.tjsokolchornice.cz , kde najdete 
potřebné informace.

Za Tj Sokol Chornice Zdeňka Vykydalová

Projektový den ,,Moje tělo“
V tomto školním roce se opět  první stupeň 
základní školy v Chornicích účastní projek-
tu Ovoce do škol, který je financován penězi 
z fondů EU.

Součástí našeho projektu je uskutečnění ně-
kolika projektových dní, spojených s témati-
kou zdravého životního stylu.
První den na téma „Moje tělo“, jehož cílem bylo 

zopakování a získání nových dovedností a po-
znatků v této oblasti, proběhl 1. listopadu. 
Žáci byli rozděleni do pěti skupinek různé-
ho věku. Prvním úkolem bylo zakreslit do 

myšlenkové mapy, co si děti před-
stavují pod pojmem ,,zdraví“. Po-
tom se žáci s chutí pustili do vý-
tvarných úkolů, kdy obkreslovali 
svá chodidla,  ruce a  malovali své 
obličeje. 
Při těchto činnostech si žáci  zo-
pakovali funkce důležitých orgánů 
těla a jejich správné zakreslení do 
obrysu lidského těla.
Důležitou složku tohoto dne tvořila 
dramatizace. Dětem se velmi líbilo, 
když mohly secvičit scénky z lékár-
ny, z oční ordinace, z návštěvy zuba-

ře nebo přivolání záchranné služby. Scénka 
byla vždy odměněna potleskem.
Na závěr žáci plnili na stanovištích úko-
ly formou hádanek, zaměřených na zrak, 

sluch, čich, chuť a hmat, Zábavnou formou 
si tak upevnili své poznatky o lidském těle.

Mgr. Iveta Špičková
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Obec Jaroměřice

Deska hrdinovi byla přemístěna
V roce 1998 byla v Jaroměřicích na budově základ-
ní školy z iniciativy spisovatele Oldřicha Koudel-
ky  odhalena pamětní deska štábnímu kapitánovi 
Janu Parolkovi, příslušníkovi 311. československé 
bombardovací peruti Royal Air Force ve Velké Bri-
tánii, který v obci prožil prakticky celý život, když 
do obce přibyl se svojí matkou krátce po narození.  
Vzhledem k nedávné re-
konstrukci školní budovy 
byla deska sňata a obec-
ním zastupitelstvem roz-
hodnuto přemístit ji na 
budovu Centra kultury, 
podnikání a služeb. Pi-
etní akt znovuodhalení 
pamětní desky se usku-
tečnil ve středu 13. listo-
padu 2013. Slavnosti se 
zúčastnili nejen místní 
občané, mládež, ale rov-
něž vzácní hosté, v čele 
s plukovníkem Pavlem Vranským, místopředsedou 
Českého svazu bojovníků za svobodu,  nejspíše 
posledním žijícím spolubojovníkem Jana Parolka 
v 311. čs. bombardovací peruti, zástupci Univerzity 
obrany z Brna, zástupce krajského úřadu Pardubic-
kého kraje, starostové okolních obcí a další.
Nadporučík Jan Parolek se podle matričních zá-
znamů narodil 9. června 1917 neznámo kde a již 
v prvních dnech života našel společně se svojí mat-
kou  útočiště v Jaroměřicích, které se jim staly do-
movem. Po ukončení základní školní docházky se 
stal studentem reálného gymnázia v nedalekém Je-
víčku. Poté vstoupil do armády a absolvoval Vojen-
skou akademii v Hranicích na Moravě, odkud byl 
vyřazen v hodnosti poručíka letectva. Poté se stal 
frekventantem Aplikačního kurzu v Prostějově, ale 
aktivním pilotem se nestal, neboť přišla okupace 

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci prosinci  
se významného životního  
jubilea dožívají:
Rovnerová Julie
Crha Vladimír
Krejčířová Bohumila
Hrbatová Drahomíra
Všem jubilantům přejeme  
hodně zdraví a pohody.

