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Fotoaktuality

Rekonstrukce hřiště u školy

S Františkem Továrkem mladším

Opravy chodníků na sídlišti

60 LET STÁLÝCH TÁBORŮ JEVÍČSKÝCH PIONÝRŮ
Najednou se přiblížil důchodový věk, ale nám se 
ještě nechce opouštět aktivní činnost. Historii stá-
lých stanových táborů založil učitel František Tová-
rek z Jevíčka. V roce 1953 objevil Zázrivskou dolinu 
v Malé Fatře a říčku Lúčivnou. V této překrásné do-
lině se uskutečnil první stanový tábor pod názvem 
Jánošík. Táborníkům výrazně pomáhala rodina Ča-
plovičů, jejichž vila stála nedaleko. S pionýry se 
spřátelili a často navštěvovali jejich táborové ohně. 
Zázrivskou dolinou zněly malohanácké a slovenské 
lidové písničky. Z tohoto tábora se zachovala 
fotodokumentace, kde je mimo jiné zachycen 
jeden z táborových ohňů. Na fotografii je za-
chycen i odjezd z vlakového nádraží tehdy po-
jmenovaného JEVÍČKO-JAROMĚŘICE. Pak 
následoval proces každoročně se přiblížit 
k vytoužené dolině Bobrovecké. Následovala 
dolina Lubochňanská. Překrásná 20 km 
dlouhá pod Starou Lubochňou, kte-
rou vedla úzkokolejka pro svážení 
dřeva. Je tam také pramen pit-
né vody, který tryská obloukem 
ze země. Dále doliny Revúcká, Ráčkova a Jánská. 
V Jánské dolině na místě tábora dnes stojí hotel 
Máj a je zde vybudované termální koupaliště, kam 
se s táborníky jezdíme koupat dodnes. Potom již 
jevíčtí zakotvili v Tokarinách pod Západními Tatra-
mi. Psal se rok 1960 a František Továrek již další 
místa pro táboření nehledal. Bobrovecká dolina ho 
natolik očarovala, že uzavřel nejen pouto s ní, ale 
hlavně s lidmi, kteří tam žili a dodnes žijí. Ve svých 
článcích se pan učitel zmiňuje o správci vedlejšího 
tábora MIER Mirovi Púčikovi, který byl velkým pří-
telem nejen pana učitele, ale i celého tábora. V le-

tošním roce se na táboře objevila návštěva mluvící 
slovensky. Byli to právě syn a dcera od zmíněného 
Mira, kteří se přijeli podívat do míst, kde trávili 
dětství. Pan učitel se účastnil svého posledního tá-
bora v roce 1989 a to ve věku 75 let. Až do posled-
ního tábora byl tím odborným poradcem pro práci 
s dětmi a hlavně studnicí nápadů, co se v lese dá 
všechno dělat. V lednu roku následujícího umírá, 
ale jeho odkaz žije dál. Byl to on, který hloubil 
studnu, aby druzí mohli pít. V letošním roce jsme 
si odškrtli již 60 let táboření v překrásných sloven-

ských dolinách. V roce 1992 se změnilo vede-
ní tábora a začali jsme fungovat podle hesla: 
Slunci, horám, mládí, vlajce. Je to taková 
čtyřletka a tak každý tábor se jmenuje ji-
nak. Letos to bylo podle hor a tak se tá-
bor jmenoval Salatín. Je to kopec vysoký 

2047 n. m. a dominuje celé Bobrovecké do-
lině. Na túru na tento vrchol se vypravilo 

7 dětí a 5 dospělých a vrchol byl do-
bit. Sním samozřejmě ještě  další tři 
dvoutisícovky. Tábora se zúčastnilo 

celkem 42 dětí z Jevíčka a okolí. Do Bobrovecké 
doliny za námi přijíždějí různé návštěvy. Jsou to 
zejména ti, kteří táborem prošli a nostalgicky se 
jedou podívat do míst, kde trávili mládí. Tak tomu 
bylo i letos. Za ta léta máme na Liptově spoustu 
přátel a tak je to jako bychom se vraceli domů. 
Hlavně jim vděčíme za to, že odkaz pana učitele 
Továrka je stále živý.  V pátek 19. 7. náš tábor skon-
čil. Vrátili jsme se na Malou Hanou s tím, že už se 
těšíme na tábor příští, který se bude jmenovat po-
dle části hesla „mládí“. Tábor skončil, ať žije tábor.

Ing. Roman Müller, starosta města Jevíčka
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MUDr. Nádeníčková 
změna ordinační doby po dobu 

prázdnin a dovolených
tj. 01. 07. – 27. 09. 2013

Jevíčko:
Pondělí 09:00 – 11:00
Úterý 09:00 – 11:00
Středa 13:00 – 15:00
Pátek 09:00 – 11:00
Březina:
Pondělí 13:00 – 14:00
Čtvrtek 09:00 – 11:00

MUDr. Nádeníčková 
DOVOLENÁ

05. 08. – 16. 08. 2013
09. 09. – 20. 09. 2013

Akutní případy ošetří

MUDr. Hájek 
ordinace Palackého nám. 20, Jevíčko

ve svých ordinačních hodinách.
Telefon: 739 318 388

Pondělí 09:15 - 12:00
Úterý 10:00 - 12:00
Středa 09:00 - 11:30
Čtvrtek 13:00 - 16:00
Pátek 09:00 - 12:00

Připomínky k provozu městského rozhlasu

Dodatek k Jevíčskému zpravodaji, 
červencovému číslu 2013

Poděkování za pomoc při likvidaci povodní v Ústeckém kraji

Vážení spoluobčané, od 17. 7. 2013 je zahájen 
provoz městského rozhlasu v Jevíčku. Hláše-
ní bude zajišťováno v pravidelných intervalech 
pracovnicemi Turistického informačního centra 
Jevíčko, na které se osobně nebo prostřednic-
tvím uvedených kontaktů obracejte s případný-

V článku „ Před vodou neutečeš“… objekty 
domů čp. 433, 431, 430 na Třebovské ulici, 
doplnit „ řádila v Zadní ulici čp. 361“ a zkázu 
dokončila na Biskupické…

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám jménem Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje a jmé-
nem svým poděkoval za obětavou pomoc jed-
notky SDHO Vaší obce. Toto přispění chápu 
zároveň jako vyjádření solidarity a občanské 
soudržnosti s obyvateli povodní postižené 
části Ústeckého kraje v červnu 2013.
Je všeobecně nepochybné, že tato okamžitá 

mi připomínkami a také se žádostmi o vyhlá-
šení zpráv. Kontakty: infojevicko@seznam.cz, 
736 752 611. První měsíc bude městský rozhlas 
fungovat ve zkušebním provozu, děkujeme tedy 
za vaše připomínky. 

Turistické informační centrum Jevíčko

V článku „Zajímavé události z Jevíčka… kon-
čících trojkou“ 1923 v Jevíčku ne František, 
ale Alois Procházka Brněnská ulice čp. 338 
zahájil autobusovou“…

František Plech

pomoc významně přispěla ke zmírnění ná-
sledků škod této živelné pohromy a prokáza-
la tak nezastupitelnou roli jednotek SDHO 
při fungování Integrovaného záchranného 
systému naší země.
Všem, kteří se na záchranných a likvidačních 
pracích podíleli, tak patří naše poděkování 
a úcta.
Věříme, že při případných dalších mimořád-

Nabídka koupě bytu 3+1 v Jevíčku
Město Jevíčko nabízí ke koupi byt o veli-
kosti 3+1 (80 m2) v domě č. p. 475, 476 
na ulici K. H. Borovského v Jevíčku.
Více informací na telefonních 
číslech 734 536 216, 608 607 633.

ných událostech bude naše vzájemná spolu-
práce i nadále tak úspěšná a přínosná jako 
nyní.

S pozdravem a úctou

 plk. Ing. Roman Vyskočil
 vrchní rada
 ředitel HZS Ústeckého kraje

Letní kino
Město Jevíčku připravuje rozloučení 
s prázdninami s kinematografem Pavla 
Čadíka. Promítat se bude na Palacké-
ho nám. od 25.–29. srpna 2013 ve ve-
černích hodinách.
Filmy budou z dílny Svěrák-Smoljak.
Před každým filmem bude hodinový 
hudební program. Občerstvení bude 
zajištěno.
Výtěžek z dobrovolného vstupného 
bude věnován ZUŠ Jevíčko.
Na akci bude samostatný plakát.

Ing. Roman Müller, starosta

Momentky z pomoci jevíčských hasičů na povodních

Nebezpečí požárů
Krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 26. 
7. 2013 Nařízení, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšené-
ho nebezpečí vzniku požáru. Toto Nařízení je 
umístěno na úřední desce a taktéž i na elektro-
nické úřední desce Městského úřadu v Jevíčku 
všem občanům k nahlédnutí, aby věděli, jak 
se v tomto období mají chovat vzhledem k mi-
mořádným klimatickým podmínkám a nárůstu 
počtu požárů vzniklých v přírodním prostředí.

Oznámení MŠ
V úterý 20. srpna proběhne v MŠ od 
15.00 hod. krátká informativní schůzka pro 
rodiče nově nastupujících dětí.
Přijďte prosím bez dětí!
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 32. 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 32. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: 
kulturní dům Z. Arnoštov (doprava pro obča-
ny bude zajištěna mikrobusem od MěÚ Jevíč-
ko v 15:45 h) 

Doba konání: 
14. 8. 2013 od 16:00 h
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva

5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6) Rozbor hospodaření za období 1.–6. 2013
7) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka č. 4 

na rok 2013
8) Zpráva finančního výboru
9) Prodej bytu v majetku města
10) Korespondence, různé
11) Diskuse
12) Usnesení

V Jevíčku dne 26. 07. 2013
Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 31. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 12. června 2013
31/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Stanislav Dokou-

pil, Ing. František Bušina, Mgr. Jiří Janeček,
b) program zasedání,
c) celoroční hospodaření města a závěrečný účet 

obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření Krajského úřadu Pk za 
rok 2012 bez výhrad,

d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 
3,

e) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku 
na rok 2013 uzavřenou mezi Městem Jevíčko 
a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska ve 
výši 70.650 Kč,

f) kupní cenu pozemků pro výstavbu RD v loka-
litě ulice Pod Zahradami ve výši 200 Kč/m2,

g) záměr prodeje pozemků p. č. 88/11, 88/12, 
88/13, 88/14 a 88/15 – zahrada vše v k. ú. 
Jevíčko předměstí,

h) směnu pozemku p. č. 47/1 (465 m2) – zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku Martina 
Kouřila, Příční 351, Jevíčko za pozemek p. č. 
47/3 (500 m2) – zahrada, společnou úhradu  
vyhotoveného geometrického plánu ve výši 
3.690,50 Kč pro každého smluvního účastní-
ka, úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a směnnou 
smlouvu mezi  Městem Jevíčko a Martinem 
Kouřilem na směnu pozemku p. č. 47/1 a po-
zemku p. č. 47/3, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

i) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava at-
letického oválu hřiště na ulici A. K. Vitáka,  
Jevíčko“,ve kterém nejvýhodnější nabídku po-
dala firma M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Huso-
va 1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou 
cenu 600.739 Kč vč. DPH,

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Huso-
va 1697, 530 03 Pardubice k provedení akce: 
„Oprava atletického oválu hřiště na ulici A. 
K. Vitáka, Jevíčko“ za částku 600.739 Kč vč. 
DPH,

k) výsledek výběrového řízení na akci: „Obno-
va chodníků sídliště K. Čapka, Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala fir-
ma M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova 

1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou cenu 
1.003.810 Kč vč. DPH,

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Huso-
va 1697, 530 03 Pardubice k provedení akce: 
„Obnova chodníků sídliště K. Čapka, Jevíčko“ 
za částku 1.003.810 Kč vč. DPH,

m) cenovou nabídku na recyklaci živičných ker 
a stavební suti na autostrádě firmou AGILE, 
spol. s r. o., Mírové náměstí 133, 562 01, Ústí 
nad Orlicí za částku 209.430 Kč vč. DPH, 

n) cenovou nabídku na opravu místních komuni-
kací (polní cesty) firmou AKVAMONT, spol. 
s r. o., Hlavní 4, 568 02 Svitavy za částku 
178.939 Kč vč. DPH, 

o) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubic-
kým krajem o poskytnutí neinvestičního gran-
tu z Programu podpory kulturních aktivit na 
rok 2013 na akci „Jevíčkovění 2013“ ve výši 
10.000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubic-
kého kraje,

p) uvolnění grantů Českému rybářskému svazu, 
MO Jevíčko ve výši 16.000 Kč na činnost,

q) nabídku bezpečnostní agentury OP Security, s. 
r. o., Heršpická 11b, 639 00 Brno na zajišťo-
vání preventivní činnosti spočívající v ochraně 
veřejného pořádku, zdraví a majetku ve městě,

r) výsledek výběrového řízení na akci „Úprava raj-
ského dvora bývalého augustiniánského klášte-
ra Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala společnost Technické služby Moravská 
Třebová, s. r. o., Zahradnická 21, 571 01 Mo-
ravská Třebová ve výši 391.094 Kč vč. DPH,

s) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou Technické služby Moravská Třebová, 
s. r. o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská Tře-
bová k provedení akce: „Úprava rajského dvo-
ra bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko“ 
za částku 391.094 Kč vč. DPH,

31/2 Zastupitelstvo  u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 

a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu 
a Martu Pocsaiovou,

31/3 Zastupitelstvo   o d v o l á v á : 
a) člena kontrolního výboru pana Miloslava Ko-

zelka na vlastní žádost,
31/4 Zastupitelstvo   v o l í : 
a) člena kontrolního výboru pana Mgr. Petra Vo-

troubka,
31/5 Zastupitelstvo    p o v ě ř u j e :
a) radu města k jednání s vlastníky pozemků, kte-

ré je nutno vykoupit pro výstavbu řadových ga-
ráží na ul. K. Čapka, 

b) radu města zajištěním právního stanoviska ve 
věci možnosti řešení finanční kompenzace za 
závady vzniklé na plochých střechách budovy 
ZŠ Jevíčko,

c) radu města odesláním dopisu na Státní pozem-
kový úřad ČR s žádostí vytýčení vlastnických 
hranic lesních pozemků, které mají po prove-
dené digitalizaci nový průběh odlišný oproti 
původnímu stavu,

31/6 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu komise kulturní, cestovního ruchu a re-

gionálního rozvoje,
b) zprávu kontrolního výboru za období od 

12/2012 do 5/2013,
c) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním 

Arnoštově za období od 06/2012 do 05/2013,
d) zápis finančního výboru ze dne 5. 6. 2013,
e) zprávu ČRS MO Jevíčko o vysázené zeleni a vy-

naložených nákladech na Biocentru v Jevíčku 
a zprávu vedoucího organizačního odboru týka-
jící se výsadby zeleně v uvedené lokalitě,

f) informaci o možnosti koupě zemědělských po-
zemků zapsaných na LV č. 392 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí, 

g) informaci o rozsahu poškození plochých střech 
na budově ZŠ Jevíčko,

h) informaci o možném vytyčení lesních pozem-
ků v majetku města mezi Jevíčkem a Zadním 
Arnoštovem,

i) nabídku společnosti KIMOS – lesy, s. r. o., 
V Tůních 1356, 120 00 Praha na koupi lesních 
pozemků zapsaných na LV č. 113 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí od za cenu 313.000 Kč,

j) informace starosty o stížnosti paní Jany Syn-
kové, Eduarda Ušela 316, Velké Opatovice ve 
věci neoprávněného kácení ze strany města na 
jejím lesním pozemku, které bylo způsobeno 
novým průběhem vlastnické hranice po prove-
dené digitalizaci,

k) doporučení starosty stanovit pravidelné čtvrt-
letní schůzky se zástupci ČRS MO Jevíčko ve 
věci plánování činností prováděných na bio-
centru, 

l) informace starosty o vibracích městské věže 
a o možnosti převěšení a sesynchronizování 
chodu zvonů ve spolupráci se společností IM-
PULS – B, s. r. o., Ostrava-Poruba.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Usnesení ze 72. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 24. června 2013
1/72 Rada schvaluje CN firmy Pavel To-
várek – Klempíř, Bělá u Jevíčka 37 k provedení 
opravy střechy garáže na ul. Soudní 51 za částku 
36.104 Kč vč. DPH,
2/72 Rada schvaluje CN firmy Instalatér-
ství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k vý-
měně vany v bytě na ul. Soudní 56 za částku 7.370 
Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka,
3/72 Rada schvaluje odpisový plán pro 
ZUŠ Jevíčko na rok 2013,
4/72 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
Synagogy za účelem pořádání koncertu žáků ZUŠ 
Jevíčko dne 10. 9. 2013,
5/72 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
Synagogy za účelem pořádání samostatného kon-
certu pěveckého sboru Cantilo dne 9. 11. 2013,
6/72 Rada pověřuje IT ve spolupráci 
s VHOS provedením kontroly veškerého kanalizač-
ního řadu spojené s kamerovými zkouškami na ul. 
Slunečná s podáním podrobné zprávy o výsledku 
této kontroly s termínem do 24. 7. 2013,
7/72 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořadate-
lům k uskutečnění 4. ročníku závodu horských kol 
„MATOUŠEK CZ MTB OPEN JEVÍČKO 2013“, 
který se uskuteční dne 24. 8. 2013,
8/72 Rada schvaluje poskytnutí věcných 
cen v hodnotě do 1.000 Kč pořadatelům závodu 
horských kol,
9/72 Rada schvaluje stanovení poplatku 
pořadatelům závodu horských kol pro Město Je-
víčko ve výši 20 Kč na dospělou osobu závodníka 
na pokrytí nákladů za energie,

10/72 Rada schvaluje trvalý pobyt osobě na 
adrese K. Čapka 782 dle zápisu,
11/72 Rada schvaluje přidělení odměny ře-
ditelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
12/72 Rada schvaluje trvalý pobyt osobě na 
adrese Zadní Arnoštov 63 dle zápisu,
13/72 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Jevíčko a společností 
VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hra-
dec Králové spočívající v právu zřídit a provozo-
vat plynárenské zařízení a dále právu vstupovat 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpra-
vami, opravami a provozováním distribuční sou-
stavy a plynovodních přípojek na pozemcích p. č. 
1506/2 a 1506/3 – oba ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí,
14/72 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
Synagogy žadatelce dle zápisu k uskutečnění pě-
veckého koncertu dne 27. 6. 2013,
15/72 Rada schvaluje přidělení finanční od-
měny řediteli ZUŠ Jevíčko dle přílohy zápisu,
16/72 Rada schvaluje Směrnici pro pořádko-
vé služby a Smlouvu o poskytování bezpečnost-
ních služeb mezi Městem Jevíčko a OP Security, s. 
r. o., Heršpická 11b, 639 00 Brno,
17/72 Rada schvaluje bezplatné užití vozidla 
Peugeot Tranzit k cestě do SR a úhradu pohon-
ných hmot městem,
18/72 Rada pověřuje IT řešením zpomalení 
dopravy na ul. K. Čapka a na ul. Slunečná,
19/72 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
grantu na akci „Oprava atletického oválu hřiště 
na ulici A. K. Vitáka Jevíčko“ z rozpočtu Pardu-
bického kraje,
20/72 Rada schvaluje udělení souhlasu s vy-
užitím pozemků v majetku města na stavbu příro-
dě blízkých protipovodňových opatření na toku řeky 
Jevíčky dle studie spol. Dopravoprojekt Brno, a. s.,

21/72 Rada schvaluje udělení souhlasu se 
zapojením do realizace projektu MAS MTJ pro 
Městskou knihovnu Jevíčko a spolufinancováním 
projektu ve výši 8.700 Kč, 
22/72 Rada jmenuje Bc. Jindřicha Beneše 
členem přestupkové komise Města Jevíčko,
23/72 Rada schvaluje opravu plovoucího 
čerpadla Macximum pro JSDH Jevíčko,
24/72 Rada schvaluje změnu organizačního 
řádu MěÚ Jevíčko se zrušením sociálního odboru 
a vytvořením sociálního oddělení zařazeného pod 
organizačním odborem MěÚ,
25/72 Rada schvaluje prodejní cenu pohled-
nice (letecký pohled Jevíčka a severní pohled na 
město) na 10 Kč vč. DPH,
26/72 Rada schvaluje CN firmy ODES Je-
víčko na výrobu skříní pro TIC Jevíčko za částku 
13.680 Kč vč. DPH,
27/72 Rada schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě č. IP-12-2005374/VB/02 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného bře-
mene na pozemky p. č. 518/62 a p. č. 4202/6, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí,
28/72 Rada schvaluje prodejní cenu drce-
ného recyklátu z autostrády v částce 130 Kč bez 
DPH za tunu,
29/72 Rada schvaluje přidělení bytu č. 7 
o vel. 3 + 1 na ul. M. Mikuláše 551 žadatelce dle 
zápisu na doporučení komise bytové a sociální,
30/72 Rada schvaluje roční odměnu vedoucí 
PBH ve výši dle přílohy zápisu,
31/72 Rada schvaluje zakoupení nerezových 
barových stolků pro potřeby sálů budovy Zámečku 
do částky 5.000 Kč vč. DPH.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení ze 73. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 22. července 2013

1/73 Rada schvaluje investiční akci pro 
ZUŠ Jevíčko na akci „Zkušebna regionálních sou-
borů a orchestrů ZUŠ Jevíčko“,
2/73 Rada schvaluje trvalý pobyt osobám 
na adrese M. Mikuláše 551 dle zápisu,
3/73 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 
Kč na každého účastníka letního tábora v Jedlové 
u Poličky s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádané-
ho SRPS ZŠ Jevíčko dle předloženého seznamu,
4/73 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 
Kč na každého účastníka letního tábora ve Smo-
lenském údolí s trvalým pobytem v Jevíčku, po-
řádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle předloženého 
seznamu a bezplatný pronájem městské chaty 
a tábořiště (stanů),
5/73 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru prověřením situace na ul. Okružní IV 
o nemožnosti přijímat TV signál, což je údajně za-

příčiněno vzrostlými břízami s termínem do 5. 8. 
2013,
6/73 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 
Kč na každého účastníka letního tábora v Bobro-
vecké dolině s trvalým pobytem v Jevíčku, pořá-
daného organizací PIONÝR Jevíčko dle předlože-
ného seznamu,
7/73 Rada schvaluje přidělení bytu v DPS 
na ul. Kobližná 125 žadatelce dle zápisu na dopo-
ručení komise bytové a sociální,
8/73 Rada schvaluje CN České pojišťov-
ny, a. s., na pojištění elektronických zaříze-
ní – protipovodňový výstražný systém města 
za částku 20.998 Kč/rok se spoluúčastí města 
1.000 Kč,

9/73 Rada schvaluje mandátní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a společností JUSTITIA 
TENDER PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, 
Praha 1-Nové Město k veřejné zakázce „Osada 
Zadní Arnoštov - Regenerace zeleně, Regenera-
ce alejí, břehových porostů a solitérních stromů 
za částku 15.000 Kč“,
10/73 Rada schvaluje finanční částku max. 

