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President republiky v Moravské Třebové

V atriu kláštera se finišuje

Začala rekonstrukce střechy na ZŠ

Před 200 lety byla v Jevíčku 
voJenská nemocnice

V měsíci říjnu si připomínáme 200 let od 
bitvy u Lipska. Dění na více než 400 ki-
lometrů vzdáleném bojišti poznamenalo 
i poměry v Jevíčku v několika následují-
cích měsících. Ale popořádku.
V roce 1812 zaznamenal francouzský cí-
sař Napoleon neúspěch při tažení do Rus-
ka. Hned v následujícím roce ho hodlal 
napravit a s novým vojskem se vypravil na 
nové tažení. Proti němu ale stála nová ko-
alice Pruska, Ruska, Rakouska a Švédska. 
Po několika menších bitvách došlo k té 
rozhodující ve dnech 16. – 19. října 1813 
u Lipska. Napoleonovo vojsko zde nesta-
čilo na přesilu a bylo poraženo. Jednalo 
se o důležité vítězství, jež vedlo posléze 
k Napoleonově internaci na ostrově Elba.
Jenže taková bitva, to nejsou jen vojevůd-
ci, na bojišti zůstalo celkem 50 000 mrt-
vých, těm už pomoci nebylo, a 80 000 
raněných. Co s nimi? Vojenská medicína 
nebyla v té době na nijak vysoké úrovni. 
Ranění se hledali a ošetřovali až po boji, 
což znamenalo mnoho hodin bez pomo-
ci. Nejčastějším zákrokem byla amputa-
ce, neexistovala dezinfekce, ani umrtve-
ní. Jen si to zkuste představit. Nožík na 
svaly a šlachy, pilka na kost. Jedno náčiní 
pro všechny. V těchto podmínkách se pak 
snadno šířily nakažlivé nemoci. 
Pro takové množství raněných nestačily 
běžné nemocnice, proto se zřizovaly ne-
mocnice vojenské v nejrůznějších objek-
tech. Jevíčko mělo s takovou nemocnicí 
zkušenosti již z roku 1809, po již zmíněné 
bitvě u Lipska zde na podzim 1813 byla 
vojenská nemocnice zřízena znovu.
Kvůli potřebnému rozsahu byla umístě-
na na několika místech a to v zámečku, 
v bývalém klášteře a především v pan-
ském dvoře, kde bylo i velitelství. Pod ně 
spadaly i pobočky nemocnice ve Velkých 
Opatovicích a Laškově. Během několika 
dnů byly provedeny potřebné úpravy, kte-
ré zahrnovaly i důkladné vyčištění všech 
prostor a přivezení otopu, dále také na-
příklad zajištění zásob pro kuchyni a lé-
kárnu.

Času mnoho nebylo, o zřízení nemocni-
ce bylo rozhodnuto 3. listopadu 1813, 
o týden později už byli v Jevíčku první 
ranění. Přišlo jich něco přes 1000, což 
bylo více, než měla nemocnice stanove-
nou kapacitu. Další ranění už do Jevíčka 
nedorazili, nebylo je prostě kam uložit. 
Ale i s těmi stávajícími měli lékaři a dal-
ší personál nemocnice práce nad hlavu. 
U řady pacientů však byla veškerá péče 
marná. Již v prvních dnech jich zemře-
lo 33. Nemocnice začali také opouštět 
první vyléčení. Počátkem ledna 1814 pak 
bylo odesláno zpět domů 154 ruských 
vojáků. 
Přeplněné prostory záhy přinesly kom-
plikaci v podobě epidemie cholery, zača-
la v prosinci 1813 a táhla se až do dubna 
1814. Postihla nejen vojáky, ale i jejich 
lékaře, ošetřovatele a kněží, naštěstí se 
nerozšířila mezi obyvatele Jevíčka. To 
už byl v nemocnici jen zlomek původní-
ho počtu pacientů. Koncem dubna 1814 
bylo rozhodnuto o jejím zrušení, zůstali 
zde už jen poslední 4 těžce ranění, které 
nešlo kvůli jejich stavu nikam převézt. 
Zemřeli mezi 9. a 14. květnem 1814.
Po jejich smrti mohla být vojenská ne-
mocnice v Jevíčku definitivně vyklizena.  
Inventář byl převeden do Olomouce, 
místnosti vráceny k původním účelům. 
Městu Jevíčku vznikly při vydržování ne-
mocnice četné výdaje, jejichž proplace-
ní se pak muselo domáhat u krajského 
úřadu. Zemřelí vojáci byli pohřbívání do 
společného hrobu u lesa pod Červeným 
kopcem, tehdy tam vedla od panského 
dvora přímá cesta. 
Dnes na tomto místě stojí pomník z roku 
1910, na němž se můžeme dočíst, že ve 
vojenské nemocnici v Jevíčku zemřelo 
215 Rakušanů (tedy i Čechů a Morava-
nů), 20 Prusů, 8 Rusů a 133 Francouzů. 
Vedle sebe tedy navždy leží jak spojenci, 
tak i nepřátelé, vojáci i jejich civilní ošet-
řovatelé. Letos už je to 200 let.

Mgr. Robert Jordán
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mudr. nádeníčková 
NEORDINUJE 

v pátek 11. 10. 2013
Akutní případy ošetří MUDr. Hájek  

(ordinace Palackého nám. 20, Jevíčko) 
ve svých ordinačních hodinách.

Tel.: 739 318 388
Pá   9:00 – 12:00

informace sita cZ 
o změně svozu 

komunálního odpadu 
ve státní svátek

Svozová společnost SITA CZ ozna-
muje, že svoz komunálního odpadu 
bude místo 28. 10. (státní svátek) 
proveden v sobotu 26. 10. Změna 
platí pro město Jevíčko a OLÚ Je-
víčko. Žádáme občany, aby v uvede-
ný den připravili nádoby s odpadem.

Parkování 
ve svozový den

Na žádost svozové společnosti SITA 
neparkujte, prosím, ve svozový den 
– pondělí automobily v ulici Růžová, 
Soudní (vznikají problémy při projíž-
dění).

Děkujeme Město Jevíčko

nabídka koupě 
bytů 3+1 v Jevíčku
Město Jevíčko nabízí ke koupi 2 byty 
o velikosti 3+1 (80 m2) v domě č. p. 475, 
476 na ulici K. H. Borovského v Jevíčku.
Cena jednoho bytu je stanovena na 
780.000 Kč. Další informace a sjednání 
možnosti osobní prohlídky na telefonních 
číslech 734 536 216, 608 607 633.

PodĚkování mĚstu Jevíčku
Jistě jste si všimli, že během měsíce června 
se zpět objevily na líci listů hrušní oranžové, 
rychle se zvětšující skvrny. Jedná se o rzivost 
hrušní. Rzivost hrušní je významná houbová 
choroba, se kterou se setkáváme zejména ve 
smíšených ovocných a okrasných zahradách, 
v zahrádkářských koloniích a v přírodních 
zahradách. Houbová choroba je každoročně 
přenášena z některých druhů jalovců, přede-
vším jalovce prostředního a jeho kultivarů, 

jejichž výsadba se při neznalosti nebezpečí 
rozšířila. Nejsou ničeny jen hrušně, ale i hos-
titelské jalovce, které prosychají – až zhynou. 
Zcela tak ztrácejí svou původní okrasnou 
hodnotu. 
Všiml jsem si, že služby Města Jevíčka tyto 
napadené jalovce po městě odstraňují a sni-
žují tak napadání hrušní touto nebezpečnou 
chorobou. Za to jim patří mé zahrádkářské 
poděkování. Také prosím spoluobčany, aby 

Město Jevíčko na napadení jalovce ve veřejné 
výsadbě upozorňovali a sami také odstranili 
ze svých zahrad tento druh napadených ja-
lovců. Je opravdu nutné odstranit celé strom-
ky. Z listů hrušní se tato houbová choroba 
na hrušně nepřenáší (potřebuje opět jalovce 
prostřední), takže spadanými listy by mohla 
končit, nebýt toho, že příštím rokem je z ne-
mocných jalovců větrem přenesena znovu.

Mgr. Josef Skácel, Jevíčko

ceník naturálního 
obilí 2013

Hanácká zemědělská společnost 
Jevíčko a. s. 

a
Chornická z. o. s., a. s.

Obilí se bude vydávat na posklizňové 
lince v Jaroměřicích
od 2. 9. 2013 po–čt od 8:00 do 
15:00 hod.
V pátek se nevydává.

Zaměstnanci a pronajímatelé půdy 
–  max. 8 q obilí (pšenice, ječmen) 350 

Kč/q (včetně DPH).
Ječmen po domluvě s p. Martináskem 
tel.: 725 557 779.

Ostatní – 500 Kč/q (včetně DPH).

Platba pouze v hotovosti. Vydávat se 
bude do konce května.

Poděkování panu 
starostovi města 

Jevíčka
Při naší návštěvě v rámci Dnů evropského 
dědictví, jsme se v synagoze setkaly s mu-
žem, který se nám později představil jako 
starosta města Jevíčka.
Jsme pacientky zdejšího léčebného ústavu. 
V rámci těchto dnů jsme chtěly poznat krá-
sy a památky pro nás neznámého města. Po 
prohlídce synagogy s podrobným výkladem, 
nás p. starosta pozval na projížďku na rum-
pálovou studnu v osadě Mařín.
Po návratu zpět nám doporučil prohlídku 
muzea, kostela a městské věže. Touto ces-
tou chceme moc poděkovat p. starostovi za 
příjemně strávené nedělní odpoledne. Díky 
jeho zájmu o nás, jsme poznaly krásu okolí 
i historii města Jevíčka.

Kořínková Miroslava – Ivanovice na Hané 
Jourová Věra – Mor. Krumlov – Dobřínsko

Ondrášová Marie – Otrokovice

spolupráce se společností oP security pokračuje
Zastupitelstvo města na svém zářijovém jed-
nání odhlasovalo pokračování spolupráce se 
společností OP Security, která pro město za-
jišťuje bezpečnostní pořádkovou službu spo-
čívající v preventivní obchůzkové činnosti 
v rámci katastrálního území města Jevíčko 
a Zadního Arnoštova. Novinkou pro nadchá-

zející čtvrtletí je navázání spolupráce s měs-
tem Velké Opatovice. Spolupráce bude spo-
čívat v zajištění celotýdenního střídavého 
dohledu nad oběma městy v průběhu 12-ti 
hodin denně. S ohledem na rychlou opera-
tivní dopravní dostupnost mezi oběma měs-
ty může být služba poskytována současně, 

přičemž by uvedené opatření mělo zlevnit 
dosavadní náklady. Budeme rádi za podněty 
spoluobčanů k činnosti bezpečnostní služby. 
Stejně tak se spoluobčané mohou v případě 
potřeby osobně obrátit na město se svými 
problémy a požadavky.

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

INFORMACE  
o konání 34. 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: 
16. 10. 2013 od 16:00 h

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

telstva

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

č. 6 na rok 2013
 7) Zpráva ředitelky MŠ, ředitele ZŠ a ředite-

le ZUŠ
 8) Program regenerace památek
 9) Prodej bytů v majetku města
 10) Korespondence, různé
 11) Diskuse
 12) Usnesení

V Jevíčku dne 26. 09. 2013
Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 33. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 18. září 2013

33/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Fin-
sterle, Dušan Pávek, dipl. um., Pavla Koneč-
ná,

b) program zasedání,

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 
2013 č. 5,

d) výsledek výběrového řízení na akci: „Opra-
va střech ZŠ Jevíčko“, ve kterém nejvýhod-
nější nabídku podala firma Petr Ženožička, 
Nádražní 708, 679 63 Velké Opatovice za na-
bídkovou cenu 1.425.447 Kč vč. DPH,

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Petr Ženožička, Nádražní 708, 
679 63 Velké Opatovice k provedení akce: 
„Oprava střech ZŠ Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu 1.425.447 Kč vč. DPH,

f) výsledek výběrového řízení na akci: „Opra-
va a nátěr fasády Růžová 91“, ve kterém nej-
výhodnější nabídku podala firma ELDEK, s. r. 
o., Hlavní 177, 679 38 Cetkovice za nabídko-
vou cenu 137.583 Kč bez DPH,

g) cenovou nabídku a SOD mezi PBH města 
Jevíčka a firmou ELDEK, s. r. o., Hlavní 177, 
679 38 Cetkovice k provedení akce: „Oprava a 
nátěr fasády Růžová 91“ za nabídkovou cenu 

137.583 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města 
Jevíčka,

h) výsledek výběrového řízení na akci: „Mo-
dernizace knihovny“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma ODES, s. r. o., Pod Za-
hradami 732, 569 43 Jevíčko za nabídkovou 
cenu 93.380 Kč vč. DPH,

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou ODES, s. r. o., Pod Zahra-
dami 732, 569 43 Jevíčko k provedení akce: 
„Modernizace knihovny“ za nabídkovou cenu 
93.380 Kč vč. DPH,

j) cenovou nabídku bezpečnostní agentury 
OP Security, s. r. o., Heršpická 11b, 639 00 
Brno na zajišťování preventivní činnosti spo-
čívající v ochraně veřejného pořádku, zdraví 
a majetku ve městě ve spolupráci s městem 
Velké Opatovice v období od 1. 10. do 31. 12. 
2013 za částku 125.671 Kč vč. DPH,

k) realizaci 1. etapy a 2. etapy akce: „Obno-
va chodníků sídliště K. Čapka, Jevíčko“ fir-
mou M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova 
1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou cenu 
339.775 Kč vč. DPH,

l) směnu pozemku p. č. 1940 v majetku Jany 
Synkové, Eduarda Ušela 316, Velké Opatovice 
za pozemek p. č. 1833 v majetku Města Jevíč-
ka, oba lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-před-
městí s doplatkem ve prospěch Jany Synkové 
ve výši 48.440,83 Kč, úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko 

a Janou Synkovou na směnu pozemku p. č. 
1940 a pozemku p. č. 1833, oba v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

m) dodatek č. 1 ke SOD č. 366.11.3 mezi 
Městem Jevíčko a firmou Mrňka, a. s., Bídov 
463, 798 52 Konice týkající se akce: „Výměna 
vchodových dveří synagoga“, kterým se upra-
vuje oddíl č. III smlouvy – termín plnění, kdy 
z kapacitních důvodů se zhotovitel zavazuje 
splnit termín dokončení díla do 31. 10. 2013,

n) podporu existence Gymnázia Jevíčko 
vzhledem k tomu, že škola má velký význam 
nejen pro vzdělanost našeho regionu, ale i pro 
jeho zaměstnanost a je také důležitou součás-
tí společenského a kulturního života města,

33/2 Zastupitelstvo určuje: 

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupi-
la a Mgr. Miloslava Parolka,

33/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:

a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko,

b) informaci Mgr. Jiřího Janečka o aktuální 
situaci na Gymnáziu Jevíčko se žádostí o vy-
slovení podpory, 

32/3 Zastupitelstvo ruší: 

a) radu města prověřením možnosti prodeje 
vozidla Tatra 700.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 75. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 26. srpna 2013

1/75 Rada schvaluje CN firmy VPO 
Okna, s. r. o., Blansko na výměnu oken 
v bytě č. 4, na ul. K. H. Borovského 465, Je-

víčko za částku 67.719 Kč bez DPH z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka,

2/75 Rada schvaluje záměr pronájmu 
části pozemku p. č. 1311/1 – ostatní plocha 
v k. ú. Zadní Arnoštov,

3/75 Rada schvaluje úpravu odvo-
du tepla z prodejny NOPEK na ul. Kos-

telní, kterou uhradí žadatel formou dle 
zápisu, 

4/75 Rada schvaluje bezúplatný pro-
nájem Synagogy pro RC Palouček za úče-
lem uspořádání akce „Burza dětského ob-
lečení a potřeb“, která proběhne ve dnech 
16.–18. 9. 2013,
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5/75 Rada vyhlašuje výběrové řízení 
pro posouzení žádostí o půjčku z „Fondu roz-
voje bydlení“ k úhradě nákladů na opravy, 
modernizaci a rekonstrukci bytového fondu 
v katastrálním území města Jevíčko,

6/75 Rada schvaluje smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností Matras & Ma-
tras reality, s. r. o., Palackého třída 121, 612 
00 Brno o zprostředkování prodeje dvou byto-
vých jednotek č. p. 476/4 ve II. NP a 476/5 ve 

III. NP, v domě stojícím na pozemku p. č. st. 
470/4 a p. č. st. 470/3 v k. ú. Jevíčko-před-
městí na ul. K. H. Borovského v Jevíčku,

7/75 Rada schvaluje zakoupení PC pro 
potřeby TIC Jevíčko dle předložené CN firmy 
JakaCom, s. r. o., Velké Opatovice za částku 
15.456 Kč vč. DPH,

8/75 Rada schvaluje přidělení bytu 
o vel. 1 + 1 na ul. Pivovarská 812 žadatelce 
dle zápisu,

9/75 Rada schvaluje poptávkové ří-
zení na akce: „Oprava, nátěr celé fasády 
domu na ul. Růžová 91, Jevíčko“ a „Opra-
va, nátěr fasády západní stěny domu na ul. 
Biskupická 364, Jevíčko“ a stanovení komi-
se pro vyhodnocení nabídek ve složení dle 
zápisu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 76. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 9. září 2013

1/76 Rada schvaluje poskytnutí finanč-
ního příspěvku Chornickému železničnímu 
klubu ve výši 2.500 Kč v souvislosti s přípra-
vami Mikulášské jízdy zvláštního vlaku dne 
1. 12. 2013,

2/76 Rada schvaluje odpisový plán pro 
ZUŠ Jevíčko na novou zkušebnu pro období 
2013-2018 dle předloženého plánu,

3/76 Rada uděluje souhlas a schvalu-
je uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi MěÚ 
Jevíčko, OVÚP a společností H & H Energy, 
s. r. o., Olomoucká 774, Jevíčko k provedení 
stavební úpravy stávající kotelny s výměnou 
kotle na biomasu v areálu uvedené společ-
nosti,

4/76 Rada schvaluje CN a návrh smlou-
vy mandátní na výkon investorské inženýrské 
činnosti včetně technického dozoru na akci 
„Oprava střechy ZŠ Jevíčko“ mezi Městem 
Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 
568 02 Svitavy za částku 45.980 Kč vč. DPH,

5/76 Rada schvaluje smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a realitní kanceláří Reality 
Macocha, s. r. o., Smetanova 2395/8, 678 01 
Blansko o nevýhradním zprostředkování pro-
deje dvou bytových jednotek č. p. 476/4 ve 
II. NP a 476/5 ve III. NP, v domě stojícím na 
pozemku p. č. st. 470/4 a p. č. st. 470/3 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí na ul. K. H. Borovského 
v Jevíčku,

6/76 Rada schvaluje výrobu „trhacích“ 
plánů města ve formátu A3 za částku 7.200 
Kč vč. DPH,

7/76 Rada schvaluje CN firmy Pavel To-
várek - klempíř, Bělá u Jevíčka 37 k prove-
dení nátěru střechy na bytovém domě na ul. 
Třebovská 427, Jevíčko za částku 46.355 Kč 
bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka,

8/76 Rada schvaluje CN a SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou ELDEK, s. r. o., 

dokončení z minulého čísla

1973 - V Jevíčku na sídlišti dokončena vý-
stavba bytových domů a na různých 
místech města rodinných domů.

