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Prezidentské volby první kolo

Valná hromada SDH Jevíčko

Jevíčko na veletrhu Regiontour

TURISTICKÁ ROZHLEDNA KUMPERK
Zastupitelstvo Města Jevíčka schválilo na 
svém 27. zasedání zpracování projektové do-
kumentace turistické rozhledny Kumperk 
a podání žádosti o účelovou dotaci z Progra-
mu rozvoje venkova přes MAS Moravskotře-
bovsko a Jevíčsko, ops. 
Tomuto aktu předcházelo schválení strategie 
Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska o tu-
ristické zatraktivnění Malé Hané. Dlouho-
době se plánovala výstavba dvou rozhleden 
v naší oblasti. Jedna v Morav-
ské Třebové a druhá v oko-
lí Jevíčka. Celá problematika 
byla prokonzultována s Klu-
bem českých turistů a ti vy-
brali příhodná místa pro vý-
stavbu. V Moravské Třebové 
na vrcholu Pastvisko byla po-
stavena rozhledna Pastýřka. 
Slavnostní otevření proběhlo 
20. 6. 2009. V té době probí-
halo spolufinancování z Par-
dubického kraje, Regionu 
Moravskotřebovska a Jevíč-
ska a vlastních zdrojů. Celkové náklady na vý-
stavbu činily 2 mil Kč při výšce 27 m. Přípra-
vou projektu byl pověřen Ing. Antonín Olšina. 
Stejný podíl Regionu byl schválen i na roz-
hlednu v Jevíčku a činí 300 000 Kč. Od reali-
zace rozhledny v Moravské Třebové se změni-
la ekonomická situace a některé dotační tituly 
se neotvíraly. Pozitivní změnou bylo zahájení 
aktivní činnosti místní akční skupiny MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko, která nastarto-
vala možnosti čerpání evropských financí přes 
Ministerstvo zemědělství a SZIF. Díky svým 

programovým opatřením tak mohou občané 
a organizace čerpat dotace. Jedno z těch opat-
ření č. 6 s názvem Vítejte je přímo určeno na 
rekonstrukci a výstavbu rozhleden, kde ma-
ximální výše způsobilých výdajů činí 2 mili-
óny Kč.
Z těchto důvodů schválila rada města vypra-
cování studie technického řešení výstavby roz-
hledny. Studii v červnu roku 2012 vypracoval 
Ing. Antonín Olšina. Ta obsahuje situování 

objektu, rozhledové poměry, 
návrh základů, dřevěné kon-
strukce, ocelové konstrukce 
a investiční náklady. Rozhled-
na s výškou 24,1 m by měla 
stát na vrcholu Kumperku 
v nadmořské výšce 564 m. n. 
m., kde stával původní pozo-
rovací triangulační bod. Poze-
mek kolem vrcholu je v ma-
jetku Lesů české republiky, 
se kterými proběhlo jednání 
o možném odkupu parcely. 
Rozhledna by měla být začle-

něna do turistického značkování kraje. Jed-
nání proběhlo na veletrhu v Brně s možností 
napojení nejenom na Jevíčko, ale i Smolno, 
Bělou, Zadní Arnoštov a Mařín. Stejně tak 
se uvažuje o informačním propojením s Kar-
tografickým centrem ve Velkých Opatovicích 
a s rozhlednou v Moravské Třebové. Rozhled-
na by byla na ose jevíčská věž – rumpálová 
studna Mařín a hradisko. Samostatně by se 
řešila propagace v Turistickém informačním 
centru.

Ing. Roman Müller, starosta  
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MUDr. Jana Trčková
4.–8. 2. 2013 neordinuje

MUDr. Zuzana Šedrlová
dovolená od 11. 2. – 15. 2. 2013

Informace k projednání návrhu územního plánu města Jevíčko
Vážení spoluobčané,
územní plán města Jevíčko (dále jen „ÚP“) 
se dostal do další etapy jeho pořízení. Zatím 
bylo projednané a schválené zadání ÚP. Na zá-
kladě zadání projektant Ing. arch. Pavel Mu-
druňka zpracoval návrh ÚP a ten byl postup-
ně projednáván v radě města, stavební komisi 
a zastupitelstvu města.
Nyní je před námi etapa společného jedná-
ní o návrhu ÚP. Návrh ÚP se projednává 
za účasti pořizovatele (OVÚP MěÚ Moravská 
Třebová), dotčených orgánů a sousedních 
obcí na společném jednání tj. bez účasti ve-
řejnosti. 
V rámci společného jednání však může své 
připomínky uplatnit již také veřejnost v ter-
mínu do 28. 2. 2013 a to písemnou formou 
na adresu MěÚ Moravská Třebová, Ing. 
Soňa Elfmarková, Olomoucká 2, 571 01 
Moravská Třebová případně na adresu MěÚ 
Jevíčko, Mgr. Miroslav Šafář, Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko.
Návrh územního plánu města Jevíčko byl na 
úřední desce zveřejněn veřejnou vyhláškou 
dne 11. 1. 2013. Textová a výkresová část ÚP 
jsou v elektronické formě zveřejněny na webo-
vých stránkách města Jevíčko www.jevicko.
cz v odkazu Informace z radnice – Územní 
plán Jevíčko a také na webových stránkách 
města Moravská Třebová www.mtrebova.cz 

Výstava Nedokončená dálnice Vídeň – Brno – Vratislav
26. února, 16,00 hodin

Vyhodnocení soutěže Vánoční Jevíčko 2012

Muzeum Boskovicka ve spolupráci se Svazkem pro 
výstavbu rychlostní komunikace R43 a ve spolu-
práci s panem Tomášem Jandou připravuje  výsta-
vu mapující přípravu a výstavbu dálnice Vídeň – 

Brno – Vratislav v letech 1939–1942. Výstava bude 
věnována historii a společenským souvislostem 
této stavby. Součástí výstavy budou také informa-
ce a obrazový materiál k technickým podmínkám 

a technickým prostředkům výstavby  dálnice. Sou-
časné fotografie představí tuto dálnici jako součást 
dnešní krajiny. Vernisáž výstavy se v Muzeu Bos-
kovicka uskuteční dne 26. února 2013.

Pořadí soutěžících ve druhém ročníku soutěže 
Vánoční Jevíčko:
I. kategorie: Vánoční světelná výzdoba: 
1. místo Hana Staňková
2. místo Zdeněk Knoll
3. místo Jana Zemánková
 manželé Zatloukalovi

II. kategorie: Vánoční nesvětelná výzdoba:
1. místo Ing. Tereza Kalandrová
2. místo Magda Bubeníková
3. místo Renata Kosíková
Gratulujeme!