7.000 Kč bez DPH na zhotovení a umístění pole-
pů na hasičská vozidla JSDH Jevíčka,

11/73 Rada schvaluje ceník hasičské techni-
ky (vozidel) JSDH Jevíčko platného od 1. 8. 2013,

12/73 Rada schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. NET/OSNM/1009-1/2011 
mezi Městem Jevíčko a společností VČP Net, s. 
r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 
na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 
1684/4, p. č. 1757/8, p. č. 3053, p. č. 3054/2, 
p. č. 3054/3, p. č. 3055/2, p. č. 3058/2, p. č. 
3061/1, p. č. 3061/3 a p. č. 6031/4, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

13/73 Rada schvaluje záměr směny pozem-
ku p. č. 1833 za pozemek p. č. 1940 – oba lesní 
pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí,

14/73 Rada schvaluje předávací protokol 
mezi Městem Jevíčko a příspěvkovou organizací 
ZUŠ Jevíčko k hospodaření s nabytým majetkem 
(hudební nástroje) v hodnotě 2.305.118,39 Kč.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Z Nedvědických novinek
Na literární téma soutěže „Na návštěvě u Pern-
štejnů“, v jakémkoli slohovém  útvaru, napsal 
Petr Veselka ml. kratičkou zmínku o tom, jak 
si představuje vznik jejich erbu. Důkazy se prý 
našly při požáru. Při vyhlášení vítězů soutěže 
mu porota sdělila, že  se jim nejvíc líbilo to, že 
neopisoval fakta a příběh si vymyslel, navíc ho 
originálně „zabalil“. 

Z Nedvědických novinek 16. 4. 2005

Jak to bylo se zubrem v erbu rodu Pernštejnů?
Při likvidaci požáru na hradě Pernštejn byla 
v troskách nalezena zachovalá listina. Historici 
se domnívají, že jde o záznam z kroniky nebo 
deníku rodu Perštejnů, který podrobně popisuje 
původ zubra v erbu rodu. Nalezený text dokres-
luje známou pověst z roku 1539 o Vaňku Van-
hovi, ale v něčem se jí nepodobá. Pro milovní-
ky hradu zveřejňujeme příběh o Vaňku Vanhovi 
z uhlířské osady Ujčov:

•den čtyřicátý r. 564 
Tuhle dávám koňům vodu, když tu se z hradu 
Zubštejna ozývá: „ Lidé, slyšte, slyšte! Milý náš 
pan markrabě Jošt Vilibald Brandenburg hlásí, 
že bohatě odmění toho, kdo mu přinese netvora, 
který škodí lidem, a dokonce jednoho člověka už 
zabil. Budiž konec tohoto hlásání!“ Inu Zubštejn 
není zase tak daleko, nu možná budu mít štěstí  
a zbohatnu, pomyslel jsem si. V noci mě pře-
padá sen.
Utíkám lesem, za mnou se plíží obrovský ne-
tvor. Ale to přece nejsem já. Mám na sobě 
brnění ze zlata, držím kopí, u pasu visí meč, 
na zádech vak se třemi šípy. Zastavuji se. 
Vyčkávám. Nic. Zprava se ozývá křupnutí 
větvičky. Posílám šíp tím směrem. Nic. Zle-
va po mne vyskočilo zvíře velké jako býk. 
Vysílám šíp. Minul jsem. Vysílám druhý, 
pečlivěji. Znovu mimo. Skáče mi to po kopí. 
Rázem ho zláme. Zbývá mi meč. „Áááaaae-
ee!!!“ probouzím se s křikem. 

•den čtyřicátý první r. 564
Rozhodnu se jít na hrad Zubštejn, osedlám si 
koně Šedíka. Když dojíždím před bránu, zrovna 
se otevře, vcházím dovnitř a potkávám hlásné-
ho: „Pane, kam jedete,“ optal jsem se. „Hlásat, 
synu, hlásat!“„Pane, kolikátou oběť si netvor 
vyžádal?“ „Druhou“. Optal jsem se ho, jestli by 
mně neukázal tu první oběť. Byl to muž z krá-
lovské družiny. Zbraně a oblečení odpovídalo 
tomu, co měl já na sobě ve snu. Tentokrát jdu 
spát v desátou hodinu večerní, hloubám nad 
tím, co se stalo a co jsem viděl. Usínám znaven.
Tentokrát se ocitám u vchodu do Zubštejna. 
Tentokrát ani nejsem muž z královské druži-
ny, jsem na čtyřech nohách jako pes. V tuto 
chvíli už vím, co jsem. NETVOR. Chvíli pře-
cházím před branami. Za mnou se ozývá zvuk 
kopyt. Uhýbám na stranu do stínu. Když 
kolem přejíždí družina, neváhám a skáču  
za nimi. Když se ocitám uvnitř hradu na ná-
dvoří, chytám pach kořisti. Jdu nahoru do 
největší věže. Pardon, nejdu, šplhám. Jsem 
rychlý jako stín. Dostávám se k oknu. Vidím 
stráže, jak něco hlídají. Jeden spí. Druhý je 
vzhůru a hlídá. Skáču po něm. Jako bych 
se změnil doopravdy. Ocitám se v těle toho 
druhého strážného. Ten druhý mne vidí, 
jako bych spal a probouzel se. Kývne a spí. 
V tu chvíli vytahuji jeho meč. 
Probouzím se.

•den čtyřicátý druhý r. 564
Vyrážím na hrad. Ptám se, kde našli druhou 
oběť. Prý to byl strážný a našli ho ve věži. Jedu 
domů a chystám se na večer. Musím ho najít 
nebo to neskončí. Meč jsem nedržel půl roku. 
Z luku střílím pořád, když lovím. Oštěp a kopí 
to mi dělá starosti. Ale do večera to umím cel-
kem dobře. Osedlám si koně. Vyrážím. Tento 
pocit jsem už měl. Ve snu. Nejtěžší bude ho 
najít. Pátral jsem až do večera a prohledal celý 
les. Nic. Usínám s otázkou: „Kde se skrývá? Je 
přece tak velký. 

Kopu. Nic. Kopu. Nic. A najednou schod. 
Kopu dál. Další. Další. Nakonec je tam 
asi pět křivých schodů. Jdu dolů. Je tam 
chodba. Jdu. Pak rozcestí. Doleva? Do-
prava? Rovně? Jdu rovně. Doleva. Rovně. 
Rozcestí. Doleva. Bloudím. Několikrát ob-
cházím ta samá místa. Jsem snad v bludi-
šti? Značím si cestu kameny. Nacházím se 
uprostřed kruhu, z něhož vedou ze všech 
stran chodby. Okolo mne jsou kosti a mrtvá 
zvířata. Přede mnou jsou schody dolů. Jdu  
po nich. Když jdu, chodba dolů se zužuje. 
Naštěstí je ještě dost široká, abych se jí pro-
táhl. Přicházím do  místnosti ve tvaru čtver-
ce. V pravém rohu spí nějaké zvíře. Hádám, 
že je to ten, koho hledám. Netvor. Kokrhá 
kohout, vstávám.

•den čtyřicátý třetí r. 564
Zase sen. Už vím, proč přicházejí. Vy-
pravím se do lesa, beru si chleba a vodu  
na několik dní. Po několikahodinovém pá-
trání, jsem na místě. Vše se děje jako  
ve snu. A už se k němu plížím. Tady sen kon-
čí. Teď už je to jenom na mně. Vytahuji krou-
žek, ten, který provlékají na farmách dobytku 
nozdrami. Plížím se. Opatrně našlapuji. Kolem 
jsou rozházeny větve a kosti. Natahuji ruku. 
Chci to udělat. Našlapuji. Větev. Křup. Netvor 
otevírá oči. Ajaj. Vzpřímí se do plné výšky. Je 
vysoký jako nejvyšší strom. Hlavou připomíná 
býka. Má kopyta. Strakaté tělo. Tmavě zelené 
oči jako člověk. Ostré obnažené tesáky. Nehý-
bu se. Vrčí. Utíkám. Vrhá se po mne s buče-
ním či štěkotem, něco mezi tím. Uhýbám. Pro-
tahuji se úzkou chodbou. Setřásám ho. Jsem 
nahoře. Rozmýšlím se. Mám to. Netvor je už 
blízko. Schovávám se v nedalekém křoví. Ta-
sím meč. Netvor nastraží všechny smysly. Při-
pravuji se na souboj. Netvor se dívá mým smě-
rem. Ví to, že jsem tady. Cítí mě. Útočím na 
něj. Útočí na mne. Napřahuji se. Skáče. Dávám 
mu ránu do nohy. Praští mě do ramene. Kňučí-
me bolestí. Útok. Vztek v nás řve. Minu. Dává 
mi do hrudi. Lapám po dechu. Uhýbám. Schy-
tá ránu do zad. Spadne. Kopu mu do žeber. 
Zvedá se. Ustupuji. Házím po něm opačnou 
stranou kopí, kameny, hlínou, větvemi. Jak ho 
porazit? To nemá konce? Už mám jen bochník 
chleba. Uvědomuji si, že jsem celý den nejedl.  
A co on? Nejsme na tom stejně? Nabízím mu 
chléb. Vrhá se po něm a mě si nevšímá. Teď 
mám šanci. Rychle mu provlékám kroužek noz-
drami. Z rozzuřeného netvora se stává beránek. 
Vleču ho na hrad Zubštejn. 
„Inu byl to statečný čin, synu,“ prohlá-
sil markrabě, když jsem před něj předstoupil  
a vypověděl mu příběh. „Za svůj čin do-
staneš tři věci, velké bohatství, království  
a spokojený život, slibuji.“

•den třicátý r. 574
Stavím hrad Perštejn na vrchu Bezvín. Brzy 
se ožením a založím rod a pojmenuji ho ROD 
ZUBRŘÍ HLAVY, abych nikdy nezapomněl na 
souboj s netvorem z lesa kolem hradu Zub-
štejn. Erb bude zdobit zubří hlava s houžví 
v nozdrách.
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Účast na Mistrovství ČR v požárním sportu
Již třetím rokem se podařilo Lucii Skácelové, 
člence SDH Jevíčko, probojovat přes okres-
ní a krajské kolo na Mistrovství ČR dorostu 
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska v po-
žárním sportu. Letošní mistrovství se konalo 
v Jablonci nad Nisou ve dnech 6. a 7. červen-
ce 2013.
Soutěž jednotlivců se skládá ze tří disciplín 
a to z běhu na 100 s překážkami, dvojboje 
a testů z otázek týkajících se požární ochrany.

Po zdárném a bezchybném absolvování testů 
se umístila v běhu na 100 metrů s překážka-
mi na 46. místě ze 146 soutěžících a ve dvoj-
boji na 8. místě ze 41 soutěžících. 
Po sečtení všech dílčích výsledků obsadila na 
tomto mistrovství celkové 14. místo.
Děkuji Lucii za reprezentaci sboru a města Je-
víčka a rovněž městu Jevíčko a SDH Jevíčko 
za umožnění účasti na této soutěži.

za SDH Jevíčko František Skácel

Dne 6. června 2013 byla naše jednotka požádána 
o pomoc při čerpání vody po povodni u obce Te-
rezín, okres Litoměřice. Jednotka vyjela ve složení 
Bidmon Josef, Jeřábek Vladimír, Műller Petr, Ská-
cel František, Skácel Karel, Vašíček Ondřej. Vše 
započalo tím, že dne 6. 6. 2013 ve 12,00 hodin  
bylo rozhodnuto o nasazení naší jednotky a začalo 
se s obvoláváním členů jednotky, kteří by moh-
li v odpoledních hodinách odjet. Doba návratu 
neznámá. Ve 13,00 hodin se sešli určení členové 
na hasičárně již se všemi svými věcmi a začalo se 
s přípravou techniky, která bude potřeba na po-
vodních.
Vše důležité se naložilo do vozidla Peugeot Boxer 
a přívěsu zapůjčeného firmou Instalatérství Josef 
Bidmon. Naše výbava se krom osobních věcí čle-
nů jednotky skládala z čerpadla PS 12, plovoucí-
ho čerpadla Macximum M8, plovoucího čerpadla 
Plovčer, elektrického kalového čerpadla, motorové 
pily, hadic B a C, elektrocentrály zapůjčené z měs-
ta Jevíčka, lan, lopat, košťat a spousty dalšího 
drobného příslušenství (sponky na hadice, opas-
ky, kanystry s PHM atd.) V 17,04 hodin jednot-
ka vyrazila na místo události - obec Terezín, kraj 
Ústí nad Labem. Po příjezdu k oblasti Terezína 
jsme museli několikrát měnit trasu cesty z důvodu 
odříznutí obce Terezín od všech komunikací (pří-
stupové cesty v okolí byly zaplaveny vodou) a ve 
21,40 dorazili  do obce Bohušovice nad Ohří, kde 
jsme museli před zde postavenou protipovodňovou 
stěnou, naši techniku odstavit, veškeré vybavení 
přeložit na přistavený traktorbagr a historické vo-
jenské vozidlo BRT následoval přesun na místo 
určení, kterým byl areál firmy DYNTEC s.r.o. Zde 
jsme ihned započali s rozmístěním techniky a dne 
6.6.2013 ve 23,45 započali s čerpáním vodní lagu-
ny. Čerpací práce za použití jednotlivých čerpadel 
pokračovaly bez přestání až do 10. června 2013 do 
11,00 hodin. Krátké přestávky u nasazené techni-
ky vznikly pouze při doplňování pohonných hmot, 
olejů, provozních kapalin a zajištění její drobné 
údržby. Při tomto nasazení došlo k poškození čer-
padla Macximum M8 (kde původně odhadovaná 
závada na těsnění motoru se ve skutečnosti proje-
vila jako prasklá hlava motoru) a čerpadla PS12, 

Pomoc jevíčských hasičů na povodních
kde docházelo k příležitostnému přehřívání stroje 
a k netěsnostem kolem hřídele (po návratu roze-
brán, vyčištěn, přetěsněn, opraven).
Po odčerpání vody jsme krátce pomohli zaměst-
nancům firmy s opětovným stěhováním vybavení 
firmy. Mezi pro nás nejzajímavější byla manipula-
ce s nádobami s kapalným dusíkem. S takovouto 
látkou se členové jednotky ještě nesetkali a bylo to 
pro nás získání další zkušenosti.
Na závěr bych chtěl vyjádřit obdiv a úctu všem, 
kteří se i v takovéto situaci v jaké se město Terezín 
ocitli, že se dovedli postarat o všechny, kteří jim 
přijeli pomoci, zvládli zajistit ubytování, stravování 
(jídlo jsme měli ve školní jídelně, která fungova-
la i přesto, že měla celé sklepy zaplaveny vodou). 
Můj obdiv a poděkování patří zejména paní sta-
rostce obce Terezín, dobrovolným hasičům z Tere-
zína v čele s jejich velitelem p. Mil. Nekolným, dále 
paní Hlavinkové a v neposlední řadě zaměstnan-
cům školní jídelny v Terezíně, kteří se o nás vzor-
ně starali a vždy nás s úsměvem přivítali a všem 
zástupcům a zaměstnancům firmy DYNTEC v čele 
s panem Pažoutem a p. Hynkem. Všichni chodili 
vyčerpaní, unavení, ale přesto usměvaví, přívětiví 
a přátelští. 
Moje poděkování patří samozřejmě všem členům, 
kteří se zúčastnili tohoto výjezdu, a vzhledem 
k tomu, že je potřeba zase dát všechnu techniku 
a vybavení do pořádku není možno zapomenout 
s poděkováním na velitele jednotky SDH Jevíčko 
p. St. Ducháčka a na členy jednotky, kteří pomá-
hali jak s přípravou tak hlavně s úklidem, opravou 
věcí a techniky a jejich připravením na další pou-
žití v případě další mimořádné události. 
Dne 10. června 2013 jsme v 11,00 hodin, na pokyn 
velitele zásahu z SDH Terezín p. Miloslava Nekol-
ného, který nás měl po dobu naší činnosti na sta-
rosti, ukončili čerpání, začali s úklidem techniky 
a přípravou na návrat domů. Ve 13,30 hodin jsme 
ukončili naši činnost a odjeli domů. V klidu a po-
řádku jsme se v 18,26 hodin hlásili s návratem na 
základnu v Jevíčku.
Během naší cesty a samotné činnosti u zásahu ne-
došlo (mimo přisátí klíštěte na jednoho člena jed-
notky) k žádnému dalšímu zranění.

Seniorky Palouček – výlet
Ve středu 3. 7. 2013 uskutečnily seniorky z Pa-
loučku kvůli počasí odložený plánovaný výlet 
na Cimburk. Při příchodu na hrad na ně čeka-
lo překvapení. V okně zříceniny stála bílá paní. 
Napřed se nehýbala, ale najednou pronesla: 
„Bílá paní vítá seniorky z Paloučku z Jevíčka.“
Bylo to nečekané, ale o to milejší. Připravila to 
kamarádka z Paloučku.
Potom se společně vyfotily, pokochaly krásným 
výhledem, odpočinuly a vydaly se do Městeč-
ka Trnávky. Zde se občerstvily a na závěr si 
prohlédly maketu Cimburku v Obecním domě. 
V dobré náladě z pěkného výletu se všech 9 
účastnic shodlo, že podobný výlet se musí zo-
pakovat.

Miroslava Ambrozová

Nasazení techniky ve firmě DYNTEC s. r. o. , Terezín (přehled motohodin)

název techniky
datum

7. 6. 8. 6. 9. 6. 10. 6.
motohodiny

plovoucí čerpadlo Macximum M 8 24 8 9 0
čerpadlo PS 12 24 23 23 11
plovoucí čerpadlo Plovčer 24 8 0 0
plovoucí čerpadlo Pavliš-Hartman 24 19 0 0
elektrocentrála HERON 8 6 8 6
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Činnost sboru Cantilo květen – červen 2013
Biskupice
V sobotu 20. 4. 2013 v Biskupicích proběhla vzpo-
mínková akce na biskupského rodáka, nazvaná  
„Memoriál Adolfa Vykydala“, kterou uspořádal ta-
mější „Klub Zoufalců“. Cantilo vystoupilo v kultur-
ním programu, který po přednášce pana Plecha 
zajistili také žáci ZUŠ Jevíčko. Cantilo na úvod za-
zpívalo tři klasické a duchovní písně v latině a pak 
dostaly prostor lidové písně z Čech, Moravy, Slo-
venska. Na závěr se rozloučili s posluchači krátkým 
přídavkem – hanáckou „Ach kdebe decke“. Doufá-
me, že přítomní posluchači byli spokojení, a že si 
odnesli příjemný kulturní zážitek.
Borotín
Týden nato – tj. v sobotu 27. 4. 2013 -  Cantilo 
přijalo pozvání od pana starosty a dalších zastupi-
telů obce Borotín zazpívat místním seniorům. Zde 
v hodinovém vystoupení představilo průřez svým 
repertoárem – od latinských skladeb na úvod přes 
lidovky až po Beatles. Svou premiéru zde zažilo ko-
morní seskupení, které vzniklo z některých zpěvá-
ků Cantila, a které si připravilo svižnou a melodic-
kou skladbu „I sing, you sing“. Dále diváci mohli 
poprvé slyšet tři písně, známé v podání skupiny 
Čechomor, které pro sbor upravil a také s ním na-
cvičil Jaromír Gamba: „Slunéčko“ v podání pouze 
dámské části Cantila, „Až já půjdu, povandruju“ 
naopak od mužské části sboru a společnou „Husič-
ky“. Tyto skladby byly oživeny hudebním doprovo-
dem. Na závěr zazněla skladba „Léto“, která měla 
svoji premiéru na letošní přehlídce „Okolo Jevíč-
ka“. Tuto oblíbenou píseň od Hradišťanu také pro 
náš sbor upravil Jaromír Gamba, který pro tuto 
chvíli vystřídal na dirigentském postu sbormistra 
Luďka KLimeše.  Věříme, že se naše vystoupení 
seniorům líbilo a že se s nimi setkáme i na dalších 
koncertech, například o Vánocích.
Nechanice
Ve dnech 25. – 26. 5. 2013 se Cantilo zúčastnilo 
XVIII. setkání komorních pěveckých sborů v Ne-
chanicích pod názvem „Festiválek 2013“. Vedla 
nás tam hlavně touha načerpat nové zkušenosti 
a inspirace, poznat nové lidi, a v neposlední řadě 
zvědavost, jak se s organizací sborové přehlídky vy-
pořádají jinde. „Festiválek“ byl slavnostně zahájen 
ve Štrosových sadech v Nechanicích, kde se každý 
z vystupujících sborů představil jednou písní – my 
jsme zvolili „Už ho vedou, Martina“. Pak všechny 
přítomné sbory zazpívaly společnou „Canticorum 
iubilo“. Odpoledne proběhly koncerty duchovní 
hudby v Nechanicích a blízkém okolí – nám přidě-
lili kostel Nanebevzetí Panny Marie přímo v místě, 
kde jsme zpívali s Pěveckým sborem P. Zámeční-
kové z Kuřimi. Zvolili jsme odpovídající repertoár 
– převažovaly duchovní písně doplněné spirituálem 
a lidovkami. Konkurenti zpívali převážně spirituá-
ly, nejvíce z repertoáru skupiny Spirituál Kvintet. 
A pak již nastaly přípravy na večerní galakoncert, 
který začínal v 19 hodin v Kulturním domě v Ne-
chanicích. Každý sbor dostal cca 12 minut na to, 
aby se představil tím nejlepším ze svého repertoá-
ru. Vše zahajoval místní ženský sbor Cantus femi-
nae pod vedením dirigenta Petra Semeráka, který 
je hlavním pořadatelem tohoto „Festiválku“. Dá se 
říci, že tento sbor zpívá obdobné písně jako my – 
směs lidových, duchovních i moderních skladeb. 
Pak už přišel náš čas – zvolili jsme tentokráte li-
dové písně a svižnější populární – závěreční „Tou-
laví zpěváci“ s klavírním doprovodem M. Kouřila 
sklidili velký potlesk.  Dále vystupovaly nám již 
známý sbor z Kuřimi a mladý dívčí sbor Kantiléna 
Hradec Králové. Nás zaujali Myšáci Praha, kteří 

Pinec Jevíčko a nová sezona 2013–2014...