1983 - Pivovar v Jevíčku skončil vaření 8° 
piva a vařil 10° a 11°.

       - V pivovaru provedena poslední mo-
dernizace výměnou dřevěných ležá-
kových sudů za kovové ležácké tanky 
o obsahu 1 200 hl. Toho roku měl 
pivovar celkem 36 zaměstnanců.

       - Ze soudní ulice zřízena přímá cesta 
do Žlíbek přes Okružní ulici I.

1993 - Byla v Jevíčku obnovena „Jevíčská 
pouť“, zpřístupněna městská věž, 
jako jedna z pamětihodností města 
Jevíčka.

       - V Biskupicích od palírny přemístěna 
socha sv. Jana Nepomuckého k Se-
kerkové zahradě č. p. 3 a posvěcena 
biskupem Josefem Hrdličkou, rodá-
kem z Velkých Opatovic.

2003 – Počty obyvatel Jevíčka:
 roku  1793     2 036 obyvatel 

   1843     2 169
    1973     2 650
   1983     2 607
    1993     2 656
   2003     2 886

Prameny:

A/,B,/B,/C/,D/ a další Malá Haná 1886-
1906, Nová Malá Haná 1907-1914

Kroniky

kostelní: Jevíčko, Biskupice, Chornice, Kře-
nov

školní: Biskupice, Jaroměřice

obecní: Biskupice, Jaroměřice, Jevíčko

soukromé: Zálesí (Přichystal P.), Biskupice 
(Přichystal B.), Jaroměřice (Henzl Fl.), Chor-
nice (Sláma Fr.)

Kl. Janetschek: Augustiniánský klášter v Je-
víčku, přeložil P. Josef Pleva, katecheta Je-
víčko 1912

Bejn. Popelka: Jevický okres, 1912

L. Hosák: Dějiny Boskovicka, 1936

E. Tutsch, J. Mackerle: Staré Jevíčko, 1937

E. Tutsch : Krátké dějiny města Jevíčka, 1928

Jar. Mackerle:  Historie zvonová (rukp.), 
1942

 Letopis města Jevíčka, 1958

J. Bartoš, kol.:  Historický místopis… Bosko-
vice, M. Třebová, 1976

archivní materiály,
František Plech

Zajímavé události z Jevíčka a okolí z let 
v letopočtech končících trojkou

Hlavní 177, 679 38 Cetkovice k provede-
ní akce „Oprava, nátěr fasády západní stě-
ny domu na ul. Biskupická 364, Jevíčko“ za 
částku 71.508 Kč bez DPH z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,

9/76 Rada schvaluje CN firmy VPO 
OKNA Blansko, s. r. o., k výměně oken na 
chodbě domu na ul. Biskupická 364 v Jevíč-
ku za částku 21.344 Kč bez DPH a CN firmy 
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Jevíčko na osa-

zení dvou radiátorů v tomtéž bytě za částku 
12.200 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města 
Jevíčka,

10/76 Rada schvaluje bezplatné zapůjče-
ní pivních setů a párty stanů pro ZUŠ Jevíč-
ko k uspořádání akce „Mejdan na Zámečku“, 
která se uskuteční dne 13. 9. 2013.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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na rekonstrukci atletického hřiště 
přispěl Pardubický kraj

mateřská škola Jevíčko

bazárek
Ve dnech 16.–18. 9. 2013 se v prostorách Sy-
nagogy v Jevíčku konal Bazar dětského ob-
lečení a potřeb. Akce se setkala s pozitiv-
ním ohlasem jak ze strany prodávajících tak 
ze strany kupujících.  Maminkám se proda-
lo zboží za přibližně 17 tis. Kč. Chceme po-
děkovat městu Jevíčku za poskytnutí prostor 
a maminkám, které se podílely na organizaci 
bazárku. Tuto akci považujeme za vydařenou 
a budeme se těšit zase na jaře.

Kolektiv maminek z Paloučku

Jóga pro děti
•pravidelné cvičení jógy pro děti
•vhodné pro děti od 4 do 15 let
• první ukázková hodina v pondělí 

10. 10. 2013 v 17 hodin v RC Palouček
•vede MgA. Zdeňka Selingerová
• poplatek 100 Kč/měsíc (lze vystavit 

doklad pro VZP)
Jógu povede Zdeň-
ka Selingerová 
s certifikátem cvi-
čitele jógy pro děti 
vystaveným MŠMT 
ČR. Podle zájmu se 

vytvoří skupina(y) a domluví termíny  
pro setkávání. Cvičební hodina bude 
stát 100/měsíc. Bude možné vystavit 
doklad, na jehož základě vám zdravot-
ní pojišťovna proplatí tento pohybový 
kroužek.Jóga bude vyučována hravou 
formou. Rozvíjí v dětech radost z po-
hybu, sebevědomí i fantazii. Pěstuje 
respekt  k sobě i svému okolí v ne-
soutěživém prostředí. Učí děti umění 
odpočívat a čelit stresovým situacím. 
Živé dítě zklidní a málo aktivní povzbu-
dí k činnosti.

Šesťáci opět zahájili školní rok (ne)tradičně
Teplé letní dny pomalu skončily a dětem znovu 
začala škola. Nejinak tomu bylo i na Základní 
škole v Jevíčku. A nejinak než třídenním zá-
žitkovým seminářem „Spolu ruku v ruce“ za-
hájili školní rok šesťáci. Hned v pondělí, poté, 

co se ve školních lavicích přivítali s novými 
třídními učiteli, vyrazili do Šubířova. Zde spo-
lečně s učiteli prožili tři dny nabité hrami, 
soutěžemi, sportovními i kulturními aktivita-
mi. V nejrůznějších činnostech zaměřených 
na spolupráci, prevenci rizikového chování či 
kreativitu žáci prokázali odhodlání dodržovat 

S přispěním grantu Pardubického kraje byla 
v prázdninových měsících provedena výmě-
na obrub, podkladu a stávající vrstvy škváry 
atletického oválu a sektoru skoku dalekého. 
Rekonstrukci provedla společnost M-Silnice 
(obruby, podkladní a drenážní vrstva, dosko-
čiště) ve spolupráci se společností SIBERA 
SYSTEM (patentní vrstva s antukovým povr-
chem). Pardubický kraj přispěl grantem z pro-
gramu rekonstrukce sportovních zařízení ve 
výši 80.000 Kč, město se podílelo zbývajícími 
530.000 Kč. Město Jevíčko dále na vlastní ná-
klady opravilo západní část oplocení se vstup-
ní branou. Stávající hřiště bylo vybudováno 
v roce 1949 a od té doby neprošlo žádnou 
zásadní opravou. Provedenou rekonstrukcí 

budou splněny základní požadavky na bez-
pečnost a ochranu zdraví sportujících žáků ze 
základní školy a gymnázia.

Mgr. Miroslav Šafář

Oznamuje, že od středy 2.10. opět začínají 
„Hrátky“.
„Hrátky“ budou probíhat každou středu (kro-
mě svátků a prázdnin) od 14.30 do 16.00 hod. 
ve třídě nahoře vlevo a jsou určeny pro rodiče 
s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují. Děti si 

tu můžou pohrát se svými rodiči i ostatními 
dětmi a pozdější nástup do mateřské školy je 
tak pro ně snazší.
Přijďte si k nám pohrát a s sebou stačí vzít 
pouze papučky.

Těšíme se na vás!

pravidla, pomáhat si, tolerovat se, soutěžit. 
Elán, nadšení a soutěživost neohrozil ani déšť 
a chladnější počasí. 
Na třídních schůzkách byla rodičům promít-
nuta prezentace a krátká videa, která jsme 
na akci pořídili. Z fotografií sousoší na téma 
„Závislosti“ jsme vytiskli do tříd kalendáře na 
rok 2014. Letošní program byl opět určitým 
způsobem inovován, nově se na jeho organi-
zaci podíleli třídní učitelé šestých tříd, tradič-
ně potom školní metodik prevence a speciální 
pedagog. O tom, že se dětem i organizátorům 
na akci líbilo, svědčí vzkazy, které jsme napsa-
li do „Poselství budoucím šesťáků“.
Celá akce byla financována z prostředků zá-
kladní školy a SRPS. Na akci také tradičně 
přispívají rodiče. Fotografie ke zhlédnutí na 
www.zsjevicko.cz. 
Mgr. Jiřina Finsterlová, školní metodik prevence
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soutěž ve vaření kotlíkového guláše

Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie 

Dne 21. 9. 2013 se v pivovarském parku usku-
tečnila soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Tuto 
akci pořádal guláš tým Frakaři. Jako „Frakaři“ 
jsme se představili poprvé v červnu letošního 
roku při příležitosti vaření guláše na Křetínské 
přehradě. 
Tehdy jsme si vyzkoušeli „gulášovou tvořivost“ 
poprvé a zanechalo to v nás tak velký dojem, že 
jsme se nechali inspirovat a soutěž zorganizovali 
i v Jevíčku.
Celé akci předcházela důkladná příprava. Bylo 
nutné zajistit vhodný prostor, sponzory, další 
pořadatele. Vše se podařilo a my měli přihláše-
ných dalších 15 týmů, které šly s námi do toho. 
Pořadatelé zajistili maso, cibuli, kotlíky, dřevo. 
Ostatní suroviny na guláš si týmy musely do-
dat z vlastních zdrojů. V 11 hodin byla soutěž 
oficiálně zahájena a vše začalo - to máte: loupá-
ní, krájení, smažení, vaření dochucování… Sna-
žení všech kuchařů bylo ukončeno odevzdáním 
vzorku guláše porotě. Poté začaly jednotlivé týmy 

Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více 
než 2900 kilogramů vysloužilých elektrozaří-
zení. Každý den putuje k ekologickému zpra-
cování tisícovka ledniček a mrazniček. Tento 
výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Ev-
ropany.
Díky tomu se nám daří nejen chránit životní 
prostředí, protože staré spotřebiče už nekončí 
na černých skládkách nebo dokonce pohoze-
né na kraji lesa. Dosahujeme i významných 
úspor materiálů a energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací vy-
řazených spotřebičů získalo železo na výro-
bu 13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se 
14 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická 
energie by vystačila na rok všem obyvatelům 
zhruba dvacetitisícového města. A díky odbor-
nému zpracování „vysloužilců“ neuniklo do 
ovzduší  290 000 000 tun CO2, takže ozonová 
díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým dů-
vodem, proč byl celý systém zpětného odběru 
spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. 
Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. 
Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy 
Evropské unie, po nich i ty nové včetně Čes-
ké republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky 
na špičce. 
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně při-
spěl i Motivační program kolektivního systé-
mu ELEKTROWIN. Do něj se mohou města 
a obce zapojit a čerpat z něj finanční odmě-
ny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej 
ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno 
už zhruba 13 400 000 korun.
Při splnění daných kritérií může obec získat 

nabízet svůj výtvor divákům, kteří měli možnost 
hlasovat o „nejlepší divácký guláš“.
Kromě vaření guláše probíhala tento den také 
soutěž o nejlepší bábovku. Celkem se nám sešlo 
úctyhodných 38 bábovek různých chutí, barev 
a tvarů. Tu nej- bábovku měli za úkol vybrat divá-
ci pomocí důmyslného systému hlasování.
V 18 hodin došlo na vyhlášení výsledků. První 
místo za bábovku putovalo do Olomouce, další 

dvě místa vybojovaly kuchařky z Jevíčka. Tým 
Morava získal cenu za originální oblečení. Tři gu-
láše vybrala odborná porota, byl oceněn i jeden 
guláš, který nejvíc chutnal divákům.  
Za úspěch celé akce bychom chtěli poděkovat 
sponzorům, účastníkům soutěže a divákům. Náš 
velký dík patří také všem, kteří nám vypomohli se 
zapůjčením materiálu a s organizací celého dne.

Guláš tým Frakaři

z Motivačního programu až 100 000 korun 
za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního 
uvážení a potřeb především k lepšímu za-
bezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných 
míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím součas-
ně ke zvýšení množství zpětně odebraných 
spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi 
neobejdou bez lednice. Alespoň jednu vlastní 
všechny domácnosti. 
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 
14 let. Starých lednic a mrazáků se za posled-
ních sedm let zbavila každá druhá česká do-
mácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale 
ELEKTROWIN ještě hodně práce. 
Nezbytnou součástí každodenního života jsou 
i pračky, kterých v českých domácnostech 
slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné 
pomocníky patří žehličky a rychlovarné kon-
vice (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především - lidé 
používají, dokud fungují. Bez ohledu na je-
jich parametry, například spotřebu elektrické 
energie. Vzhledem k cenám elektřiny se ale 
může tempo výměny starých za nové význam-
ně zrychlit. 
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším 
domácím „žroutům energie“, protože jsou 
v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací 
tak bude nejspíš stále více spotřebitelů do-
cházet k závěru, že výměna staré lednice za 
novou přinese navzdory pořizovací ceně na-
konec úsporu.    
Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto 

spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co se 
při prodeji nových přestane odděleně uvádět 
výše recyklačního příspěvku. K tomu dojde už 
v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci 
na řadu skuteční veteráni, budou se velmi ho-
dit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN vytvá-
řel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být 
i tato likvidace skutečně ekologická. 
Vyřazené spotřebiče z vašich domácností 
můžete do systému ELEKTROWIN v na-
šem městě zdarma odevzdávat na těchto 
místech:
• Sběrný dvůr města Jevíčko ul. Na Salajce: 
středa 8,00 – 17,00, pátek 12,00 – 17,00, so-
bota 8,00 – 12,00.
• Malý kontejner na drobný elektroodpad je 
umístěn na sběrném místě na sídlišti – ul. P. 
Bezruče.