Mgr. Miroslav Šafář a TIC Jevíčko

v odkazu Rozvoj – Strategické rozvojové 
dokumenty – Území plány obcí. V tištěné 
formě je ÚP k nahlédnutí na Městském úřadě 
v Jevíčku – kanceláři místostarosty, případně 
kanceláři stavebního úřadu a také na Měst-
ském úřadě v Moravské Třebové v kanceláři 
OVÚP u Ing. Elfmarkové.

Po ukončení společného projednání je nut-
né posouzení návrhu ÚP krajským úřa-
dem. Pokud tato část proběhne úspěšně, 
navazuje část projednání za účasti veřej-
nosti.

Mgr. Miroslav Šafář



3Únor 2013Měsíčník města Jevíčka ZPRÁVY Z RADNICE

www.jevicko.cz

 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 27. 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 27. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

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

Doba konání: 
13. 2. 2013 od 16:00 hod.

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 zastupitel-
stva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Zpráva komise stavební
 7) Zpráva komise životního prostředí
 8) Korespondence, různé
 9) Diskuse
10) Usnesení

V Jevíčku dne 24. 1. 2013
Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 25. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 12. prosince 2012
25/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Marta Po-

csaiová, Ing. František Bušina, Mgr. Mi-
loslav Parolek,

b) program zasedání,

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 
2012 č. 6,

d) rozpočet Města Jevíčko na rok 2013,

e) podporu výzvy „Zastavte dokončení II. 
fáze reformy veřejné správy“,

f) rozpočet sociálního fondu města Jevíčka 
na rok 2013 ve výši 378.000 Kč,

g) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
5/2012/321 a provedení víceprací při 
akci „Výměna parketové podlahy synago-
ga Jevíčko“ firmou MOLAT, spol. s r. o., 
Velké Opatovice v celkové částce 174.719 
Kč vč. DPH,

h) směnnou smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Pozemkovým fondem ČR na smě-
ně pozemku p. č. 4128/2 za pozemek p. 
č. 5359/3, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,

i) začlenění akce „Oprava atletického ová-
lu hřiště gymnázia“ do seznamu pláno-
vaných investičních akcí v Jevíčku v roce 
2013,

25/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava 
Zezulu a Pavlu Konečnou,

25/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) informace o plánovaných investičních 

a neinvestičních akcích v Jevíčku v roce 
2013,

b) zpráva o činnosti kontrolního výboru za 
období 6.–11. 2012, 

c) zápis z pracovního jednání zastupite-
lů k projednání návrhu územního plá-
nu Města Jevíčko, které se konalo dne 
27. 11. 2012,

d) plán práce RM a ZM na rok 2013,

e) informace o rozhodnutí MMR o potvrzení 
usnesení KrÚ Pk č. j. KrÚ-36065/2012/
OMSŘ/Kš ze dne 27. 6. 2012, proti které-
mu bylo podáno odvolání ve věci „Bioply-
nová stanice 0,6 MW, Jevíčko“. V dané 
věci bude i nadále rozhodovat MěÚ Mo-
ravská Třebová, OVUP tak, jak rozhodl 
KrÚ Pk,

f) pozvánka starosty k novoročnímu pří-
pitku, který se uskuteční 31. 12. 2012 
v 18:00 hodin před budovou MěÚ Jevíč-
ko,

25/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :
a) investičního technika, aby v případě 

vzniklých víceprací na investičních ak-
cích města bezodkladně informoval čle-
ny RM a ZM, kteří rozhodnou o dalším 
postupu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Usnesení z 26. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 16. ledna 2013

26/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Fin-
sterle, Stanislav Dokoupil, Mgr. Jiří Ja-
neček,

b) program zasedání,

c) přílohu č. 7 ke Směrnici o cestovních ná-
hradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 
Sb., a vyhlášky MPSV č. 472/2012 Sb.,

d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 
2012 č. 7,

e) výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Výměna serveru 

MÚ Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podala firma OR-CZ, spol. s r. o., 
Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová 
za částku 415.657 Kč vč. DPH,

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou OR-CZ, spol. s r. o., 
Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová 
k provedení akce: „Výměna serveru MÚ 
Jevíčko“ za částku 415.657 Kč vč. DPH,

g) prodej pozemku p. č. 4241/18 (19 m2) – 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí An-
tonínu Machálkovi, Brněnská 762, 569 43 
Jevíčko za cenu 5.000 Kč/pozemek, cel-
kem 5.000 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Antonínem Machálkem na prodej pozem-
ku p. č. 4241/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

h) prodej pozemků p. č. 4241/23 (19 m2) a p. 
č. 4241/24 (19 m2), oba orná půda v k.ú. 
Jevíčko-předměstí Milanu Svitákovi, Te-
hovská 1408/31, 100 00 Praha 10 za cenu 
5.000 Kč/pozemek, celkem 10.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a Milanem Svitá-
kem na prodej pozemků p. č. 4241/23 a p. 
č. 4241/24 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

i) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 
512537 – „Protipovodňový výstražný sys-
tém města Jevíčko“, ze dne 3. 12. 2012 
mezi Městem Jevíčko a Mopos Commu-
nications, a. s., Rokycanova 2798, 530 02 
Pardubice, který upravuje čl. III., odst. 1 
v důsledku změny zákonné sazby DPH. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění,
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Policejní zprávy únor 2013
22. 1. 2013 Brusiči nožů opět na scéně – 
Buďte obezřetní!  
Brusiči nožů okradli seniorku. Letos jde 
o první případ, jehož obětí se stal právě dů-
věřivý senior. Brusiči nožů zavítali na Mo-
ravskotřebovsko. Přesněji se pohybovali 
v obci Křenov mezi 11:30–12:00 hodinou. Po-
stupně dva muže a jednu ženu vpus-
tila do svého příbytku 82letá žena. 
Službu v podobě broušení nožů 
skutečně skupinka provedla, ale 
z domu si odnesla ještě něco. Bylo 
to několik desítek tisíc korun. To 
ovšem seniorka zjistila až po jejich 
odchodu. Moravskotřebovští policis-
té jednak varují veřejnost před podobnými 
praktikami podnikavých občanů a po pacha-
telích krádeže pátrají.
Hledáme dva muže výšky asi 165 centimet-
rů ve věku kolem 40 let. Žena byla vysoká 

asi 180 centimetrů, měla světlé vlasy a přes 
hlavu kapuci. Tyto osoby do obce přijely zřej-
mě v osobním motorovém vozidle dosud neu-
přesněné barvy a typu. 
Pokud i u vašich dveří zazvoní lidé, kteří bu-
dou nabízet jakékoli služby, nevpouštějte je 
do svého domu! Úmysly cizích osob bohužel 

nemusí být tak čisté, jak se na první 
pohled může zdát. Pokud ale vám 

neznámé osoby trvají na vpuště-
ní do vašeho soukromí, zbystřete 
a okamžitě volejte policii!  Stačí 
vytočit linku 158.