Nikam nechoďte. Občanské vzdělávání 
přijde za vámi!

Oficiální zahájení nové sezony pro všechny příz-
nivce a zájemce o pinec a členství v SK Pinec Je-
víčko nastane dnem 2. 9. 2013, v 15,oo hod. tělo-
cvična  ZŠ Jevíčko, organizační zajištění probíhá 
však bez přestávky. Před časem znovu obnovená 
kategorie sportu, se  docela  v Jevíčku uchytila 
zejména u mládeže. Tento sport  není jen nějakou 
tělesnou činností, ale stává se součástí mentální-
ho vývoje a rozvoje jedince, jenž poznává podstatu 
stolního tenisu se všemi souvislostmi. Taková po-
znání  jsou rozložena do tréninkového a příprav-
ného celosezonního období. Není proto žádoucí 
představa některých rodičů, „dvakrát, třikrát se 
mi o dítě někdo v týdnu odpoledne postará, dál 
bez zájmu‘‘. Naše činnost je dobrovolná ve pro-
spěch mládeže, svou práci neděláme vůbec špatně, 

Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok 
pronikl i do oblasti vzdělávání. Aktuálním 
trendem je úspora času za cestování a dostup-
nost vzdělávání přes internet, v místě a čase, 
které Vám vyhovují. 
Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. 
e-learning. Ten si můžeme představit jako předem 
připravené vzdělávací materiály v elektronické po-
době, často s různými interaktivními prvky, které 
si účastník prochází formou samostudia. Novější 
formou vzdělávání přes internet je pak výuka v re-
álném čase s živým lektorem, tzv. online kurzy. 
Účastník se přihlásí v předem určený čas na svém 
počítači do virtuální třídy, kde má možnost vidět 
i slyšet lektora, sledovat jeho prezentaci či zapojo-

jak minulá období ukazují. Určitě větší spolupráce 
rodičů, bude jen pozitivním přínosem pro všechny 
zainteresované. Další velmi důležitou otázkou jsou 
finance, zajištění provozu SK Pinec Jevíčko je po-
staveno na finančních příspěvcích a darech. Mate-
riální, soutěžní a organizační záležitosti něco stojí, 
bohužel tak jak si pinec oblíbila mládež, sponzoři 
v Jevíčku jsou k nám stále otočeni zády. Výjimku 
tvoří, město Jevíčko a manželé Hofmanovi za fa 
S & M cz s.r.o., oběma patří velký dík. Neustá-
lé, opakované a nevyslyšené prosby a žádosti jsou 
pro nás  frustrující a ponižující, přesto takto či-
ním další pokus. Na toto klubové číslo účtu: 107-
3283560297/0100 může přispět kdokoli na pro-
spěšnou činnost.

Za SK Pinec Jevíčko předseda Oldřich Zecha

vat se do diskusí s ostatními účastníky. 
Obě výše zmíněné metody využívá také projekt 
zaměřený na občanské vzdělávání, který s ústřed-
ním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramot-
ností proti ovčanství“ přináší návod, jak se účinně 
zapojit do občanského života. Projekt se zaměřuje 
na pět témat: Aktivní občanství a participace ob-
čanů na veřejném dění, Odpovědný přístup k ži-
votnímu prostředí, Odpovědný přístup k finan-
cím, Multikulturalismus a prevence extremismu 
a Dobrovolnictví.  Všechny kurzy jsou realizovány 
zdarma. Na stránkách www.nebudovcan.cz na-
jdete termíny i detailní informace. Projekt je fi-
nancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem 
České republiky.

se specializují na africké písně s různými dopro-
vodnými bubínky a nástroji, a také ŽPS Bělá pod 
Pradědem s jejich krásnými lidovými písněmi. Na 
úplný závěr galakoncertu zazněla společná sklad-
ba „Musica“, jejímž autorem je právě zmiňovaný 
P. Semerák. Po malém občerstvení a za společné-
ho zpěvu písní jsme se dopravili do nedalekých 
Hořic, kde jsme přenocovali na internátu. Druhý 
den program pokračoval v blízkém Hrádku u Ne-
chanic „Zámeckým sborovým matiné“. Sbory, kte-
ré vydržely do dnešního dopoledne, v mimořádně 
chladném a deštivém počasí zpívaly „na střídačku“ 
návštěvníkům zámku před vchodem. Následova-
lo společné foto v krásných zámeckých zahradách 
a pak odjezd zpět do Nechanic na vynikající „gou-
lache cantare“.  Vraceli jsme se domů obohaceni 
o nové společné zážitky, zkušenosti a dojmy, na-
vázali jsme nové kontakty a přátelství, které, jak 
doufáme, v blízké době zúročíme – například na 
podzimním koncertu našeho sboru v Jevíčku. 
Gymfest
S radostí jsme reagovali na nabídku organizátorů 
vystoupit na prvním ročníku „Gymfestu“ v sobo-
tu 15. 6. 2013. Vždyť mnoho našich členů je sou-
časnými nebo bývalými studenty Gymnázia Jevíč-

ko! Vystoupení proběhlo v dopoledních hodinách 
v aule Gymnázia. I když venku a uvnitř budovy 
panovalo úmorné vedro, přesto se dostavilo hodně 
diváků, kteří nás podpořili svým potleskem a vy-
tvořili velice příjemnou atmosféru, ve které se dob-
ře zpívalo.  Náš sbor se představil opět pestrým 
programem – v prvním bloku vystoupení jsme za-
zpívali duchovní skladby, v dalším lidové a ve tře-
tím již zmiňované moderní úpravy lidovek od Če-
chomoru a oblíbené „Léto“. Na závěr zazněl ještě 
přídavek – spirituál „Halle halle“, který si diváci 
mohli zazpívat s námi. Mnozí z nás se na „Gym-
festu“ strávili velice příjemné odpoledne a zhlédli 
další zajímavá vystoupení v aule, občerstvili se ve 
dvoře či poslechli si výbornou hudbu. 
Sbor Cantilo pokračuje ve své činnosti opět po 
prázdninách. Do svých řad přijmeme další zkušené 
zpěváky a zpěvačky na post basu a sopránu. Po-
kud máte zájem, dostavte se v září každé úterý od 
18 hodin na Zámeček nebo kontaktujte sbormistra 
Mgr. Luďka Klimeše na tel. 731 459 069.
Již nyní bychom rádi pozvali všechny své přízniv-
ce na velký koncert v jevíčské synagoze v sobotu 
9. 11. 2013. Připravujeme si pro Vás nové skladby 
a uslyšíte zajímavého hosta!
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Žijí s námi…
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta 
dalších……
V dnešním článku se budeme stručně věno-
vat BORELIOZE, která je v tuto dobu aktuál-
ní.  S touto spirálovitou bakterií má bohužel 
již spousta lidí osobní zkušenost. Přenášejí ji 
klíšťata. Předpokládá se, že k přenosu je po-
třebný delší kontakt s parazitem, proto je klíště 
nejčastějším přenašečem, ale v poslední době 
se připouští přenos i přes jiný krev sající hmyz. 
U člověka se časná nákaza může projevit za 
několik dní či týdnů typickou červenou skvr-
nou s bledým středem, tzv. erythema migrans. 
Můžou ji provázet příznaky podobné chřipce. 
V této chvíli je infekce dobře léčitelná antibio-
tiky dostatečně dlouhou dobu a v dostatečné 
dávce.  Bohužel asi u poloviny nakažených tato 
skvrna nevznikne, a člověka ani nenapadne, že 
by mohlo jít o boreliozu a ne jen o nachlazení 
či chřipku.  Pokud se borelie dál šíří po těle, 
imunitní systém a antibiotika je nezlikvidovaly, 
můžou způsobit poškození řady orgánů. Nejvíce 
se jim líbí v kloubní výstelce a v obalech nervů. 
Nejčastější potíže se tedy vyskytují v pohybo-
vém aparátu a pak v orgánových systémech, ke 
kterým vedou právě nervy, které borelie poško-
dily. Vývoj nemoci je pozvolný, borelie se mno-
ží pomalu. Za chronickými zdravotními obtíže-
mi tak klidně může stát nákaza před x lety. 
Diagnostika boreliozy je často problematická. 
Může se stát, že imunitní systém oslabeného 
těla už nepracuje správně a krevní testy na pro-
tilátky jsou negativní. Lékař pak stojí před otáz-
kou, zda potíže jsou způsobené boreliemi, nebo 
mají jinou příčinu. 
U psů se nevyskytuje typická skvrna erythe-
ma migrans, příznaky časné nákazy jsou: náh-
lé kulhání, otoky a bolestivost kloubů, apatie, 
teploty a nechutenství. Další průběh nákazy je 
obdobný jako u lidí. Psi se dají proti borelioze 
očkovat, což je nesporná výhoda oproti lidem. 
Vzhledem k drahé a problematické diagnosti-
ce a interpretaci výsledků bych proto vakcinaci 
velmi doporučila. Ideální je ji zahájit v mladém 
věku a udržovat hladinu protilátek každoroč-
ní revakcinací.  Borelioza je navíc nepříjemná 
v tom, že jednou prodělaná infekce bohužel 
nechrání před další možnou nákazou!  Přímý 
přenos na člověka ze psa, například ze slin, ne-
byl prokázán, borelie se nejspíš potřebují pus-
tit rovnou do krevního řečiště. Čistě teoretic-
ky může pes být ale rezervoárovým zvířetem. 
K přenosu tedy může dojít tak, že se parazit 
nejdříve napije na zvířeti, posbírá borelie a pak 
navštíví majitele a dojde k přenosu. 
Prevence je všeobecně známá. Používání anti-
parazitárních preparátů pro zvířata, repelentů 
pro lidi, pravidelné prohlížení, včasné vytažení 
klíštěte a použití preparátů s jodem na dezin-
fekci.  Vytažené klíště je možné nechat vyšetřit 
na přítomnost borelií  a tak mít možnost zahá-
jit včasnou diagnostiku a léčbu. Stačí dát klíště 
do lihu a zaslat do laboratoře, která tato vy-
šetření provádí. Vyšetření stojí kolem 600,-Kč.
Borelioza není smrtelné onemocnění, nezabíjí, 
ale dokáže život nepříjemně změnit, tak buďte 
opatrní a nepodceňujte prevenci.

Hezké léto přeje MVDr. EVA KOUŘILOVÁ

Program kina Astra Jevíčko
3.8. sobota 17:30 hod., koprodukční 
film USA a Anglie

INTIMNÍ PAST
Nevědí, kdo v něm před nimi žil, neznají jeho 
majitele a ani si nedělají starosti s výměnou 
zámku ve dveřích. Každý rok se přibližně tři 
miliony nezadaných žen v Americe přestěhují 
do neznámého bytu. Záhadné události vedou 
k podezření, že v bytě není sama a brzy se její 
obavy stanou skutečností… Hrají: Jeffrey Dean 
Morgen, Hilary Swank, Christopher Lee a další.  
Vstupné 70 Kč, 87minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný

10.8. sobota 17:30 hod., Americký film

TŘI DNY KE SVOBODĚ
Život je perfektní až do chvíle, když je někdo 
zatčen pro vraždu, kterou údajně nespáchal. 
Usilovné pátrání po každém důkazu je potře-
ba, aby se prokázala nevina odsouzené. Najít 
cestu jak pomoci k útěku z vězení, vymyslet 
plán a riskovat vše, aby se útěk zdařil… Hrají: 
Russell Crowe, Elizabeth Banks a další.
Vsupné 70 Kč, 128 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný

17.8. sobota 17:30hod., koprodukční 
film Anglie, USA, Polska a Spojených 
arabských emirátů

ÚTĚK ZE SIBIŘE
Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lid-
ské vůli a touze po svobodě. Útěk byl teprve 
začátek. Drama založené na skutečné události 
z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupi-
ny vězňů z ruského gulagu… Hrají: Jim Stur-
gess, Ed Harris, Saoirse Roman, a další
Vstupné 70 Kč, 133 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný

24.8. sobota 17:30 hod., koproduční 
film USA a  Francie

MOJE KRÁSNÁ  
UČITELKA
Oskarový Tom Hanks hraje chlapíka střední-
ho věku, který díky ekonomické krizi ztratí 
práci. A pak zjistí,že be  bez vzdělání dobrou 
práci nezíská a tak se rozhodne pro návrat do 
školních lavic. Zde se zamiluje do své učitel-
ky, která ve svém  osobním životě řeší spory 
manželem. A tak obyčejný muž coby žák, má 
šanci…
Dále hrají. Julia Roberts, Bryan Cranston, Wil-
mer Valderrama, Pam Grierová, Rob Rigglle 
a další.
Vstupné 70 Kč, 100 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný

31.8. sobota 17:30 hod., Americký film

DŮM SNŮ
I ten nejkrásnější sen se může změnit v noční 
můru. Svobodná matka odjíždí se svými dětmi 
z Los Angeles do Idaha, kde si kupuje zchát-
ralý dům bez střechy, dveří a oken. Snímek je 
dalším z řady titulů s tématem ,,prokletého“ 
obydlí, tentokrát v podobě thrilleru s motivem  
rozdvojené osobnosti a s prvky duchařského  
hororu. Hrají: Daniel Craig, Naomi Wattso-
vá, Rachel Weiszová, Marton Csokas, Taylor 
Gearersová a další.
Vstupné: 70 Kč, 92 minut, mládeži přístupný, 
do 12 let nevhodný

--------------------------------------------------------------------------

Cena vstupného je včetně poplatku z kinemato-
grafického představení.

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

03.08. 09:00 3.ročník „Jevíčská věž o pohár města“, Žlíbka
04.08. 09:00 3.ročník „Jevíčská věž o pohár města“, Žlíbka
04.08. 09:00 Mezinárodní výstava jezevčíků, areál SK
03.08. 13:00 II. Jevíčské pivní slavnosti, Pivovarský park
03.08. 17:00 Fotbal – Muži A, Jevíčko – Třebařov, SK
03.08. 17:30 Intimní past, kino Astra 
10.08. 09:00 11. ročník nohejbalového turnaje dvojic, Žlíbka
10.08. 17:30 Tři dny ke svobodě, kino Astra
14.08. 16:00 Zastupitelstvo města, Kulturní dům Z.Arnoštov
17.08. 10:00 Rybí speciality, Dům chovatelů, Rybáři Jevíčko
17.08. 14:45 Fotbal – Muži B, Jevíčko – Pomezí B, SK
17.08. 17:00 Fotbal – Muži A, Jevíčko – Březová n. Sv., SK
17.08. 17:30 Útěk ze Sibiře, kino Astra
18.08.  JEVÍČSKÁ POUŤ – kulturní program viz plakáty
24.08. 11:00 Matoušek MTB Open, závod horských kol
24.08. 17:30 Moje krásná učitelka, kino Astra
25.08. 17:00 Fotbal – Muži B, Jevíčko – Mladějov, SK
25.08. 21:00 Zakončení léta s kinematografem P. Čadíkem, hudba, promítání filmů, 

Palackého náměstí
31.08. 10:00 Fotbal – Přípravka , turnaj, SK
31.08. 17:30 Dům snů, kino Astra
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Fotbalová pozvánka
Podzim 2013 – DOMA
Družstvo Datum Den Čas
Muži A 3.8. So Jevíčko - Třebařov 17:00
Muži B 17.8. So Jevíčko - Pomezí B 14:45
Muži A 17.8. So Jevíčko - Březová n. S. 17:00
Muži B 25.8. So Jevíčko - Mladějov 17:00
Přípravka 31.8. So Turnaj 10:00

Podzim 2013 – VENKU
Družstvo Datum Den Čas
Muži A 11.8. Ne Litomyšl B - Jevíčko 10:00
Muži A 24.8. So Třebařov - Jevíčko 17:00
Muži B 25.8. Ne Třebařov B - Jevíčko 17:00

Z historie místního rozhlasu v Jevíčku

Vzpomínka na Jarču

Pamatuji si časy, kdy místní rozhlas v Jevíčku 
nebyl a veškeré pokyny a zprávy městského 
úřadu vyhlašoval s bubnováním obecní stráž-
ník, který v každé ulici bubnoval na určitém 
místě. V Třebovské (Chornické) ulici patrně 
na třech místech. Když bubnoval u č.p. 424 
u odbočující Příčné ulice, lidé z blízkých domů 
přispěchali a stavěli se tak, aby byli co nej-
blíže strážníka. Po shromáždění většího počtu 
obyvatel, strážník ukončil bubnování a volně 
jadrně, jasným hlasem přečetl jednotlivé zprá-
vy. Poslední bubnování v Jevíčku se uskuteč-
nilo roku 1941 na Palackého náměstí u kašny, 
které zachytil na památku Ferdinand Koze-
lek, hostinský na zájezdním hostinci, dneš-
ním VESMÍRU. Dříve narození určitě poznají 
strážníka Jana Nedomanského, učitele Moclí-
ka a MUDr. Josefa Bareše, sloup elektrického 
osvětlení sám od sebe 1.5.1947 spadl. 
Hlášení bylo modernizováno většími amplio-
ny na mnohých místech města. Pamatuji je-
den na budově židovského starobince při kři-
žovatce ulic Třebovské, Okružní I. a II., který 
byl umístěn nejvýše na čelní stěně. Jaká byla 
jeho slyšitelnost, záleželo i na směru větrů. 
Vanul-li od severu, severozápadu, lidé z hor-
ní části ulice docházeli až k potoku, aby sly-
šeli. Další dva ampliony byly umístěny před 
okny zvonice na městské věži. Jeden z nich 
směřoval na Svitavskou ulici, ze kterého dr-
žák zůstal na památku do dnešního dne, dru-
hý nasměrován na Komenského náměstí, ten 
musel být odmontován i s držákem 9. 4. 1942 

Jaroslava Vrbková, dlouholetá náčelnice jevíč-
ského Sokola, by se 16. 8. 2013 dožila 100 let.
V letošním roce, kdy Sokol v Jevíčku oslavil 
120 let od svého založení a ochotnické divadlo 
v Jevíčku 150 let od svého vzniku, si zaslouží 
právě ona naši vzpomínku, neboť neodmysli-
telně patří k vůdčím osobnostem těchto oslav. 
Celý svůj profesní život se s láskou věnovala 
„učitelství“ a vychovala nespočet svých žáků 
a také nástupců. 
Byla učitelkou na Základní devítileté škole 
v Jevíčku, a na školách v dalších obcích re-
gionu, kam mnohdy byla poslána bez svého 
rozhodnutí.  Učila český jazyk, německý jazyk, 
a tělesnou výchovu. Svoje bohaté pedagogické 
zkušenosti uměla uplatnit v Sokole, kde jako 
náčelnice ženských složek dokázala stmelit ko-
lektiv žen různých generací. Obdivovaly jsme 
její schopnosti a přirozenou autoritu. Jsme jí 
vděčné za to, že nedocházelo mezi námi k ne-
přátelství, ale kamarádství a přátelství, které 
přetrvává po celý život.
Měla stále mladé srdce. Naučila nás milovat 
život se všemi radostmi a bolestmi. Vždy na-
šla vhodná slova podpory, kdykoliv to některá 
z nás potřebovala. 

při snímání třech zvonů pro válečné účely. 
Místa ostatních amplionů již nedovedu určit. 
Po válce došlo několikrát k reinstalaci amplio-
nů, zvýšení jejich počtu a všechny byly propo-
jeny drátovým vedením z hlasatelny nad vcho-
dem do dnešního muzea. Během doby došlo 
k dalším změnám i hlasatelna se stěhovala na 
Palackého náměstí. Drátové vedení potřebo-
valo po větším větru opravy a patrně z těch 
důvodů bylo, nevím kdy, hlášení rozhlasem 
zrušeno, ampliony i vedení odstraněny, kdy se 
tak stalo, není v kronice zapsáno.
Nyní nastal čas využít nových možností míst-
ní rozhlas moderní bezdrátovou formou ob-
novit.