Příjemné prožití nadcházejících adventních 
dnů, radostných Vánočních svátků a šťast-
ný vstup do Nového roku 2014 všem obča-
nům a hostům Jaroměřic přeje 
Sbor pro občanské záležitosti 
Obecního úřadu Jaroměřice a Obecní knihovna

Československa v březnu 1939. Společně s mnoha 
svými kamarády se rozhodl splnit svou vojenskou 
povinnost a odešel přes Polsko, Francii do Anglie, 
kde se stal telegrafistou rodící se 311. čs. bombar-
dovací peruti. Brzy se stal jedním z jejích nejsta-
tečnějších příslušníků. Postupně absolvoval jedna-
dvacet bojových letů nad fašistické Německo. Při 

návratu z toho poslední-
ho, z 15. na16. listopadu 
1941, kdy bombardovali 
baltský přístav Kiel, byl 
jejich letoun vážně po-
škozen a bez paliva, te-
legrafického spojení se 
základnou i poškozeným 
motorem  přeletěl brit-
ské ostrovy  a při pokusu 
o nouzové přistání se zří-
til do rozbouřených vln 
Irského moře. Jan Paro-
lek zahynul. Po válce byl 

vyznamenán československou i britskou medailí Za 
chrabrost, Československým válečným křížem a in 
memoriam povýšen do hodnosti štábního kapitá-
na.
Jeho životní osudy, hrdinství a oběť jsou připomí-
nány v řadě publikací, zejména pak v monografii 
PhDr. Oldřicha Koudelky Žil pod Kalvárií Jan… 
Autor knihy inicioval v roce 1998 vznik pamětní 
desky na jaroměřické škole, na jejíž výrobu věnoval 
svůj autorský honorář. 
Jan Parolek patřil k velkým postavám našeho pro-
tifašistického odboje. K vojákům, kteří svými činy 
vrátili čest armádě, přinucené v době mnichovské 
krize k ostudné kapitulaci. Svým hrdinstvím v tem-
ných mracích nad Německem poskytl věčně živý 
příklad nezištné vlastenecké obětavosti, která je 
hodna nejvyšší úcty.

www.jaromerice.cz

Tervetuloa Suomeen – Vítejte do Finska

Nedokončená dálnice Vratislav-Brno- Vídeň

„Ve Finsku“ přivítaly účastníky besedy dvě příjem-
né studentky v pátek 15.11.2013 ve výstavní síni 
CŽP. Studentka Gymnázia v Mor. Třebové, jaromě-
řická Renata Štaffová a finská studentka Milla přišly 
do knihovny začátkem října  s návrhem uskutečnit 
prezentaci, kdy slečna Milla z finské prestižní školy 
v Hämeenlinně zahájila výměnný pobyt. V rodině Re-
natky je ubytovaná celé tři měsíce  - do 21.12. Renata 
vycestuje do Finska začátkem února příštího roku a i 
ona bude sdílet s Millou studium, volný čas, povin-
nosti i zábavu, které mají studenti ve Finsku.

Stálý zájem o jmenované téma potvrdil vysoký po-
čet hostů na pokračování dubnové přednášky ba-
datele Jiřího Vymětalíka 
v pátek 8.listopadu 2103 ve 
výstavní síni CŽP. 
Výstavba německé dálnice 
byla přerušena v roce 1942 
z důvodu nedostatku inves-
tic. Válečné běsnění si vy-
žadovalo stále více financí 
a ty nezbývaly na budová-
ní spojnice mezi významný-
mi městy středu Evropy. Po 
porážce německé armády již 

Děvčata komunikují v angličtině a v tomto jazyce 
prezentovala Milla svou rodnou zemi – polohu, his-
torii, památky, přírodní zajímavosti, školství, součas-
nou hudbu, oblíbená jídla, záliby mládeže.
Dotazy nebraly konce a Renatka po celou dobu tr-
pělivě tlumočila.
Pro obě studentky byl podvečer náročný, ale získa-
ly příjemný pocit z toho, že obecenstvo mělo velký 
zájem a samy si vyzkoušely veřejné vystoupení. Pře-
jeme Renatce, aby byla ve Finsku stejně spokojená, 
jako je Milla u nás.

nikdy nebyla dokončena a dodnes zůstávají v te-
rénu pouze torza stavby. Současný stav nedovolu-

je pokračovat na pozůstalých 
základech a současná stra-
tegie výstavby dálnic má již 
zcela jinou koncepci.
Přednáška pana Vymětalíka 
byla opět podložena detailní-
mi rozbory tehdejších plánů 
a vizí. Jelikož se dlouhodobě 
o téma zajímá a publikuje, 
získává si mnoho příznivců, 
kteří neváhají na přednášku 
přijet z opačné strany okresu.