Zdroj:Elektrowin
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ŽiJí s námi…..
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spous-
ta dalších...
...a také někdy VŠI. Když jsem na začátku 
září odvedla starší dceru do školy a mladší do 
školky, proběhlo mi hlavou, že asi zase  bu-
deme muset občas bojovat s tímto parazitem, 
a napadlo mě, že by to mohlo být téma pro 
další článek, i když zrovna veš nebude oblí-
beným domácím miláčkem. :-) Veš dětská je 
stará jako lidstvo samo, ale stále ještě mnoho 
lidí ji má spojenou se špínou a propadají pa-
nice a hanbě, pokud se u nich vši vyskytnou. 
Vši dětské je ale jedno, jestli máte doma ne-
pořádek, nebo používáte hektolitry desinfekce 
denně. Pro ni  jsou důležité jen a pouze VLA-
SY. Takže pokud nejste doma všichni totál-
ně holohlaví, můžete si vši přinést a je úplně 
jedno, jestli máte doma naklizeno, nebo ne. 
Existuje ještě veš šatní a veš muňka, které 
už s hygienou mají co do činění, ale veš dět-
ská ne!
Veš dětská je bezkřídlý hmyz žijící výlučně ve 
vlasech a živící se sáním krve hostitele. Svá 
vajíčka lepí na vlasy v blízkosti hlavy.  Mimo 
hlavu přežije maximálně 1-2 dny. Veš pouze 
přelézá, proto se nejvíce roznáší v dětských 
kolektivech, kde děti dávají hlavy k sobě při 
hrách a učení. Přítomnost vší se projeví svě-
děním, neklidem dítěte, možná je alergická 
reakce, do rozškrabaných ranek může vnik-
nout infekce. 
Co dělat, pokud zjistíte, že vaše dítě má vši? 
V první řadě je nutné to NEPRODLENĚ NA-
HLÁSIT  do školy či školky a kolektivů, kde 

bylo dítě v posledních 14 dnech, a nechat 
dítě doma, dokud se nezbaví  všech živých 
vší a všech hnid. Většina učitelů je loajální 
a postižené dítě nejmenují. Jde o to, aby se 
co nejdříve všechny děti prohlédly a začalo 
se s vešmi bojovat, aby se jich rozšířilo co 
nejméně. Není ostuda mít vši, ale je velikou 
ostudou a nezodpovědností neinformovat, 
tajit nákazu, dostatečně a podle pravidel ne-
odvšivovat a posílat nakažené děti do školy 
či školky, kroužků apod. To, že nebudete in-
formovat v kolektivu, kde se dítě zdržuje, se 
vám může i vymstít. Pokud byste v tichos-
ti doma sami odvšivovali, ale neinformovali 
další rodiče, tak  se vaše pracně odvšivené 
dítě  může nakazit rychle znovu. Nejlepší  je, 
když se všechny děti (a ostatní členové ro-
din) prohlížejí, hlídají a eventuálně odvšivují 
ve stejnou dobu. 
Jak bojovat? Běžné hygieně se vši  vysmějí, 
i  kdybyste si vlasy myli 3x denně. Maximál-
ně se zaradují, že jsou osprchované a mají 
umyté obydlí. Nevadí jim ani barvení, trvalá 
a laky. Pokud nechcete dítě nebo kohoko-
li jiného postiženého ostříhat na maximál-
ně 1cm dlouhý vlas (v takto krátkém vlase 
veš nepřežije), nezbývá než navštívit lékárnu, 
nechat si doporučit přípravek, u kterého je 
dobrá účinnost. Doma vlasy vyčesat všiváč-
kem nad něčím bílým nebo nad vanou a pak 
použít koupený preparát dle návodu. Hned 
po této  proceduře vše, co mohlo být v kon-
taktu s postiženou hlavičkou (polštáře, po-
vlečení, deky, plyšáky, čepice, šátky, bundy, 
mikiny aj.), vyprat a min. 2 dny nepoužívat. 
Co se nedá vyprat, můžete třeba přikrýt a 2 

dny nepoužívat. Z vlasů je potřeba pečlivě 
odstranit všechny hnidy! Nejvíce jich je na 
zátylku a za ušima. Pozor, pouze všiváčkem 
hnidy nejdou, musí se  vysbírat prsty. Hodně 
lpí na vlasu a musí se z něho stáhnout po-
mocí nehtu (na rozdíl od lupy, která jde leh-
ce). Po 8–10 dnech je potřeba znovu použít 
přípravek. I když jste velmi poctivě a opako-
vaně prohlíželi a hnidy sbírali, může se stát, 
že nějaká živá vám unikla. Z té se vylíhne 
další veš  a tu je potřeba zlikvidovat opako-
vanou aplikací přípravku a znovu dál kont-
rolovat hnidy. 
Nikdy nepoužívejte neschválené přípravky, 
přípravky pro zvířata a nedejte na různé jiné 
“rady”! Vždy se poraďte v lékárně nebo u lé-
kaře. Ti vědí, co v danou dobu nejlépe fungu-
je. Používání přípravků jinak než je doporuče-
no, může způsobit odolnost vší a zase horší 
boj do budoucna. 
Pokud vši nemáte, ale máte ze školy hlášen 
výskyt, prohlížejte hlavy obden 3 týdny.
Preventivně toho moc nefunguje. Možná 
Alpa, Tee Tree Oil a šampon Capissan mají 
mírné repelentní účinky. 
Z výše uvedeného vyplývá, že lidstvo by se 
mohlo úplně zbavit vši dětské jen tak, že by 
se  všichni lidé na celé zeměkouli domluvili 
a ve stejný den se všichni, ale opravdu všich-
ni, ostříhali do hola. Dokud se tak nestane, 
musíme se smířit s tím, že  veš dětská prostě 
je a bude mezi námi. Apeluji tedy na všechny 
rodiče, buďte zodpovědní a důkladní, jen tak 
se nebudeme muset několikrát do roka trápit 
s těmito nepříjemnými parazity.

MVDr. Eva Kouřilová

Zkušenosti zahrádkáře
Česnek kuchyňský (Allium sativum)
Po loňské zimě (2011–2012), kdy mi nevze-
šla certifikovaná sadba česneku (odrůda „Lu-
kan“) jsem se začal zajímat o zkušenosti 
drobných pěstitelů, ale i o odbornou literatu-
ru. Pan Žouželka, starosta Vísky, mi zapůjčil 
přílohu časopisu „Zahrádkář“ pojednávající 
o česneku. Od pana Roda – fytopatologa – 
jsem se poučil, že tu zimu česneková sadba, 
v místech kde nebyl sníh, vymrzla. Současně 
jsem se přesvědčil o tom, že vypěstovat zdra-
vou sadbu kvalitního česneku není vůbec jed-
noduché. O získané zkušenosti bych si dovolil 
se s vámi podělit (ať jsme zdraví a čilí). 
V ČR jsou jen tři producenti česnekové 
sadby (Jan Kozák, „Moravosed“ Mikulov 
a „Tagro“ Červený Dvůr). Ostatní pěstitelé 
mohou prodávat jen konzumní česnek. Je 
nesmyslné sázet česnek z jiných klimatic-
kých podmínek (Polsko, Itálie, Španělsko, 
Čína). Možná s jedinou či dvěma výjimka-
mi. V loňském roce byla oficiálně dovezena 
sadba francouzského česneku (odrůda The-
rador) a pak turisty dovážený česnek ruský, 
který je mrazuvzdorný, odolný vůči choro-

bám, ale chuťově hrubší. Francouzskou od-
růdu Therador jsem loni zasadil, pěkně vze-
šla, ale cibule jsou malé! 
Moření sadby. Doporučuje se rozdružit cibule 
česneku na jednotlivé stroužky již v září nebo 
v říjnu a namořit je v Sulce. Moří se 6 hodin 
proti vlnovníku česnekovému. 
Roztok se nepoužívá opakovaně. Proti houbo-
vým chorobám se moří 20 až 30 minut v 0,4% 
roztoku „Rovralu Aquaflo“, a to krátce před 
výsadbou. 
Nikdy nesázíme česnek po hrachu, póru 
nebo cibuli. Nedoporučuje se sázet česnek po 
bramborách. Na tomtéž záhonu se má česnek 
znovu pěstovat až za 6 let. 
Po předplodině musí být zaryto nejpozději 
do poloviny září. Do půdy zapravuje „Cererit“ 
v dávce ½ kg na 10 m2 (50 g na 1 m2). Také 
co se týká doby sázení, je tu změna. Doporu-
čuje se sázet česnek před zamrznutím půdy 
(konec listopadu?).
Stroužky se sázejí do hloubky asi 8 cm (mě-
řeno nad stroužkem) podpučím dolů. Vzdále-
nost řádků asi 30 cm, vzdálenost mezi rost-
linami 10 cm. Nevhodné je sázení pomocí 
sázecího kolíku, neboť pod stroužkem zůstane 
často vzduch, což brání rychlému zakořenění. 

Po výsadbě je vhodné půdu záhonu utužit.
Je také možno pěstovat jarní nepaličáky (ne-
tvoří stvoly s palicí) odrůdy Japo II, Lumír, 
Matin, Benátčan. 
Během vegetace je možné přihnojit ledkem 
vápenatým 100 g na 10 m2 (10 g na 1 m2). 
Zvýšená potřeba vody je od poloviny května 
do poloviny června (v případě sucha zalít). 
Od jara je vhodné rozrušovat půdní škraloup. 
Půdu zpracovávat jen mělce. U paličáků  se 
odstraňují vrcholy s pacibulkami.
Sklizeň podle odrůd nejranější odrůdy na pře-
lomu června a července např. Bjetin pozdnější 
odrůdy na konci července. Paličáky se sklíze-
jí při čtyřech suknicích, nepaličáky při třech 
suknicích. Počet suknic se postupně snižu-
je. Jiným ukazatelem je narovnání květních 
stvolů paličáků. Rostliny napadené choroba-
mi a škůdci je třeba odstranit a spálit. Cho-
rob  a škůdců česneku je mnoho a správně je 
rozeznat dokáže jen fytopatolog(rostlinolékař) 
a těch je velmi málo.

To jsou mé zkušenosti. Ať vám všem česnek 
prospívá!

Mgr. Josef Skácel, Jevíčko 520
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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
5. 10. sobota 17:30 hod. Český 
povídkový film
AUTOPOHÁDKY
Celovečerní animovaný film je sestaven 
ze čtyř epizod a hrané části, která vše 
spojuje a vytváří rámec příběhu. První je 
inspirována Pohádkou o princezně, která 
se nesmála. Druhá je klasickou animací 
kouzelných loutek. Třetí je Příběh o ry-
báři, jeho ženě a zlaté rybce. Čtvrtá se 
odehrává v nedaleké budoucnosti.
Hrají: Michal Malátný, Ondřej Vetchý, 
Petr Nárožný, Viktor Preiss, Eva Holubo-
vá, Pavel Liška, Lucie Bílá a další.
Vstupné 70 Kč, 83 minut, mládeži pří-
stupný

12. 10. sobota 17:30 hod. kopro-
dukční film Francie a USA v čes-
kém znění
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Desetiletý Arthur žije s babičkou v ma-
lém venkovském domku. Moc rád na-
slouchá babiččinu vyprávění. Zdá se mu 
o afrických kmenech a neuvěřitelných 
příbězích, které jsou popsány a nama-
lovány v čarovné knize jeho dědečka, 
který před několika lety záhadně zmizel. 
Konec idylky nastává ve chvíli, kdy hrozí 
zabavení domku. Jedinou šancí je najít 
dědečkův poklad, údajně ukrytý kdesi na 
zahradě. Je však třeba se dostat do Říše 
Minimojů, roztomilých malých skřítků…
Hrají: Selena Gomez, Freddie Highmore, 
Stacy Ferguson, Mia Farrow a další.
Vstupné 70 Kč, 102 minut, mládeži pří-
stupný

19. 10. sobota 17:30 hod. kopro-
dukční film Francie a USA v čes-
kém znění
ARTHUR A MINIMOJOVÉ – 
MALTAZARDOVA POMSTA
Další příběh o malém hrdinovi… Arthur je 
natěšený, protože dnes večer se naposledy 
může vrátit do říše Minimojů a setkat se 
tak s princeznou Selénií. Arthur ale ne-
čekaně najde zrnko rýže, kde je napsáno 
SOS. Není pochyb o tom, že princezna je 
v nebezpečí! Arthur se nerozmýšlí a vydá-
vá se ji zachránit. Ale pozor, na mladého 
hrdinu někdo nastraží léčku…
Hrají: Selena Gomez, Freddie Highmore, 
Stacy Ferguson, Mia Farrow a další.
Vstupné 70 Kč, 93 minut, mládeži pří-
stupný

26. 10. sobota 17:30 hod. Český 
povídkový film
FIMFÁRUM – DO TŘETICE 
VŠEHO DOBRÉHO
Na motivy knihy Jana Wericha. Jak na 
Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pé-
rkem sojčím, Rozum a štěstí. Fimfárum 
je slovo, které vymyslel Jan Werich do 
stejnojmenné pohádky. Jedná se o proutek 
„jen o chlup tenčí, než ta nejtenčí rákos-
ka“, který se vejde do holínky. Pokud se 
jím jednou švihne, všechno v jeho okolí 
ztuhne a znehybní jako na obrázku. Nepo-
hne se, dokud se nešvihne podruhé. A tak 
se pojďme podívat co všechno proutek do-
kázal v rukou dobrých a nedobrých…
Hrají: Jan Werich, Ota Jirák, Jiří Machá-
ček, Miroslav Krobot, Roman Říčař, Mi-
roslav Vladyka a další.
Vstupné 70 Kč, 75 minut, mládeži pří-
stupný

Přehled akcí ve městě Jevíčko

Pokud máte zájem zveřejnit svoji akci v rámci přehledu, kontaktujte Turistické infor-
mační 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.

02.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
06.10. 10:00 Fotbal – žáci, Jevíčko – Hradec
06.10. 16:00 Fotbal – Muži A, Jevíčko – Horní Újezd
09.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
12.10. 16:00 Fotbal – Muži B, Jevíčko – Boršov
15.10  15:00 Pietní akt – 200 let bitvy u Lipska, Napoleonský pomník, Čer-

vený kopec
16.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
16.10. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ
16.10. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku
18.10 19:00 Koncerl Jaroslav SAMSON Lenk a Radim ZENKL, kino ASTRA
19.10. 14:00 5. Malohanácký harmonikář, sál Hotelu Morava
19.10. 15:30 Fotbal – Muži B, Jevíčko – Vendolí
20.10. 10:00 Fotbal – Žáci, Jevíčko – Borová/Telecí
20.10 15:00 Beseda s důchodci,  domov mládeže
20.10. 15:30 Fotbal – Muži A, Jevíčko – Rohozná
23.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
28.10. 16:00 Den vzniku samostatného československého státu, Pietní akt – 

Palackého náměstí  

Cena vstupného je včetně poplatku 
z kinematografického představení.

 

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI                   ŘÍJEN 2013 

Úterý 1. říjen 
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 2. říjen 9:30 ZPÍVÁME S DĚTMI 
písničky a básničky pro nejmenší  SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 3. říjen 
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 4. říjen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Pondělí 7. říjen Z A V Ř E N O 16:00 POndělníTVOŘENÍ 
EMBOSOVÁNÍ viz samostatný plakát 

Úterý 8. říjen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení s dětmi 0,5 - 2 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 9. říjen 9:30 ZPÍVÁME S DĚTMI 
písničky a básničky pro nejmenší SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 10. říjen 
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 11. říjen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 15. říjen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení s dětmi 0,5 - 2 roky 
10:30 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

Středa 16. říjen 9:30 ZPÍVÁME S DĚTMI 
písničky a básničky pro nejmenší SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 17. říjen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

cvičení pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky 
10:00 beseda na téma  

HAMÉ - PŘÍKRMY 

Z A V Ř E N O 
 

Pátek 18. říjen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 22. říjen 
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 23. říjen 9:30 ZPÍVÁME S DĚTMI 
písničky a básničky pro nejmenší SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 24. říjen 
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 25. říjen 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 29. říjen Z A V Ř E N O 
školní prázdniny Z A V Ř E N O 

Středa 30. říjen Z A V Ř E N O 
školní prázdniny SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 31. říjen 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

Z A V Ř E N O 

   

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 2. říjen Bylinkové odpoledne 

Středa 9. říjen Zpívání pro radost 

Středa 16. říjen Cvičení 

Středa 23. říjen Procvičování paměti 

Středa 30. říjen Hrátky 

  

  

  

  

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 

JÓGA PRO DĚTI se Zdeňkou Seling rovou 

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. 

e

P    O    Z    V    Á    N    K    A  

RYBÁŘI  JEVÍČKO  VÁS  SRDEČNĚ      Z  V  O  U  
NA  

V  Ý  L  O  V          B  I  O  C  E  N  T  R  A  
PO      15    LETECH  

KDE  :          BIOCENTRUM  (JE  ZA  REHAU  –  SMĚR  NA  BISKUPICE)  

KDY:            5.  10.        2013  

OD:                9  :  00      HODIN  

MOŽNOST    NÁKUPU  RYB  ZA  VÝHODNOU  CENU  .  OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO.  
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RŮZNÉ

aktuality z mas moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Obecně prospěšná společnost začíná bilan-
covat úspěšné období  práce pro region pro-
střednictvím naplňování cílů  SPL Leader 
s názvem : Harmonický rozvoj zapomenuté-
ho regionu na  konci světa na pomezí Čech 
a Moravy. Od  roku 2009 až dosud bylo vy-
hlášeno 7 Výzev k podání projektů a v nich 
bylo odevzdáno 70 projektů v rámci Progra-
mu rozvoje venkova pro náš region. Celkem 
60 projektů v objemu cca 17 milionu Kč bylo 
v MAS podpořeno, část ještě čeká na ko-
nečné schválení na SZIF. . Bližší informace 
o činnosti i realizovaných projektech nalez-
nete na stránkách www.masmtj.cz. 
 V současné době MAS za pomoci dobrovol-

níků zpracovává anonymní dotazníky (k dis-
pozici na webu,  na úřadě a v knihovně). Do-
tazníky jsou velmi důležité pro určení silných 
a slabých stránek jednotlivých obcí a stano-
vení vývoje celého regionu pro dalších 5 -7 
let.  
Dále bych Vás ráda pozvala na 15. ročník 
festivalu slivovice Biskupické kaléšek, který 
se bude konat 5. 10. 2013. Na tomto festiva-
lu bude prezentována mimo jiné i MAS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Na našem 
stánku s Vámi rádi dotazník vyplníme a jako 
poděkování obdržíte malý dárek.
Pokud máte zájem podílet se na plánování 
rozvoje území místní akční skupiny a sídlíte 

Máte-li zájem, neváhejte a kontaktujte nás 
velmi rádi vám podáme bližší informace.