František Plech

Přes velké vytížení a věnování svého volného 
času „Sokolu“ se dokázala také s veškerou péčí 
postarat o své rodiče. Sama dokázala vychovat 
tři děti, které podporovala ve studiích a ty jí 
její starostlivost vracely svojí láskyplnou péčí 
až do posledních dnů jejího života. 
Jarča, jak jsme jí všichni říkali, byla přírod-
ní úkaz, jako by měla chybu v roce narození 
v rodném listě. Nikdy neumdlévala, ale vytr-
vale šla za všemi úkoly a překážkami, které ji 
život kladl do cesty. Všechny její nápady jsme 
dokázaly respektovat, protože se jim nic neda-
lo vytknout, vždy byly přínosné. Nelze vyčíslit 
hodiny, které věnovala Sokolu a Žlíbkám, přes-
tože tím trpěla mnohdy i její rodina. 
Jarča za svůj život nacvičila nekonečné množ-
ství sletových a spartakiádních skladeb. Ak-
tivně se podílela na činnosti ochotnického di-
vadelního spolku nejen v divadelních rolích, 
ale při nácviku náročných tanečních choreo-
grafií. Každoročně nacvičovala tradiční sokol-
ské „Šibřinky“. Jenom vymyslet originální ráz, 
pak secvičit několik skupin, které byly vždy ve 
výpravných kostýmech, a pak rozdávat radost 
a dobrou náladu nejen v Jevíčku, ale i v širo-
kém okolí. Je třeba také zmínit její pěvecký 

talent, který zúročila v pěveckém sboru Ctibor.
Měla obrovskou fantazii a jedinečné nápady, 
které nesou až dodnes její osobitý podpis.
Nedá se na ni zapomenout, na všechny chvíle 
strávené v její přítomnosti jak v tělocvičně, tak 
při tradičních „sokolských táborácích“, které 
ukončovaly cvičební rok.
Jarčo, jsi stále s námi, v našich vzpomínkách 
a v našich srdcích … Vzpomínající sokolky 
(a jistě nejen ony)
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 Když sýkora uhelníček zavolá u nás 
na Moravě své krátké něžné ji-hne, ji-hne, 
je to poselství jara. Z brázd vystoupí zemitá 
vůně, skřivan se vznese k bělavým oblakům 
a Malá Haná, rovinatá kotlinka mezi lesy, 
připomíná dlaň otevřenou slunci a rose. 
 Tehdy se mne zmocňuje starý nepo-
koj. Zdává se mi o prvosenkách na Suchom 
vrchu, o Hlboké dolině se svišti a sněhovými 
poli, járkem mezi Mníchem a Sokoliem špl-
háme na Babky. Říčka si tiše brumlá, tábo-
rák dohořívá, vysoko planou hvězdy nad Po-
vážím. 
 Rok co rok znovu a znovu. V ko-
lika dolinách jsme si to zatábořili, kolika 
jmény, od Partyzána přes Protěž, Sputnik, 
Kriváň, Jasoň, Vševěd až po Ostrovid, jsme 
pojmenovali všechny ty naše tábory, než 
jsme zakotvili v Tatrách, právě tady v Bob-
rovecké, protože to byla dolina panenská, 
opomíjená, tichá, divoká, kvetoucí, bouřlivá, 
jasná, zamlžená, známá a vždy znovu pře-
kvapivá. Našli jsme tu mnoho dobrých lidí, 
s nimiž je vždy dobře se setkat, posedět, po-
rozprávět u ohně. 
 Ten náš tábor je poněkud jiný, než 
jsme teď zvyklí vídat. Především jsou zde 
děti z jedné školy, z pionýrské skupiny O. 
Borkaňuka v Jevíčku. A všecko, co se staví 
a skládá, děje se za jejich přímé účasti. Mezi 
třemi smrky rostou malé domečky napůl ze 
dřeva a napůl z plátna. Plátěná kuchyně na 
několika kůlech, nějaký stan zásobní, spole-
čenský, brána s nápisem, stožár s vlajkou a je 
to všecko. Po odchodu nezůstane v krajině 
nic rušivého, jen pár očazených kamenů z oh-

niště a několik čtverců zažloutlé trávy, která 
se brzy znovu zazelená. 
 Tady se nám to, panečku, žije! Tá-
bor má vždy svoje jméno a podle něho i hes-
lo (znělku), písničky k táborovému ohni, hry. 
O minulých prázdninách nesl název Háj – 

Slovenské národní povstání. Háj! Malý kopec 
u Mikuláše s obeliskem a velkým hřbitovem, 
na němž odpočívá na 1400 našich vojáků, 
padlých v bojích za osvobození Liptova. Pro-
to byl Háj vhodným jménem pro náš pionýr-
ský tábor v roce 20. výročí osvobození repub-
liky. Na Háj je vidět odevšad, sem vykonáme 
i táborovou pouť. 
 Ráno u nástupu anebo večer 

u ohně, když končí den, zaznívá 
nad táborem povstalecká znělka: 
Hoj, mor ho. Mor ho, detvo môj-
ho rodu, kto kradmou rukou si-
ahne na tvoju slobodu! – I my se 
učíme být samostatní – chodíme 
si na dříví (kupovat tady uhlí? 
Kdepak!), putujeme jen se sta-
nem a kotlíkem někam k Bob-
rovecému plesu, zdoláváme vrch 
za vrchem, co jich je tu dokola, 
šplháme po stromech a skalách, 
skáčeme přes překážky, vymýš-
líme si bojové hry, noříme se do 
studené vody. Za nocí držíme ve 
dvou hlídku, udržujeme ohýnek, 
postačí nám baterka (kdepak 
stožáry s výbojkami!). A když 
právě nezkoumáme pod lesem 
zarostlé zákopy, nevznášíme se 

na provazovém žebříku nad bahniskem ane-
bo se nestrefujeme granátovou atrapou do 
pařezu, sedíme pod stromem a nasloucháme 
četbě z některé knihy o Povstání …
 Ale také s lidmi se setkáváme. Prv-
ní nás vítá správce Miro Púčik, přijde i bača 

Kapitán. Zeširoka se usmí-
vá, podá svou pádnou pravi-
ci a honem bere črpák – ten 
první do dna! Na zdravie! 
A Jožo Čajka, ochranář Ta-
tranského národního par-
ku? Hned první den přišel 
stisknout pravici, zjistit, jak 
si žijeme, povědět, co je no-
vého od Bielé skály po Baní-
kov, od Tokarín po Červenec 
a dál k Sivému vrchu, Rázto-
ce, Parichvostu …
 Tady na táboře nikdo 
z nás mnoho nepřibere na 
váze. Ale jak se vrátíme 
domů! Opálení jako Indiáni, 
svaly pevné, v očích jiskry 
a hluboko v srdci vzpomín-
ky. Zazní zvonečky ovčích 
stád i lehkým větrem z Ráz-

toky, zavoní dálkami, v nichž obyčejný lišejník 
stejně jako lehounký motýl je bratrem snů. 
 Počítáme s návraty, nechceme však 
opakovat – nanejvýš se jen přibližovat tomu, 
co bylo, až nastoupí zcela nová tábornická 
směna. Proto chceme tábor Háj uskutečňo-
vat vždy po pěti letech, o významných výro-
čích republiky. Pro ostatní léta máme námě-
ty jiné: Liptov (s verši Andreje Plávky: Ozývaj 
sa, hora, hora javorová, keď zavolám zdola 
domov do Liptova!), Hviezdoslav (se zaměře-
ním na literaturu ve vztahu k Liptovu), Úsvit 
(se zaměřením »kosmonautickým«), Míša (se 
zaměřením přírodopisným). Pouť na Háj ne-
vynecháme nikdy, výstup na Babky rovněž, 
to je na našich táborech neodmyslitelné, 
zrovna jako písnička. 
 Když sýkora uhelníček zavolá své 
něžné ji-hne, ji-hne, nic mne neudrží, abych 
nevyběhl jen tak kousíček za město, na Čer-
vený kopec, nedíval se na východ přes hřbí-
tek Drahanské vysočiny, Hanou, Beskydy 
a třeba jen pošeptmu nedýchl do kůry boru 
– důvěrníka: Pozdravujem vás, hory doly, po-
zdravujem vás, přátelé na Liptově, z tej duše 
pozdravujem vás …

Pro časopis Rodina a škola v roce 1966 napsal  
František Továrek

Ej dolina, dolina …

60 LET STÁLÝCH TÁBORŮ JEVÍČSKÝCH PIONÝRŮ
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Angažovaný učitel, vlastivědný pracovník, 
publicista, zanícený turista, průkopník pi-
onýrského hnutí a letních táborů.
* 29. 9. 1915
† 11. 1. 1990
Narodil se 29. 9. 1915 v Konici okres Prostě-
jov. Bylo to ve druhém roce první světové vál-
ky a jeho otec, obuvník, musel brzy narukovat 

na ruskou frontu. Největší starost o rodinu pad-
la na bedra matky. Ale ta ji nesla jako ostat-
ní příkladné mámy statečně a hrdě. Především 
ona vštěpila synkovi lásku k pravdě, smysl pro 
čest, byla mu příkladem houževnatostí a pra-
covitostí. Dala mu schopnost milovat přírodu 
a vše krásné v ní. V Konici vychodil čtyři třídy 
obecné a dvě třídy měšťanské školy. Pak pře-
stoupil na prostějovskou reálku. Při tomto stu-
diu neměl venkovský chlapec na růžích ustláno. 
Často nebylo na svačinu, na vlak a někdy ani 
na oblečení. Jeho snem bylo stát se učitelem. 
To znamenalo další dva roky studia v Praze na 
pedagogické akademii. Pomohl starší bratr Ol-
dřich a hlavně známý lidumil, lékař Ferdinand 
Karafiát. Na pražské pedagogické akademii 
působili v tehdejší době naši nejlepší odborní-
ci a tak František Továrek studoval pedagogi-
ku u Dr. Příhoda, Dr. Chlup, psychologii u Dr.
Klímy a navštěvoval přednášky Dr.Nejedlého.  
O obuvníkovi Továrkovi a doktorovi-lidumilovi-
-Karafiátovi se zmiňuje i spisovatel Konického 
původu Bohumil Hrabal ve své knize Taneční 
hodiny pro starší a pokročilé.
Velmi dobře připraven nastupuje František Tová-
rek svou učitelskou dráhu 1. 9. 1935 ve Dzbelu 
u Konice. Plat učitelského praktikanta byl mi-

zerný. Proto po krátkém působení ve Dzbelu na-
stupuje 1. října téhož roku na místo pomocné-
ho učitele ve Svaljavě na Podkarpatské Rusi. Za 
rok je již řídícím učitelem na jednotřídce v neda-
lekém Holubiném, kde poznává i svou budoucí 
manželku, která tu působila jako učitelka v ma-
teřské škole. 
Před vánocemi roku 1938 se nuceně vrací domů. 
Ukrajinu totiž zabrali Maďaři a češi museli odejít 
. Po návratu vypomáhá na jednotřídce ve Štar-
nově a prakticky od 15.března 1939 nastupuje 
na Měšťanskou školu v Jevíčku. Ve městě se 
zapojuje do činnosti místních skautů. Navázal 
styk se skautskými činovníky pány Fandrlíkem 
a Plajnerem. Konickým skautům zařídil tábor na 
Smolenské přehradě a spolu s Antonínem Orne-
rem sepsali historii jevíčských skautů. Na jevíč-
ské škole působil František Továrek až do svého 
odchodu do důchodu v roce 1976. Jevíčku zůstal 
věrný s výjimkou let 1963-1967, kdy učil v odbor-
ném učilišti ve Velkých Opatovicích. 
Po osvobození v roce 1945 se František Továrek 
angažuje na různých místech veřejného života. 
Je aktivním členem mnoha organizací NF, za-
stává řadu funkcí, pracuje literárně, dopisuje do 
mnoha časopisů a navazuje kontakt se Zakar-
patskou Ukrajinou. Významnou složkou v jeho 
činnosti je práce v tělovýchově a v dětském hnu-
tí. Jako učitel měl vždy smysl pro novátorství.  
Po roce 1948 vznikla pionýrská organizace. Z po-
čátku pionýři a skauti velmi dobře spolupraco-
vali. V roce 1949 však došlo ke sjednocení mlá-
dežnických organizací, skautská organizace byla 
zrušena a zůstala jen pionýrská organizace jako 
součást ČSM. František Továrek se rozhodl pra-
covat s dětmi dál ovšem pod jinou hlavičkou. 
Dnes můžeme konstatovat, že to bylo rozhod-
nutí správné. 
Hlavně se věnoval otázkám výchovy mimo vy-
učování a prakticky se podílel na jejich řeše-
ní. Stál u kolébky pionýrského hnutí v Jevíčku 
a jako první u nás přišel s myšlenkou vybudo-
vání síně tradic. Bylo to v roce 1958. Prosazo-
val samostatné prázdninové tábory jednotlivých 
škol. Byla totiž zažita pouze rekreace odborová 
v tzv. výkrmnách. 
František Továrek je zakladatelem tradice stá-
lých táborů, která začala v roce 1953 v Zázriv-
ské dolině v Malé Fatře a pokračovala v doli-

nách Revúcké, Lubochňanské, Ráčkové, Jánské 
a dnes Bobrovecké v Západních Tatrách, kam 
tábory v roce 1960 František Továrek přesunul. 
Zúčastnil se více jak 40 stanových táborů na 
Slovensku. V důchodovém věku už jen jako po-
zorovatel a rádce. Jeho poslední tábor měl název 
Ohnivec a uskutečnil se v červenci roku 1989.  
Spolu s jevíčskými pionýry téměř dvacet let pra-
coval na rozřešení záhady partyzánského pomní-
ku u Předního Arnoštova, a zmapoval tak po-
slední okamžiky paradesantu Oleksy Borkaňuka.  
František Továrek je u nás jedním z mála publi-
cistů, kteří svůj zájem věnovali problematice Za-
karpatska. Navazuje v této souvislosti na jména 
tak známá a populární jako Olbracht, Neuman, 
Čapek, Vančura, Zatloukal. Vykonal mnoho pro 
regionální historii, pro Jevíčko a pro celou Ma-
lou Hanou. Redigoval osm ročníků vlastivědných 
zpráv Malá Haná (předchůdce jevíčského zpravo-
daje). O jeho činnosti podává svědectví téměř 
2000 článků, reportáží, relací a 35 knih a publi-
kací. Mnoho let sbíral pověsti a zkazky z okolí Je-
víčka. Nejdříve je příležitostně publikoval časopi-
secky a nakonec je shrnul v samostatnou sbírku.  
V posledních několika letech se snažil svými 
články a vystoupeními o nápravu chyb v naší 
společnosti. Činil tak přímo a neohroženě. Ne 
všude nacházel pochopení.

Pro nakladatelství PROFIL napsal:
Když mi bylo deset let, strávil jsem se svým 
o osm let starším bratrem svoji první noc ve vol-
né přírodě. Nebylo to nic slavného. Na smrko-
vých větvích pod koňskou přikrývkou jsem kle-
pal kosu, jak říkají současní táborníci. Ale to 
ráno! Právě začínal květen, vycházelo slunce, 
všude se třpytila rosa, a krásnější ptačí koncert 
než tehdy jsem od té doby neslyšel. Poznal jsem-
-jak to poznal slavný zálesák a spisovatel E. T. 
Seton - trýzeň žízně. O deset let později jsem ji 
pak ještě daleko více poznal v Karpatech, kte-
ré tak učarovaly J. Tomečkovi, že vněm probu-
dily spisovatele. Seton se však nespokojil pou-
hým poznáním… On hloubil studnu, kde by i jiní 
mohli pít …a tou studnou byly jeho knihy. Do-
mnívám se, že knihy každého spisovatele jsou 
tím hloubením studny. Někomu se ji podařilo 
vyhloubit více a někomu méně … o tom rozho-
dují čtenáři. 

František Továrek
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Noční rychlík Praha-Košice právě projel ro-
vinou mezi Olomoucí a Přerovem a hnal se 
někam k Hranicím. Pionýři, kteří přistoupili 
krátce po jedenácté v Olomouci, byli už una-
vení a ospalí. Gába se Zdeňkem dokonce vy-
lezli až ke stropu, rozložili si přikrývky a spa-
li na batozích.

„Vidíš je, chrápou,“ povídá Toník a dloubl Pe-
píka do boku. „Hrdinové, nic to nevydrží …“
„Však ty budeš chrápat taky!“ 
„Já, holenku, já? Kdepak ty věci! Vydržím až 
do rána!“ 
„Nonono, jenom se nevytahuj!“
„Vsaď se!“

„Podívej, proč bych se vsázel? Víš, já mám už 
svoje zkušenosti. Chceš-li, poslouchej.“
„Jsem moc zvědav, ty, zkušenej.“
„Víš, to bylo vloni, jak jsme měli tábor Sput-
nik v Jánské dolině. Šli jsme na Poludnici. 
Člověče, to ti je hora! V zeměpise ani čárka. 
Ale tady? Až se divíš. Ten rozhled, kamará-
de! Za zády máš Krakavu holu a všude hor, 
že bys je nespočítal, a před tebou celý Liptov. 
A než se sem vydrápeš, je ti to samá skála, 
samé okno, jeskyně, doupata, skalní převisy. 
Nebýt tam nějaká značka, brrr!“ 
„Nestraš…!“
„A představ si, nahoře soudruh vedoucí poví-
dá: Zpátky to vezmeme jinak. Zkratkou. Na-

hlížel do mapy, potom se pořád díval dale-
kohledem a říkal si jakoby pro sebe: Rovně, 
potom trošku doprava na splaz, odtud doleva 
těsně pod skalou až na louku, odtud na se-
dýlko. A kde je sedlo, tam je i stezka …
My jsme to, člověče, vzali šusem. Za dvě ho-
dinky jsme byli v táboře, ale to ti řeknu: nohy 
nás brněly až za ušima. Naoko jsme ovšem 
dělali hrdiny. Já taky. Tvrdil jsem na všec-
ky strany: Šel bych tam znovu a pořád budu 
jako fík.
Ale otrnulo nám a večer jsme žadonili: Sou-
druhu vedoucí, ještě si něco zahrajeme. Tako-
vý prima den, ať ho taky prima zakončíme.
Ze začátku nechtěl ani slyšet. Prý: Jste uta-
haní jako koťata, alou na kutě! A nechte si 
zdát, jak cestujete na létajícím koberci …!
My jsme ale škemrali dál. Povídáme: Jsme 
přece sputníci. A každý sputník lítá od rána 
do večera a od večera do rána. Soudruhu ve-
doucí, aspoň chvilečku, něco i bez toho lí-
tání.“ 
„Dobře,“ on na to, „ale kde seženu dělo?“
„Dělo?“ Divíme se.
„Ovšem dělo. Abych vás měl ráno čím vzbu-
dit, trubka bude tentokrát na nic.“

„Zasmáli jsme se a víme, že je vy-
hráno. „Sputníci,“ povídá, „odpo-
čítám si vás tady dvacet, vy bude-
te pozemšťané, ostatní tradá do 
lesa, to budou Marťané. Uvidíme, 
kolika se podaří zapískat na píš-
ťalku, co bude viset tady na sto-
žáru …“ 
„Patřil jsem mezi Marťany, a tak 
tradá pryč. Ztratil jsem se v lese 
… Ale člověče, tobě nějak padá 
hlava.“ 
„Co tě nemá, jenom povídej …“
„Jo, povídej, to se ti řekne. Ležím 
za pařezem a říkám si: Nepohr-
nu se tam přece hned. Chytli by 
mě. A potom – byl jsem v limbu. 
Co bylo dál, dověděl jsem se 
až ráno.