V loňském roce jsme podobných 
případů na Svitavsku zaznamenali 18. 

V osmnácti případech pod různými legenda-
mi byli na Svitavsku nejprve osloveni, posléze 
okradeni senioři. Ti přišli mnohdy o své celo-
životní úspory. Zlodějům tak v rukou skončily 
nemalé finanční obnosy.

Usnesení z 61. schůze 
Rady města Jevíčka
7. ledna 2013

1/61 Rada schvaluje vyvedení účetní část-
ky 145.337,70 Kč z rozestavěných investic za 
projekt na bytové jednotky u č. p. 263 na ul. 
Okružní II z důvodu prodeje. Částka bude zaúč-
tována do nákladů z důvodu, že projekt již nemá 
využití,
2/61 Rada schvaluje vyhlášení výběrové-
ho řízení na akci: „Stavební úpravy bytu číslo 
3, M. Mikuláše 551, 4. NP vpravo Jevíčko“ a se-
znam firem, které budou obeslány v rámci VŘ 
dle zápisu,
3/61 Rada schvaluje členy hodnotící ko-
mise pro výběrové řízení na akci: „Stavební 
úpravy bytu číslo 3, M. Mikuláše 551, 4. NP 
vpravo  Jevíčko“ dle zápisu,
4/61 Rada schvaluje pronájem nebytové-
ho prostoru ve II. NP budovy na ul. Kostelní 41 
žadatelům dle zápisu za cenu 3.035 Kč/měsíc, 
5/61 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
Synagogy pro pěvecký sbor Cantilo k uspořádá-
ní 3. ročníku přehlídky pěveckých sborů Okolo 
Jevíčka,
6/61 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici Soudní 51 
do 31. 12. 2013 žadateli dle zápisu,
7/61 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytových prostor na Komenského ná-
městí 167 do 31. 12. 2013 žadatelce dle zápisu, 
8/61 Rada schvaluje poskytnutí věcného 
daru pro ZŠ Jevíčko do soutěže o ceny XIII. ple-
su Základní školy Jevíčko do 1.000 Kč, 
9/61 Rada schvaluje poskytnutí věcného 
daru pro Gymnázium Jevíčko do soutěže o ceny 
na ples Gymnázia Jevíčko do 1.000 Kč,
10/61 Rada schvaluje poskytnutí věcného 
daru pro SDH Jevíčko do soutěže o ceny na ha-
sičský ples do 1.000 Kč,
11/61 Rada pověřuje IT zajištěním opravy 
dopravního značení na ul. Dolní Farní a prově-
řením osvětlení uvedené ulice,
12/61 Rada pověřuje správce sítě zajiště-
ním technického řešení napojení hlavního PC 
v TIC Jevíčko na poskytovatele internetu For-
tech Litomyšl ze stávající sítě,

j) výsledek výběrového řízení na akci „Sta-
vební úpravy bytu č. 3, M. Mikuláše 551, 
4. NP vpravo, Jevíčko“, ve kterém nejvý-
hodnější nabídku podala firma Kamil Pit-
ner, Horní Štěpánov 362, 798 47 Horní 
Štěpánov za částku 277.795 Kč bez DPH,

k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Kamil Pitner, Horní Ště-
pánov 362, 798 47 Horní Štěpánov, na 
akci „Stavební úpravy bytu č. 3, M. Miku-
láše 551, 4. NP vpravo, Jevíčko“ za část-
ku 277.795 Kč bez DPH z rozpočtu PBH,

l) maximální náklady na organizaci a zajiš-
tění VII. městského plesu, který se usku-
teční dne 16. 2. 2013, ve výši 60.000 Kč,

m) zpracování projektové dokumentace tu-
ristické rozhledny Kumperk a podání 
žádosti o účelovou dotaci z Programu 
rozvoje venkova přes MAS Moravskotře-
bovsko a Jevíčsko, o. p. s.,

26/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, 
dipl. um. a Mgr. Miloslava Parolka,

26/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) souhrnný přehled obdržených dotací 

a grantů za rok 2012,

b) zápisy o výsledcích kontrol provedených 
členy kontrolního výboru s vyjádřením 
kontrolovaného subjektu.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

13/61 Rada schvaluje přidělení bytu č. 5 
na ul. Růžová 83 o velikosti 2 + kk a bytu č. 4 
na ul. Svitavská 838 (DPS) o velikosti 1 + 1 ža-
datelkám dle zápisu na doporučení komise byto-
vé a sociální,
14/61 Rada schvaluje úhradu členského 
příspěvku Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R 43 v částce 2.900 Kč,
15/61 Rada schvaluje uskutečnění divadel-
ního představení „Naši furianti“, které sehraje 
divadelní soubor z Velkých Opatovic dne 27. 1. 
2013,
16/61 Rada schvaluje výsledky soutěže 
„Vánoční Jevíčko 2012“ v kategoriích světelná 
a nesvětelná vánoční výzdoba dle přílohy zápisu,
17/61 Rada schvaluje CN firmy Art rekla-
ma, s. r. o., Letovice na výměnu a aktualizaci 
informační tabule U Zámečku za částku 10.960 
Kč bez DPH,
18/61 Rada schvaluje záměr prodeje byto-
vých jednotek v bytovém domě K. H. Borovské-
ho 475 (476) dle zápisu, 
19/61 Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním dalších informací k možnosti převodu části 
pozemku p. č. 66/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí 