Maminkám, tatínkům, babičkám, dědečků, 
tetám a strýcům dětí, které navštěvují druhou 
třídu Základní školy v Jevíčku oznamujeme, 
že pasování dětí na čtenáře s účastí hraběte 
a hraběnky proběhne v pátek 25. října v do-
poledních hodinách.
Nenechte si ujít oslavu čtenářství vašich dětí. 

Městská knihovna Jevíčko
Říjen zahájíme Týdnem knihoven – každo-
ročním svátkem knihoven, knihovníků a čte-
nářů.
Všichni, kdo si v tomto týdnu vyřídí čtenář-
skou průkazku, budou mít po celý rok půjčo-
vání zdarma. Po celý měsíc říjen je vyhlášena 
amnestie, všechny poplatky za pozdní vrácení 
knihy budou prominuty. 

Ve čtvrtek  10. října –  18. 00 hodin - sál zá-
mečku  Beseda pro všechny myslivce a mi-
lovníky přírody se spisovatelem mysliveckých 
příběhů Zdeňkem Hlaváčem. 
Povídání o životě spjatém s přírodou jistě po-
těší všechny, kdo mají rádi les a život.

Kavárnička v knihovně  - v pátek 18. října 
od 18.00 do 23.00 hodin Vás srdečně zve-
me na posezení v knihovně s dobrým vínem 
a kávou. Za vydatné podpory jevíčské vinoté-
ky si budeme povídat o knížkách. Komornější 
verze Mejdanu v knihovně jistě potěší všech-
ny, kdo si rádi s dobrým vínem a kávou užijí 
prostor knihovny. Po celou dobu Kavárničky 
budeme samozřejmě půjčovat knihy a časopi-
sy. Těšíme se na Vás.

Zpráva pro všechny, kdo chtějí navštěvovat ja-
zykové kurzy.

Pro rok 2013/2014 jsou otevřeny tyto kurzy:
němčina pro mírně  pokročilé
němčina pro pokročilé
španělština pro začátečníky
španělština pro mírně pokročilé
angličtina pro začátečníky / pro všechny kdo 
nikdy anglický jazyk nestudovali/ - bude ote-
vřena od 1.ledna, ale kurz se již zapisuje
angličtina pro mírně pokročilé
angličtina pro pokročilé

či působíte v obcích našeho regionu, volejte 
na tel. č. 725 762 948, nebo pište na e-mail 
mas.mtj@seznam.cz, kde Vám sdělíme bližší 
informace o členství v pracovní skupině pro 
tvorbu ISÚ, a dále informaci, co tato funkce 
vlastně obnáší. Další informace o MAS na-
leznete na www.masmtj.cz nebo v kanceláři 
MAS, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, a to 
vždy po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme všem za spolupráci, projevený zá-
jem a čas strávený vyplněním dotazníku.  

Miroslava Šejnohová – manažerka a ředitelka

Penzionu eden v Jevíčku  
znovu otevřen

Vážení přátelé,
od 1. 8. 2013 jsme obnovili provoz penzio-
nu Eden v Jevíčku ,který dlouhá léta slou-
žil jako školící středisko.  Nyní otevíráme 
i pro širokou veřejnost k občerstvení, uby-
tování i celotýdennímu pobytu.
Mimo běžný provoz nabízíme pořádání 
školení, svatebních hostin, rauty, naroze-
niny, promoce, večírky. Penzion se nachází 
cca 60 km od Brna u města Jevíčko, jehož 
historické jádro bylo prohlášeno městskou 

památkovou zónou. Kapacita penzionu je 
42 lůžek v 1-4 lůžkových pokojích s mož-
ností přistýlek až na 70 míst. K dispozici 
Vám je venkovní bazén s brouzdalištěm, 
přednáškový sál, hřiště a terasa s ohniš-
těm.  Zajímavá místa, která mohou slou-
žit k výletům jsou např. Moravský kras 
a Macocha, Zámek Letovice nebo hrad 
Bouzov. V zimě můžete navštívit lyžařský 
areál Kladky, který se nachází 13 km od 
Jevíčka. Nabízená jídla připravujeme z re-

gionálních surovin.
Naší prioritou je Vaše spo-
kojenost a úsměv. Věříme, 
že Eden bude místo, kam 
se budete rádi vracet.

Těšíme se na Vaši návštěvu

S pozdravem
Jindřich Procházka
tel: 602 375 374
e-mail: 
prochazka@penzion-eden.cz
www.penzion-eden.cz
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Čtvrtým, nikoli však posledním rokem, po-
kračoval archeologický výzkum na lokalitě 
z doby římské v Jevíčku-předměstí. Terénní 
práce prováděla opět Ka-
tedra historie (sekce ar-
cheologie) Filozofické fa-
kulty Univerzity Palackého 
pod vedením doc. Eduarda 
Droberjara. Navázali jsme 
na předchozí plochu, kde 
již byly prozkoumány ger-
mánské žárové hroby ze 2. 
století a sídlištní objekty 
ze 4. století. Na ploše 175 
m2 bylo odkryto šest žáro-
vých hrobů (nyní celkově 
22 hrobů) a několik desítek 
sídlištních objektů, zejmé-
na sloupových jam.
Žárové hroby spočíva-
ly hlavně v hliněných po-
pelnicích, které v horních 
vrstvách obsahovaly že-
lezné spony, klíč, kostěný 
hřeben a další předměty. Většina popelnic 
(uren) byla vyjmuta v celku a jejich obsah 
bude zkoumán nejprve na Radiologické klini-
ce profesora Heřmana (UP v Olomouci) a ná-
sledně v antropologické laboratoři. Teprve 
poté se dovíme, jaký skutečný obsah skrýva-

ly, tj. skladbu milodarů a údaje o zemřelých 
(zejména pohlaví a věk). V povrchových vrst-
vách pohřebiště se nacházely slitky kovových 

artefaktů a ojediněle i některé celé předmě-
ty, např. římské vojenské kování řemene, na 
němž byl připevněn meč. Mezi luxusní před-

měty patří fragment honosné stříbrné jehli-
ce. Běžné předměty denní potřeby zastupu-
jí železná šatová spínadla, kování opasků, 
nože, hrot oštěpu, kostěné hřebeny. Nechy-
bějí ani fragmenty římských bronzových ná-
dob. Nálezy potvrzují předpoklady vyslovené 

již dříve, že pohřebiště sloužilo 
labsko-germánským obyvatelům 
(Svébům) poměrně krátkou dobu 
několika desetiletí. Tito obyvate-
lé byli v intenzivních kontaktech 
s římskou říší i s barbary, kteří 
obývali území dnešního Polska 
(tzv. východní Germáni, resp. no-
sitelé przeworské a wielbarské 
kultury).
Největším překvapením v letoš-
ním roce byl odkryv základů 
dvou nadzemních domů, prav-

děpodobně dvoulodní dispozice. Zachovalé 
architektonické prvky v podobě mohutných 
sloupových jam uprostřed a zdvojených na 

okrajích naznačují silný římsko-provinciální 
vliv. Lze předpokládat, že se nám podařilo za-
chytit část dvorce, jehož celý půdorys se skrý-

vá v okolí naší výzkumné 
plochy. V jednom z domů 
byla patrná destruk-
ce pece a dále kumula-
ce rozbitého mlýnského 
kamene (žernovu) nebo 
více takových předmětů. 
V příštím roce bude jed-
ním z hlavních cílů od-
krýt jeho další část a po-
kusit se interpretovat 
význam tohoto pozoru-
hodného komplexu, kte-
rý nepochybně hrál dů-
ležitou úlohu v regionu 
Malá Haná na sklonku 
doby římské.  Nabízí se 
rovněž otázka, zda dvou-
setletá časová mezera 
mezi pohřebištěm a síd-
lištěm mohla ovlivnit vý-

běr místa pro sídliště a zda obyvatelé na kon-
ci doby římské věděli, že si budují domy na 
někdejším pohřebišti?
Součástí výzkumu byl i detailní povrcho-
vý průzkum okolních lokalit z doby římské. 
Podařilo se identifikovat další artefakty na 
novém nalezišti, mj. masivní římskou mo-
saznou minci (sestercius) s portrétem císaře 
Marka Aurelia (161–180). Na celém výzkumu 
se podíleli studenti archeologie z Univerzity 
Palackého v Olomouci a z Univerzity Hradec 
Králové. O průběhu výzkumu a životě stu-
dentů se lze seznámit na fotografiích ulože-
ných na webových stránkách města Jevíčka.
Jelikož zkoumání malohanácké problematiky 
je velmi perspektivní, letos jsme podali ke 
Grantové agentuře ČR velký pětiletý projekt 
na výzkum dějin Malé Hané, a to od nejstar-
ších stop osídlení (doba kamenné) až do no-
vověku, s těžištěm v době římské. 

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Archeologové v Jevíčku na stopě dalších objevů
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Po velké bitvě národů u Lipska r. 1813 se 
i Jevíčko stalo útočištěm pro raněné a na-
kažlivými nemocemi postižené vojáky růz-
ných národností, kteří zde našli místo po-
sledního odpočinku.
Od listopadu r. 1813 byla v Jevíčku v dvou-
patrové sýpce panského dvora zřízena vo-
jenská polní nemocnice č. 39 pro 200 osob, 
pro dalších 100 osob v zámečku a 100 osob 
v budově bývalého kláštera, ale i tak byla 
nemocnice přeplněna stále nemocnými. 
Nemocnice měla dvě pobočky: ve Velkých 
Opatovicích, (kde zemřelo na 200 Rusů) 
a v Laškově u Konice. I v té zimní době 
bylo velké úmrtí. Zesnulí byli pohřbíváni 
pod severním svahem Červeného kopce na 
obecní parcele č. 686/5 do společných ša-
chet. Zasypávání mrtvol vápnem bylo na-
řízeno až v únoru r. 1814, ale i tak úmrtí 
z nakažlivých nemocí neustávala. Poslední 
čtyři vojáci zemřeli 14. 5.1814 a tím zů-
stala nemocnice bez nemocných. 9.6.1814 
bylo odvezeno 24 vozů nemocničního  ma-
teriálu do Konice, 19.6. t.r. odjelo deví-
ti vozy špitální komando do Černé Hory 
a 2.8. byla do Konice odstěhována kance-
lář a tímto dnem byla celá vojenská ne-
mocnice zrušena. Na pohřebišti stál jako 
upomínka dřevěný oplechovaný kříž (dnes 
při schodišti v Městské věži). Čas plynul, 
až na podnět zemského soudního rady Le-
opolda Klímy bylo povoleno 21. 4. 1909 
usnesením zastupitelstva města Jevíčka, 
nahradit stávající kříž kamenným pomní-
kem.
Doprava kvádru, který pomník tvoří, ze 
skály, kde dnes stojí hlavní budova Odbor-
ného léčebného ústavu, trvala po dřevě-
ných válcích přes pole přímou cestou s ně-
kolika spřežením koní, několik dní i když 
pěšky trvá pouhou půlhodinu. Prvně kvá-
dr chtěli přepravit pomocí dvou vozů – osy 
nevydržely. Pomník nese kovovou desku 
s nápisem:
1813–1814 zemřelo po slavných bitvách 
na rány, nemoci v hlavní polní nemocnici 
v Jevíčku č. 39 u vědomí věrně vykonané 
povinnosti vojáka 215 Rakušanů, 8 Rusů, 
20 Prusů, 133 Francouzů a byli zde pocho-
váni. 
Pokoj jejich popelu.
Nejsou tam uvedeny osoby civilní: 11 ošet-
řovatelů, 6 lékařů, z nichž první zemřel lé-
kař Jiří Klemsche z Jevíčka, stár 39. let. 
29. 12. 1813 židovský chirurg Moyses Ge-
duldiger, postupně v krátké době další. 
Mezi posledními byl jevíčský kaplan P. Jo-
sef Švec 16. 4. 1814 ve věku 28 let.
O Svatodušním pondělí 16. 5.1910 dopole-
dne za velké účasti zástupců armád, korpo-

rací, byl pomník posvěcen, 
aby všem dalším genera-
cím hlásal, že na všechny 
zde pohřbené, zapomenu-
to nebylo. Roku 2000 byl 
pomník restaurován, zno-
vu osazen rakouskou orlicí 
a 17. 6. se zástupci z ciziny 
znovu s velkou slávou po-
svěcen. Jevíčanka zahrála 
rakouskou a českou stát-
ní hymnu, věnce kladli zá-
stupci české armády.

František Plech

O pomníku na vojenském pohřebišti
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POŘÁDÁ ODPOLEDNÍ  POTVOŘENÍ 

7.10.2013 od 16 hod.

EMBOSOVÁNÍ A VÝROBA OBRÁZKŮ 

POMOCÍ LISOVACÍHO STROJKU BIG SHOT

Vstupné 30,- (dospělí), 10,- (děti) 

Číslo účtu: 43 – 0262440217/0100 Jana Junková statutární zástupce 
IČO: 22667091 Tel.: +420 608 517 112
www.jevicko.org/paloucek repak2005@volny.cz
paloucek  @jevicko.org  

V úterý  17.10.2013 v 10:00 hod. se v RC Palouček koná beseda v rámci projektu Ambasadorky

NOVÉ TRENDY V PŘECHODU 
Z KOJENECKÉHO MLÉKA NA PŘÍKRMY 

Přijďte si popovídat na zajímavé téma, dozvíte se třeba něco nového a čeká na Vás malý dárek.

MĚSTO JEVÍČKO 
POŘÁDÁ KONCERT DVOJICE

kytara • mandolína • flétny
didgeridoo • zpěv

PÁTEK 18. 10. 2013
OD 19:00 HOD.

SÁL KINA ASTRA
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Jaroslav 
  SAMSON 
          Lenk 

Radim
      ZENKL

&

TROUBADOUR
TOUR
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Sídlo: Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko, 
e-mail: mas.mtj@seznam.cz, www.masmtj.cz

Většině veřejnosti je známo, že Místní akční 
skupina (MAS) Moravskotřebovsko a Jevíč-
sko  byla jako nezisková organizace založe-
na v roce 2007 zástupci obcí, podnikatelský-
mi subjekty, zemědělci a fyzickými osobami 
z řad aktivní veřejnosti . Jejím hlavním cílem 

je rozvíjet region prostřednictvím podpory 
projektů, které doporučují ke schválení  prá-
vě členové MAS - lidé, kteří
v regionu žijí, kteří jej znají a ví, co region 
potřebuje. Území MAS je dáno katastrálním 
územím obcí, které souhlasily s rozvojovou 
strategií MAS. Naše MAS působí na území 
33 obcí. Celková rozloha území, kde naše 
MAS působí, je 42187 km2, počet obyvatel 
pak činí cca 27000.
Název dokumentu naší MAS je Harmonic-
ký rozvoj zapomenutého regionu „na konci 
světa“ na pomezí Čech a Moravy. Tento do-

kument vymezuje cíle a priority rozvoje pro 
období 2009-2013, to vše pomocí Programu 
LEADER. 
Program LEADER je tzv. čtvrtou osou Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV). PRV je dotač-
ní titul spolufinancovaný z Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj
venkova (EAFRD) na období let 2007-2013. 
Cílem je přispět k trvale udržitelnému rozvoji 

venkova, rozvoj místních komunit, zlepšová-
ní kvality života na venkově a podpora rozvo-
je drobného podnikání a zemědělství.
Strategický plán Leader je rozdělen do tzv. 
Fichí, a to následovně:

1. Výroba biopaliv - podpora nezemědělské 
produkce
2. Podpora podnikání - podpora zakládání 
podniků a jejich rozvoje
3. Infrastruktura - obnova a rozvoj vesnic
4. Předci a předchůdci - ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova

5. Snazší život - občanské vybavení a služby
6. Vítejte - podpora cestovního ruchu
7. Agroturistika - podpora cestovního ru-
chu (rozvoj nezemědělské produkce)
8. Víme, jak na to - vzdělávání a informace

Přehled podaných projektů
Prostřednictvím SPL se naše MAS aktivně 
podílela na administrativní přípravě a úspěš-

né realizaci mnoha pro-
jektů. Celkový přehled 
zpracovaných žádostí 
za období 2009 až 2013 
prostřednictvím MAS je 
zobrazen v níže uvedené 
tabulce.

Od roku 2009 do roku 
2013 bylo vyhlášeno 7 
výzev k předložení žá-
dostí o dotaci. Projek-
ty z prvních čtyř vý-
zev (8. kolo, 11. kolo, 
12. kolo a 14. kolo) jsou 
již realizovány, větší část 
projektů z 16. kola je 
také dokončena. Projek-
ty z poslední výzvy (19. 
kolo) jsou v procesu ad-
ministrace a schvalová-
ní na RO SZIF Hradec 
králové. 
Za poslední 4 roky se 
podařilo podpořit 60 

projektů drobných živnostníků, obcí a nezis-
kových organizací. 
Čerstvě dokončeným projektem je „Zku-
šebna regionálních souborů a orchestrů 
v ZUŠ Jevíčko“, kde je autorem a koordiná-
torem projektu Dušan Pávek, dipl.um., ředitel 
ZUŠ Jevíčko.  Součástí projektu stavebních 
a akustických úprav bylo i pořízení melodic-
kého bicícho nástroje Marimba koncert. Tím-
to děkuji  panu řediteli i zástupcům města 
Jevíčko za vzornou spolupráci při realizaci 
projektu.

Miroslava Šejnohová, ředitelka MAS

Zprávy z MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s.