Moc těch Marťanů se k píšťale nedosta-
lo. Pozemšťané hlídali jako draci. A tak 
se to všecko i nějak protáhlo. Naši malí 
spali, tak žádná večerka, jenom se za-
pískalo, že jako hra končí. A jako vždyc-
ky: každý najednou spustil stavidla 
a chvilku to ještě trvalo, než přestal 
i přitlumený hovor a vrzání pryčen ve 
stanech.
Vedoucí – to je takový jeho zvyk – cho-
dil jako každý den od stanu ke stanu 
a vyptával se: Tak co, hošani, všech-
no v pořádku? Žádný marod? Všichni 
doma? Nu, dobrou noc. 
Kamaráde, věř nebo nevěř, on se nás 

nemohl dopočítat. Čtyři mu pořád chyběli. 
Chyběl jsem já, chyběli Jeník Marků, toho 
dobře znáš, Maruška a Věra, ty jedou letos 
zas, sedí kdesi ve druhém oddělení. A bylo 

po nočním klidu. Vedoucí zburcoval kdeko-
ho. Prý: Jak to, že oddíloví vedoucí nevědí, 
kde mají svoje lidi. Jak to, že si sami nezkon-
trolují stav svých oddílů … Já, nediv se, já 
nevím, jak to přesně bylo, co se tam všech-
no semlelo. Ale ještě prý vytahali ze stanů 
všechny starší chlapce, musela vyrukovat 
kdejaká baterka a celá tlupa hledačů vnik-
la do lesa. 
Tábor byl vzhůru nohama.“
„Už je máte? Ještě ne? Zpropadeně! To aby-
chom požádali o pomoc sousedy? Abych po-
slal spojku do hájenky a na VB …“
„Potom kdosi náhodou zakopl o Jeníka. Spal 
pod smrčkem, jen mu čouhaly nohy. Posbíra-
li nás tam tenkrát jednoho po druhém jako 
šneky. A ty mě tady budeš tvrdit … 
Co je s tebou?
Toníku, slyšíš!“ 
Tonda, hlavu opřenu o souseda, bezmocně 
dřímal. A rychlík supěl vzhůru beskydskými 
horami a unášel jej i jeho druhy za krásou 
letních dnů …

Pro Pionýrské noviny v roce 1960 napsal 
František Továrek

Prázdninová povídka – Zkušenost
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Naplánováno bylo všechno dobře. Vagón s podsa-
dami, stany, kuchyní a všelijakým dalším inven-
tářem odeslat tři dny předem. Dva dny po něm 
vypravit četu, která by tu skládku dopravila na 
tábořiště, postavila zhruba kuchyni a dala dohro-
mady podsady. Když dorazí všichni účastníci tá-
bora, do večera může být tábor v lati.
Nebyl. Rozpršelo se, že nebylo vidět na nos, Váh 
povystoupil z břehů, trať u Liptovského Mikuláše 
byla přerušena. Vagón se kdesi pozdržel, příprav-
ná četa uvízla na den v Žilině a nestačila udělat 
nic víc než postavit provizorní ohniště a prohléd-
nout tři prázdné seníky pribylinského družstva. 
Je to malé, ale je tam sucho a dá se v nich pře-
čkat nejhorší.
K tomu nejhoršímu patří - bouře. Pravda, právě 
teď se sluníčko pere s mlhou, cuchá jí za pačesy 
a žene ji přes hory a doly. Kriváň trčí vzhůru nad 
dolinou jako zaťatá pěst země, lesy roní bohatou 

rosu. A Jakubina s Otrhanci jako by hrozily: moc 
se nenaparujte, uvidíte za chvilku. A během ně-
kolika minut je veta po slunci i po Kriváni, i po 
Jakubině s Otrhanci. Všude sám mrak a cedítko 
na vodu, hluboké přítmí protínané ohnivými kli-
katými čarami za doprovodu basy z pekla. Pří-
rodní divadlo o několika dějstvích. O přestávkách 
se podává polévka nebo čaj, přikusuje se chleba 
nebo rohlík. 
Bohuš brebentí: „My musíme bejt děsně hloupí.“
„Co to žvaníš?“ cítí se dotčena Helenka, takový  
miláček tábora.
„No tak se koukej,“ rozvíjí svou teorii Bohuš. 
„Přísloví praví, že hloupí mají štěstí. A jenom 
si představ, jaké štísko máme my. Vagón zůstal 
v trapu a namísto ve stanech se ubytujeme v ho-
telu seník. No, není tohle bašta?“ 
„Je.“
„Tak řekni – nejsme hloupí?“
Dokud máme humor, máme všecko, myslí si hlav-
ní vedoucí Jasan a přiděluje ložnice. Jirka tomu 
sice říká chrnidla, ale uznejte … ložnice, to přece 
zní. I když jde o docela obyčejný seník. Se škvíra-
mi mezi trámy, se střechou, kterou by bylo potře-
ba zalátat. Ten nejlepší dostanou děvčata, nejhor-
ší starší kluci a takovéto ani trň ani mrň zůstane 
pro nejmladší. Ubytuje se s nimi sám hlavní ve-
doucí a dva oddíloví, syn hlavního Fanda a Jeník, 
klidný, usměvavý chlapík.
A už je to zase tady. Od západu táhnou mračna, 
nízká, bouřková, plná vody a rámusu. Rrrrum-
-bum-bum! Krach a třesk! Bzííí, žene se vichr 
po vrcholcích stromů, húúú, protahuje nízko při 
zemi, hned je pohromadě koncert na cimbál, tym-
pány a fujaru. Na krku je večer, mnohem dřív, než 

bývá v červenci zvykem. 
„Jste všichni?“ houkne vedoucí u jednoho seníku.
„Jsme!“
„Jste všechny?“ volá na děvčata na půdičce sení-
ku za potokem.
„Ne.“
„Jak to? Kdo vám chybí?“
„Vlasta s Irmou.“
Vedoucí to vezme trapem k tábořišti, zapadne 
po kolena do bažiny, zase běží, povykuje ... Mezi 
stromy se cosi bělá ... Vlasta s Irmou se popásají 
na borůvkách a při každém zablesknutí se hihoní 
jako dvě hrdličky: chi-chi-chi!
„Já vás … roztrhnu jak žížalu,“ zlobí se vedoucí. 
„Na seník. A honem!“ 
A jenom je doprovodí a sám vpadne do svého „ho-
telu“, zle: obloha se otevírá a nestačí se zavřít. 
Blesk a blesk, voda a voda.
Proudy deště bijí do střechy. Že by byla pevná, 

tomu se dá věřit asi tak, jako že slon 
snáší vejce. Co nevidět začne někudy 
prokapávat. A bude-li to rovnou na 
nos ... Kdykoliv švihne blesk a škvíra-
mi mezi trámy se jeho světlo rozleje po 
seníku, nocležníci se podívají vzhrůru. 
Anebo tam co chvíli někdo pošle svět-
lo svítilny jako pátrače.
Venku je hotová vzpoura živlů. Stromy 
naříkají, až na zádech naskakuje husí 
kůže. Vítr běsní, duje, hučí. Nad seník 
nadežene nejtěžší mrak, ukáže cestu 
blesku ... 
Hrome! Takové myšlenky je potřeba 

nějak zaplašit, zapudit. Nejlépe všelijakými hlody 
a frky, co si je střádá Bohuš, aby pak u táboráku 
bylo veselo. Prý - povídá - „víte, proč se ukazujou 
večer nad táborákem hvězdy?“ 
„To je otázka ...“ 
„Tak teda proč?“
„Aby si měl Bohuš z koho utahovat.“
„Chyba , hošové. Z nikoho si neutahuju. Ale je 
vidět, že vám ještě teče mlíko po bradě. Hvězdy 
se tam ukazujou ... no? Přece jako v televizi, abys-
me věděli, nač se nemáme dívat. Když třeba Jola 
s Jardou stojí za stanama, drží se za ruce a chtějí 
si dát ...“
„Pusu!“ vykřikne Pépi, ještě takové táborové hou-
se.
„Jó ... johohó ... ha – há ...“ seník až nadskočí, jak 
to po všech koutech vyvře smíchem. A prý – ještě, 
posloucháme ...
„Řek bych starý kleště,“ ozve se zase Bohuš. „Ale 
nechci mít bouli na hlavě. Zkuste si říkat hez-
ky rychle a přitom srozumitelně: Dostanu se do 
stanu nebo se nedostanu do stanu? Nedostanu-li 
se do stanu, doma dostanu, že se nedostanu do 
stanu ...“
„Jó ... johohó ...“
„A to víte, jak taky Hurvínek se Spejblem jeli na 
tábor a Hurvínek dělal machra? Taťuldo, povídá, 
zpívej ... Mám malý stan a do pusy mi táhne ...“
„Jó ...“
Ale i tohle jó je stále slabší. Bohušovi těžkne ja-
zyk, jeho zámlky jsou stále delší, odezva na hlody 
nestojí ani za zvětralou sodovku. Jenom ta vztek-
lá, ubrblaná ježibaba z Ježové je pořád jako na 
koni. Hned vyždímá sukni, hned si musí posvítit 
od lesa k lesu, hned hraje kuželky mezi skalami. 

Kluci spí. Jenom hlídka u dveří je, zdá se, vzhůru. 
Vedoucí si urovná kámen pod hlavou a stočenou 
bundu na něm a zavře oči. Taky bych měl všecko 
zaspat, myslí si. Taky bych se měl jít někam pro-
jít, někam na břeh plesa, v němž se koupe Klín 
a Bystrá, u něhož kvete hořec a kropenáč a snad 
i kruhatka a oměj. Už ... už by tam málem byl. 
Ale – trk! Co je? Nic ... takový je to spáč: šustne 
myška, na vikýři se otřese sova, tamhle někdo 
zakňourá ze spánku – všecko stále jaksi vnímá. 
Hranice mezi sněním a bděním je taková neurči-
tá, nejasná. 
A zase je tady to pleso. Pleso krása. Klín, Hrubý 
a Bystrá ... Kropenáče. Vědět o nich skalkaři, veta 
po nich ... A vedoucí se noří hluboko, přehluboko 
do čiré čisté vody. Kolem krouží pstruzi s červe-
nými puntíky, jakási divná žába má plno řečí, 
a on stejně neví, co chce.
„Mamíííí ...“ zoufalý výkřik protne bouři a zalom-
cuje pochybným spánkem. 
„To se mi zdá nebo co?“ 
„Mamíííí!“
Brrrum-bum-bum. Třesk ... prask!
Blesk si vybral někde v lese svoji oběť.
V jeho oslnivém světle vidět dveře dokořán. 
Hlídka spí. Právě ji překračuje sehnutá postava 
s chlapcem na zádech. 
„Uf!“ 
„Milión hromů ...!“
Jasan sáhne po svítilně: „Co se děje?“
„Už nic, tati,“ lapá po dechu Fanda. „Tady Libor 
se trochu zjančil. Utekl ...“
„Pro pět ran do čepice!“
„Postavil se na pařez a ječel ...“
„No servus! Sem ... sem ho polož.“
Fanda složí břímě na jeho místo, ale Libor je po-
řád ještě v transu.
„Vzpamatuj se, chlapče,“ plácá ho vedoucí po tvá-
řích a lije do něho čaj z termosky. „Vždyť se celý 
klepeš. Honem utřít, suché tepláky na sebe a pod 
deku!“
Přikryje ho, zabalí.
„Ty máš ale nápady!“
„Jo, nápady ...“ drmolí Libor. „Takový randál ... 
mamut přece boural seník, to víte, že ... pak lapl 
maminku a táhl ji do lesa, to nevíte, že ... tak 
jsem jí musel jít na pomoc, že? ... Copak su srab? 
Vy … vy ...“
„Počkej, ne tak zhurta!“ - 
A v tom se ozval z kouta čísi nevrlý hlas: „Pře-
staňte s tím brbláním, jezevci, jó ...“ 
Přestali. Zajistili dveře. Zesílili hlídku. Jeník se 
schoulil do pláště a šel obhlédnout, jak to vypadá 
v ostatních senících. A hlavní vedoucí? Ten už do 
rána oka nezamhouřil ...

František Továrek – SEN
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Fotogalerie z letního tábora 
v Bobrovecké dolině
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… aká si ty dlhá, zpívá se v písni oblíbené 
vojáky, sportovci, pionýry, zaznívající do po-
chodu i do přítmí kolem táborových ohňů. 
A kdybychom se kohokoliv ze zpěváků zepta-
li, o kterou dolinu se jedná, sotvakdo by si 
vzpomněl. Pochopitelně, protože dnes už to 
taky nikdo neví a nevypátrá, nicméně pod po-
jmem „dlhá dolina“ už si mnohý zpěvák ně-
kterou z konkrétních dolin dovede představit. 
Například Bobroveckou v Západních Tatrách.
Rozložíme-li před sebou mapu, anebo budete-
-li listovat v některém průvodci a srovnáte-li 
jeho údaje přímo v terénu, budete poněkud na 
rozpacích. Věc se má totiž takto, že v každém 
případě se dostanete autobusem do Bobrov-
ce, kde máte dvě možnosti. Pokračovat dál do 

Jalovce, anebo v letní sezóně až na Tokariny. 
A právě na Tokarinách najdete oznamovatele 
ve tvaru zvoničky a na něm čtěte: Západné 
Tatry, Bobrovecká dolina. Dnes totiž podle 
místních zvyklostí se tím míní dolina začína-
jící právě tady a končící až dost daleko pod 
sedlem Pálenicí, zatím co podle dosud „úřed-
ně“ platných pomístních názvů v Západních 
Tatrách jsme v dolině Jalovecké. Jdouce pak 
proti prúdu Jaloveckého potoka (Jalovčanky) 
došli bychom k rozcestí pod Jaloveckou ho-
rou. Teprve zde se zleva napojuje pravá Bobro-
vecká dolina s Bobroveckým plesem.
A pro úplnost: zprava máme Parichvost s od-
bočkou do doliny Hluboké. Zelený les, stříb-
řitá voda a věnčení hor od Babek přes Sivý 

vrch na Salatín, od Salatína přes Pachola 
na Baníkov, od Baníkova přes Príslop až na 
Roztoku… Zpěv země a láskyplné obětí kvě-
tů a nebes od plaménku po hvězdnici, od 
hvězdnice po kropenáče, tučnice, netřesky, 
prvosenky, hořce…
Pravda, každá dolina je poněkud jiná, ale Bob-
rovecká je něčím přímo mimořádná. Do větši-
ny dolin vedou cesty, namnoze vyasfaltované. 
Bobroveckou dolinou, a tudíž i Parichvostem 
a dolinou Hlubokou, vede pouze chodník. 
Kdysi tu sice cesta taky bývala, chodník sle-
duje i některé její úseky, před lety však přišla 
bouře, průtrž mračen spojená s povodní a od 
té doby se může do doliny jenom pěšky. Otáz-
ka pouze zní, jak ještě dlouho? A odpověď: 
Dokud se tam nezahájí těžba a nebude potře-
ba svážet dříví.
Ale i v tom případě jedno patrně zůstane za-
chováno. V této dolině totiž není ani jeden 
rekreační objekt, ani jedna chata; to všecko 
zde sice je, ale před dolinou a v únosné míře, 
mimo chráněnou oblast TANAP-u. Není tu 
tudíž ani jedna lanovka, sjezdovka, šlepr, tu-
risté chodí vesměs po značkovaných chodní-
cích, protože ty neznačkované zná málokdo. 
Panuje na nich – ticho. Chodívají po nich jele-
ni, medvěd, zlehka našlapuje rys i kňour, níz-
ko i vysoko nad korunami smrků se vznáší 
orel.
A člověk, který sem vchází s pokorným a čis-
tým srdcem pije vodu studánek prýštících 
z hlubin země, pohladí květ, dítko slunce… 
a když se vrátí, s novou chutí ukrajuje ze vše-
ho co přináší všední den.

F. T.

Poprvé jsem do těch končin přišel na sklonku 
třicátých let. Na posledních poněkud normál-
ních předválečných prázdninách jsme zamířili 
do Liptovského Mikuláše s úmyslem vystoupit 
na Roháče. To byl tehdy vedle Liptovských holí 
běžný název pro dnešní Západní Tatry. Kromě 
útulny ve Smutné dolině nikde do přírody neza-
sáhla lidská ruka. Roháčská plesa byla kouzel-
ně čistá a na Baníkově, který tady kraluje nad 
oblaky, se ještě nepovalovala ani jedna zrezivě-
lá plechovka. Na kamenné suti si hrál mladý 
svišť a pod Třemi Kopami se nerušeně vyhřívali 
kamzíci.
Podruhé jsem vnímal nenapodobitelnou krásu 
tohoto kraje před dvaceti lety, když jsem hledal 
vhodné místo pro tábor pionýrské skupiny Hrdi-
ny Sovětského svazu Oleksy Borkaňuka. V Bob-
rovecké dolině nalezl útulek pionýrský tábor 
ROH železničního uzlu v Žilině (Mier). Byl vkus-
ně situován, splýval s přírodním prostředím.

Ke krajině neodlučně patřila přenosná srubová 
koliba a pak tu už byly jen pastviny, ovce se 
svými zvonečky, halekání pastevců. Sem jsme 
každoročně přicházeli s našimi pionýry. Po na-
šem pobytu nezůstalo ani stopy, příroda byla 
jako předtím, původní a nedotknutá a Jalovčan-
ka měla stále dost písní pro každého, kdo jim 
chtěl naslouchat . . . 
S postupem času se obraz této krajiny změnil. 
K táboru Mier přibyl pionýrský tábor Priemsta-
vu z Bratislavy. Honosnější, ne však vkusnější. 
Narušil pohled na Ráztoku, zejména však na bi-
zarní skály Sokola a Mnícha a na lysinu Babak.
Současně, možná krátce předtím nebo potom, 
se objevily honosné chaty. První, druhá… dnes 
už jejich počet překračuje několik desítek. Jde 
vlastně spíše o vily se vším všudy.
Přibylo ovšem i něco jiného: hledáte hřiby 
a šlápnete na střep, láhev, kelímek, sáček, drát, 
prkno, cihlu… Jdete rozesmátou lesní cestou – 

a vedle ní stromek uříznutý právě v půli. Sbírá-
te s dětmi klest na táborový oheň a na břehu 
Jalovčanky najdete ohniště s dvěma desítkami 
plechovek! Chcete si natrhat jahody a přejde vás 
chuť, protože někomu bylo zatěžko pohozené 
odpadky zakopat. Na cestě leží zvadlá vrbov-
ka. ››To je řečí, vrbovky je přece všude habaděj,‹‹ 
vznesete námitku. Jistě, můžeme však odpově-
dět rovněž námitkou: vrbovka v každém přípa-
dě patří na stráň, na palouk, a ne jako vystýlka 
do cesty. Zítra přece může stejný osud potkat 
Clematis alpina a kde budeme potom se svými 
››námitkami‹‹?
Vedle těchto bolestných zkušeností existuje ov-
šem mnoho pozitivního. Například úpatí Ráz-
toky až po Žiarskou dolinu anebo na opačné 
straně úpatí 
Babek až po Matiašovce nebo Kvačany neruší 
nikde žádná zástavba. Ocitáte se jakoby v ji-
ném světě. A co teprve když jdete vzhůru podél 

DOLINA, DOLINA …

František Továrek – ZASTAVENÍ POD TATRAMI
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Jalovčanky až tam, kde se stýká Bobrovecká do-
lina s Parichvostem, či Parichvost s dolinou Hlu-
bokou! Na toto místo se dostanete jenom ››po 
svých‹‹. Kdo však tuto cestu podstoupí, bude 
odměněn pravými poklady. Nejen pohledem 
z Baníkova na Kriváň a jeho blízké i vzdálenější 
sousedy! Navíc spatří limby a tisy, jeřáby i soko-
ly, lilii zlatohlavou i plamének alpský. Možná že 
uvidí vstavač, bělozářku, medovník, hořec Clu-
ssiův a prvosenku lysou, dokonce i protěž alp-
skou přímo u cesty (neprozradím které), stračku 
vysokou u potůčku (neprozradím kterého), - to 
všechno, a ještě mnohem, mnohem víc tady na-
bízí příroda.
Není snadné zachovat všechny tyto hodnoty, je-
jich nerušený život, odstranit, co negativního 
zde člověk způsobil. Příslušní činitelé si to plně 
uvědomují. Předsedovi Místního národního vý-
boru v Bobrovci soudruhu Komorášovi, zaníce-
nému ››polovníkovi‹‹, s nímž jsme vedli mnohé 

diskuse na toto téma, přiby-
la kvůli tomu nejedna vrás-
ka. Soudruh Čajka v odbo-
ru kultury ONV v Mikuláši 
tu zná takřka každý kámen. 
Má spočítány všechny tisy 
v několika dolinách, studo-
val například nejzápadnější 
rozšíření hořce chladomil-
ného. Oba projevují mimo-
řádný smysl pro součas-
né i budoucí potřeby jedné 
z kouzelných horských do-
lin. 
Při všech úvahách o dal-
ším vývoji svěřené oblasti 
je nutno brát v úvahu zájmy 
intenzívního hospodaření (státní statek, státní 
lesy), odboru cestovního ruchu ONV (rekreace, 
turistika, táboření), odboru zdravotnictví (hy-

gienicko-epidemiologické stanice), Tatranského 
národního parku a odboru kultury ONV (dů-
sledná ochrana přírody a životního prostředí) 
atd. Domyšleno do konce, nejde pouze o jednu 
dolinu. Je jich ještě dost, kde se dá mnohé za-
chránit.
V Bobrovecké dolině i jinde se proto začíná 
uplatňovat soubor přísných opatření. Začalo se 
s tím, že byl zrušen kamenolom pod Babkami; 
zůstala po něm sice jizva, ale ta se snad časem 
zacelí. Skála patrně zešedne, splyne s okolím 
a nebude žalovat na člověka. Ubylo poházených 
papírů. Pionýři-brigádníci odstraňují podle 
svých možností a schopností stopy po neukáz-
něných turistech, reguluje se příliv návštěvní-
ků dolin.
Zvažuje se koncepce, jak a co dál. Začíná pře-
važovat zdravý názor, že bohatství hor není 
v tom, kolik je v nich hotelů a lanovek, ale v je-
jich nedotčenosti, v jejich neporušené kráse, 
v jejich podmanivém kouzlu. 
V současné době se jistě bez motorizace a vzmá-
hajícího se cestovního ruchu, bez hotelů, auto-
kempů, veřejných tábořišť apod. neobejdeme. 
Proč by však nemohl být hotel přímo v Bob-
rovci a kemp za jeho humny? Proč by právě 
tam nemohla a neměla být velká moderní sa-
moobsluha a další vymoženosti, bez nichž se 
mnozí neobejdou ani o dovolené? Jiným posta-
čí autobusová kyvadlová doprava pod kameno-
lom nebo bytelný skrytý srub či dokonce sta-
rá opuštěná salaš v půli cesty na Ráztoku, při 
chodníku známém pouze zasvěceným. A pioný-
ři-turisté se určitě spokojí s nějakým skrytým 
místečkem, jemuž věnují všechnu lásku, jíž jsou 
schopni.
Ano, pro všechny zúčastněné a především od-
povědné to jsou a ještě budou nemalé starosti. 
Vyplyne z nich, že leckdo se bude muset před 
dolinou otočit a jít, odkud přišel. Naproti tomu 
se však s nevšedním porozuměním v Bobrovci 
i Mikuláši setká každý, kdo se ještě umí dotý-
kat krásy srdcem.