Beseda s důchodci
Listopad je měsíc, kdy je vhodná doba pro setká-
vání s přáteli. Sbor pro občanské záležitosti pozval 
seniory na tradiční besedu v neděli 10.11.2013. 
V nově upraveném prostředí Restaurace U Troja-
nů přivítala předsedkyně SPOZ Mgr. Jana Moo-
zová na 7O hostů.  Pan starosta Rostislav Gru-
lich  s paní místostarostkou  Mgr. Ivetou Glocovou 
v krátkosti seznámili s úspěchy i s problémy v obci 
při zajišťování plynulého chodu života v Jaroměři-
cích. Knihovnice poděkovala za zájem seniorů ne-
jen o četbu, ale i o kulturněvzdělávací program, 
který  v Centru života a podnikání probíhá. Paní 
Olga Zacharová citlivě projevila svými slovy i slovy 
básníka vyznání letité ženy, které dojalo nejednoho 
účastníka. Chutné občerstvení, připravené sehra-
ným personálem místního pohostinství, nastolilo 
dobrou náladu, která se ještě vylepšila po prvních 
tónech tříčlenné hudební skupiny Dušana Pávka, 
Dipl.um. Hudba opravdu rozveselila i ty nejzadu-
manější, mnohé vyzvala i k tanci. Hosté odcházeli 
spokojení s příjemným zážitkem a s darovaným ka-
lendářem na rok 2014.

Čaje o šesté 
Knihovnou se často line vůně čerstvě uvařené kávy, 
i čajem jsou hosté občerstveni, ale takový čaj, který 
i letos přivezla paní Zlatuše Knollová – s vyprávě-
ním o Srí Lance a 
s ochutnávkou  pravého cejlonského čaje – to ob-
vyklé nebývá.
Při loňské podzimní návštěvě vyprávěla o čaji Yer-
ba maté z Jižní Ameriky s ukázkou obřadního po-
dávání různých druhů čajů.
Letos v únoru navštívila ostrovní stát  v jihový-
chodní Asii, nacházející se v blízkosti Indického 
poloostrova na ostrově Cejlon. Z této cesty si při-
vezla množství zážitků, poznání i fotozáběrů, 
s nimiž se ráda podělila na dalších „Čajích o šes-
té“, ve středu 20.listopadu 2013.
Ve výstavní síni se vytvořila skvělá atmosféra 
s vůní černého a zeleného čaje, se zářícími svíčka-
mi a se soustředěným zájmem posluchačů. 
Po ukončenízajímavé a dokonale připravené před-
nášky měli možnost přítomní zhlédnout, popř. za-
koupit některý z exkluzivní nabídky cejlonských 
čajů. Většina hostů si pohodlně vybrala  krásný 
vánoční dárek.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc prosinec 2013
1.12. neděle, 9.00 – 18.00 h, výstavní síň Centra ži-
vota a podnikání (VS)
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
1. 12. Den dětské knihy
Přihlašování dětských čtenářů zdarma od 2.12. do 
6.12.2013
Anketa ke DDK 2.- 8.12. slosovatelné anketní lístky 
v knihovně 
Výtvarná soutěž „Advent a Vánoce“ - obrázky z knih 
nebo dle fatazie s vánoční či zimní tématikou
výtvarné práce můžete odevzdat Mikuláši 6.12. 
v knihovně nebo průběžně do 10.1.2014, vyhodnoce-
ní 17.1.2014
6.12. pátek, 15.00 – 17.00 h, knihovna, VS
Mikulášské  půjčování s čertem a andělem s ma-
lou nadílkou
Současně bude probíhat nabídka a prodej knih fir-
my Levné knihy
8.12. neděle, 15.00 h, Volnočasový areál
Pohádka O Šípkové Růžence
Divadelní představení souboru RC - Rodinného centra 
z Velkých Opatovic
Slosování ankety ke Dni dětské knihy, děti vstup zdar-
ma, dospělí 20,- Kč
9.12. – 20.12. v době provozu knihovny, letos nově 
i 25. a 26.12. od 14.00 do 16.00 h, 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 dob-
rovolné
PO, ST  9-11, 13 – 16,  PÁ 13 -18

12.12. čtvrtek, 13.30 h, Penzion na Kalvárii
Koledy pro seniory, předvánoční návštěva pěveckého 
sboru ZŠ Jaroměřice v penzionu
14.12. sobota, odjezd autobusu 5.50 h Biskupice, 
6.00 h Jaroměřice, 6.10 h Jevíčko
Zájezd do ADVENTNÍ PRAHy s průvodcem Janem 
Valíčkem,
prohlídka kulturních památek pražské metropo-
le v předvánoční atmosféře, návrat cca ve 22.30 h, 
předpokládaná cena 350,- Kč bude uhrazena do 6.12. 
v knihovně  
22.12. neděle, 16.00 h, dolní kostel Všech svatých
Adventní koncert pěveckého sboru FERMÁTA 
z Moravské Třebové
Po ukončení koncertu bude zpřístupněna výstava Bet-
lémů ve výstavní síni CŽP
Připravujeme:
4.1. sobota, 9.00 h, VS
Kurz patchworku s lektorkou Renatou Edlmano-
vou
5.1. neděle, 9.00 – 18.00 h, výstavní síň Centra života 
a podnikání (VS)
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
6.1. - 17.1., v době provozu knihovny, VS
Vesmírný domov pro děti, výstava, propůjčená z Li-
dové hvězdárny Prostějov