Přehled podaných projektů na SZIF k 31. 8. 2013

Číslo Fiche Název Fiche

Rok

CE
LK

EM

2009 2010 2011 2012 2013

8. kolo 11. kolo 12. kolo 14. kolo 16. kolo 18. kolo 19. kolo

F2 Podpora podnikání   2 4 6 3 3 18
F3 Infrastruktura 1 2   3 6 1 13
F4 Předci a předchůdci     1 3 3 7
F5 Snazší život    8 9 2 1 20
F6 Vítejte (pěší trasy a hippostezky)       2 2
CELKEM  1 2 2 12 19 14 10 60

Mapa území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
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František Plech

Jevíčko – město – základní údaje o počasí roku 2012 
Tabulky seznámí č tenáře se základními údaji o počasí roku 2012, tak jsou zapsány 
v kronice města, snad v budoucnu někomu ke studiu poslouží. Stav počasí 
v předměstí, či blízkém okolí, mohl být poněkud odlišný. 
 

Teplota oC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

průměrná oC -0,5 -5,3 4,5 8,6 15,
2 

17,
8 

10,
2 

18,
6 

13,
3 7,6 5,4 -2,3 8,5 

D
ní

 z
 to

ho
 

prům. -oC 13 19 3 1      2  23 61 
prům. 
+oC 18 10 28 29 31 30 31 31 30 29 30 8 305 

ledových 9 15          16 40 

10 oC ≤   1 7 26 29 31 31 26 8   159 

letních    4 7 6 9 11 2    39 

tropických     1 3 6 5     15 

Ʃ ᴓ t 10 oC ≤   79,
1 

318,
0 

380
,6 

441
,9 

423
,0 

49,
9     1896 

1946 
Vegetační doba IV. – IX. průměrná teplota 15,4 oC (normál 14,1 oC) 

 

Srážky mm 73,
2 

38,
0 

12,
5 22,6 45,

5 
83,
3 

73,
9 

44,
8 

47,
2 

65,
3 

23,
0 

41,
8 571,1 

D
ní

 z
 to

ho
 

celkem 18 10 7 9 7 12 18 6 7 9 7 15 125 

1 mm < 15 9 3 7 5 8 11 5 4 7 5 7 86 

déšť 8 2 6 8 7 12 18 6 7 7 7 5 93 

sněží 10 8 1 1      2  10 32 
sněh. 
pokr. 17 20        1  6 54 

s bouří    1 4 3 8 2  1   19 

Úhrn srážek vegetační doby IV. – IX. 317,3 mm (normál 397 mm) 

 

Vítr ze směru S SV V JV J JZ Z SZ Celkem 

Dní 49 39 11 35 49 65 60 58 366 

Srážky 19 5 / 5 13 25 31 27 125 

V mm 110,7 4,4 / 32,2 56,7 79,8 175,7 111,6 571,1 

V % 19,4 0,8 / 5,6 9,9 14,1 30,7 19,5 100,0 

Roční úhrn srážek je 90,8 % normálu (629 mm) 

 
František Plech 

Tabulky seznámí čtenáře se základními údaji o počasí roku 2012, tak jsou zapsány v kronice města, snad v budoucnu ně-
komu ke studiu poslouží. Stav počasí v předměstí, či blízkém okolí, mohl být poněkud odlišný.
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co by nemělo vidět třetí oko Xviii.

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Spolu s Vojtěchovými ostatky byly podle Kosmy 
přivezeny z Hnězdna i ostatky pěti bratří a zá-
roveň byli přivedeni i zajatci (II, 5): „ ...za nimi 
se ubíral nesčíslný zástup urozených mužů... 
mezi nimi, žel, nešťastně zajat, byl přiveden 
můj předek, v úřadě duchovním druh, podle 
své hodnosti kněz.“ Slova můj předek jsou je-
nom ve dvou z 15 zachovaných středověkých 
rukopisů Kosmovy kroniky. Historikové soudí, 
že zřejmě nebyla v původním Kosmově textu. 
Když Kosmas nemohl napsat celou pravdu, na-
psal alespoň „půl pravdy“. Nemohlo to tedy být 
s Kosmovým předkem ve skutečnosti tak, že 
nebyl přiveden Kosmův živý předek, ale že jsou 
míněny přivezené ostatky Vojtěchovy nebo ně-
kterého z bratří (snad Jana?)? Že ze slov v úřa-
dě duchovním druh vyplývá, že předkem kro-
nikáře Kosmy ( = biskupa Jana II.) byl biskup 
Vojtěch? 
U kapitoly III, 4 čtemev poznámce: „Téhož roku 
dne 14. října byla od ctihodného Kosmy, osmé-
ho biskupa svatého kostela pražského, posvěce-
na v Sázavě oratoř, již vystavěl tamní opat Bo-
žetěch... Nazítří.... byly svěceny tři oltáře. (…) 
Druhý oltář je pod kryptou, v něm se chovají 
ostatky světce Kosmy a jeho bratří.“ Dosaďme 
si: Božetěch = Kosmas (kronikář) = biskup Jan 
II. (VI.), kostel sázavský = kostel v Olomouci, 
ostatky Kosmy a jeho bratří = ostatky Vojtěcha 
a jeho bratří (ostatky svatých zdaleka nemusí 
být celé kostry). Nyní citujme J. Bistřického 
(2011, s. 138): „...biskup Jan II. … byl také svě-
titelem oltáře sv. Vojtěcha v jeho kryptě.“
V 37. kapitole II. knihy své kroniky píše Kos-
mas o listině, která měla prohlašovat Moravu 
za součást pražského biskupství. V závěru své-
ho pojednání o této listině cituje: „,Dáno dne 
29. dubna [4] léta od narození Páně 1086, in-
dikce 9., roku pak 32. kralování pana Jindřicha, 
roku císařství jeho třetího.‘“ A k tomu dodává: 
„To znamení jsem viděl já, jak císař vlastní rukou 
připojil na privilegium pražského biskupství.“ 

Ke Kosmovým slovům 
To znamení jsem viděl 
já píše P. Kopal v oddí-
le Komentáře: Kosmas 
a Čechové toto (Kroni-
ka česká 2005, s. 225): 
„...ve skutečnosti asi 

[znamení] neviděl. V roce 1086 v Mohuči, resp. 
v Řezně podle všeho vůbec nebyl.“ Když však 
Kosmas zalže, napíše (naznačí) vedle pravdu. 
Je-li Jindřich [r. 1086 Jindřich IV.] lež, pak 
pravda může být já. Znamení se vztahuje ke 
kronikáři Kosmovi. Kosmas jím možná něco 
důležitého o sobě sděluje. Myslím, že ve zna-
mení jsou skryta písmena EM IAN. Křížky na-
pravo jsou 3. Nejsou písmena ve znamení EM 
počátečními písmeny slov: episkop (biskup) 
moravský? A tím biskupem je Jan (II.)? Ja-
nem v pořadí třetím by byl, kdybychom před 
Jana I. (1063-1085) zařadili nepříliš doložené-
ho Jana (914-932).

Nemohla listina vzniknou v jiném roce, než 
píše Kosmas (1086)? Nenahromadil Kosmas 
v citované ukázce tolik číselných údajů úmysl-
ně tak, aby se z nich dalo vypočítat skutečné 
datum vydání této listiny? Pokusme se to vypo-
čítat: 1086 + (29.4) – (9.32):3 = 1106.
Domnívám se, že události mohly probíhat tak-
to: Vratislav II. (1061-1092) usiloval v polovi-
ně 80. let 11. století o sjednocení pražského 
a olomouckého biskupství. Je možné, že roku 
1086 o tomto plánu Vratislav s Jindřichem IV. 
jednal, ale listinu od Jindřicha IV. o tomto sjed-
nocení nedostal. Tato Vratislavova snaha však 
mohla být jedním z vážných bodů sporů mezi 
ním (pražským knížetem Vratislavem) a morav-
skými údělníky. Když se stal roku 1101českým 
knížetem v rozporu se stařešinským řádem Bo-
řivoj II. (1101-1107 a 1117-1120), nepřátelství 
se zintenzivnilo. Je možné, že když roku 1106 
musel rezignovat Jindřich IV. (roku 1107 ze-
mřel), byla o sjednocení obou biskupství sepsá-
na falešná listina. Datována byla do doby, kdy 
Vratislav II. s Jindřichem IV. o tomto sjedno-
cení jednal (1086). Roku 1107 (po neúpěšném 
pokusu z roku 1104) Svatopluk Olomoucký svr-
hl Břetislava II. a do roku 1109 byl českým kní-
žetem. 
V době, kdy byla tato falešná listina sepsána, 
byl olomouckým biskupem Jan II. Ten je po-
dle mého názoru totožný s kronikářem Kos-
mou. Kosmas (Jan II.) byl s touto zfalšova-
nou listinou přinejmenším seznámen. Kdyby 
byl realizován její obsah, negativně by to za-
sáhlo olomoucké biskupství i úděl Svatopluka 
Olomouckého. Pokud by ke sjednocení došlo 
v době, kdy byl Svatopluk již českým kníže-
tem, naopak by to jeho vládu posílilo. 
Kdy Kosmas zemřel? Důležitá je informace 
v Založení kláštera sázavského, že Božetěch ( = 
Kosmas) byl zbaven své funkce opata. „Když 
řečení bratři, sami i skrze své přátele, opět 
a opět bili v jeho [Břetislavův] sluch mnohými 
smyšlenkami a nesčetnými hanami proti své-
mu opatu Božetěchovi sehnanými, týž kníže 
vyobcoval jmenovaného opata z výše řečeného 
místa a bratří vyhnal.“ Přeložme si to takto: 
Jan II. (kronikář Kosmas) byl zbaven funkce 
biskupa olomouckého. Stalo se tak roku 1126 
za Soběslava I. (1125-1140), nikoliv za Bře-
tislava. Církev neměla zájem, aby se v pamě-
ti uchovával tento konflikt. Jan II. pro histo-
rii umírá roku 1126 umírá, ve skutečnosti ale 
žije ještě několik let po tomto roce. Protože 
ztotožňuji kronikáře Kosmu s Janem II., vy-
plývá z toho, že po roce 1126 žil několik let 
Kosmas (údajně zemřelý 21.10.1125). Protože 
Kosmas nemá být ztotožněn s Janem II., není 
jeho smrt kladena do stejného roku jako smrt 
Jana II. Stejně tak nechal Kosmas zemřít pře-
dáka Voka o rok později než Boleslava I. (968 
/ 967), přičemž jde podle mne o jednu osobu. 
Domnívám se tedy, že rok 1125 tedy není ro-
kem Kosmova úmrtí, blíží se roku, kdy pře-
stal být olomouckým biskupem (jak prozradil 
autor v pojednání o Božetěchovi = Kosmo-

vi). Rok Kosmova úmrtí se snad dá vypočítat 
z údajů v závěru kroniky: „...zemřel dne 21. říj-
na [10]  téhož roku, v němž byl... kníže Soběslav 
povýšen na stolec.“ Za Soběslavem se v kronice 
skrývá Boleslav I. (netvrdím, že v každé ka-
pitole). Boleslav se podle legend stal kníže-
tem po smrti knížete Václava, to je roku 929. 
Tedy: (21 . 10) + 929 = 1139. Kosmas by se 
potom narodil kolem roku 1059. Tím se vy-
světlí např. tato nesrovnalost. Podle Kosmy 
se mu roku 1074, kdy byl ještě žákem praž-
ské školy, zdál sen, v němž se na něho vězeň 
obrátil s oslovením milý chapče. Pokud by se 
Kosmas narodil kolem roku 1145, jak se všeo-
becně soudí, pak by byl tím milým chlapcem ve 
svých 29 letech. (D. Třeštík zdůvodňoval, že 
Kosmas mohl být ve svých 29 letech slovem 
chlapče osloven. 1972, s. 39, 40.) Pokud byla 
Kosmovou manželkou Milejší (a Kosmas jí dal 
„umělecké jméno“ Božetěcha) a je-li pravdou, 
že zemřela před Kosmou, a to roku 1127 (Bis-
třický, 2011), musel Kosmas zemřít až po tom-
to roce. Když dal v kronice své manželce jmé-
no Božetěcha, naznačoval (pokud je autorem 
Založení kostela sázavského), že sám se skrývá 
za jménem Božetěch. Pokud Kosmas autorem 
Založení... není, pak to naznačoval anonymní 
Mnich sázavský. 
Klíč k tomu, že za Soběslavem máme vidět 
(alespoň v některých kapitolách) Boleslava 
I., dal snad Kosmas čtenáři ve 35. kapitole 
III. knihy: „Téhož roku, kdy kníže Vladislav 
a všechen lid český s radostí a veselostí slavili 
narození svého patrona Václava, přibyl ke kní-
žeti posel, jenž mu přinesl takovou zprávu: ,Vy 
tu v pokoji a bezpečí hodujete, avšak tvůj bra-
tr Soběslav a kníže polský Boleslav naši zemi 
hubí...‘“ Nejprve je napsána lež a potom prav-
da (Vladislav x Václav; Soběslav x Boleslav).
J. Bistřický v publikaci Olomoucké horologi-
um (s. 84) upozorňuje na značné množství 
Pražanů v první vrstvě nekrologia: „Nejpočet-
nější skupinu však tu tvoří osoby z okruhu praž-
ského kostela. Najdeme tu pražského biskupa 
Heřmana, čtyři kanovníky – Kosmu, Bohdana, 
Iuratu a Asina... - a dvě manželky kanovníků, 
Kosmovu Božetěchu a Milejší. Zařazení takové-
ho množství Pražanů lze vysvětlit jen jako přá-
ní biskupa Zdíka, který z tohoto prostředí sám 
pocházel. Přítomnost žen pak ukazuje, že v této 
skupině musíme hledat biskupovy pokrevní pří-
buzné. Jedna z těchto dvou žen, nejspíš Bože-
těcha, byla jeho matkou. Jestliže však Kosmas 
byl olomouckým biskupem Janem II., pak má 
v Olomouckém horologiu své místo jako člo-
věk, který byl řadu let Olomoučanem. Stejně 
tak by byla s Olomoucí spjata i Božetěcha ( 
= Milejší?). 
Z olomouckých biskupů před Jindřichem Zdí-
kem je v Olomouckém honorologiu zařazen 
jen Jan II. J. Bistřický jeho zařazení zdůvod-
ňuje takto ( 2011, s. 84): „Uvažujeme-li o pří-
činách, pak co se týká zařazení, nebo naopak 
nezařazení biskupů, nabízí se vysvětlení, že kni-
ha byla chápána jako liturgická pomůcka nové 
katedrály sv. Václava, kdežto biskupové předzdí-
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Důchodní Heger
 Zamyslím-li se do zašlých časů, vzpomí-
nám si dosti často na dlouholetého zaslou-
žilého městského důchodního Leopolda He-
gera, jenž pro svůj jedinečný a zajímavý rys 
povahy zasluhuje, abych mu věnoval více 
řádků. 
 Byl to zdejší rodák, ve svém mladém věku 
vstoupil do služeb města koncem let šedesá-
tých min. století. Byl tam nepřetržitě a ne-
únavně činným po více jak 50 roků. Téměř 

40 roků vedl úplně sám celou agendu 
obecního úřadu a po mnoho let 

byl zároveň jediným úředníkem 
Městské spořitelny. 

 Byl pilný jako mravene-
ček a pro svou úslužnost, 
svědomitost, vytrvalost 
a skromnost mohl býti 
zářným vzorem tak mno-
hému úředníku. Nikdy 
netoužil po jiném jako 
po práci. Byl to muž 
vzácného charakteru, po-

vahy sice uzavřené, ale 
dobrácké, vyslovený samo-

tář, známosti a společnos-
ti nikdy nevyhledával. Znal 

jen svou úřadovnu, byl na svém 
místě od časného rána do pozdního 

večera. Jsa konzervativních zásad, nerad se 
přizpůsoboval novotám a byl v jistém smyslu 
i podivínem. Ze svého bytu v klášterní budo-
vě měl do kanceláře jen několik kroků, také 
do kostela chodil chodbou a zadním vcho-
dem, takže překročil práh obecní budovy jen 
čtyřikrát do roka a to jen o slavnostech Vzkří-
šení a Božího těla, zúčastniv se s obecními 
staršími i průvodu, pak po dvakráte, když ří-
dil dražbu trávy na obecních lukách. Nežá-
dal nikdy dovolené. Zajímal se sice o všechny 
časové události jak místní, tak veřejné, rád si 
o nich pohovořil s lidmi, jimž důvěřoval a to 
mu stačilo. 