od Židovské obce v Praze s termínem do 28. 1. 
2013,
20/61 Rada schvaluje přidělení finanční 
odměny členům JSDH Jevíčko, kteří se nejvyšší 
měrou podílejí na výjezdech a zásazích dle přílo-
hy zápisu,
21/61 Rada pověřuje vedoucí PBH zajiště-
ním CN k úpravě stávající ordinace MUDr. Orne-
ra  na ul. K. H. Borovského 586 s termínem do 
28. 1. 2013,
22/61 Rada schvaluje pronájem nebytové-
ho prostoru v přízemí budovy na ul. Barvířská 
560 žadatelce dle zápisu za cenu 100 Kč/měsíc,
23/61 Rada schvaluje úhradu finančních 
prostředků za dopravu a občerstvení účastníků 
akce „Koncert žákovského symfonického orches-
tru ZUŠ Letovice“ v rámci Tříkrálového koncer-
tu do částky 5.000 Kč vč. DPH,
24/61 Rada pověřuje IT zajištěním opravy 
propadeného chodníku na ul. Třebovská před č. 
p. 268 s termínem do 7. 2. 2013.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Cenu za 1. místo v II. kategorii (6. - 7. ročník) lite-
rární soutěže Pardubické střípky převzal v Domě 
hudby v Pardubicích z rukou Mgr. M. Marboe, 
předsedkyně Střediska východočeských spisovate-
lů, Petr Veselka, žák Základní školy Jevíčko. Do 
literární soutěže, s kterou se žáci seznámili v ho-
dině mediální výchovy, bylo zasláno z různých 
škol nejen Pardubického kraje 75 literárních pra-
cí.  Šest literárních dílek patřilo žákům naší školy. 
Napsat příběh na téma Na návštěvě u Perštejnů 

ŠKOLY

Úspěch v literární soutěži

Vánoční hrátky aneb Dárky na poslední chvíli
Znáte to – Vánoce za dveř-
mi a vy ještě sháníte posled-
ní drobnosti, kterými byste 
udělali radost svým blízkým. 
U studentů z Gymnázia v Je-
víčku to platí dvakrát tolik 
a proto se jim profesorský 
sbor snaží každý rok vyjít 
vstříc a uspořádá Vánoční 
dílnu. Letos ovšem udělali 
změnu a pozvali širokou ve-
řejnost. 
Už od vchodu gymnázia byly 
slyšet melodie známých ko-
led, a jak jste stoupali výše 
a výše, mohli byste jít i po 
čichu a našli byste obrovský 
hrnec ovocného punče. Rozhlédnete se na 
obě strany a všude jsou stolky. Každý z nich 
nabízí výrobu nějaké drobnosti. Od svícín-

Zážitek 
z baletního 
představení

Dne 21. 1. 2013 navštívili žáci tanečního 
oboru ze ZUŠ Jevíčko Moravské divadlo 
v Olomouci. Měli možnost zhlédnout ba-
letní pohádku od Petra Iljiče Čajkovského 
Louskáček. Balet ukrýval nádherný příběh, 
který všechny dojal a pohltil. Pohádkovou 
atmosféru dodaly účinkující děti. Diváci 
mohli obdivovat profesionální výkon všech 
tanečníků. K tanečnímu vystoupení hrál 
živý orchestr. Veliké díky patři pedagogické-
mu dohledu, a to Aleně Dosedlové, Dušanu 
Pávkovi, Kateřině Konečné a Kamile Pávko-
vé. Představení ve všech zanechalo nádher-
ný pocit a klid na srdci. 

Natálie Finsterlová,  
Natálie Jirglová

dent, který rád pomůže, pora-
dí a navíc i pobaví. Pokud vás 
přepadne hlad, můžete si na-
zdobit perníček a ihned nasy-
tit prázdný žaludek. No není 
tohle pohádka?
Celá dílna proběhla v úžasné 
atmosféře, za níž je potřeba 
poděkoval hlavně paní pro-
fesorce Janečkové a Sedláč-
kové, které celou akci zorga-
nizovaly, a všem ochotných 
a šikovným studentům, kteří 
se podíleli. Všichni doufáme, 
že se tato akce zapíše do po-
vědomí lidí a že se příští rok 
může naše gymnázium těšit 

ještě větší účasti než letos.
Nikola Weiglová, 4. B

Foto Daniel Cigánek, 4. B

nebylo jistě snadné, a proto děkujeme za reprezen-
taci školy i Janu Haderovi, Klárce Mrvové, Marti-
nu Hrubému, Veronice Culíkové a Zdeňce Maue-
rové a věříme, že je osloví další literární soutěž 
tentokrát na téma Klikaté cesty písma. Mediál-
ní výchova a literární kroužek připravují na mě-
síc březen literární odpoledne, kde se představí 
úspěšní recitátoři a redakce školního časopisu na-
bídne sborník literárních prací žáků naší školy. 

Mgr. Jiřina Finsterlová

ků, přes brože, papírové krabičky, dárkové 
taštičky, dekorační předměty až po náušnice 
a fimo. U každého stolku byl jako bonus stu-
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Dělají čest městu Jevíčko...
Úvodem si dovoluji seznámit veřejnost se změ-
nou herních prostor TJ SK Pinec Jevíčko.  
Od 1. 1. 2013 sídlíme, trénujeme a hrajeme 
opět v ZŠ Jevíčko U Zámečku.
Tréninkové časy: Pondělí:  15,00-17,00 hod.
 Středa:  13,30-14,30 hod.
 Čtvrtek:  16,30-18,00 hod.
 Pátek:   18,30-20,00 hod.
Samozřejmě stále běží projekt Školičky stol-
ního tenisu – pro velký zájem byli mladí zá-
jemci rozděleni do dvou skupin, které se prů-
běžně  cíleně prolínají v tréninkových dnech 
a jejich zástupci startují na různých turnajích. 
Předkládám některé výsledky a umístění:
REGIONÁLNÍ PŘEBORY:
Dorost: 1. Vrbický J. (JE) 2. Vykydal L. (JE) 
3. Valach J. (MT) 4. Vašíček M. (JE) 5. Vacula 
A. (JE). Startovalo 12 hráčů z regionu.

Star. žactvo: 1. Vrbický J. (JE) 2. Šejnoha M. 
(MT) 3. Mynář V. (MT) 4. Mauer J. (JE) 5. Ja-
vůrek D. (JE). Startovalo 11 hráčů z regionu.
Mladší žactvo: 1. Vrbický J. (JE) 2. Mynář 
V. (MT) 3. Chladil O. (MT) 4. Seman V. (JE) 
5. Novotný C. (JE). Startovalo 12 hráčů z re-
gionu.
KRAJSKÝ PŘEBOR: Dorost jednotlivci, kte-
rý se odehrál v Ústí n. Orlicí - stříbrné me-
daile vicemistrů Pardubického kraje ve čtyřhře 
získali Vrbický J. a Vykydal L. z Jevíčka.
KRAJSKÁ DIVIZE: Dorost družstva – důle-
žitá vítězství chlapců z Jevíčka 9:1 nad Mo-
ravskou Třebovou a 7:3 nad favorizovanou 
Chrudimí. Zisk velmi cenných šesti bodů na-
šim hráčům dobře pojistil průběžné druhé 
místo mezi dalšími osmi týmy celého Pardu-
bicka.