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP
Pondělky  16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou  Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP

Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordina-
ci nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. Sla-
víčkovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h
Upozorňujeme, že cvičení SM systém se nebude 
konat  12. a 19.12. 

V Novém roce všechna cvičení pokračují.
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
Zprávy z předešlého měsíce, které se „nevešly“ do 
zpravodaje, jsou zařazeny na uvedeném webu
Děkujeme všem přednášejícím, lektorkám kurzů, fyzio-
terapeutkám i všem předcvičujícím za celoroční péči 
o vzdělávání, tělesnou kondici a duševní pohodu na-
šich občanů.
Knihovnice děkuje za časté návštěvy čtenářů a početné 
výpůjčky knih a spolu se Sborem pro občanské záležitosti 
děkují za účast při kulturních i vzdělávacích programech, 
které byly v průběhu roku pro všechny občany i hosty Ja-
roměřic připravovány.
Přejí všem klidnou přípravu vánočních svátků, spokoje-
né Vánoce a vstup do Nového roku ve zdraví a s opti-
mismem.

Pasování na čtenáře
Stát se čtenářem je důležitým předělem v živo-
tě člověka. Knihovny jsou podporovány Minister-
stvem školství (MŠ) a Svazem knihovnických a in-
formačních pracovníků (SKIP) projektem „Knížka 
pro prvňáčka“, aby čtenářství  bylo náležitě zvidi-
telněno. V Jaroměřicích už od roku 2006 probí-
há tento slavnostní akt vždy 17.listopadu, kdy jsou 
již z prvňáčků druháci, čtení mají už „v malíčku“ 
a navíc v tento sváteční den si udělají čas i rodiče 
a mohou být oslavě čtenářství svých ratolestí  pří-
tomni.
Slavnostní okamžiky pasování zdůraznila přítom-
nost pohádkové víly – paní Najerové,  pošťáka Kol-
babu-Jiřího Dufku - s brašnou s 13ti úkoly pro 13 
malých čtenářů, jejich rodičů a rodinných přísluš-
níků, třídní učitelky Mgr.Kateřiny Továrkové , mís-
tostarostky Mgr.Ivety Glocové, knihovnic Heleny 
Neuerové z Biskupic a místní Heleny Vykydalové. 
V obřadní síni zámku i ve výstavní síni knihovny 
panovala dobrá nálada, zdravá soutěživost, chuť na 
množství dobrot, které připravily hodné maminky, 
ale i napětí, jest-li i 13.úkol bude splněn a čtenáři 

Jak ten čas letí!
Není to tak dlouho, co nám skončily letní prázdniny 
a už je za námi třetí měsíc školní výuky. Ale nejen 
učením živ je člověk! Ve škole se pořád děje něco za-
jímavého. Máme za sebou dvě poučné besedy – přímo 
k nám do školy přijela Marka Míková – spisovatelka 
a princezna z filmu Jak se budí princezny a povídala 
si s námi o svých knihách. Do Chornic jsme potom 
jeli na velmi poutavou cestovatelskou besedu s  Jirkou 
Kolbabou a koncert skupiny MARBO nám zase o něco 
rozšířil hudební obzory. Věnovali jsem se také ekologii 
- v projektu My se práce nebojíme jsme si užili dost 
legrace při výrobě cihel z hlíny a pracovali jsme také se 
dřevem. Deváťákům se už pomalu blíží čas rozhodová-
ní o svém budoucím povolání. Aby si vybrali opravdu 
dobře a zodpovědně, navštívili burzu středních škol ve 
Svitavách a také si vyzkoušeli testy studijních před-
pokladů s psycholožkou PhDr. Marcelou Hrazdirovou. 
Někteří se zúčastnili soutěže Ukážeme vám, co ve vás 
vězí pořádané SOŠ Letovice. Vyzkoušeli si dovednos-
ti z některých řemesel – keramik, zedník, elektrikář, 
truhlář, ale i práci stavařů a nábytkářů. Děti z 1. stup-
ně zase v přírodě nacvičovaly dovednosti nezbytné 
k ochraně člověka za mimořádných událostí a druhá-
ci byli slavnostně pasováni na čtenáře naší knihovny.  
Pozadu nezůstala ani školní družina. 
Ani ve volném čase děti nezahálí. Mnozí navštěvují hu-
dební, taneční i výtvarné obory při ZUŠ Jevíčko, malí 
zpěváci cvičí ve školním sboru, starší děvčata se učí 
ručním pracem v kroužku Šitíčko a v dalším kroužku 
nám vyrůstají mladí rybáři. Máme prostě pořád na-
pilno. Teď už se moc těšíme na rozsvěcení vánočního 
stromu, který slibuje brzké Vánoce  a s nimi dárky od 
Ježíška. Žáci 3. a 5. třídy neponechali nic náhodě a o 
dárky si napsali přímo Ježíškovi na Boží Dar
A protože je tohle už naše poslední setkání ve  Zpra-
vodaji v letošním roce, rádi bychom popřáli všem spo-
lužákům, zaměstnancům školy, ale také všem lidičkám 
z našich domovů – z Jaroměřic, Biskupic, Úsobrna 
i Jevíčka – bohatého Ježíška, hodně štěstí a  zdraví 
a spokojený rok 2014.