Pro časopis Tvorba v roce 1978
 napsal František Továrek
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POZVÁNKY

MATOUŠEK 
MTB OPEN

 

Přihlášky na mtb@matousek.cz
informace na tel: 777760087, 775760079

www.mtbjevicko.cz

zadní trakt ZŠ vjezd z ulice K. H. Borovského 

start závodu ve 14.00 h.
start dětských kategorií ve 12.30 h.

od 11.00 do 13.00 h.

dospělí 37 a 64 km, děti na zkrácené trati

KDE:

KDY:

PREZENTACE:

TRASA:

5. ročník závodu horských kol
24. SRPNA 2013 JEVÍČKO

Vklad do závodu: 250,- všichni přihlášení do 22.8.2013 obdrží cyklistické ponožky s logem závodu 
(neplatí pro dětské kategorie) Děti startují zdarma.

Doprovodný program: 

 od 12:00    reprodukovaná hudba
 od 19:00    živá hudba

MĚSTO 

JEVÍČKO
®

Občerstvení: 
TOČENÉ PIVO, LIMO, 
MAKRELY, STEAKY

Rybáři Jevíčko
Vás srdečně zvou

na

RYBÍ SPECIALITY
Akce se koná pod záštitou Ing. Jany Pernicové, 

náměstkyně hejtmana

KDY:
KDE:

17.8.2013)od)10:00h

Dům)chovatelů)(ul.)Brněnská)

AUTOŠKOLA
MIROSLAV KUBÍN

Jevíčko
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XVI.

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Nebyly jednou z příčin vyvraždění Slavníkov-
ců peníze? V Kosmovi I, 38 čteme v legendě 
o zavraždění patera bratří: „ ,V svatém-li pokoji 
žíti si přejete, stříbro, jež máte, ihned nám všech-
no dejte a ušetřte života svého...‘ Ale oni... řekli: 
,Peníze, jež hledáte, jsou již v knížecí komoře...‘“ 
Podle Kosmy (I, 33) radil Boleslav II. před svou 
smrtí roku 999 svému synovi mj. toto: „Kte-
rá zhouba... nelítostně olupuje... než panovnický 
podvod s penězi? A přece povstanou po čase, až 
zestárne spravedlnost a zesílí nepravost, ne kní-
žata, ale zloději, ne správcové lidu božího, ale ni-
čemní vyděrači, skrblí lakomci bez milosrdenství... 
kteří třikrát i čtyřikrát do roka měníce minci...“ 
Budeme-li počítat s čísly v této kapitole, do-
jdeme k roku 967. Toho roku měl podle Kosmy 
zemřít Boleslav I. Výpočet:  999 – (3 . 4) – (3 
+ 3) – 7 . 2 = 967. Potom by toto mravní na-
učení dával Boleslav I. svému 
synovi. Tím synem by mohl být 
Strachkvas (= Kristián = Krása 
= Matylda), vrah Slavníkovce 
Vojtěcha.         
Bylo opravdu zavražděno něko-
lik Slavníkovců? Nebyl ze Slav-
níkovců zavražděn pouze Voj-
těch a jeho syn? Nebyli ostatní 
jmenovaní mnichy nebo kněží-
mi? Vždyť jména Spytimír, Po-
braslav, Pořej a Čáslav žádný 
jiný historický pramen kromě 
Kosmovy kroniky neuvádí (jmé-
na si mohl Kosmas  vymyslet).
Domnívám se, že Kosmova kro-
nika líčí způsob vraždy osob 
prohlášených za svaté. Václava 
(v kronice nazvaného mj. Božen; 
jako Tyr zabit v lucké válce), Vojtěcha (v kro-
nice nazvaném mj. Božej; zabit Krásou) a Lud-
mily (v kronice zvané mj. Božena; žena zabitá 
v lucké válce). Není potom již název Kronika 
Bohemorum slovní hříčkou? Nemá název Kro-
nika Bohemorum kromě významu Kronika Če-
chů ještě jeden význam? Není část Boh- naráž-
kou na uvedená jména a nemá část -morum 
připomínat latinské slovo smrt (mors, morta-
lis)?  
Ukažme si na dvou příkladech, jak byly uctívá-
ny ostatky svatých. Nejprve na uctívání ostat-
ků sv. Jana Nepomuckého a poté na uctívá-
ní ostatků sv. Vojtěcha. Roku 1393 nechal Jan 
z Jenštejna proti vůli Václava IV. učinit novým 
opatem kladrubského kláštera mnicha Olena. 
Rozzuřený Václav IV. poté dal mučit význam-
né Jenštejnovy úředníky, mj. Jana z Pomuku 
(známého dnes pod jménem Jan Nepomucký), 
aby zjistil nové údaje o Jenštejnových skut-
cích. Jan z Pomuku mučení nepřežil, jeho tělo 
bylo vhozeno do Vltavy. R. 1449 T. Ebendorfer 
zveřejnil názor, že Jan z Pomuku byl umučen, 
protože králi Václavovi nechtěl prozradit zpo-
vědní tajemství královny Žofie. (V. Vlnas 1993, 
s. 43: „...podle všech dostupných podkladů his-

torický vikář Johánek z Pomuka nebyl královni-
ným zpovědníkem a nezemřel pro zpovědní tajem-
ství.“) Roku 1719 byla nalezena v Janově lebce 
část tkáně. Oslovení lékaři ji tehdy pokládali 
za část jazyka. Zpovědní tajemství a zachovaná 
část tkáně jazyka se k sobě náramně hodily. 
Církev v době  pobělohorské kladla na zpověď 
obzvlášť velký důraz. Zpověď přispívala k ovlá-
dání věřících. R. 1729 byl Jan Nepomucký pro-
hlášen papežem za svatého. R. 1973 se zjistilo, 
že zachovaná tkáň není část jazyka, ale mozku. 
Nepomuckého ostatky byly po staletí uctívány. 
V. Vlnas popisuje uctívání ostatků Jana Nepo-
muckého takto (1993, s. 138, 139): „Domnělý 
jazyk, zasazený do drahocenného relikviáře a ulo-
žený ve svatovítském pokladu, uctívaly každoroč-
ně tisíce zbožných poutníků, přicházejících k Ja-
novu hrobu z celých Čech i z ciziny. Až do roku 
1866 směli věřící relikvii líbat. Jezuita Jan Křtitel 
Votka... spočítal, že při průměru padesáti tisíc lí-

bajích ročně mohl ostatek od roku 1729 obdržet 
nějakých 6 850 000 hubiček. Pruská okupace při-
nutila svatého Jana i s jazykem k dočasnému od-
chodu do salcburského exilu. Po návratu se zjisti-
lo, že tkáň není v nejlepším stavu, a veřejné líbání 
přestalo.“  
     Roku 1947 se slavil Rok Svatovojtěšský. 
Hlavní část oslav tvořila Apoštolská cesta sv. 
Vojtěcha republikou. Dne 24. 4. celebroval arci-
biskup Beran mši v Poděbradech a poté po čty-
ři měsíce putovala Vojtěchova lebka po českých 
vsích a městech. Dne 24.6. byla ukazována i v 
Jevíčku. K tomu se vztahuje i reprodukovaná 
fotografie.
Když se církev rozhodla prohlásit někoho za 
blahoslaveného nebo za svatého, bylo třeba 
předtím dokázat, že dotyčný učinil zázrak (zá-
zraky). To platí dosud. V roce 2004 Jan Pa-
vel II. blahořečil posledního císaře R-U Karla 
I. (1916–1918). Zázrak se samozřejmě našel. 
Jedna brazilská jeptiška prohlásila, že se nad 
hrobem císaře Karla I. zázračně zbavila křečo-
vých žil. Vatikánská komise lékařů tento zázrak 
uznala a Karel I byl blahořečen. Co na tom, že 
po dva roky svého vládnutí nedokázal vyvést 
R-U z války. Jan Pavel II. za 26 let svého pape-

žování blahořečil 1342 lidí a 482 jich prohlásil 
za svaté. To bylo zázraků! Nelze se proto divit, 
že i on činil zázraky. Např. v Kostarice se zá-
zračně uzdravila žena trpící poraněním mozku, 
když se k Janu Pavlovi II. v den , kdy byl bla-
hořečen (2011), modlila.
J. Hanák v Právu 4.7.2013 o napsal: „Jan Pavel 
II. by mohl za svého pontifikátu učinit kolosál-
ní zázrak pro tisíce a milióny katolíků. To kdy-
by nezakázal používání kondomů katolíkům, ze-
jména v Africe, a zbrzdil by tím i katastrofickou 
vlnu AIDS. Zřejmě to ale není ve vatikánském se-
znamu zázraků, ba přímo naopak, byl by to těžký 
hřích. Kvůli tomu se tisíce neviňátek pinoží živo-
tem s těžkým postižením a jejich rodiče umírají. 
Je to nálezek božský, nebo lidský? Nálezek je to 
katolicky věroučný, tedy asi boží.“ Jak by se asi 
pohlíželo na mě, kdybych   měl za sebou tisí-
ce neviňátek pinožících se životem, jejichž rodiče 
by umírali? 
Napsal jsem,  že ten či onen světec učinil zá-
zrak. Podle církve je to však poněkud jinak. V. 

Vlnas o tom píše (1993, s. 129, 
130): „Katolíci věřili, a někteří 
věří doposud, že Bůh může pře-
kračovat přírodní zákony, které 
jsou jeho dílem, a konat skutky, 
jež se vymykají možnostem lidské-
ho poznání. Zázraky, připisované 
světcům, nejsou podle křesťanské 
věrouky lidským dílem, nýbrž pro-
jevem Boží vůle. (…) Nadpřiroze-
ný jev chápe věřící jako znamení. 
Jestliže si Bůh vybere člověka, 
aby jeho prostřednictvím učinil 
zázrak, označuje tím současně 
svého vyvoleného, dokonalého 
křesťana, světce.“  
Vraťme se ke Kosmovi. K pří-
kladům (některé jsem již uve-
dl), kdy Kosmas zalže a násled-

ně řekne pravdu, uvádím několik dalších. Když 
Kosmas v III, 43 píše o  zemětřesení v kraji-
nách lombardských, má ve skutečnosti zřejmě 
na mysli zničení hradiště Valy u Mikulčic (ar-
cheologové našli stopy po katastrofální povod-
ni): „...mnoho stavení se tam sesulo, mnoho hra-
dů zbořilo, mnoho chrámů nebo kaplí se zřítilo...“ 
Zemětřesení je Kosmova lež. Ale v následující 
kapitole 44 čteme pravdu: „V měsíci září byla ta-
ková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy svě-
ta na zemi. Neboť naše řeka Vltava... ach, kolik 
vsí, kolik v tomto podhradí domů, chalup a kos-
telů svým přívalem pobrala! Neboť kdežto jindy... 
povrch vody sotva dosahoval podlahy mostu, za 
této povodně vystoupila voda přes deset loket nad 
most.“ A v kapitole 45 píše o vichřici: „..prud-
ký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv ná-
hle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vy-
šehradě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi 
pevnou zeď... (...) Tato vichřice byla tak silná, že 
kdekoli zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrá-
tila lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo v cestě.“ 
Takovýmto způsobem Kosmas prozradil, v ka-
pitolách 43, 44, že hradiště Valy u Mikulčic 
byly zničeny vichřicí, po níž následovala povo-
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a sobeckým z řad právovárečným měšťanů, 
což mělo za neblahý následek, že podnik za-
bředl do finančních nesnází, upadal a přišel 
do dražby.
 Vystřídalo se pak několik majitelů. Roku 
1888 kupil budovu Emil Brauner. Ihned na 
to přinesl brněnský Tagesbote zprávu, že 
nový majitel pivovar co nejdříve přestaví, mo-
derně zařídí a koná k tomu již všechny pří-
pravy. Skutečně bylo krátce na to k zámeč-
ku přivezeno něco stavebního dříví. Zatím 

se ukázalo, že to byla jen reklama, 
vlastně Braunerův dobře promyš-

lený trik, aby se mohl bohatě 
oženit, a když se mu to po-

dařilo, neměl více zájmu  
o pivovar a prodal zámeček 
r. 1889 naší obci. Byla to 
pro obec výhodná kou-
pě, neboť mohla budovy 
dobře použití k různým 
nutným potřebám, ze-
jména k umístění škol, 
ač místnosti tomu účelu 

úplně nevyhovovaly.
Kostelíček

 Každému zdejšímu rodá-
ku zůstane zřejmě nezapome-

nutelným starožitným kostelíček 
sv. Bartoloměje, dávných věků to pa-

mátník s krásnou košatou starožitnou lípou, 
která vévodila celému kraji. Její mohutné vy-
kotlané větve byly často vichřicí a bleskem po-
lámány, nepomohlo ani vyspravování dutého 
kmene cementem, zub času na ní neustále 
více hlodal, až před několika lety dokonal její 
zkázu. 
 Věrným strážcem kostelíčka býval pous-
tevník, jenž byl všeobecně znám pod jmé-
nem Páter Anton. Byl to pravý typ poustev-
níka, jak nám je naši umělci zobrazují. Za 
mých mladých let byl to již starší člověk, za-
smušilé tváře, se šedým plnovousem a dlou-
hými vlasy; nosil stále hnědou kutnu pro-

vazem opásanou a v létě opánky na nohou. 
Byl denně a za každého počasí v městě na 
bohoslužbách a o církevních slavnostech no-
síval kříž v čele průvodu. Jinak vedl pravý 
poustevnický život. Tohoto posledního pous-
tevníka zvěčnil akad. Malíř Eduard Gerisch, 
na zadní straně obrazu jest poustevníkův ži-
votopis. 
 V neděli po svátku patrona kostelíčka 
koná se tam pouť, kterou slaví s Jevíčkem  
i přifařené obce. 
 Dne 15. června 1936 byl kostelík zasažen 
bleskem a vyhořel. Zdivo zůstalo neporušeno, 
takže restaurační práce mohly být přizpůso-
beny původní stavbě.
 Na polní cestě za bývalým panským dvo-
rem stávala za mých chlapeckých let krásná 
alej starých topolů. Vzpomíná na ni zdejší ro-
dačka Berta Sieglová, rozená Rubínová (dce-
ra bývalého kantora) v německé básni „Re-
miniscence domova“, kterou r. 1908 sepsala  
a věnovala spolku jevíčských rodáků (parně 
většinou Židů) ve Vídni. Opěvuje krásu těch-
to topolů, které prý musely padnouti, poně-
vadž Dvořákovy brambory měly málo slunce. 
Pravděpodobně došlo k vykácení těchto krás-
ných stromů z jiné příčiny. Po obou stranách 
stromořadí byly jen panské pozemky, ale není 
také vyloučeno, že rolník Dvořák měl tam teh-
dy jistý lán pole od panství najatý. Na mís-
tě topolů byly pak vysázeny jabloně, z nichž 
tam zůstaly až do dnešních dnů jen ojedinělé 
stromy. 
 Krásná, památná, vysoká a dobře zachova-
ná lípa stále též u stavení Gallových, poblíž 
Jaroměřické brány těsně za sochou sv. Jose-
fa. Patrně byl tento strom zasazen na památ-
ku postavení této sochy, kterou podle románu 
„Svítání“, sepsaného P. Frant. Odvalilem, ro-
dákem jaroměřickým, nechali r. 1710 posta-
viti páni Žalkovští, jejichž znak jest viděti na 
podstavci sochy daleko pod stavením a bylo 
nutno strom skáceti, když byla budova r. 1930 
znovu postavena. 

pokračování příště

 Ale zakrátko se ukázalo, že mlýn nemůže 
býti ve stálém provozu pro malý přítok vody, 
takže jeho výnosnost byla nanejvýš pochyb-
ná. Mimoto stihla mlýn druhá krutá nehoda. 
Krátce po dokončení stavby objevily 
se na zdech mlýna povážlivé trh-
liny, které se stále rozšiřovaly. 
Nepomohlo ani podepření 
zdiva a podle dobrozdání 
znalců nedala se budova 
nijak zachrániti, poně-
vadž neměla pevných zá-
kladů, stála totiž na vrst-
vě hlíny a slínu na ploše 
nachýlené, takže se zdivo 
se stále sesouvalo..
 Umíněný majitel mlý-
na pozdě uznal, že provedl 
pošetilý kousek, hořekoval 
nad neštěstím, které je stihlo 
a litoval peněz, jež tak zbyteč-
ně pozbyl. Tenkráte se uplatnilo 
přísloví: „Komu není rady, tomu není 
pomoci.“
Starý pivovar
 Naši právováreční měšťané měli svůj pivo-
var původně v budově č. 39 v Pivovarské ulici, 
a když jim místnosti více nevyhovovaly, koupi-
li v letech šedesátých min. století bývalý pan-
ský zámeček č. 40, k němuž byla přistavěna 
přízemní budova pro varnu a chladící stoky. 
V útulných místnostech hostinských byla po-
řádána divadla, taneční a jiné zábavy a za let-
ní doby bylo příjemné posezení v pěkně upra-
vené zahradní restauraci. Jak se po řadu let 
proslýchalo, byla hospodářská správa podniku 
svěřována lidem neškoleným, nespolehlivým  

deň. Na Valech u Mikulčic byly dosud nalezeny 
stopy po knížecím paláci, 12 kostelech (z toho 
jedné baziliky). Hradba na Valech měla několik 
bran, dosud prozkoumány byly tři. K branám 
vedly mosty. V roce 2012 odkryly archeologové 
část základů tzv. prvního mostu. Měřil 40 m, 
stál na dubových kůlech. 
Nechtěl kosmas říci slovem stavení více, než 
vypadá na první pohled? Význam stavení má 
i slovanské slovo buda. O jménu Buda u hesla 
Budapešť píší I. Lutterer, L. Kropáček, V. Huňá-
ček (1976, s. 55): „Původ názvu je slovanský: ap. 
[apelativum = obecné jméno] buda ,staveníˇ...“ 
Nemohlo se hradiště Valy u Mikulčic jmenovat 
Buda? Nedo se jmenovalo Stodorany od stod (= 
kůl)a Kosmas ho pozměnil na podobné slovo 
Stadice? (Nebo se Buda či Stodorany původně 
jmenovalo hradiště na Kouřimi?) 
Soudím, že při čtení kapitoly III, 45, v níž Kos-
mas líčí zničení knížecího paláce na Vyšehradě, 
si má čtenář nahradit jméno Vyšehrad jménem 
Velehrad, což bylo zřejmě jméno velkomorav-

ského hradiště na místě dnešního  Starého 
Města u Uherského Hradiště.
Kosmas psal o krajinách lombardských, o Vlta-
vě, o Vyšehradě, protože nemohl psát o Velké 
Moravě. 
Pokusme se vypočítat, kdy ke zničení Valů do-
šlo z čísel v III, 45. Kosmas v ní klade onu 
vichřici k roku 1119 (což pro Vyšehrad moh-
lo platit). Další časové údaje má v textu tyto: 
„Dne 30. července [7] ve středu [3], kdy se již 
den chýlil k večeru [1?, den se počítal od západu 
slunce]...“ Poslední číslo je ve výrazu: „...obojí 
strana...“  1119 – [(30 . 7) + 3 + 1 + 2] = 903 
(Je možné, že jsme měli číslo 1 použít i za slova 
sám a samým.)
Netvrdím, že v Lombardii nemohlo dojít k ze-
mětřesení, na Vyšehradě k vichřici. Čtenář si 
však při líčení těchto pohrom měl vybavit zni-
čení hradisek na řece Moravě. 
V I, 10 Kosmas píše: „Hostivít zplodil Bořivo-
je, jenž první z knížat byl pokřtěn od ctihodné-
ho Metoděje... za časů císaře Arnulfa a krále mo-

ravského Svatopluka..“ Domnívám se, že zde 
Kosmas možná prozradil, že Bořivoj byl Svato-
plukovým synem. V I, 14 Kosmas píše: „Sva-
topluk... uchýlil se na jedno místo na stráni hory 
Zobor, kde kdysi... vystavěli tři poustevníci ve ve-
likém a nepřístupném lese kostel. (…) ...když již 
poznal [Svatopluk], že se blíží smrt, zjevil mni-
chům, kdo jest, a potom hned umřel.“ M. Kna-
ppová uvádí, že jméno Vít může vycházet mj. 
z německého witu („lesní“). Svatoplukovy kos-
ti podle Kosmy skončily v lese. Ze slov kosti 
a witu (lesní) mohl Kosmas vycházet při uži-
tí jména Hostivít. Jméno vrchu Zobor vysvět-
lují I. Lutterer, M. Majtán a R. Šrámek tak-
to (1982, s. 348): „Jeho jméno je utvořeno buď 
ze slova zubor ,zubr, tur‘, nebo ze slova sobor 
(ze s7bor7) ,klášter‘.“ Je-li pravda, že vládnoucí 
vrstva (nebo její část) Velké Moravy pocházela 
z Persie a těla zemřelých „pohřbívali“ draví ptá-
ci, pak slovo Zobor mohlo Kosmovi připomínat 
slova zobat + orel.
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15. ročník Biskupického kaléšku, který se 
uskuteční v sobotu 5. října 2013, se blíží. 
Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zá-
jem zaslat svůj vzorek a nechat ho ohodnotit 
nejenom porotou, ale i návštěvníky Biskupic-
kého kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě 
anonymně pod čísly může degustovat vzorky, 
které nepostoupily do finále, a sám je ohodno-
tit známkou , stejným způsobem, jako porota 
Biskupického kaléšku. Nejlepší vzorek, podle 
dosažených bodů bude ohodnocen věcnou 
cenou Publika), aby vzorky slivovice do le-
tošního ročníku soutěže o nejlepší vzorek 
slivovice odevzdali nejpozději do 20. září 
2013 na níže uvedené kontaktní adresy.

Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno 
jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, 
stupeň alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec 
Biskupice, tel. 461 326 521 a  STILL s.r.o. 
Biskupice
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny fi-
nančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000 Kč + věcný dar, 2.místo 
2000 Kč + věcný dar, 3. místo 1000 Kč + věc-
ný dar, 4.–5. místo věcné dary.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzor-
kem, předem děkujeme.

Organizační tým kaléšku

Poslední červencová sobota je již tradičně ve 
znamení volejbalu v Biskupicích. Místní sku-
pina volejbalistů podporovaná OÚ Biskupice 
a sdružením AVZO uspořádala již osmý roč-
ník volejbalového turnaje smíšených družstev 
Biskupice CUP 2013. Celkem se zúčastnilo 8 
týmů z okolí, které mezi sebou soupeřily sys-
témem „každý s každým.“ Týmy byly hráčsky 
vyrovnané, takže se bylo na co koukat. Každý 
tým hrál celkem sedm zápasů, což už bylo ke 
konci na mnohých znát. Nicméně, akce se vy-
dařila, nesprchlo, celý den krásně svítilo slu-
níčko, jehož svit odráželo dobře vychlazené 
pivko a klobásky a makrely naplňovaly naše 
přání „dobře se najíst a napít.“ A jak to všech-
no dopadlo, kdo se jak umístnil?
1. Sbírka Plastových Hraček - Jaroměřice
2. Jééévíčko

3. Č.P.
4. Želešice Brno
5. Reni tým
6. Sborná Biskupice
7. Trpaslíci Biskupice
8. Jaroměřice TM

Blahopřejeme vítězům i poraženým. Myslím 
si, že jsme si všichni dobře zahráli a není dů-
ležité, kdo zvítězil, ale že jsme se zase po roce 
sešli a užili si dobré nálady!
V neposlední řadě patří velké poděkování 
všem, kdo přiložili ruku k dílu a všem spon-
zorům, kteří větší či menší měrou pomohli 
uskutečnit tento turnaj, AVZU za poskytnutí 
prostor a zajištění pohoštění a OÚ Biskupice 
za pořízení pohárů pro vítěze.

Filip Procházka

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika
červenec 2013

Naši jubilanti
František Svojanovský
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci
Anička Doleželová
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Biskupické kaléšek

Biskupice CUP 2013 

Pozvánka na 
Pruhovaný den

V sobotu 7. září 2013 v 15.00 hod. před 
Obecním úřadem pořádá ČČK na ukončení 
prázdnin „Pruhovaný den“. Přijďte všichni 
(věk opět nerozhoduje) oblečení v proužkova-
ném – trička, mikiny, tepláky, čepice – no pro-
stě v něčem co má proužky.
Pro všechny účastníky bude připravená tom-
bola, hudba, soutěže něco dobrého k jídlu 
i pití.
Těšíme se na všechny „pruhované“.

Helena Neuerová, ČČK

Vzpomínka
Díky za všechno, čím 
jsi nám v životě byla, 
jak krásné by bylo, kdy-
bys tu  s námi žila. Dne 

9. 8. 2013 uplyne 10 let co od nás odešla 
naše drahá manželka, maminka a babička 
paní Marie Šimková z Biskupic u Jevíčka.
S úctou a láskou stále vzpomínají manžel 
Alois, dcery Veronika a Dagmar s rodinami.
(Za vzpomíku děkujeme všem, kdo vzpome-
nou s námi).
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í
z 21. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 20. 6. 2013

21/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program jednání

b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise

c) žádost ČČK Biskupice ze dne 15. dubna 2013 
na poskytnutí finančního příspěvku na besedu s dů-
chodci, která se uskutečnila dne 12.5.2013 ve výši 
3 300,- Kč 

d) žádost AVZO Biskupice ze dne 26.dubna 2013 
o peněžitý příspěvek  na víkendový pobyt pro děti, 
který se uskuteční  od 1.8. do 4.8. 2013 ve výši 
10 000,- Kč

e) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce za rok 2012 včetně zprávy Pardubického kra-
je o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2012 bez výhrad, převod výsledku hospodaření 
v částce 1 050 837,96 Kč (účet 431) na účet 432 
(nerozdělený zisk)

f) úpravu rozpočtu obce  Biskupice pro rok 2013 
č. 3, avízo  pro změnu rozpočtu obce č. 12 Krajské-
ho úřadu Pardubice ve výši 41 500,-Kč a smlouvu 
ev..č. OR/13/21476 o poskytnutí grantu z progra-
mu  Podpora pořízení územních plánu v roce 2013 
s Krajským úřadem Pardubice, se sídlem Komenské-
ho nám. 125, 532 11 Pardubice ve výši 41 500,-Kč

g) kupní smlouvu  na prodej pozemku č. 199/26 
(trvalý travní porost)  o výměře 857 m2 v obci Bis-
kupice a  katastrální území Biskupice u Jevíčka, 
panu Michalu Schreiberovi, bytem Karla Appla 705, 
569 43 Jevíčko za účelem výstavby RD

h) kupní smlouvu na prodej pozemku č. 338/12 
(ost. plocha) o výměře  64 m2 v obci Biskupice  
a k.ú. Zálesí u Jevíčka dle geometrického plánu č 
39-152/2013 ze dne  3.4.2013 vyhotoveného Geo-
dézií Svitavy manželům Miloslavovi a Zdeňce Mar-
kovým, bytem  Na Sídlišti č. 208, Lutín za část-
ku 30,-Kč/m2+úhradu geometrického plánu, kupní 
smlouvy a správních poplatků ve výši dle zápisu

ch) kupní smlouvu na prodej pozemku č. 338/11 
(ost. plocha) o výměře  102 m2 v obci Biskupice  
a k.ú. Zálesí u Jevíčka dle geometrického plánu č 
39-152/2013 ze dne  3.4.2013 vyhotoveného Geodé-
zií Svitavy   Ing. Zdeňce Grohmanové, bytem Roky-
canova 30, Olomouc za částku 30,-Kč/m2+úhradu 
geometrického plánu, kupní smlouvy a správních 
poplatků ve výši dle zápisu

Zajímavost z historie
Před 300 lety
Dne 31. července 1713 koupil Vilém Vojtěch Libštejnský hrabě z Kolo-
vrat probošt na dómě v Olomouci, od Františka Saka z Bohuňovic ves 
Biskupice se starou tvrzí a zahradou, k tomu ves Nectavu, vše za 52 000 
zlatých a 100 dukátů. V letech 1713–1716 na místě staré tvrze postavil 
zámek a ve vsi palírnu č.p. 4. Několik příslušníků rodu Biskupice drželo 
do roku 1772.

František Plech

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 geometrického plánu č 
39-152/2013 ze dne  3.4.2013 vyhotoveného Geodé-
zií Svitavy panu Františkovi Vykutilovi, bytem Kijev-
ská 3, 568 02 Svitavy za cenu 30,- Kč /m+úhradu 
geometrického plánu, kupní smlouvy a správních 
poplatků ve výši dle zápisu

j) smlouvu o úvěru č. 0377548439 s Českou spoři-
telnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
za účelem financování „Oprav místních komunika-
cí“ ve výši  2 000 000,- Kč

k) smlouvu o převodu práv k ochranné známce slov-
ní „Biskupické kaléšek“ mezi  Mgr. Františkem Vác-
lavkem,  bytem Biskupice 136, 569 43 Jevíčko (pře-
vodce) a obcí Biskupice (nabyvatel) za kupní cenu 
ve  výši 50 000,- Kč

l) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na 
rok 2013 ve výši 25,- Kč na 1 obyvatele obce s Re-
gionem Moravskotřebovska a Jevíčska, se sídlem 
nám. T. G. Masaryka č. 29, Moravská Třebová IČ: 
69834458, celková výše 10 975,-Kč

m) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 
na akci „Výměna části vodovodního řádu Biskupi-
ce – místní část Zálesí“ (u čp. 37 Pískovi)  ve výši 
55 000,- Kč Skupinovému vodovodu Malá Haná, se 
sídlem Palackého nám. čp. 1, 569 43 Jevíčko IČ: 
72040734

n) scénář a zajištění programu 15. ročníku festivalu 
slivovice Biskupické kaléšek  a 12. ročníku jízdy ve-
locipedistů „Od pálenice k pálenici“, který se bude 
konat 5.října 2013 od firmy  Manager team  Brno 
s.r.o. produkční a umělecká agentura, Za Horou 
466, 664 82 Říčany u Brna, IČ:25549758 za částku 
ve výši 67 000,- Kč

o) souhlas obce se zapojením se do realizace pro-
jektu knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit“ a spolufi-
nancování projektu ve výši 8700,-Kč, který bude pro 
obec zajišťovat MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 

p) žádost ze dne 24. května.2013 paní Venduly Va-
šíčkové, bytem Biskupice 153 na uspořádání jarmar-
ku dne 21.9.2013 v areálu bývalého družstva

r) vypsání konkurzu na ředitele(ku)  Mateřské školy 
Biskupice, Biskupice 144, 569 43

s) cenové nabídky firmy M – SILNICE a.s. se sídlem  
Pardubice, Husova 1697, IČ: 42196868, oblastní zá-
vod  STŘED ZA Pivovarem 611, 537 40 Chrudim na 
opravu místních komunikací v rozsahu dle zápisu 

t) přípravu projektu na opravu budovy bývalého 
areálu JZD dle předloženého návrhu 

21/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne 3.května 2013 paní Reginy Parol-
kové, Biskupice 140, o prodej pozemku p.č. 202/2 
v k.ú. Biskupice u Jevíčka 
b) žádost ze dne 30.května 2013 Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s.  o fi-
nanční podporu 
c) žádost ze dne 7. května 2013 Oblastní Charity Mo-
ravská Třebová,  Kostelní nám. 24/3, 571 01 Morav-
ská Třebová o finanční podporu na provoz sociálních 
služeb  poskytovaných OCHMT
d) žádost ze dne 13. června 2013 pana Stanislava Vy-
kydala, bytem ul. Temenická č. 19, 787 01 Šumperk
o prominutí platby za komunální odpad v obci Bis-
kupice
e) závěrečný účet  za rok 2012, zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2012 a výroční zprá-
vu regionu Moravskotřebovska a Jevíčska
f) informaci firmy ASEKOL  s.r.o. o zpětném odběru 
elektrozařízení v obci ze rok 2012
g) informaci starosty obce o  ocenění obce   - udělení 
pamětní plakety obci od Ministerstva obrany ČR  za 
Péči o válečné hroby 
h) informaci starosty obce o zveřejnění návrhu územ-
ního plánu obce Biskupice a možnosti uplatňování 
písemných připomínek k návrhu ÚP Biskupice v ter-
mínu od  14.6.2013 do 1.8.2013

21/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě 
21/1 tohoto usnesení

21/4 Zastupitelstvo obce ruší :
a) bod usnesení č. 16/1f) ze dne 6. září 2012 – žá-
dost ze dne 31.7.2012 o koupi pozemku a smlouvu 
o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku par. č. 
199/27 o výměře 879 m2 v obci Biskupice a katastrál-
ním území Biskupice u Jevíčka paní Olga Daňkové, 
trvale bytem K.H. Borovského 475, 569 43 Jevíčko, 
za účelem výstavby  RD

21/5 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) souhlas vlastníka pozemků k umístění a realizaci 
stavby „Jevíčka, km 0,000 – 11,400 od soutoku s Tře-
bůvkou po zaústění Úsobrnského potoka – přírodě 
blízká protipovodňová opatření“ pro investora  Povo-
dí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci 
srpnu
Vladimír Černohous
Vítězslav Haiker
Libuše Mazalová
Mária Vašíková
Bohuslav Navrátil
Marie Majerová
Jana Lišková
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Dětský den v Chornicích

Ohlednutí za atletickými závody

Dne 28. června 2013 se v Chornicích usku-
tečnil Dětský den spojený s Tělovýchovnou 
akademií. Počasí nám tentokrát přálo, a tak 
školáci mohli na hřišti soutěžemi oslavit ko-
nec školního roku. Pro děti bylo připraveno 
celkem 20 stanovišť, při kterých musely zapo-
jit všechny své síly. Zasoutěžit si přišlo celkem 
71 dětí, nejmladší účastnice měla 1,5 roku.
Po celou dobu soutěžního odpoledne mohly 
děti zdarma využít skluzavku a skákací hrad, 
které nám zapůjčil tým Jany Pokorné.
Od 17.00 se nám pak představili cvičenky 
a jeden cvičenec, kteří se po celý rok účast-
nili nejrůznějších gymnastických soutěží, při 

Dne 20. května začal 
poslední sled závodů at-
letického víceboje, kte-
rého se opět zúčastnily 
děti  chornického „So-
kola“. Tato první soutěž 
se konala v Moravské 
Třebové, kde se z celé-
ho okresu sjelo pouze 
27 dětí. Naše početná 
výprava 15 dětí tvořila 
více jak polovinu všech 
zúčastněných. Celý závod se tak nesl v přátel-
ském duchu. Do krajského kola pořádaného 
v Pardubicích 25. května postoupilo 12 na-
šich dětí. Počasí nám přálo a děti si závod 
užily. Na tohle kolo opět navazovalo kolo re-
publikové, kam se probojovali Aneta Elnero-
vá z 1. místa, Aneta a Sára Zezulovi a Adam 
Machálek ze 4. míst ve své kategorii. Dalšími, 
kteří závod absolvovali, byli Lucie Sladká (6. 
místo), Hana Písková (11. místo), Eva Vyrou-
balová (14. místo), Martin Elner (11. místo), 
Kristián Sekeréš (12. místo), František Ma-
cháček (14. místo) a Jiří Goš (6. místo).
Republiková soutěž se uskutečnila ve Staré 
Boleslavi – Houšťce 8. června. Závodit se na-
konec vydali pouze Aneta Elnerová a Adam 
Machálek. Na soutěži takové úrovně byli oba 
poprvé a setkali se tu s velkou konkurencí. 
Navíc ještě došlo k menším úpravám u někte-
rých disciplín, na které naši závodníci nebyli 

nichž byli velmi úspěšní. Během Tělovýchov-
né akademie nás nechali nahlédnout do své-
ho umění a předvedli nám, jak se cvičí na 
prostných, kladině, švédské bedně,….  
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravě Dětského 
dne a Tělovýchovné akademie: Obec Chor-
nice, TJ Sokol Chornice, MS Jezevec Chor-
nice, Klub přátel rybolovu Chornice, Český 
červený kříž, Dohlížecí výbor Jednoty, a také 
všem dobrovolníkům z řad našich spoluobča-
nů, kteří nám pomohli zabezpečit soutěže pro 
děti.

Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová

připraveni. To vše se pak 
odrazilo na jejich výsled-
cích. Aneta Elnerová se 
umístila na krásném 21. 
místě a Adam Machálek 
na 22. místě. K jejich do-
saženým výsledkům jim 
gratulujeme. 
Nakonec bych ještě ráda 
poděkovala panu Elnero-
vi za odvoz dětí na sou-
těž, protože bez pomoci 

rodičů bychom se některých sportovních klá-
ní nemohli ani účastnit.

Za TJ Sokol Chornice Bc. Ilona Vašíčková

Pohádkový večer 
v MŠ Chornice

Na rozloučení s předškoláky jsme uspořáda-
li večer s pohádkou Sněhurka a 9 trpaslíků, 
kterého se zúčastnily i rodiče. Nejdříve si děti 
vyslechly upravenou pohádku O Sněhurce 
a potom se mávnutím kouzelné hůlky všich-
ni proměnili v malé i velké trpaslíky, kteří se 
zapojili do plnění vědomostních, pohybových 
a rozumových úkolů. Na závěr večera jsme se 
vydali společně hledat spící Sněhurku s ukry-
tým pokladem.
Během společné akce se opékaly párky, usku-
tečnila se hostina v MŠ, diskotéka a děti obdr-
žely na rozloučenou malou pozornost.

Ivana Melková, uč. MŠ

Ulice Trnavská – 
rekonstrukce vodovodu

Ve spojitosti s opravou ulice Trnavské, pro-
běhne mimo jiné i rekonstrukce vodovodního 
řadu. Protože  je tento vodovodní řad přivadě-
čem pitné vody pro celé Chornice, bude při 
jeho výměně docházet k občasnému přerušení 
dodávky vody v celé obci. To se bude stávat při 
propojování vyměňovaného úseku vodovodní-
ho potrubí, takzvaným suchovodem. Ten bude 
daný úsek obtékat a po dobu výměny zajišťo-
vat vodu pro obec. O odstávkách vody budeme 
informovat prostřednictvím místního rozhlasu 
a kabelové televize. Předem se omlouváme za 
toto občasné omezení a žádáme o shovívavost.

Jiří Smékal, starosta obce

SDH Chornice pořádá v sobotu 7. září 2013

SRAZ OSNIČKÁŘŮ
O putovní pohár starosty obce Chornice

Program:
13:00–13:30 sraz účastníků
13:30–14:00 nástup a losování startovních čísel
14:00–17:30 začátek a průběh soutěže
17:30–18:00  vyhodnocení soutěže a předávání 

pohárů
18:00–24:00 volná zábava
Po celé odpoledne i večer bohaté občerstvení 
zajištěno. Soutěž proběhne dle směrnic hasič-
ských soutěží. Zvou Hasiči Chornice

Kontakt: Ševčík Milan, 736 442 028
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Mateřská škola – průběh prací

Kanalizace a čistička odpadních vod

Po měsíci probíhajících prací na rekonstrukci 
mateřské školy v Chornicích, jsme si udělali ma-
lou inventuru toho, co je již uděláno.  Není toho 
málo a pracovníci dodavatelských firem Vodo-
hospodářská stavební s.r.o. a Tenet s.r.o. si za-
slouží uznání. Objekt je již z velké části zatep-
len a omítnut,  jsou vyměněna všechna okna 
i venkovní dveře,  je nainstalováno nové ústřed-

Obec Chornice ukončila po prvním nezdaře-
ném pokusu, nové výběrové řízení na dodava-
tele splaškové kanalizace a čistírny odpadních 
vod. Z dvaceti jedna  přihlášených uchazečů, se 
vítězem stalo sdružení firem Merit Bau a Zepris 
Pardubice.  Celkové náklady stavby byly vyčís-
leny částkou 18.400.000,- Kč bez DPH.  Za to 
bude zbudována nová čistírna odpadních vod 
a splašková kanalizace, která propojí stávající 
kanalizaci v části obce u nádraží a ulic U hřiš-
tě a Sluneční. Nově bude zbudována kanalizace 
v ulici Nádražní (od Trnavské křižovatky), ulici 
Na písku (včetně konce ul. Biskupické) a v ulici 
Mlýnské. Na tento systém bude napojena i nově 
budovaná kanalizace v ulici Trnavské, která se 
provádí v souvislosti s rekonstrukcí silnice.  Ná-
klady na tuto stavbu pokryje z 90% dotace, 
kterou jsme získali prostřednictvím Státního 
zemědělského a intervenčního fondu. Součás-
tí nové kanalizace budou i kanalizační přípojky 

ní topení a připravuje se kotelna. Na zahradě 
školky nám vyrostla vrtná souprava, která vy-
hloubila už první ze čtyř plánovaných studní. 
Ještě je třeba dokončit opravy vnitřních omítek, 
vymalovat, položit nové podlahy a samozřejmě 
vygruntovat.  Doufejme, že stihneme naše děti 
se začátkem školního roku,  přivítat v novém.

Jiří Smékal, starosta obce

k jednotlivým domácnostem. Ty budou po ve-
řejných pozemcích hrazeny z dotace a na hra-
nici veřejného a soukromého pozemku, budou 
ukončeny revizní šachtou.  Kanalizační přípojky 
vedené dál po soukromých pozemcích majitelů 
připojovaných domácností, dostanou podporu 
od obce. O této podpoře jednalo zastupitelstvo 
obce, které  rozhodlo tak, že domácnostem, kte-
ré se připojí na novou kanalizaci, budou pro-
placeny prokazatelné náklady na nákup potřeb-
ného materiálu ve výši 200,- Kč za jeden běžný 
metr a náklady spojené s případným vyřízením 
stavebního povolení ve výši 500,- Kč. Domác-
nostem, které jsou již dnes napojeny na kana-
lizaci, zejména v ulicích Nádražní, Medříkově 
a Sluneční, budou rovněž proplaceny náklady 
na nákup materiálu  ve výši 200,- Kč,  za úče-
lem přímého napojení domácnosti. To zname-
ná, že do kanalizace má být odvedena splašková 
voda bez předchozího předčištění v septiku. Žá-
dáme proto občany, kterých se stavba týká, aby 
pečlivě uvážili, ke kterému místu jejich nemo-
vitosti má být kanalizační přípojka vyvedena.

Jiří Smékal, starosta obce.

PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
paní Navrátilová

ve čtvrtek 8. srpna 2013 
od 10:00 do 15:00 hod.
a v neděli 11. srpna 2013  
od 8:00 do 15:00 hodin 
v Kulturním domě v Chornicích.
Akce: sleva 50 % po oba dny

Zahájení fotbalové soutěže v Chornicích a Pouťová zábava
Dne 10. 8. 2013, to znamená na pouťovou 
sobotu ,zahájí chorničtí muži fotbalovou 
sezonu 2013/2014. Prvním soupeřem ve III. 
třídě jim bude mužstvo Linhartice B. Předzá-
pas od 13:30 hod. obstarají dorostenci přá-

telským utkáním. Zápas mužů má výkop od 
17:00, po oba zápasy bude pro příznivce fot-
balu připraveno bohaté občerstvení.
Kančí guláš,zvěřinové klobásy, pečený divo-
čák a samozřejmě točená Černá Hora.