O putovní pohár DDM (leden 2013)
Konečné pořadí po 5 kolech (17. 01. 2013)

Poř. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1 Vašíček Michal CZE 1000 Jevíčko 4,5 14 8,5 12,25
2 Borýsek Martin CZE 1000 Jevíčko 4 16,5 10 12
3 Nevyhoštěný Václav CZE 1100 Makkabi Boskovice 4 15 9 11
4 Probošt Jakub CZE 1000 Makkabi Boskovice 4 11,5 8 8,5
5 Hanuška Richard CZE 1000 Makkabi Boskovice 3,5 13,5 7 8,25
6 Doležel Ondřej CZE 1000 Kunštát 3 17,5 10,5 10,5
7 Muller Matěj CZE 1000 Jevíčko 3 14,5 9 6,5
8 Král Martin CZE 1000 ŠK Kunštát 3 14 8 5,5
9 Nevyhoštěná Marie CZE 1000 Makkabi Boskovice 3 13,5 8,5 5,5
10 Němec Jonáš CZE 1000 Jevíčko 3 11 6 4
11 Loubal Jakub CZE 1000 Boskovice 3 10 5,5 5
12 Hrubý  Jiří CZE 1000 Boskovice 2 14,5 9 3,5
13 Kozelek Petr CZE 1100 Jevíčko 2 12,5 8 4
14 Kunc Lukáš CZE 1000 Sudice 2 12 7 2,75
15 Rozbořil Adam CZE 1000 Jevíčko 2 11,5 7 3,5
16 Řehoř Matěj CZE 1000 Jevíčko 2 11 6 2
17 Proboštová Michaela CZE 1000 Sudice 2 10 5,5 3
18 Němec Rostislav CZE 1000 Jevíčko 2 9,5 6 2,25
19 Koplík Jiří CZE 1000 Knínice 1,5 15,5 9 3,5
20 Novotný Daniel CZE 1000 Boskovice 1,5 11,5 7 2,5
21 Řehořek Filip CZE 1000 Jevíčko 1,5 9,5 6 1
22 Kunc Václav CZE 1000 Sudice 1 12 7 2
23 Žáček Jakub CZE 1000 Suchý 1 9 5,5 1
24 Kouřilová Julie CZE 1000 Jevíčko 0,5 11,5 6,5 0,5

Poznámka: Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter); Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-
Breaks (variabel with parameter); Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Zdroj: turnajová databáze Chess-results http://chess-results.com 
Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod http://chess-results.com/tnr90091.aspx?lan=5

Novoroční Žlíbecké koupele

Za dobře rozjetou sezonou 2012–2013 stojí: 
Vykydal L., Vacula A., Vrbický J. a Vrbický P. 
Škoda jen, že mezi nás častěji nezavítají i star-
ší hráči, nebo představitelé firem či podnikate-
lé z Jevíčska, aby viděli sportovní práci a úsilí 
mladých hráčů a hráček z TJ SK Pinec Jevíč-
ko. Dále o nás na www.pinec.jevicko.eu

Oldřich Zecha

Za účelem úspěšného započetí nového roku 
2013 pořádala tělovýchovná jednota a sokolská 
obec v Jevíčku dne 1. 1. 2013 II. ročník „Novo-
roční Žlíbecké koupele“.
Z počátku se zdálo, že účast letos bude oprav-
du solidní, poněvadž do areálu přicházelo hodně 
lidí. Teplota vody 3°C, vzduchu 1°C, síla ledu 
12 cm, to byly letošní vstupní parametry. Dalo 
se současně bruslit i koupat. Jakmile však došlo 
k výzvě na přípravu ke vstupu do vody, ukázalo 
se, že šlo bohužel převážně o diváckou veřej-
nost.
A tak bylo sice letos nakonec jenom osm účast-
níků, ale zúčastnila se první zástupkyně jevíč-
ských žen, které patří obdiv a uznání.

Všem, kteří se zúčast-
nili ať již suché-divác-
ké či vlhké novoroční 
varianty děkujeme, 
jako i DJ Péťovi za hu-
dební produkci a s na-
dějí očekáváme příští 
účast v roce 2014.

TJ
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Turisté mladodůchodci z Jevíčka a okolí v roce 2012
V roce 2012 jsme zorganizovali 52 vlastních akcí 
a ušli jsme při nich 492 km. Dále jsme se zúčast-
nili  17 akcí okolních  odborů KČT a Sokola a ušli 
jsme  218 km.  V roce 2012 jsme se tedy zúčastnili 
celkem 69 akcí a ušli jsme celkem  710 km. Naše 
výlety jsme pořádali ve středu. Akce KČT a Sokola 
se pořádaly  převážně v sobotu. V roce 2012 jsme 
utvořili účastnický rekord, což je 35 turistů. Po-
čet turistů na jedné akci 12-35, průměrná účast 
na jedné akci 21 turistů, kilometráž jednotlivých 
akcí 5-18 a průměrná kilometráž na jedné akci 10 
km. Pěšácký rok jsme zahájili 4. 1. 2012 výletem 
Jaroměřice, Zálesí, Biskupice, Jevíčko. Seznam 
obcí a místních lokalit, které jsme v roce 2012 na-
vštívili v rámci našich výletů: Jaroměřice, Zálesí, 
Biskupice, Léčebna Jevíčko, Smolná, Brťov, Sko-
čová Lhota, Velké Opatovice, Kladky, Dětkovice, 
Ludmírov, Na srdéčku, Březsko, Konice, Rozstá-
ní, Radkov, Linhartice, Horní Štěpánov, Pohora, 
Cetkovice, Křenov, Přední Arnoštov, Pacov, Boro-
vá, Městečko Trnávka, Bělá u Jevíčka, Skalice nad 
Svitavou, Pilské údolí, Boskovice, Šubířov, Skří-
pov, Úsobrno, Březina, Mrtvé jezero, Lázy, Chor-
nice, Boskovice Westernpark, Boskovice přehrada, 
Šmelcovna, Babolky, Chlum, Malá Roudka, Velká 
Roudka, Jevíčko sv. Bartoloměj, Zadní Arnoštov, 
Vysoká, Hartinkov, Horka, Vážany, Doubrava, Ke-
línky, Lanškroun (i rybníky), Borotín, Rýbrcoulovo 
srdce, Reliefy Petra Bezruče, Opatovické hradisko, 
Víska u Jevíčka, Uhliska, Pavlov, Skalky (radar), 
Suchý, Kunštát, Rudka, Nýrov, Lhota u Letovic, 
Letovice, Bohdalov, Malíkov, Peklo, Pastýřka-
(rozhledna), Moravská Třebová, Bělá u Kladek, 
U křížku, Dzbel, Borová, Sudický Dvůr, Bačov, Vís-
ky, Sudice, Boudy, Nový Dvůr, Koclířov, Vysoké 
Pole Hřebeč, Lípa, Na Červená, Skládka Březin-
ka, Chvalka, Rudná, Janůvky, Kuřim Podlesí, Babí 
lom(rozhledna), U Jelínka, Vranov u Brna, Ada-
mov, Lipina, Drahanovice na Hané, Lázně Slati-
nice, Velký Kosíř, Lhota pod Kosířem, Kníničky, 
Ludéřov, Laškov, Vranová Lhota, Vranová, Nová 
Roveň, Stará Roveň, Plechtinec, Unerázka, Mezi-
hoří, Protivanov, Malé Hradisko, Vrážné, Chornice, 
Černá Hora, Bořitov, Pod Velkým Chlumem, Malý 
Chlum (rozhledna), Krhov, Jabloňany, Boršov, Pod 
Hušákem, Holubí studánka, Věžnické údolí, Balat-