Žáci Základní školy a mateřské školy Jaroměřice

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

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

ho zasedání
3. hospodaření obce za leden - říjen 2013
4. Rozpočtové opatření č. 8 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o 302 720 Kč 
5. Směrnici č. 1/2013 Inventarizace majetku a zá-

vazků
6. složení inventarizační komise pro rok 2013 dle 

zápisu
7. nájemní smlouvu s I.Českomoravskou obchodní 

společností s.r.o. Chornice na pronájem zeměděl-
ské půdy ve vlastnictví obce dle zápisu

8. finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč pro SRPSŠ 
při Základní škole a mateřské škole Jaroměřice 
na Mikulášskou nadílku

38. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 13. 11. 2013 
9. cenu stočného pro rok 2014 ve výši 27,50 Kč /m3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
10. ukončení nájemní smlouvy s MUDr. Jiřím Háj-

kem na pronájem dětské ordinace
11. cenu vodného pro rok 2014 ve výši 33,50 Kč /m3

12. návrh plánu obnovy Skupinového vodovodu Malá 
Haná pro rok 2014

Zastupitelstvo obce ukládá:
13. starostovi obce podepsat nájemní smlouvu 

s I Českomoravskou obchodní společností s.r.o. 
Chornice na  pronájem zemědělské půdy

14. starostovi obce zajistit vydání náhradních pozem-
ků v celkové rozloze  26, 36 ha od HZS Jevíčko 
budoucímu nájemci polností

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

najdou v knihovně zapomenutý balík. 
I stalo se – pošťák Kolbaba z balíku pomalu rozdá-
val knihy Radka Malého „Všelijaké řečičky pro klu-
ky i holčičky“, věnované MŠ a SKIP, perníkové kni-
hy, které upekla a pestře nazdobila paní Ludmila 
Hrbatová, malé drobnosti a hlavně čtenářské prů-
kazy. Všichni šťastně opouštěli knihovnu a snad se 
malí čtenáři s průkazkou v ruce co nejdříve vrátí...
Obě knihovnice děkují všem, kteří podpořili a po-
mohli toto velmi příjemné odpoledne připravit.
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

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 .

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

Prodám dveře vchodové plastové a okna bílá a zlatý dub. 
Dále plechové dveře do stávající zárubně a kompletní oplocení – bránu, branku 

a pletivo . Nové, z neuskutečněné stavby . Dopravu zajistím .  Tel .: 777 106 709 .

Prodám řadový rodinný dům v Jevíčku se sedlovou 
střechou, do dvora dvoupodlažní. Zastavěná plocha 

140 m2, zahrada 87 m2, 3 pokoje, kuchyň, spíž, koupel-
na, WC, hala se schodištěm, průjezd, 2 x sklep. Infor-

mace na tel. č. 607 814 619.

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.

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 
PŘED BUFETEM NA PALACKÉHO 

NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU 
 

PRODEJNÍ DOBA: 

20. 12. 2013 – 8:00–16:00 
21. 12. 2013 – 8:00–12:00 
22. 12. 2013 – 8:00–14:00 
23. 12. 2013 – 8:00–13:00 (PŘEDNOSTNĚ OBJEDNANÉ) 
 

 
 

PF: KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014 

 