 Všechny projekty, jež byly za doby jeho úřa-
dování na zvelebení města realizovány, jeho 
oči nespatřily. Nikdy nejel drahou a nedal se 
k tomu pohnouti, ani když ho jeho nejlepší 
přátelé zvali aspoň na vyjížďku do Chornic 
nebo Opatovic. Slíbil sice jednou, ale když pro 
něj přišli, vymlouval se, že se obává závratě. 
Ani fotografovat se nikdy nenechal. Když pak 
v poslední době svého úřadování přesídlil do 
svého rodného domu č. 106 v Dolní Farní ulici  
a kráčel kolem Staré lékárny, vyčkal jej lékár-
ník Karel Till u okna s fotoaparátem, a tak 
zůstala jeho podoba přece jen zachována. 
 Znal dobře historii našeho města a obsah 
všech starých listinných památek městského 
archívu, jež po celou dobu svého úřadování 
pečlivě střežil. Chystal se, že napíše své pa-
měti, ale nedostávalo se mu nikdy volného 
času. Když pak dlouholetá kancelářská práce 
vyčerpávala síly tohoto neúnavného pracovní-
ka, a když jeho zrak tak zeslábnul, že již nevi-
děl na psaní, byl nucen r. 1920 uchýliti se na 
odpočinek, jistě plně zasloužený. 
 Nerad opouštěl svůj psací stůl, u nějž pra-
coval přes 50 roků, jako zabarikádován kniha-
mi a úředními spisy a s tesknou myslí odchá-
zel navždy z kanceláře, s níž od mládí srostl. 
Přežil svou manželku a jedinou dceru, a aby 
zůstavil po sobě památku, věnoval městu svůj 
les. Zemřel roku 1926 ve věku 85 let. Všichni, 
kdož tohoto šlechetného člověka znali, vzpo-
mínají na něj s úctou a vděčností. 
 Druhým dlouholetým obecním zřízen-
cem byl v té době strážník Antonín Továre,  
v místě a celém okolí dobře známý. Byl nejen 
orgánem bezpečnostním a správcem obecní 
šatlavy, ale v přenesené působnosti i rozhod-
čím různých těch sousedských sporů a mnoh-
dy nechutných rodinných hádek, do niž měst-
ští radní, pověření policejním referátem, pak 
vážným a výběrčím o týdenních trzích. Měl 
četnou rodinu a dospělé děti, které mu umož-
ňovaly obstarávati tyto vedlejší funkce.

pokračování příště

pokračování příště

 A tu nastalo veliké zklamání. Na místě 
očekávaných několik centů ryb bylo chyce-
no sotva několik funtů. Bylo tam něco bělic, 
okounů a mřenek, ale nejvíce štik, které prá-
vě hubily drobnější ryby. Každá štika, 
kterou podílník získal, přišla mu 
hodně draho. 
 Ale ani tento nezdar ne-
odradil později rybáře, ve 
spolku již sdružené, kteří 
se asi po 50 letech zno-
vu pokusili o vyčerpání 
vody z hlubiny a vylove-
ní ryb. Tentokráte se to 
za pomoci novodobých 
čerpadel s motorovým 
pohonem odbylo brzo 
a v klidu. A výsledek byl 
stejně ubohý jako po prv-
ním okázalém lovení. Po pro-
vedení regulace potoků byl zru-
šen přítok vody do hlubiny, takže 
nyní zarůstá vodní travou a křovím, je 
tam též málo vody, a tak přichází „Finsterlova 
hlubina“ v zapomenutí. 
 Za mých mladých let konali noční hlídku 
v města dva ponocní kteří táhlým tónem píš-
ťaly každou hodinu hlásili konání své povin-
nosti. Byli vybíráni z řad starých, k těžší práci 
již neschopných, lidí. 
 Osvětlení města nebylo do let sedmdesá-
tých min. století žádné. Teprve pak pořídila 
Záložna na náměstí a křižovatkách ulic asi 20 
luceren s petrolejovými lampami, které ovšem 
mnoho záře nevydaly a byly rozsvěcovány jen 
podle kalendáře za nového měsíce a první 
jeho čtvrti. 

kovské doby náleželi ke staré katedrále sv. Petra 
a zádušní mše za ně byly slouženy tam. Naproti 
tomu biskup Jan VI.[Jan II. je v Olomouckém 
horologiu uváděn jako Jan VI.] musel být svě-
titelem základního kamene kostela sv. Václava  
za dob knížete Svatopluka... Tento Jan byl tedy 
spjat přímo s katedrálou sv. Václava, a proto se 
v ní za něj podle Zdíkových pokynů sloužila zá-
dušní mše.“ Část historiků soudí, že Kosmas 
byl otcem Jindřicha Zdíka. Jestliže ztotožní-
me kronikáře Kosmu s Janem II., mohl ho J. 
Zdík nechat zařadit do Olomouckého horolo-
gia i jako svého otce. Ke Zdíkovu původu  J. 
Bistřický píše (2011, s. 17): „Jindřich Zdík byl 
rodem Pražan, narodil se někdy mezi lety 1080 
až 1090 v rodině některého člena pražské svato-
vítské kapituly – buď známého kronikáře Kosmy 
a jeho ženy Božetěchy, nebo jiného pražského 
kanovníka a jeho manželky Milejší.“                                                     
Zajímavou informaci o sobě Kosmas podává 
v 62. kapitole III. knihy: „...sám mi to důvěr-
ně vypravoval [jeden kněz] a pro Krista mne 

přátelsky prosil, abych ho nikomu neprozrazo-
val jménem. Já mu věřím jako sobě samému, 
protože jeho chvalitebný život dodává jeho slo-
vům víry. Pravil totiž, že když mu Hospodin od-
ňal kněžku, zbožnou myslí slíbil Bohu, že již žád-
nou ženu nepozná“ A když dolehlo naň takové 
tělesné pokušení, že by byl málem zapomněl na 
slib Bohu slíbený, a smyslností jsa přemožen, byl 
by skoro upadl do osidla ďáblova. Co tedy měl 
učiniti? (…) ...natrhal otýpku kopřiv... shodil ze 
sebe oděv... jak zuřil ten kněz na sebe... šleha-
je se přes své přirození i přes zadnici kopřiva-
mi. (…) My však zuřivost toho kněze, následo-
vání hodnou, obraťme na stráž ctností, a co on 
učinil na svém těle, my čiňme myslí.(...) Neboť, 
hle! zatímco kněz z trestu zevně hořel, z milosti 
Boží uhasil, co nekázaného v něm hořelo uvnitř: 
přemohl hřích, protože zaměnil oheň.“ I zde 
Kosmas zřejmě nejprve napsal lež (jeden kněz) 
a potom naznačil pravdu (mu věřím jako sobě 
samému). Následně učinil narážku na jeden 
význam svého jména Kosmas, a to význam 

chvála (chvalitebný život). 
Tvrzení, že zaměnil oheň smyslnosti za oheň 
kopřiv, je zřejmě nadsázka (může být satirou 
na prosazovaný celibát). Ale záměnu ohně 
můžeme možná u Kosmy vidět v něčem ji-
ném Když byl zbaven funkce biskupa, zamě-
nil tuto činnost (kterou pod jménem Jan zřej-
mě vykonával se zaujetím), za činnost umělce 
Kosmy. Počet jeho děl byl možná početnější, 
než je mu připisováno. Sám jejich značný po-
čet snad naznačil veršem v závěru 51. kapitoly 
II. knihy: „Zastav, Múzo, svůj krok, již dosti jsi 
stvořila kronik.“ Jeho tvorba se však nemusela 
omezovat jen na tvorbu literární, ale mohl být 
úspěšný i v tvorbě výtvarné (mohl se podílet 
se na malbách v rotundě sv. Kateřiny ve Zno-
jmě). Za trest udělal Ukřižovaného v rozměru 
své výšky a šířky, donesl jeji s křížem na vlast-
ních zádech až do Říma Nejsou hlásky ve slo-
vech Ukřižovaného, křížem a Říma narážkou 
na výzdobu rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě? 
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

obec biskupice

společenská rubrika
září 2013

Naši jubilanti
Josef Sedláček
Pavel Novák
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

POZVÁNKA

stezka odvahy 2013 
V sobotu 19. října 2013 v 18.30 hod přijď-
te všichni, kteří se rádi bojíte, na náves před 
Obecní úřad.
Letos se již sejdeme na 8. ročníku „Stezky od-
vahy“. Cesta povede hlubokými, tmavými a za-
rostlými biskupickými hvozdy. Je úplně jisté, že 
se v lese potkáte s bludičkami, skřítky, hejkaly, 
rusalkami a divou zvěří. 
Pro všechny odvážlivce budou na konci „stra-
šidelné“ cesty připravené teplé nápoje a nějaké 
dobroty k snědku.
Baterky nechte doma, nebudete je potřebovat.
Vstup na trasu je 10,- Kč pro každého účastníka.
Těšíme se na všechny odvážné – malé i velké.

Helena Neuerová, ČČK

„Pruhovaný den“ – ohlédnutí
V sobotu 7. září  2013 v odpoledních hodinách 
za nádherného počasí proběhl v Biskupicích 
„Pruhovaný den“. Co to znamenalo? No, se-
šlo se nás asi 70 pruhovaných – malí i velcí, 
všichni jsme měli na sobě něco s proužkem – 
trička, mikiny, kalhoty, sukýnky, čepice atd. 
Bylo připraveno hodně soutěží pro jednotlivce 
i skupinky. Všichni soutěžící byli odměněni 
sladkostmi. Dokonce si zasoutěžili i dospělí.
Z udírny voněly a taky dobře chutnaly klo-
básky. Z okýnka se podávaly dobré nápoje. 

V tolik očekávané tombole vyhrál snad úplně 
každý nějakou hezkou cenu.
Celé odpoledně hrála hudba a dobrá nálada 
„pruhovaným“ nechyběla.

Helena Neuerová, ČČK
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í
z 22. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 29. 8. 2013

22/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program jednání

b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise

c) úpravu rozpočtu obce  Biskupice pro rok 
2013 č. 4 a avízo  pro změnu rozpočtu obce 
č. 20  Krajského úřadu Pardubice, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

d) smlouvu ev.č. OŽPZ/13/OŽPZ/13/22326 
o poskytnutí dotace v rámci Programu obno-
vy venkova s Pardubickým  krajem, se síd-
lem Komenského nám. 125, 532 11 Pardu-
bice na akci  „Oprava zábradlí na opěrné zdi 
Biskupického potoka před čp. 52“ ve výši 
100 000,- Kč

e) dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR se Statním zemědělským 
intervenčním fondem, se sídlem Ve Smeč-
kách 801/33, 110 00 Hlavní město Praha – 
Nové Město, IČ: 48133981 na akci  „Biskupi-
ce oprava místních komunikací od km 0,011 
40 – km 0,200 00“ ve výši 450 000,- Kč

f) smlouvu o bezúplatném převodu nemo-
vitostí č. 50/13/HSYM-BP s Českou re-
publikou - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rabíno-
vo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 
69797111 (převodce) na obec Biskupice 
(nabyvatel) na pozemky v obci Biskupice 
a k.ú. Biskupice u Jevíčka: p. p. č. 945/4, 
o výměře 4 m², ostatní plocha/ostatní ko-
munikace,  p. p. č. 945/7, o výměře 206 m², 
ostatní plocha/jiná plocha,  p. p. č. 945/8, 
o výměře 23 m², ostatní plocha/jiná plo-
cha, p. p. č. 945/9, o výměře 53 m², ostatní 
plocha/jiná plocha, p. p. č. 945/10, o vý-
měře 43 m², ostatní plocha/jiná plocha, p. 
p. č. 945/11, o výměře 13 m², ostatní plo-
cha/jiná plocha, p. p. č. 945/12, o výměře 
169 m², ostatní plocha/jiná plocha, p. p. č. 
945/13, o výměře 85 m², ostatní plocha/
jiná plocha, p. p. č. 945/14, o výměře 3 m², 
ostatní plocha/jiná plocha, p. p. č. 980/25, 
o výměře 177 m², ostatní plocha/jiná plo-
cha, p. p. č. 980/26, o výměře 93 m², ostat-
ní plocha/jiná plocha, p. p. č. 980/27, o vý-
měře 70 m², ostatní plocha/jiná plocha, p. 
p. č. 980/31, o výměře 57 m², ostatní plo-
cha/jiná plocha, p. p. č. 980/32, o výměře 
14 m², ostatní plocha/jiná plocha, p. p. č. 
1004/3, o výměře 22 m², ostatní plocha/
jiná plocha, p. p. č. 1004/4, o výměře 28 
m², ostatní plocha/jiná plocha, p. p. č. 

1004/5, o výměře 93 m², ostatní plocha/
jiná plocha, p. p. č. 1004/6, o výměře 21 
m², ostatní plocha/jiná plocha 

g) cenovou nabídku a smlouvu o dílo č. 
19/2013/JE  s firmou Akvamont, spol. s.r.o. 
se sídlem Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svi-
tavy, IČ: 15035221 na akci  „Oprava zábradlí 
na opěrné zdi Biskupického potoka před čp. 
52“ ve výši  328 261,- Kč vč. DPH

h)  smlouvu o poskytnutí mimořádné-
ho členského příspěvku  s Regionem Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska, se sídlem nám. 
T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová, IČ: 
69834458  na akci  „Biskupice – úprava ve-
řejného prostranství v obci Biskupice“ ve výši 
74 039,- Kč

ch) cenovou  nabídku na vypracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení 
na akci „Technické zázemí obce – změna uží-
vání stáv. Zemědělského objektu“ s firmou 
JSK, spol. s.r.o. se sídlem Sušice 65, 571 01 
Moravská Třebová, IČ:  47470666  ve výši 
23 232,- Kč včetně DPH

i) kupní smlouvu na prodej pozemku č. 
338/10 (ost. plocha) o výměře 99 m² v obci 
Biskupice a k. ú. Zálesí u Jevíčka dle ge-
ometrického plánu č. 39-152/2013 ze dne 
3.4.2013 vyhotoveného Geodéziií Svitavy 
manželům Františku a Heleně Vykutilovým, 
bytem  Kijevská 3, 568 02 Svitavy za cenu 
30,- Kč/m + úhradu geometrického plánu 
kupní smlouvy a správních poplatků ve výši 
dle zápisu

j) žádost ze dne 21.8.2013  Mateřské ško-
ly Biskupice na povolení vyjímky počtu dětí 
v Mateřské škole Biskupice na školní rok 
2013/2014 z 24 dětí na 28 dětí

k) žádost ze dne 1.8.2013 firmy LICEA, spol. 
s r.o., Sladkovského 246, 796 01 Prostějov, 
IČ: 25520563 na umístění kontejneru na vý-
kup ovoce v areálu bývalého družstva za pod-
mínek dle zápisu

22/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) poskytnutí dotace ve výši 57 100,-Kč 
obci Biskupice prostřednictvím Regionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska, se sídlem 
nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Tře-
bová, IČ: 69834458 na akci „Biskupice 
– obnova veřejného prostranství v obci 
Biskupice“;   cenovou nabídku  Technic-
kých služeb Moravská Třebová s.r.o., se 
sídlem Zahradnická 21, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 25970399 na akci „Biskupi-
ce – obnova veřejného prostranství v obci 
Biskupice“ ve výši 131 139,- Kč a smlou-
vu o dílo uzavřenou mezi Regionem Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska, se sídlem 

nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Tře-
bová, IČ: 69834458 a Technickými služba-
mi Moravská Třebová s.r.o., se sídlem Za-
hradnická 21, 571 01 Moravská Třebová, 
IČ: 25970399 na akci „Biskupice – obnova 
veřejného prostranství v obci Biskupice“ 
ve výši 131 139,- Kč

b) vyhodnocení výsledků společného pro-
jednání a návrh pokynů pro úpravu návrhu 
územního plánu obce Biskupice

c) žádost ze dne 11.7.2013 Mateřské ško-
ly Biskupice na výměnu nových venkovních 
dveří u hlavního vchodu a v zadní části budo-
vy do provozních prostor  v budově Mateřské 
školy Biskupice 

d) žádost ze dne 29.8.2013 o výměnu oken 
v obecním bytě č. 8 na čp. 11 paní Ladislavy 
Kolářové, trvale bytem Biskupice čp. 11, 569 
43 Jevíčko

e) žádost  ze dne 4.7.2013 firmy Revenge, a. 
s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 
5 – Stodůlky, 155 00 o umístění kontejnerů 
v obci na sběr oblečení

f) žádost ze dne 16.7.2013 Záchranné sta-
nice volně žijících zvířat  se sídlem Vendo-
lí 42 ,569 14 Vendolí o poskytnutí finanční 
podpory na činnost záchranné stanice „Ze-
lené Vendolí“ 

22/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 22/1 tohoto usnesení

22/4 Zastupitelstvo obce neschvaluje:

a) návrh pokynů pro úpravu návrhu územní 
plánu Biskupice v bodech 1.1. – 1.3, v bodě 
1.4. rozhodlo, že cyklostezky nebudou zařa-
zeny do veřejně prospěšných staveb, v bodě 
1.5. rozhodlo, že již nejsou požadavky obce 
Biskupice předložených pořizovatelem MěÚ 
Moravská Třebová

22/5 Zastupitelstvo obce ruší:

a) bod usnesení č. 21/1 i) ze dne 20.6.2013 
kupní smlouvu  na prodej pozemku č. 338/10 
(ost. plocha) o výměře 99 m² v obci Biskupi-
ce a k. ú. Zálesí u Jevíčka dle geometrického 
plánu č. 39-152/2013 ze dne 3.4.2013 vyho-
toveného Geodéziií Svitavy panu Františkovi 
Vykutilovi, bytem  Kijevská 3, 568 02 Svitavy 
za cenu 30,- Kč/m + úhradu geometrického 
plánu kupní smlouvy a správních poplatků 
ve výši dle zápisu