Ještě ke koncertu jevíčského big bandu
Koncert se konal ve čtvrtek 27. 12. 2012. A nebyl 
to ledajaký koncert. Kapela se pod tradičním vede-
ním Petra Pávka na něj připravovala hodně dlou-
ho. V dnešní době různě kvalitních skupin to není 
vůbec jednoduché. Ale dobrá věc se podařila záslu-
hou všech účastníků a s přispěním MěÚ Jevíčko. 
Program koncertu byl velmi pečlivě připraven. Ob-
sahoval jak melodie tradičních swingových kapel, 
tak tentokráte i moderní popovou hudbu (např. E. 
Johna). Je velmi potěšující, že se začínají prosazo-
vat mladí muzikanti z líhně jevíčské ZUŠ, zejména 
v trubkové a trombónové sekci. Je zde vidět svědo-
mitá a promyšlená práce ředitele ZUŠ Dušana Páv-
ka, Petra Pávka a dalších učitelů. Oba jmenovaní 
pokračují v tradici svého dědečka a jsou duší jevíč-
ského hudebního života. A to je dobře. Zapojili se 
ale nejen mladí muzikanti, ale i zpěváci.
Kapela hrála ve složení: saxofony – J. Ertl, R. 

Němec, F. Zelený, P. Jeníček (Svitavy), M. Váša 
(Brno), trubky J. Kozelek (student jazzového od-
dělení JAMU – velmi talentovaný muzikant), P. Pá-
vek, D. Horák, V. Parolek, T. Haas (i klávesy), trom-
bóny – D. Pávek, M. Řehoř, T. Hanzal, V. Horák, 
klavír – Saša Vrátilová, kytara – R. Kavan, basová 
kytara – O. Loubal, bicí – Zdeněk Frýbort, zpěv 
– H. Koudelková, K. Jelínek a nadějné posily ses-
try Trčkovy a další překvapení večera trombonista 
a talentovaný zpěvák M. Řehoř. Celý koncert tra-
dičně odborně uváděl K. Jelínek. Kapela stojí na 
obětavém dirigentu P. Pávkovi. Ozvučení zajišťo-
val Š. Friedl z Městečka Trnávka. Připomeňme, že 
mladí muzikanti a zpěváci jsou z líhně kapely ZUŠ 
Jevíčko s názvem Etien Band pod vedení R. Ka-
vana.
Daleko větší města takové dvě kapely nemají. 
Např. v Brně je takových neprofesionálních kapel 

kův mlýn, Melkov, Šebetov, Ma-
řín. Některé obce jsme navštívili 
i vícekrát. Pěšácký rok 2012 jsme 
zakončili Silvestrovskou výpravou 
do Ameriky (Bělá u Jevíčka).  
Mimo našich vlastních akcí jsme 
se zúčastnili i sobotních turistic-
kých akcí KČT a Sokola. Jedná 
se o tyto akce: Turistický ples, 
Vítání jara, Jarní přírodou, Van-
dr skrz Maló Hanó, zájezd na 
Putování po stopách Eskymo 
Welzla, zájezd do Rychlebských 
hor, Velké Opatovice - Javoříčko, 
Za sedmizubým hřebenem, Za ša-
motovým plátkem, Konické štra-
páce, Noční pochod na Hušák, 
Putování za historií Úsobrna, Zá-
jezd Moravský Kras a Slavkovsko 
(Výpustek, Křtiny, Slavkov, Mohy-
la míru, Luleč, Ruprechtov, Kojál, 
Sloup v Moravském Krasu), Po-
chod po dálničním tělese R 43, 
Lanškrounská kopa, Zájezd do 
Lužických hor a Zamykání turi-
stických cest. Při našich vycház-
kách využíváme většinou služeb 
autobusové dopravy. V létě dě-
láme výlety celodenní, v ostat-
ní dobu výlety převážně půlden-
ní. O prázdninách s námi chodí 
i děti. Občas se na vycházkách 
potkáme i s turisty z Boskovic 
a Bezděčí u Trnávky. Obě skupi-
ny chodí v počtu asi 10-ti turis-
tů. V současné době s námi cho-
dí turisté z těchto obcí: Jevíčko, 
Bělá, Smolná, Velké Opatovice, 
Borotín, Jaroměřice, Biskupice 
a Chornice. Za necelých 6 roků 
naší činnosti jsme ušli celkem 
4.290 km. V roce 2013 jsme za-
hájili již 7. rok činnosti.
Více fotografií na www.jevicko.cz    

Anna Schmidtová, Josef Peka, 
Foto: Pavel Sauer

asi 4–5. A to je Brno! Všem účinkujícím přejeme 
pevné zdraví, stále chuť do dobré muziky a těm 
mladým jevíčským nadějím hodně štěstí a úspěchů 
v dalším účinkování.
Závěrem: byl to moc pěkný večer, hezký zážitek pro 
všechny diváky – tentokrát i pro ty mladé v hlediš-
ti. Na obzoru je hostování kapely v Brně, Šelepova 
No 1 „Mekka“ jazzu, kde účinkují takové kapely, 
jako orchestr G. Broma a další hvězdy jazzového 
nebe. Tož všem držíme palce a hodně úspěchů.