Tradiční pouťová zábava začíná od 20:00, 
hudbu obstará skupina ABC Boskovice.
Vstup na tuto zábavu je zdarma.
Na pouťovou sobotu zve TJ Sokol Chornice 

Zdeněk Štefl

Kinematograf 
bratří Čadíků

Jak jsme již předeslali v posledním čísle 
zpravodaje, navštíví Chornice opět Kine-
matograf bratří Čadíků. Akce proběhne od 
pátku 23.srpna do pondělí 26. srpna v are-
álu na hřišti a promítat se bude takto:
pátek - Signál
sobota -  Okresní přebor - Poslední 

zápas Pepika Hnátka
neděle - Probudím se včera
pondělí - Perfect Days
Promítat se bude vždy po setmění, okolo 
21,00 hodiny. Zdárný průběh akce doplní 
nabídka chutného občerstvení, které jako 
obyčejně zajistí naši rybáři. S prodejem ob-
čerstvení se bude začínat již po 18,00 ho-
dině. Všichni jsou srdečně zváni.

Jiří Smékal, starosta obce

Základní organizace  
Českého svazu chovatelů 
Chornice
pořádá ve dnech 
10.-11. srpna 2013
„o Chornické pouti“

5. ročník soutěžní výstavy 
králíků a holubů 

Výstava bude pro veřejnost otevřena 
v zahradě JEDNOTY Chornice  
v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin 
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin.
OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO !!!
(kotlíkový guláš, kuřecí maso, špízy,
klobásy s udírny, točené pivo,…)

K návštěvě výstavy Vás zvou 
chovatelé z Chornic
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Obec Jaroměřice

Tradiční „Kýbl-cup“ je již dospělý

Oslavy 300 let od založení jaroměřické Kalvárie pokračují

Letní aranžování s ing. Danou Sobotkovou a keramičkou Věrou Coufalovou

Módní přehlídka a výstava oděvů, vitráží výtvarnice 
Ivany Škrancové a obrazů Lucie Wrbové

Letos 13. července proběhl na hřišti v Novém Dvo-
ře „za kapličkou“ další v pořadí již osmnáctý roč-
ník pohárových soutěží „O pohár starosty obce 
Jaroměřice“ a „Kýbl-cup“. I když účast nebyla ni-
kterak veliká, přivítali jsme mezi námi vzácného 
hosta – poslance Parlamentu ČR pana Václava Ne-

něných kulturních památek. Osud Kalvárie ležel na 
srdci nejen duchovním, ale také místním věřícím, 
a tak byl roku 2003 založen Nadační fond poutního 
místa Kalvárie v Jaroměřicích. Také díky nemalým 
příspěvkům od státu a Pardubického kraje mohou 
letošní oslavy probíhat ve zrekonstruovaném areá-
lu poutního místa. Dosavadní program již byl více 
než bohatý a kromě koncertu a lidových misií tu 
proběhly mše za účasti hostů. V květnu bylo na 
Kalvárii uspořádáno historické sympozium o Kal-
várii za účasti odborníků a prozatímním vrcholem 
oslav byla pouť ve dnech 18.-19. května, během níž 

Michal Schuster
Celý rok 2013 je ve znamení oslav 300letého vý-
ročí od posvěcení jaroměřického chrámu Povýšení 
svatého Kříže, který je centrem zdejšího slavného 
poutního místa, jež je spolu s farností ve správě 
řádu pasionistů. Ti přišli do Jaroměřic nedlouho po 
pádu komunistického režimu roku 1994. Usazení 
tohoto řádu na Kalvárii není jistě náhodné, neboť 
jeho oficiální název zní Společenství utrpení Ježíše 
Krista (Congregatio Passionis) a má tedy k místu 
zasvěcenému právě jeho utrpení velice blízko. S je-
jich příchodem došlo také k opětovnému zpřístup-
nění poutního místa nejen pro věřící, ale také pro 
turisty ze všech koutů České republiky. Důležitým 
počinem se však nepochybně stala také rekonstruk-
ce poutního areálu, která byla více než žádoucí. Pře-
devším kostel Povýšení sv. Kříže s okolním nádvo-
řím byl ve špatném stavu, ačkoliv byl již od roku 
1958 spolu s farou a dalšími významnými jaromě-
řickými památkami zapsán na seznam státem chrá-

Po šesti letech opět přijela na pozvání do Jaroměřic 
paní ing. Sobotková, aby se  připomněla, že v Linhar-
ticích stále tvoří a pracuje. Svým vystupováním velice 
skromná a nenápadná, ale výslednými aranžmá let-
ních kytek je zručná a zkušená floristka. 
Využila do vazeb většinu kytek ze své zahrady. Na 
přízdobu jí vhodně posloužily i “plevelnaté “ rost-
linky, které v celkové vazbě nevypadaly  vůbec laci-
ně. Nikomu z přítomných by nenapadl přidružit ke 
kytce například kopr nebo ostružinomaliník - a jak 
jsme všechny obdivovaly celkový dojem!!!

Společenská rubrika 
SPOZ, srpen2013 

V tomto měsíci oslaví své významné narozeniny
Červinek Jaroslav
Mlčochová Milada
Beranová Květoslava
Vymětalová Marie
Krausová Ludmila
Všem jubilantům přejeme 
hodně zdraví a příjemnou 
rodinnou pohodu.

Jaroměřické spoluobčany opustila
Mgr. Soňa Rovnerová,
dlouholetá učitelka Základní školy Jaroměřice.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

ubauera, který společně se starostou obce panem 
Rostislavem Grulichem dekoroval  vítěze  jednotli-
vých soutěží.
Pohár starosty obce si odvezli Velké Opatovice (čas 
19,93), vítězem „Kýbl-cupu“ se stali borci z Uhřic.

Za SDH Jan Soural – starosta

mše celebrovali kardinál Miloslav Vlk, emeritní ar-
cibiskup pražský, a světící biskup Josef Hrdlička, 
rodák ze sousedních Velkých Opatovic. Tehdy byl 
také u poutního chrámu vztyčen a požehnán nový 
misijní kříž. Zmiňme ještě, že v polovině května 
byla veřejnosti představena nová publikace z pera 
M. Schustera s názvem „300 let Kalvárie v Jaromě-
řicích u Jevíčka“, kterou vydal Obecní úřad Jaromě-
řice za přispění Pardubického kraje a která je nyní 
volně k prodeji. Více nejen o dalším programu oslav 
lze nalézt na nové webové stránce Kalvárie: http://
www.kalvarie-rkf.jaromericeuj.cz/

Páteční podvečer 12. 7. 2013 přijela společně s aran-
žérkou i keramička. Paní Věra Coufalová je již veli-
ce vyhledávanou výtvarnicí, ale u nás byla poprvé. 
Zahradní keramika - lampy i vázy- nainstalovaly lin-
hartické výtvarnice již před vchod do výstavní míst-
nosti.
V průběhu vazačského umu krásné kytice byly po-
stupně vkládány do uměleckých váz rozličných tva-
rů.
Opravdu bylo na co koukat. Oběma dámám děkuje-
me za předvedení jejich šikovnosti.

Letní prázdninové dny jsme zahájili 5.7.2013 
v Centru života a podnikání přehlídkou letních 
oděvů, malovaných letovickou výtvarnicí Ivanou 
Škrancovou.
Její výtvarný styl, slučující se s přírodními mo-
tivy v jednoduchých detailech, které  tvoří zají-
mavý celek, se líbil nejen předvádějícím mane-
kýnkám, ale i hostům. Ušité modely především 
z bavlny a jiných přírodních materiálů si podle 
své fantazie dobarvuje, batikuje, dokresluje - pro-
stě kouzlí do velice originálních a zdařilých vý-
sledných kreací.
Návštěvnost, bohužel, opět odradila náhlá změ-
na počasí, ale módní přehlídka se nakonec ve 
dvoře mohla uskutečnit. Hudba skupiny Defekt 
navodila optimističtější náladu a kvalita prove-

www.jaromerice.cz

dení líbivých skladeb dodala odpoledni slavnost-
ní ráz.
Precizní sólové vystoupení mažoretky Martiny 
Mackerlové sklidilo zasloužený potlesk.
Touto událostí byla zahájena výstava předvede-
ných šatů, triček, tunik a velkých hedvábných 
šál. Výstavní místnost paní Škrancová doplnila 
navíc další svou tvorbou, a to skleněnými vitráže-
mi, jejichž zářivá barevnost rozjasnila střed síně. 
Drobné vitráže byly záhy prodány, ale ty větší 
obdivují hosté po celou dobu výstavy.
Současně jsou vystavovány i olejomalby mladé, 
velmi nadané výtvarnice Lucie Wrbové, která žije 
v nedalekých Chornicích. Jsme rádi, že moderní 
obrazy mohou vidět hosté výstavy i v Jaroměři-
cích až do 9. srpna v půjčovní době knihovny.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc srpen 2013
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti do 15ti let 
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ Registrace od 
28.6.2013, ukončení soutěže 31.8.2013
Podmínky soutěže:
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem návštěvy 
kulturní památky,  různého navštíveného  místa –infor-
mační centrum, OÚ,  kulturního představení, kina, di-
vadla, koncertu, knihovny–i jaroměřické, aj.(1 záznam ve 
vlastním deníčku-1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10ti otázka-
mi z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninového vý-
robku, obrázku (max. 10 bodů )
4. Záznam o přečtené knize (10 bodů)
Do 26. srpna, VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH
knihy, které doma přebývají nabídněte knihovně, jiným 
zájemcům, nebo posléze do humanitární sbírky. Manipu-
lační poplatek při koupi od 1,- do 5,-ti Kč.
8.7. - 9.8. VS, zpřístupněno v provozu knihovny
„Barevné léto“, prodejní výstava modelů a skleněných 
vitráží I. Škrancové a obrazů Lucie Wrbové
29.7.-2.8., VS, 1. termín
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ  s lektorkou ing. Ivou 
Vanžurovou 
3.8. sobota, 13.00 -17.00 h, VS
Malování na hedvábí s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
Prosím, potvrďte předběžný zájem v knihovně. Hedvábí si 
koupíte na místě. Cena kurzu 100,- Kč
Pokud bude zájem o malování na rámu, pokračování 
v neděli od 9 do 12 hod. 
Cenové podmínky stejné
4.8. neděle, 14.00 h, VS
Drátování (šperk) s Lenkou Dospivovou  z Prahy, vý-
tvarná dílna pro tvořivé ruce
Cena kurzu 100,- Kč + spotřebovaný materiál, prosím, po-

tvrďte zájem v knihovně 
5.-9.8. VS, 2. termín
LETNÍ  ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ  s lektorkou ing. Ivou 
Vanžurovou
pro případné zájemce (i začátečníky) jsou ještě 2 místa 
volná, zájem potvrďte v knihovně
7.8. středa, 14.00 hodin, dvůr, popř. zadní místnost ve 
dvoře
Astrohrádky pro děti 
malování, pohyb a tanec na astrologické téma, volná be-
seda o zvěrokruhu, vstupné 20,- Kč
Astrohrádky pro dospělé, 18.00 hodin, dvůr, popř. zadní 
místnost ve dvoře 
astrologická prognóza na 2.pololetí r. 2013, automatická 
kresba na citové  vztahy v rodině,
pastelky s sebou.  Vstupné 150,- Kč. Předběžný zájem, 
prosím, potvrďte v knihovně.
7.8. čtvrtek, 17.00 hodin, zadní místnost ve dvoře
Poradna ENERGY
10.8. sobota
Zájezd za památkami UNESCO - do Telče a Třeboně 
s průvodcem Janem Valíčkem
odjezd od zastávek ČSAD, Biskupice 6.20 h, Jaroměřice 
6.30 h, Jevíčko 6.40 h, návrat cca 21.00 h
předpokládaná cena 390,- Kč. Tento zájezd je již obsazen
Druhý nabízený termín 17.8. se uskuteční pouze 
v případě plně obsazeného autobusu.
12.-23. 8. dovolená v knihovně, v pátek 16.8. ote-
vřeno

Připravujeme:
1.9. neděle, 16.00 hodin, prostory dvora a výstavní síně
TÓNY BAREV,  zhudebňování obrazů malíře pana Petra 
Bernarda ve spolupráci s kapelou Staré železo. Poté vy-
stoupení jazzové kapely God bless jazz. Během programu 
prodej výrobků dětí ze Speciální ZŠ, MŠ a praktická školy 
Moravské Třebové. Vstupné dobrovolné 

8.9.neděle, 9.00h – 18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou, zahá-
jení 6.ročníku, začátečníci vítáni
Od 9.9. do 24.9. Příjem objednávek macešek a chry-
zantém ze zahradnictví p. Kohoutka 
z Vanovic, prodej 26.9.
14.-15.9. JAROMĚŘICKÁ POUŤ
Hlavní pouť – 300 LET OD POSVĚCENÍ CHRÁMU 
POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE na Kalvárii
14.9. v 17.00 h křížová cesta od dolního kostela na 
Kalvárii
        v 18.00 h mši sv.celebruje Mons.Jan Graubner, 
arcibiskup olomoucký, metropolita mor.
15.9. v 8.30 h mši sv.koncelebrují spolubratři pasionisté 
a správci Kalvárie
         v 10.30 h mši  sv. celebruje Mons.Dominik kar-
dinál Duka OP, metropolita a primas český
Ve výstavní síni CŽP výstava 
Významné rody a rodáci Jaroměřic.  Historické fotogra-
fie a dokumenty vítány       
Stálý týdenní rozpis:
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanousko-
vou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci 
nebo tel.: 724 288 524 
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin (27.7.–9.8. se necvičí)
Od září mohou vždy v pondělí cvičit maminky (popř. ta-
tínkové) s dětmipod vedením Mgr. Jany Kamené, která 
předcvičuje již delší dobu v Jaroměřicích pilátes. Váš zá-
jem potvrďte v knihovně.
Případné změny budou oznámeny
kontakty Obecní knihovna 546 604 183, 
461 325 300, 776 552 246
knihovnajaromerice@centrum.cz,  www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

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

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

ního zasedání
3. hospodaření obce za leden - červen 2013
4. Rozpočtové opatření č. 5 – příjmy i výdaje se na-

vyšují o 230 828 Kč 
5. nájemní smlouvu s MUDr. Ludmilou Prchalovou 

na nebytové prostory v zadním traktu budovy 
čp. 118 (garáž a skladové prostory), nájemné 
činí 10 000 Kč měsíčně

6. navýšení rozpočtu ZŠ  o částku 190 000 Kč 
v souvislosti s rekonstrukcí budovy ZŠ

7. nákup 2 ks protipožárních skříní určených na 
uložení archiválií Obecního úřadu

8. žádost Mgr. Marcely Langerové – věnovat dřevo 
na ekologický projekt dle zápisu

9. udělení čísla popisného 456 domu stojícímu na 
parcele 185/2

10. prodej pozemku p.č. 166/25 o výměře 700 m2 
na výstavbu rodinného domu panu Petru Bam-
buškovi, prodejní cena stanovena na 105 000 Kč

11. prodej pozemku p.č. 166/29 o výměře 1 034 m2 
na výstavbu rodinného domu manželů Janu 
a Miroslavě Oslizlým, prodejní cena stanovena 
na 155 100 Kč

33. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 10. 7. 2013 
12. zapojení obecní knihovny do realizace projektu  

„Nezapomeňte (se) vrátit“, obec bude spolufinan-
covat realizaci projektu podílem ve výši 8 700 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
13. informace o postupu rekonstrukce budovy ZŠ
14. cenovou nabídku společnosti BUTINOVA Jih-

lava  na opravu místní komunikace v lokalitě 
„Za Tvrzí“

15. Osvědčení společnosti EKOKOM 
16. o úspoře emisí v souvislosti se systémem tří-

děného sběru a recyklace využitelných složek 
komunálního odpadu

17. žádost paní Zdeny Tillerové o finanční příspě-
vek souboru lidových tanců Věneček na dopra-
vu a vystoupení

18. připomínku p. Ing. Illeho o parkování náklad-
ních automobilů firmy Rabbit ve středu obce

Zastupitelstvo obce ukládá:
19. starostovi obce podepsat  kupní smlouvu s pa-

nem Petrem Bambuškem dle zápisu
20. starostovi obce podepsat kupní smlouvu s man-

želi Oslizlými dle zápisu
21. starostovi obce zajistit cenovou nabídku na zho-

tovení povrchu opravované místní komunika-
ce na „Čtvrtničkách“ a stav vodovodního řadu 
a kanalizace v ulici k Šobáňovým

22. starostovi obce projednat s vedením firmy Ra-
bbit problém s parkováním nákladních automo-
bilů ve středu obce

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Pexesový turnaj
Příjemnou záměnou návštěvy aquaparků, kou-
pališť a bazénů v tropických dnech byla účast 
20dětí na tradičním dopoledním Pexesovém tur-
naji ve čtvrtek 25. července 2013 ve výstavní síni 
CŽP.
Děti byly rozděleny do tří věkových kategorií, 
mohly si samy vybrat z nabídky mnoha druhů 
této oblíbené hry. Ti nejstarší zvolili Pexetrio 
s vyšší náročností. V průběhu her se jaroměřické 
děti seznamují s prázdninovými hosty a navazují 
nová kamarádství.
Z předškoláků byl nejúspěšnější Jonáš Plachý, 
z 1.–3.tř. zabodovala nejlépe Anetka Valášková, 
ze 4.–5.tř. zvítězila Veronika Stodolová. Z těch 
nejstarších zaznamenal největší počet výher Jan 
Soural.
Drobné odměny potěšily všechny účastníky a na-
víc na rozloučenou všichni si připili vystydlou 
čokoládou, jako děti v Bullerbynu. I tento turnaj 
příjemně ovlivnil návštěvu knihovny, protože si 
všichni vypůjčili knihu včetně oblíbených „dětí“ 
Astrid Lingrenové.

Poděkování
Diakonie Broumov děkuje jménem postižených 
letošními krutými povodněmi za věcné dary 
do humanitární sbírky. Opět se v Jaroměřicích 
shromáždilo velké množství prostředků, které 
zajisté našly uplatnění u potřebných.

Čilý pracovní ruch v Základní škole
Zatímco většina školních budov o prázdninách 
odpočívá nebo se pomaličku připravuje  na nový 
školní rok, ta naše nemá na žádný odpočinek čas. 
Prochází velkou rekonstrukcí, po které bude mít 
nejen nový kabát. V rámci energeticky úsporných 
opatření se v objektu vyměňují stará dřevěná okna 
za nová -  plastová a celá budova se zatepluje. 
Rekonstrukcí také procházejí rozvody vody do tříd, 
aby vyhověly náročným hygienickým požadavkům. 

A v neposlední řadě se opravy dočká i školní ku-
chyně, ve které se vymění staré vzduchotechnické 
zařízení za nové a školní jídelna dostane novou 
podlahovou krytinu.
Doufejme, že až se děti vrátí po prázdninách do 
zase krásnějšího prostředí školy, budou jejich stu-
dijní úspěchy alespoň částečně odpovídat vynalo-
ženému úsilí i finančním prostředkům. 

Mgr. Iveta Glocová
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PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách umístěných 
na Palackého náměstí. Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc.
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na autobusové zastávce 
na ulici K. H. Borovského v Jevíčku. Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc.

NOVĚ OTEVŘENO
Bazar nejen nábytku Jevíčko

v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)
Otevírací doba: St-Čt-Pá 11:00-17:00, So 9:00-12:00

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

Prodám slunný byt 2,5 + 1 
v Městečku Trnávce po částečné rekonstrukci. Vlastní plynové 

topení, plastová okna, plovoucí podlahy, satelit, wi-fi.
Více informací na tel.: 737 744 834.

 
 
 
 

                                                PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽPRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽEE   
 

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)  

 •  12:30 Městečko Trnávka (u prodejny K-plus) 
 •  13:00 Bělá u Jevíčka (u OÚ) 
 

Prodej 8. 8. 2013 stáří: cena: 
Kuřice černé, červené, kropenaté  12–18 týd.     120–180 Kč 
Kuřice bílé (nesou bílá vejce) 12–18 týd.     120–180 Kč 
Kotoutci 12–18 týd.     120–180 Kč 
KRŮTY DIVOKÉ NOVINKA 1–6 týd. 200–300 Kč 
(malé plemeno 5–6 kg, chutné tmavé maso, vhodné k chovu venku i k dalšímu rozmnožování) 
HOLOKRČKY NOVINKA 2–3 týd. 90–100 Kč 
(kvalitní maso téměř bez tuku, vhodné i na snášku vajec, velmi odolné, bezproblémový chov) 
PERLIČKY 10–12 týd. 170–190 Kč 
(jsou již odchované a dostatečně velké na to, aby mohli ven) 
 

Gallus Extra s. r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.: 731 701 331, po–pá 8–15 h! gallusextra@centrum.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).

  
  
  

ZZZLLLAAATTTNNNIIICCCTTTVVVÍÍÍ   NNNAAADDD   BBBUUUFFFEEETTTEEEMMM      
1. PATRO, Palackého nám. 341. PATRO, Palackého nám. 34 ,  Jevíčko,  Jevíčko   
--   MODERNÍ NOVÉ ZBOŽÍMODERNÍ NOVÉ ZBOŽÍ ,  ,  KVALITNÍ OPRAVY A KVALITNÍ OPRAVY A 

VÝROBVÝROB AA   ŠPERKŮ  DLE VAŠEHOŠPERKŮ  DLE VAŠEHO   PŘÁNÍ, PŘÁNÍ, AKCE 50 % AKCE 50 % --   

SLEVA HODINEK.SLEVA HODINEK.   

U NÁS NEJLEVNĚJI www.zlatnictvi.wbs.cz U NÁS NEJLEVNĚJI www.zlatnictvi.wbs.cz   