Dalibor Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce
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ZPRÁVY Z CHORNIC

obec chornice

sraz osmičkářů o putovní pohár starosty obce
Bylo krásné slunečné odpole-
dne, které protínaly nejen slu-
neční paprsky, ale i zvuk strojů 
PS-8. Úderem 14. hod. začaly 
závody v požárním útoku se 
stroji i z přelomu 50.let-60.let.
Do naší obce přijelo celkem 21 
družstev  mužů, žen a veterá-
nů, přesněji řečeno 13 druž-
stev mužů, 7 družstev žen a 1 
mužstvo veteránů z Radkova. 
V letošním již 8.ročníku nás 
navštívilo družstvo  od Černé 
hory a z Vyškova což nás veli-
ce těší,  jak daleko o nás vědí.
Soutěž probíhala na dva po-
žární útoky a lepší čas se započítával do  cel-
kového pořadí. V letošním roce jsme zajistili ča-
somíru pro lepší kontrolu  výsledných  časů...
Začalo se útoky žen, které předvedly bojovnost 
mužů, ale ladnost žen a hlavně krásu strojů PS- 
8. Poté následovali veteráni a pak nastoupili 
muži. Mužská bojovnost, agresivita a chuť být 
první je to po čem prahnou všechna mužstva. 
A hned po prvním kole  nastalo něco, co nikdo 
nečekal. Naši muži získali stejný čas jako muži 
z Radkova. Dokončení tohoto soutěžního kola 
byl nervy drásající souboj ostatních družstev, ale 
nikdo z dalších mužstev nedokázal tento čas po-
kořit. Naši muži společně s muži z Radkova po-
kořili svůj vlastní osobní rekord z roku 2010, 
kdy čas byl 30,94 a nyní rovných 30.0.Po ukon-
čení prvního kola se šli všichni soutěžící posil-
nit výborným gulášem,klobásou,uzeným a zapít 
to lahodným mokem. Po přestávce následovalo 
druhé kolo, které opět začaly ženy. Jelikož  časo-
vá laťka byla posunuta na nejvyšší stupeň, ženy 
se do toho obuly výtečně a všechna mužstva se 
časově velice polepšila.  1.místo  si zaslouženě 
odvezly ženy ze Staré Rovně, 2.místo  Lezník, 
3.místo Gruna . Poté veteráni, kteří bohužel ne-
měli konkurenci si odvezli 1.místo.
A máme tu ty nejsilnější - kategorie mužů. 
A hlavně dva největší soupeře naše  z Chornic a 
z  Radkova. Ale samozřejmě nesmíme zapome-

nout na ostatní družstva, kte-
rá chtěla dosáhnout ještě lep-
šího času a pokořit ten náš. 
Při nastoupení našich členů 
se nervozita dala krájet, nervy 
pracují a odmávnutím prapor-
ku to vypuklo za povzbuzo-
vání přítomných diváků - vy-
burcovali naše muže tak ,že 
dokázali překonat čas, na kte-
rý ani nepomysleli. S časem 
29,5 dokázali zvítězit nad se-
bou samým, ale i nad muži 
z Radkova, kterým se bohužel 
druhý útok  nezdařil  tak, jak 
sami chtěli. Ale i přes to vše 

další mužstva soutěžila, jak jim síly stačily, ale 
náš čas  nikdo nepřekonal.
Tím si naši muži SDH CHORNICE odnáší pohár 
za 1.místo, ale i Putovní pohár starosty obce. 
Před předáváním cen došlo k slavnostnímu pře-
dání odznaků hasič 2.stupně, které  předal ško-
litel pan Michal Počka. Za zmínku a obrovské 
poděkování si zaslouží všichni rozhodčí, staros-
ta obce Chornic pan Jiří Smékal, ale hlavně pan 
Václav Opasek, který nás celé odpoledne prová-
zel svým slovem.
Děkujeme divákům za podporu a příští rok se 
na Vás těšíme.

Za SDH  Chornice  Pohanka  František

Václav Faltus a Aleš Krejčí
Obec Chornice vás zve na vystoupení 
známého imitátora Václava Faltuse 
a kouzelníka Aleše Krejčího. Akce 
se uskuteční v sobotu 19. října 2013 
v kulturním domě v Chornicích. 
Začátek je v 17:00 hodin. Vstupné 
můžete zakoupit v předprodeji na 
obecním úřadě (tel. 461 327 807) za 
100 Kč, nebo za 120 Kč na místě. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Putování s Jirkou 
kolbabou 

Obec Chornice zve všechny na další zajíma-
vé setkání s cestovatelem rádia Impuls, který 
přijede s vystoupením pod názvem „SEDM 
DIVŮ ISLANDU“. V tomto  pořadu předsta-
ví cestovatel tentokrát druhý největší ostrov 
Evropy, na kterém budeme společně objevo-
vat termální prame-
ny, gejzíry, bouřlivé 
vodopády, třpytivé 
ledovce, vulkanic-
kou barevnou půdu 
i svěže zelené neko-
nečné plochy. Su-
gestivní krajinu, ve 
které potkáme spí-
še zbloudilé koně 
nebo ovce, a kte-
rá připomíná pek-
lo i ráj, navštívil náš cestovatel již šestkrát. 
Akce proběhne v pátek 8. listopadu 2013 
v kulturním domě v Chornicích. Zaháje-
ní je v 18:00 hodin a vstupné je 140 Kč. 
Vstupenky bude možno zakoupit v předpro-
deji v kanceláři obecního úřadu, tel: 461 
327 807, nebo na místě pokud nebude úplně 
vyprodáno. Všichni jsou srdečně zváni.

Vzpomínka
Osud mi připravil 
krutou daň, co jsem 
měla na světě nej-
radši, to mi vzal. 
Zůstala mi jen vzpo-
mínka a žal.

29. října 2013 to budou již 3 léta, 
co mi ve věku 47 let zemřel můj syn
Miroslav Randula.
Stále vzpomíná máma a obě sestry.

kinematograf 
bratří čadíků

Už se stalo tradicí,  že konec prázdnin proží-
váme ve společnosti kinematografu, který le-
tos nabídnul čtyři české filmy. Bohužel, počasí 
nám nepřálo  jak bychom potřebovali, a tak 
jsme venku mohli strávit pouze dva večery.  
Díky tomu, že tým promítačů přijel letos po-
prvé vybaven digitální technologií, mohli jsme 
se s projekcí před deštěm uchýlit do kultur-
ního domu. Tam byly promítnuty další dva 
snímky. Všechny čtyři večery zajistili chornič-
tí rybáři  pestrým výběrem chutného občer-
stvení.  Za jejich práci i obětovaný čas jim 
patří veliké poděkování. I přes nepřízeň po-
časí a s tím spojenou nižší návštěvností, byla 
letos vybrána na Konto bariéry hezká částka  
11.561,- Kč. 

lampionový průvod
Sbor dobrovolných hasičů Chornice ve spoluprá-
ci s Obcí Chornice, pořádají v předvečer státní-
ho svátku tradiční lampionový průvod. Akce se 
uskuteční v neděli 27.10.2013. Sraz účastníků je 
v 17,00 hodin u bývalého závodu KRAS. 
Průvod bude zakončen před kulturním domem, 
kde bude pro účastníky připraveno drobné ob-
čerstvení. Všichni jsou zváni.
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ZPRÁVY Z CHORNIC

PRODEJ 
LEVNÝCH 
ODĚVŮ

paní Navrátilová
ve čtvrtek 10. října 2013 
od 10:00 do 15:00 hodin  

v kulturním domě v Chornicích.
Výprodej!

dzbelácká osma 

Pozvánka 
do cirkusu

Obec Chornice navštíví cirkus ASTRA,  
který zde v pátek 4. 10. 2013 uskuteční 
své vystoupení. Program začíná v 17:00 
hodin. Uvidíte  artistická vystoupení, 
klauny i drezůry zvířat. O přestávce se 
budou moci děti svézt 
na ponících.  
Cirkusové šapitó 
bude postaveno 
u fotbalového 
hřiště. 

TJ Sokol Chornice ve spolupráci s obcí Chornice 
pořádá 

zahajovací ročník v rámci mezinárodního projektu 
 

 
 
 
 
 

 
       KDY: v neděli  
       KDE: na fotbalovém hřišti a v Kulturním domě v Chornicích 
 

Program: 
9:00 – 9:15 – zahájení s rozcvičkou na místním hřišti  
9:15 – 9:45 – fotbal  
9:50 – 10:20 – tenis s overballem 
10:25 – 11:10 – gymnastika 
11:15 – 11:45 – volejbal 
Polední pauza 
13:00 – 13:25 – florbal 
13:30 – 14:00 – ping pong 
14:00 – 14:45 – zumba 
15:00 – 15:45 – cvičení s Péťou (aerobik, posilování, pilates, strečink) 
16:00 – 16:45 – jóga 

 
 

Celý program se bude konat formou workshopů a je určen dětem i dospělým. 
Vstup na všechny workshopy je zdarma.  
Pro vstup do kulturního domu je třeba mít sálovou obuv!  
Možnost zakoupení zdravého a chutného oběda či svačinky za symbolickou 
cenu.  
Za nepřízně počasí se celý program uskuteční v kulturním domě. Změna 
programu s ohledem na počasí vyhrazena.  
Informace najdete také na: www.tjsokolchornice.cz 

 
Všichni jste srdečně zváni! 

  

TJ SOKOL CHORNICE 

Vás zve na 

3. chornickou drakiádu 
Kdy: 5. října 2013 od 14.00 

Kde: vedle fotbalového hřiště 

Vyrobte či kupte draka a přijďte na společné 
pouštění.  

Prezence draků: 14.00 - 14.30 hod.  

vedle fotbalového hřiště.  

Pro každého dětského účastníka je připravena 
malá odměna. 

Občerstvení zajištěno. 

Informace najdete také na: 
www.tjsokolchornice.cz 

Za nepříznivého počasí bude akce přesunuta na nejbližší možný termín. 

V soboto 24. srpna se oskotečni VII.ročnik 
Dzbelacke osme, sotezit bodo decka, robe, 
chlapi, veteráni…. volné pruběh (podrobny 
rade na fleko), kdo o nás bel, tož to zná, kdo 
o nás eště nebel, tak pozná ……
…..a tak bychom mohli pokračovat celou po-
zvánkou, ale myslím, že do začátku stačí. 
Ryze originální, ale pochopitelná pozvánka. 
Do Dzbele naši muži jezdí již třetím rokem 
a moc se jim tam líbí. Soutěž probíhá s po-
žární stříkačkou PS-8 a soutěží se na dva sou-
těžní útoky. Jeden s požárního vozíku a druhý 
klasický požární útok. V letošním roce naši 

muži skončili na krásném 2.místě. Ale po ne-
zdarech a trápeních, které nám letos připra-
vila naše PS-8 to bylo pro nás zasloužené ví-
tězství. Jak se zmiňujeme o zdarech, tak by 
jsme se chtěli zmínit o nezdarech. Na soutěži 
ve Staré Rovni na nočním boji našim mužům 
vypověděla službu, ale i na soutěži na Har-
tinkově se jí nechtělo.Takže závody nejsou je-
nom o výhrách, ale i prohrách. Chtěli by jsme 
touto cestou poděkovat všem našim hasičům 
za celoroční činnost na závodech a za práci 
pro SDH.

Za SDH Chornice Pohanka František 

den PoHybu
TJ Sokol Chornice pořádá 13. října 2013 zaha-
jovací ročník mezinárodního projektu DEN PO-
HYBU.
Tento projekt zastřešuje Mezinárodní sportovní 
a kulturní asociace (ISCA). Jedná se o každo-
roční celoevropskou týdenní kampaň (MOVE 
Week) na podporu sportu a fyzické aktivity. Cí-
lem je, aby se do roku 2020 zapojilo do tohoto 
vymezeného týdne, který letos připadá na 7.–13. 
října, více než 100 milionů Evropanů. 
Proto jsme se rozhodli, že tento projekt podpo-
říme. Připravili jsme si pro Vás sportovní den 
s bohatým programem, který bude zahrnovat 
nejrůznější sportovní 
aktivity určené nejen 
dětem, ale i dospělým.  
Vše proběhne formou 

workshopů, tedy aktivního zapojení návštěvníků 
do činností.  DEN POHYBU zahájíme rozcvič-
kou v 9:00 hod. a následně pokračují jednotlivé 
sporty jako fotbal, tenis s overballem, gymnas-
tika, volejbal, florbal, ping pong, zumba, cvičení 
s Péťou a jóga. 
Během polední pauzy si návštěvníci mohou za-
koupit chutný a zdravý oběd či svačinku za sym-
bolickou cenu. Celý program končí v 17:00 hod.. 
Věříme, že se nás sejde co nejvíce a uděláme tak 
něco pro své zdraví, zvlášť v současné době, kdy 
se stále zvyšuje riziko vzniku civilizačních cho-
rob spojené s nedostatkem pohybu a špatnými 
stravovacími návyky. 

Těšíme se na Vás!
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obec Jaroměřice

všudybyl a všechnoznal 2013
Prázdniny skonči-
ly a děti si poma-
lu zvykají na brzké 
ranní vstávání, po-
zornost ve škole, 
domácí úkoly...
Na slunečné měsí-
ce jim zůstaly jen 
vzpomínky. Aby 
se na události, ná-
vštěvy, výlety jen 
tak nezapomně-
lo, vyhlásila jaro-
měřická Obecní 
knihovna letos již podruhé prázdninovou soutěž 
„Všudybyl a Všechnoznal“. Každý zaregistrovaný 
účastník  (celkem 29) přijal sešit a výkresy, díky 
sponzorství fa.Scart. Do deníčků si postupně vle-
povaly vstupenky z navštívených míst, razítka 
všemožných institucí, záznamy doplňovaly kres-
bičkami. Samozřejmě i návštěva knihovny byla po-
tvrzena razítky (jeden záznam -1 bod), přečtená 
a zaznamenaná kniha měla hodnotu 10ti bodů, 
obrázky a různé výrobky (10 bodů), vytvořené za 
výjimečně deštivého počasí vyzdobily knihovnu.
Součástí soutěže bylo i vyplnění náročného testu 
z historie Jaroměřic, nad jehož odpověďmi museli 
přemýšlet společně s rodiči. Nic méně své výsled-
ky předložilo v knihovně k sečítání bodů  23 dětí 
s velice pestrými deníčky, zcela správnými odpo-
věďmi a vydařenými výtvory.
Nejaktivnější „Všudybyl“ Dominik Klvač, se při 
návštěvě Sv.Kopečku seznámil dokonce
s premiérem Hanácké Republiky panem Janem 

společenská rubrika sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci říjnu se  
životního jubilea dožívají:

Hloušková Alžběta
Ent František

K významným 
narozeninám přejeme  
hodně zdraví a pohody.

Řehákem. Protože to byla záležitost ojedinělá, 
pana Řeháka jsme si pozvali na ukončení soutě-
že ve středu 11.září 2012 v knihovně. Přijali jsme 
ho jako Hanáckého krále se svou budoucí králov-
nou, aby záležitost měla pohádkový nádech. Dě-
tem o založení Hanácké Republiky povyprávěl, od-
měnil jejich snahu milými pozornostmi a dokonce 
byl dohodnut výměnný výlet. Soutěžící mu rádi 
ukázali kde všude byli a co všechno znají o naší 
obci . Nakonec následovalo konečné vyhodnocení.
Všechny děti nebyly přítomné, neboť soutěžící byli 
i „přespolní“, dokonce 3 holčičky až z Francie. Nic 
méně všem náleží pěkná kniha, věnovaná společ-
ností Euromedia Group.
0.kategorie - předškoláci
1. místo Dominik Klvač 364 bodů
2. místo Matěj Mlčoch 174 bodů
3. místo Alyia Marouchi 164 bodů
1. kategorie – 1.-3. třída
1. místo Myriam  Marouchi 295 bodů
2. místo Martin Křička 160 bodů
3. místo Josef Soural 117 bodů
2. kategorie – 4.- 6.třída
1. místo Nikol Kalasová 214 bodů
2. místo Denisa Mašínová 211 bodů
3. místo Kateřina Mlčochová 199 bodů
3. místo Vendula Křičková  99 bodů
3. kategorie – 7.-9.třída 
1. místo Anna  Souralová 127 bodů
2. místo Pavla Kovalíková   68 bodů

Všem vítězům i ostatním účastníkům blahopřejeme 
a vážíme si jejich prázninové aktivity. Rodičům dě-
kujeme za podporu a všem sponzorům za odměny.

www.jaromerice.cz

kalvárie v Jaroměřicích

tóny barev
Již po několikáté a tentokrát první zářijové neděl-
ní odpoledne rozjasnily výstavní síň obrazy malí-
ře pana Petra Bernarda.
O panu Bernardovi je již známo, že je také vý-
borným básníkem, což nám všem zúčastněným 
předvedla kapela Staré železo, kterou básně velmi 
zaujaly a člen kapely František Václavek se pus-
til do jejich zhudebňování. Po letech práce jsme  
mohli shlédnout a vyslechnout jejich společné 
snažení, které nám všem pohladilo mysl i duši. 
Poněkud zamračené počasí rozehnala kapela God 
bless jazz, která vystoupila na dvoře. Jazzové 
skladby doplnily pohodu nedělního odpoledne.
Během programu měli návštěvníci možnost za-
koupit si výrobky dětí ze Speciální ZŠ, MŠ a prak-
tické školy z Moravské Třebové. Každým zakou-
peným kouskem ať už malovanou miskou nebo 
knoflíkem pro štěstí návštěvníci děti podpořili.