Rudolf Grepl
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Program kina Astra Jevíčko

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

02.02. 20:00 Hasičský ples, hotel Morava, SDH Jevíčko
03.02. 10:00 Šachy – Základní soutěž, hotel Morava
07.02. 18:00 Bulharsko, přednáška H. Skořepy, sál Zámečku,  

MěK Jevíčko
09.02. 08:00 Dvojutkání ve stolním tenise, tělocvična ZŠ
13.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
14.02. 18:00 Pohádkový pověstník z Jevíčka a okolí, autorské čtení, 

sál Zámečku, MěK Jevíčko
16.02. 15:00 Karneval na ledě, Žlíbka, TJ Jevíčko 
16.02. 20:00 VII. Městský ples, hotel Morava, Město Jevíčko
17.02. 10:00 Šachy – Krajský přebor, hotel Morava
20.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko
23.02. 09:00 „Jevíčko cup 2013“, halový turnaj v kopané,  

areál Žlíbka, TJ Jevíčko
24.02. 09:00 „Jevíčko cup 2013“, halový turnaj v kopané,  

areál Žlíbka, TJ Jevíčko
27.02. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko 
27.02. 17:00 Žákovský koncert ZUŠ, sál Zámečku

2.2. sobota v 17:30 hod., 
Americký film v českém znění
LETOPISY NARNIE: 
Plavba Jitřního poutníka
Kouzelný svět Narnie se vrací! Ed-
mund a Lucinka opět tráví prázd-
niny u svých příbuzných. Často tu 
vzpomínají na Narnii a na dobro-
družství, které tam zažili, když jed-
noho dne z ničeho nic ožije obraz 
lodi, který visí v Lucinčině pokoji 
a oni se skrz něj dostávají zpátky do 
Narnie, za novým dobrodružstvím. 
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, 
Georgie Henley, Will Poulter, Liam 
Nesson a další.
Vstupné 69 Kč, 114 min., mládeži 
přístupný.

9.2. sobota v 17:30 hod., 
Americký film v českém znění
JÁ, PADOUCH
Klaďasové už nefrčí. Na ospalém 
předměstí zastavěném rozkošnými 
domky s pěkně upravenými předza-
hrádkami žije NEJVĚTŠÍ  ZLO-
DUCH  POD  SLUNCEM. Animo-
vaná komedie, která představuje 
zbrusu nového hlavního hrdinu. 
Ukrutného záporáka jménem Gru, 
který  se nezastaví před žádnou 
špatností, na druhou stranu ale umí 
být nekonečně zábavný. Ale na jeho 
post si brousí zuby Gruův největ-
ší oponent Vektor a tak musí náš 
padouch opět zaútočit… V českém 
znění: Jiří Lábus, Jan Přeučil, Jiří 
Hromada, Alena Kokrdová, Ivana 
Korolová a další.
Vstupné 69 Kč, 95 min., mládeži 
přístupný.

16.2. sobota v 17:30 hod., 
Americký film v českém znění
RANGO
Možná vypadá divně, nikoho jiného 
ale nemají. „Vítej, amigo, v poušti 
nekonečné, kde žízeň a prach jsou 
tvé družky věčné…“ Chór hrajících 
a zpívajících mexických sov vás uve-
de do světa, kde vás přejde sranda, 
ale přesto se budete bez ustání smát 
příběhu o nejnepravděpodobnějším 
hrdinovi, jakého kdy Divoký západ 
poznal. V českém znění: Ondřej Br-
zobohatý, Tereza Bebarová, Tomáš 
Juřička, Otakar Brousek.
Vstupné 69 Kč, 107 min., mládeži 
přístupný.

23.2. sobota v 17:30 hod., 
Americký film v českém znění
SUPER 8
Děj se odehrává v roce 1979 v ma-
lém ohijském městě, kde je dětská 
parta při natáčení amatérského 
zombie filmu svědkem obrovské 
havárie armádního vlaku. Na místo 
dorazí vojáci a v městečku se za-
čnou dít nepochopitelné věci. Nikdo 
z obyvatel netuší, že z vlaku unikl 
mimozemšťan zajatý v roce 1958. 
Tajuplný vetřelec ale řádí stále více. 
A tak děti se pustí do pátrání na 
vlastní pěst…  Hrají: Kyle Chandler, 
Elle Fanningová, Joel Cortney, Gab-
riel Basso, Ron Eldoard a další.
Vstupné 69 Kč, 111 min., mládeži 
přístupný.

Příplatek 1 Kč ke vstupnému  
na rozvoj české kinematografie.  

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI                 ÚNOR 2013 

Pátek 1. únor 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Pondělí 4. únor Z A V Ř E N O 16:00 POndělníTVOŘENÍ  
UBROUSKOVÁ TECHNIKA 

Úterý 5. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 6. únor Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 7. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 8. únor 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 12. únor 

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

PÉČE O CITLIVOU 
POKOŽKU 

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 13. únor Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 14. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 15. únor 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Sobota 16. únor Z A V Ř E N O 15:00 KARNEVAL NA LEDĚ 
Žlibka 

Úterý 19. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 20. únor Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 21. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Pátek 22. únor 
9:30 VÝTVARNÉ 

DOPOLEDNE 
pro děti 1,5 – 4 roky 

Z A V Ř E N O 

Úterý 26. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 

Středa 27. únor Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtek 28. únor 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI 

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

14:00 – 17:00 
KAMARÁD 

program Charity Moravská Třebová 
 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

Středa 6. únor Stárnutí - zajímavosti 

Středa 13. únor Babské rady 

Středa 20. únor Cvičení pro radost 

Středa 27. únor Procvičujeme mozkové závity 

 

 