Jana václavková
Nedělní odpoledne 1. září 2013 v prostorách vý-
stavní síně a dvora Centra života a podnikání v Ja-
roměřicích bylo v režii studentky Střední školy 
uměleckomanažerské, s.r.o., Brno, Jany Václavko-
vé. Dokonale skloubila  výtvarné, hudební i mana-
žerské vědomosti v jeden celek. Pro svůj maturitní 
projekt se jí podařilo získat i sponzory. Především 
finanční podpora fa.Monarc a pomoc rodiny k pří-
pravě vynikajícího občerstvení, jako součásti verni-
sáže výstavy obrazů Petra Bernarda, byly přínosem 
k úspěchu příjemného setkání výtvarníků, hudeb-
níků a mnohých hostů.   Je zajisté milým poznat-
kem, že s nastupující mladou generací  kulturní 
dění nezanikne. 

vítáme prvňáčky 
Letošní začátek školního roku 2013/14 byl oprav-
du slavnostní. Škola v „novém kabátě“ přijala do 
svých řad nové prvňáčky. Dne 2.září usedlo do 
školních lavic 12 usměvavých tvářiček. Všechny 
přítomné přivítal ředitel školy, pan František Vác-
lavek, jménem obce promluvil starosta, pan Ros-
tislav Grulich. Letošní prvňáčky přišla pozdravit 
i knihovnice a zástupkyně SPOZ, paní Helena Vy-
kydalová. Setkání proběhlo v příjemné a uvolněné 
atmosféře, spokojené děti si domů odnášely v no-
vých aktovkách svůj první Slabikář. Nechyběl ani 
sladký dárek.
Přejeme prvňáčkům i všem žákům, pedagogům 
a zaměstnancům  naší školy úspěšný start do no-
vého školního roku. Rodičům pak přejeme velkou 
míru trpělivosti a hodně radosti z úspěchů svých 
ratolestí.

Mgr. Ivana Bartošová, uč. 1. ročníku

Tak jak je třeba katecheze, tak je třeba starostí 
o nemocné, trpící, zapuzené. Neméně důležitá je 
péče o bohatství duchovní a krásu v podobě domu 
Božího. Je to vztah člověka k dějinám, k budouc-
nosti. To co se odehrávalo po tři staletí na Kal-
várii, nebylo nikdy 
jednoduché. Ta ale 
přežila všechny 
ideologické zvra-
ty, všechny dějinné 
zákazy se snahami 
umenšit duchov-
ní hodnoty tohoto 
dominantního ja-
roměřického vrchu. 
Tito světa vládci upadli v zapomnění, ale Kalvárie 
přežila, navíc v plné kráse. Není dáno každému, 
obnovit se podle evangelia. Záleží na každém z nás, 
jak budeme používat svůj rozum se svými schop-
nostmi. Nyní máme my jaroměřičtí a všichni dob-
rodinci,  přátelé Kalvárie úkol. Tyto opravené mate-
riální statky,  duchovní hodnoty Kalvárie důstojně 
spravovat. Tento dějinný odkaz, tato perla se ptá 
každého z nás, jak chápeme tuto povinnost. Může 
to být jen povrchní slavnost. Ale především by to 
měl  být  vnitřní závazek obnovy našeho způsobu, 
kvality života v pravdě a duchovní obnově. Tak za-
mýšlel s tímto místem i sám zakladatel královský 
tajný rada a moravský vrchní zemský komisař Fran-
tišek Michal Šubíř. Je to skutečný smysl Kalvárie 
v Jaroměřicích.
Sobota 14. září 2013 začala vyvrcholením oslav 300 
roků od posvěcení chrámu Povýšení svatého Kříže 
na Kalvárii, a to uskutečněním křížové cesty od 

dolního kostela do opraveného chrámu za účasti 
Mons. Jana Graubnera arcibiskupa olomouckého, 
metropolitu moravského. Ten také celebroval so-
botní výroční mši svatou. Ukončením slavnostní-
ho dne všem požehnal a posvětil novou pamětní 

desku umístěnou 
v chrámu u hlav-
ního oltáře. Neděl-
ní oslavy 15. září 
2013 se nesly pod 
duchovním vede-
ním Mons. Do-
minika kardinála 
Duky OP, metro-
politu a primase 

českého, který předsedal slavnostní mši svaté s ne-
zapomenutelným požehnáním s posvěcením zvon-
ku, umístěným ve věžičce opraveného kalvarijské-
ho chrámu. Zvonek má svým hlasem každý pátek 
připomínat největší oběť, utrpení Krista, našeho 
spasitele, na jeruzalémské Kalvárii. 
Tuto ušlechtilou myšlenku obnovy Kalvárie pod-
pořili svou účastí zástupci kongregace Passionistů, 
Senátu ČR, Ministerstva kultury ČR, Pardubického 
kraje aj. Poděkování za toto zdařilé dílo patří všem 
bez rozdílu, kdo se jakkoliv podílel. Pán Bůh za-
plať. Prosíme Stvořitele veškerého života a krásy, 
nechť žehná všem z tohoto místa, v jejich životě, 
existenci.  Jednotlivé střípky dobra v církvi, spo-
lečnosti dávají hodnotu, kvalitu lidské pospolitosti 
jako celku – kultury národa. Věřme, že tento po-
mník dobra přetrvá nejrůznější nepřátelské bouře 
v dalších stoletích.

Předseda nadace Jan Lexman
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc říjen 2013
30.9. - 6. 10. TÝDEN KNIHOVEN 2013
Registrace nových členů zdarma
Ve výstavní síni CŽP výstava 
„Šubířové a další významné rody a osobnosti Jaro-
měřic“ v době provozu knihovny do 15.10.
30.9. pondělí, 11.15 hodin, učebna 1.třídy ZŠ
Dobrodružství Kapříka Metlíka, beseda se spisova-
telem Janem Opatřilem, 
pro žáky I.stupně ZŠ
2.10. středa, 10.00 hodin, VS
Setkání maminek s dětmi v knihovně, „Hledáme 
cestu do knihovny mezi leporely“, 
dárek pro děti z Euromedia Group
4.10. pátek, 15.00 hodin, VS
Tvoření z FIMA s Lenkou Greplovou, ozdobné lžičky, 
aj., v ceně 50 Kč bude započítán spotřebovaný materiál
4.10. pátek, 18.00 hodin, VS
„Indiáni amerických prérií“, cestopisná přednáška 
s Mgr. Karlem Kocůrkem, promítání, 
ukázka hudebních nástrojů a výstavka předmětů z tam-
ní kultury
6.10. neděle,  9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
7.- 22.10., OK – CŽP, v době provozu knihovny
Objednání dušičkových vazeb ze zahradnictví Borotín 
a Radišov v knihovně dle nabídky, 
prodej ve čtvrtek 24.10. 2013 od 13.00 do 15.00 hodin
8.10. úterý, 10.15 h, učebna ZŠ
Beseda se spisovatelkou Markou Míkovou, pro 
II.stupeň ZŠ, setkání s autorkou, která si navíc rozumí 
s punkovou kapelou, s loutkovým divadlem, divadelní 
režií i divadelními představeními.
8.10. úterý, odjezd autobusu  Biskupice 16.50 h, Jevíč-
ko 17.00 h, Jaroměřice 17.10 h
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci  na ko-
medii
Michaela Doleželová a Roman Vencl „Když se zhasne“
začátek představení v 19.00 h, cena vstupenky 210,- Kč,  
jízdné 80,- Kč, cena celkem 290,- Kč     
11.10. pátek, 16.45 h, VS
„Když přijede Irena Fuchsová“, beseda s oblíbenou 
vtipnou spisovatelkou Irenou Fuchsovou, zábavné 

vyprávění z autorčina literárního i osobního života, au-
togramiáda, nabídka knih již nyní v knihovně za zvý-
hodněné ceny. S paní Fuchsovou se můžete již setkat 
v průběhu půjčovního pátečního odpoledne. Po besedě 
(cca v 18.30 h) bude půjčovní doba prodloužena do 
21.00 hodin. 
13.10. neděle, 15.00 h, VS
Slovo Mgr.Michala Schustera na závěr výstavy „Šu-
bířové a další významné rody a osobnosti Jaroměřic“ 
a fotoprezentace Jana Lexmana z 300.výročí Kalvárie 
14. a 15. září 2013
Dodatečný křest publikace „300 let Kalvárie v Jaro-
měřicích u Jevíčka“
15.10. úterý, 17.00 hodin, klubovna CŽP
„Chronické gynekologické záněty“ přednáška 
MUDr. Bohdana Haltmara, primaře gyn.odd. Nemoc-
nice Šumperk ve spolupráci se spol. Energy
18.10. pátek, 18.00 hodin, VS
Vernisáž výstavy „Zastavení“ šperky Marie Uhlířové 
a grafika  Karla Zemana 
průřez tvorby sourozenců -významných výtvarníků, kte-
ří prožili část dětství v Jaroměřicích
V programu vystoupí PASQIL, vokál. sdružení pod ve-
dením Pavla Koňárka, sbormistra ND v Brně
21.10.- 15.11., v době provozu knihovny, VS
Výstava „Zastavení“ šperky Marie Uhlířové a grafi-
ka 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
19.10. sobota,  9.00 hodin, VS
Kurz patchworku s Renatou Edlmanovou, i začáteč-
níci vítáni
24.10. čtvrtek, 13.00 -15.00 hodin, VS
Prodej objednaných dušičkových vazeb ze zahradnic-
tví Borotín a Radišov
24.10. čtvrtek, 18.00 hodin sraz před budovou ZŠ, i v 
tématických kostýmech
Průvod s rozsvětlenými dýněmi na dvůr „Dvoustov-
ky“ (Centra života a podnikání)
cca v 19.00 Pohádky z Planetária s p. Boženou Čer-
nohousovou z prostějovské hvězdárny

25. 10. pátek od 14.00 do 22.00 hodin a  26.10. so-
bota od 8.00 – 14.00 hodin, VS
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky
25.10. pátek, 17.00 hodin, klubovna CŽP, nabídka 
medu a výrobků z medu 
Lidové kroje s Kamilou Skopovou, tématická beseda 
doplněná ukázkou malohanáckého kroje, zhotoveného 
Lucií Staňkovou, křest knihy lidových receptů K. Sko-
pové KUCHTÁNEK 
26.10. sobota, 16.00 hodin, VS 
Meditace s ezoterikem Broňou, další z oblíbených 
setkání, vstupné 300 Kč

Připravujeme:
3.11. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS, Kurz paličkování 
s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
8.11. pátek, 18.00 hodin, VS, Nedokončená dálnice 
-pokračování přednášky s panem Vymětalíkem
10.11. neděle,  14.00 hodin, Pohostinství U Trojanů, 
Beseda s důchodci, s pohoštěním a hudbou 
Humanitární sbírka bude probíhat od 11.11. do 
15.11.2013

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP, pondělky 16.30 h ,v říjnu až od 14.10.
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordina-
ci nebo tel.: 724 288 524 
Pilates s Mgr. Janou Kamenou ve výst.síni CŽP, 
pondělky od 17.30 h
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP,  Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
Ve čtvrtek 3.10. začíná cvičení SM systém s Ludmi-
lou Slavíčkovou, VS CŽP, čtvrtky 18.00 hodin

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

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

zápisu 
2. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od poslední-

ho zasedání
3. hospodaření obce za leden - srpen 2013
4. Rozpočtové opatření č. 6 – příjmy i výdaje se navy-

šují o 465 420 Kč 
5. smlouvu č. 2013/22917 o poskytnutí individuální 

dotace v oblasti kultury s Pardubickým krajem, 
výše dotace 25 000 Kč

6. finanční příspěvek  Svazku skupinového vodovodu 
Malá Haná na akci výměna vodovodu – přivaděče 
z VDJ Biskupice. Výše příspěvku činí 150 000 Kč

7. finanční příspěvek  Svazku skupinového vodovodu 
Malá Haná na akci výměna vodovodu na Čtvrtnič-
kách. Výše příspěvku činí 250 000 Kč

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

le zápisu 
2. finanční příspěvek Základní škole a mateřské ško-

le ve výši 30 000 Kč na dovybavení lehárny MŠ 
dle zápisu

3. smlouvu o dílo s firmou MATOUŠEK CZ na akci 
Sběrný dvůr Jaroměřice – stavební práce

4. smlouvu o dílo s firmou SITA CZ na akci Sběrný 
dvůr Jaroměřice – vybavení

5. smlouvu o dílo č. 009_13 s firmou  AG ATELIER 
s.r.o., Kostelec nad Orlicí na zajištění autorského 
dozoru stavby Sběrný dvůr v Jaroměřicích

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
6. v souladu s doporučeními hodnotící komise o vy-

loučení uchazeče STAVKOM, spol. s r.o., se síd-
lem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice z účas-
ti v zadávacím řízení na akci „SBĚRNÝ DVŮR 
V JAROMĚŘICÍCH – STAVEBNÍ PRÁCE“.

7. v souladu s doporučeními hodnotící komise, že 
nejvhodnější nabídkou s nejnižší nabídkovou ce-
nou v rámci zadávacího řízení na akci „SBĚRNÝ 
DVŮR V JAROMĚŘICÍCH – STAVEBNÍ PRÁCE“ je 

34. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 11. 9. 2013 

35. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 18. 9. 2013 

8. finanční příspěvek  Svazku skupinového vodovodu 
Malá Haná na akci přeložka vodovodu u traktorové 
stanice. Výše příspěvku činí 100 000 Kč

9. finanční příspěvek  Svazku skupinového vodovodu 
Malá Haná na akci přeložka vodovodu na Rača-
nech. Výše příspěvku činí 50 000 Kč

10. mandátní smlouvu s Ing. Svatoplukem Schupple-
rem na výkon investorsko-inženýrské činnosti na 
stavbě Sběrný dvůr Jaroměřice, dohodnutá cena 
díla 62 125 Kč.

11. nájemní smlouvu na urnové místo s panem Fran-
tiškem Pospíšilem dle přílohy

12. finanční příspěvek TJ Jaroměřice ve výši 20 000 
Kč na elektrotechnické zařízení (závlaha)

13. záměr prodeje parcely st. 466 o výměře 273 m2
14. prodejní cenu kalendáře pro rok 2014 ve výši 50 

Kč/ks (zaúčtovat přímo do spotřeby)

nabídka podaná firmou MATOUŠEK CZ a.s., Brno 
(nabídková cena včetně DPH 4 717 790,00 Kč)

8. v souladu s doporučeními hodnotící komise, že 
nejvhodnější nabídkou s nejnižší nabídkovou ce-
nou v rámci zadávacího řízení na akci „SBĚRNÝ 
DVŮR V JAROMĚŘICÍCH – DODÁVKA VYBA-
VENÍ“ je nabídka firmy SITA CZ a.s., Praha (na-
bídková cena včetně DPH 587 878,50 Kč)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. Protokol o jednání hodnotící komise č. 1 ze dne 

9. září 2013 v rámci zadávacího řízení na akci 
„SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH  – STAVEB-
NÍ PRÁCE“

10. Protokol o jednání hodnotící komise č. 2 ze dne 
18. září 2013 v rámci zadávacího řízení na akci 
„SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH  – STAVEB-
NÍ PRÁCE“.

11. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
18. září 2013 v rámci zadávacího řízení na akci 
„SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH  – STAVEB-
NÍ PRÁCE“

12. Protokol o jednání hodnotící komise č. 1 ze dne 
9. září 2013 v rámci zadávacího řízení na akci 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
15. podklady ke změnovému hlášení projektu Realiza-

ce energeticky úsporných opatření ZŠ Jaroměřice 
dle předložené specifikace 

16. Protokol č. 612/13/668 OSSZ o kontrole plnění 
povinností v nemocenském a důchodovém pojiště-
ní a při odvodu pojistného na sociální zabezpe-
čení

17. žádost záchranné stanice Zelené Vendolí
18. termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového 

odpadu
19. informace o. Tomasze Wójciaka k podzimním osla-

vám 300. výročí založení poutního místa Kalvárie
Zastupitelstvo obce ukládá:
20. starostovi obce zajistit vypracování paspartu veřej-

ného osvětlení
Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

„SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH  – DODÁV-
KA VYBAVENÍ“

13. Protokol o jednání hodnotící komise č. 2 ze dne 
18. září 2013 v rámci zadávacího řízení na akci 
„SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH  – DODÁV-
KA VYBAVENÍ“

14. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
18. září 2013 v rámci zadávacího řízení na akci 
„SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH  – DODÁV-
KA VYBAVENÍ“

Zastupitelstvo obce ukládá:
15. starostovi obce  podepsat smlouvu o dílo 

s firmou MATOUŠEK CZ a.s., Brno po mar-
ném uplynutí lhůty pro podání námitek proti 
Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení a současně po uplynutí lhůty pro podání 
námitek proti Rozhodnutí o výběru nejvhodněj-
ší nabídky

16. starostovi obce  podepsat smlouvu o dílo s fir-
mou SITA CZ a.s., Praha po marném uplynu-
tí lhůty pro podání námitek proti Rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka
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Pronajmu byt 2 + 1 v rodinném domě v Jevíčku. 
Tel.: 602 751 543.

NOVĚ OTEVŘENO
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

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).

Obchodní a dílenské prostory v Jevíčku k pronájmu. Tel.: 608134358
RD 3+1 a 4+1 v Jaroměřicích k prodeji. Hrubá stavba. Tel.: 608134358

Přátelské posezení v Zadním arnoštově