 

www.jevicko.org/paloucek 
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Městská knihovna Jevíčko
Bulharsko s Hynkem Skořepou – přednáška
sál zámečku, čtvrtek 7. 2. 2013 v 18.00 hod.
V poslední době mnoho lidí z Čech a Moravy 
opět jezdí na dovolenou do Bulharska, na které 
v „porevolučních“ časech jaksi zapomínali. Ne-
vyhledávají pouze černomořské pobřeží, ale míří 
také do hor, především však do nejatraktivněj-
ších vysokých pohoří Rila a Pirin. Zatím neobje-
veny zůstávají Rodopy, po Staré Planině (Balká-
nu) nejrozsáhlejší pohoří Bulharska.
Že chci jet do Rodop, věděl jsem již dávno, in-
spirován četbou povídek bulharského spisovate-
le Nikolaje Chajtova. Ten se v Rodopech narodil 
a po celý život se sem vracel. Nejdříve jako les-
ník, později při etnografických studiích zdejšího 
folklóru či jako spisovatel, neboť zde nacházel 
většinu námětů pro svoji tvorbu. Léta jsem pou-
ze snil o těch divokých jižních horách, než jsem 
se tam v červenci 2012 skutečně dostal. 
Samozřejmě i do Rodop proniká civilizace a na 
řadě míst, které jsem znal z Chajtovovy knihy, 
jsem byl trochu zklamán. Přesto jsem někde do-
sud našel staré „divoké Rodopy“ svých snů. Ro-
dopy skal, divokých roklí, pastevců a horkého 
jižního slunce.
Hodně jsme toho poznali za necelé dva týdny 
letního putování křížem krážem přes Rodopy. 
Bačkovský klášter, neskutečně strmé vápencové 
skalní stěny, jižní křoviny plné neumdlévajících 
hlasů cikád i vysokohorské smrčiny Černatice, 
starý kamenný most ještě z římských časů či ne-
zaměnitelnou chuť čerstvého ovčího sýra kaškal-
valu. Dojmy doplnily malebné domky historické-
ho jádra městečka Zlatogradu či monumentální 
skalní oblouky Čudnite mostove.
Přijměte proto pozvání do podivuhodného kraje, 
ve kterém se mísily vlivy mnoha kultur a národů 
a který přes nezadržitelné ataky civilizace dosud 
zůstává krásný. 

ŽIJÍ S NÁMI…
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta dal-
ších……
 V dnešním článku se vrátíme k tématu nemocí pře-
nosných na člověka, takzvaných zoonóz. Konkrétně 
si něco řekneme o toxoplazmóze. Toxoplazma gon-
dii je parazitický prvok, jehož definitivním hostite-
lem, ve kterém je prvok schopný dokončit svůj vývoj, 
množit se a s trusem se dostávat do prostředí, jsou 
kočkovité šelmy. Ty vylučují tohoto prvoka  jen asi 3 
týdny z celého svého života a většinou jsou to zvířata 
mladší jednoho roku. Pozdější vylučování je vzácné. 
V prostředí jsou oocysty poměrně odolné a pomocí 
ptáků, hlodavců, brouků, aut, bot a podobně jsou 
roznášeny do okolí. Ostatní teplokrevní živočichové 
a člověk jsou mezihostiteli. V mezihostiteli se nedo-
končuje vývojový cyklus, nedochází k vylučování, ale 
ve formě takových zvláštních cyst se vývojová stadia 
roznesou po těle a zapouzdří se na různých místech 
organismu, nejčastěji ve svalovině, nervové tkáni, 
mízním systému či oku. 
Jaké jsou příznaky onemocnění? Většinou nákaza 
v akutní fázi probíhá buď bezpříznakově, nebo jsou 
příznaky podobné chřipce, tj. teplota, zduření míz-
ních uzlin, bolest svalů. Pak zapracuje naše imunita, 
něco zničí, zapouzdřené cysty drží „na uzdě“ v klido-
vém, takzvaném latentním stadiu a vytvoří protilát-
ky, aby nás chránily před opakovanou infekcí, pokud 
se opět s prvokem setkáme. Z toho vyplývá, že pro-
blém může nastat u jedinců, kteří nemají v pořád-

Na procházku po Bulharsku Vás srdeč-
ně zve Hynek Skořepa.

Pohádkový pověstník z Jevíčka a okolí – li-
terární večer
sál zámečku 14. února v 18.00 hod.
Autorské čtení z připravované knihy prozai-
ka, výtvarníka a vysokoškolského profesora 
Milana Valenty (autora próz Raubířské povídky, 
Krajina mírných hořkostí, Eluljá, Pastýřka ohně 
a pohádkového příběhu Půďáci ze staré školy). 
Hudebně poetický doprovod - performer původ-
ní tvorby, básník Pavel Svoboda.

* prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D 
 - mezinárodně respektovaný odborník v oboru 
dramaterapie, autor nesčetné řady odborných 
publikací, výtvarník a v neposlední řadě prozaik, 
jehož historické prózy bývají pro svoji bohatost 
a zvukomalebnost srovnávány s literární monu-
mentalitou Vladislava Vančury
- v Jevíčku představí ukázky ze své připravované 
knihy pohádek, jejíž místní, historický a arche-
typální podtext vychází z teritoria Malé Hané 

* Pavel Svoboda
- básník a performer, finalista soutěží autorských 
přednesů poezie Slam poetry. Je autorem Mani-
festu opravdové poesie a vysokoškolské učebnice 
oboru poetoterapie, který coby vysokoškolský pe-
dagog zavedl do učebních osnov českých vyso-
kých škol. Ve své autorské tvorbě klade důraz na 
zvukomalbu slovního projevu, rytmus a rým. Hry 
s obrazy ponechává většinou prozaikům. S básní 
Domov důchodců vyhrál pod ženským pseudony-
mem literární soutěž Šrámkova Sobotka.
- publikoval sbírky poezie Teplá fialová krajina, 
Definitivně nahý, Íavý Oslík, Asi si tokají a lyricko-
-baladický epos Hans Kiesewetter.

ku imunitu (lidé s AIDS, jedinci po chemoterapiích 
atp.), a u těhotných žen, které se s nákazou ještě ni-
kdy nesetkaly, tudíž nemají protilátky, které by včas 
ochránily jejich plod, a může tak dojít k jeho poško-
zení. Odtud pochází strach těhotných žen z koček. 
Jak k nákaze dochází? Jak se nakazí kočky? Nej-
častěji pozřením hlodavců, pokud jsou venkovní, 
nebo přes prostředí, třeba olízáním tlapiček od kon-
taminované hlíny, nebo je můžeme nakazit my, po-
kud je krmíme syrovým masem! A jak se nakazí hlo-
davci nebo kráva, ovce či králík, v jejichž svalovině 
se potom nacházejí cysty? Ti nejčastěji příjmem kr-
mení znečištěného kontaminovanou hlínou. A my? 
My, když si neumyjeme ruce po práci na zahrádce 
a jdeme jíst, pokud si neomyjeme dobře zeleninu 
a ovoce, nepoužíváme zvlášť nůž a prkénko na zele-
ninu a na syrové maso a jíme nedostatečně tepelně 
opracované maso či vejce. Nákaza přes spojivkový 
vak, vdechnutí či oděrku na kůži je extrémně vzácná. 
Přímo od kočky se také můžeme nakazit, ale vzhle-
dem k tomu, jak jsem uvedla výše, že kočka vyluču-
je oocysty pouze pár týdnů ve svém životě, museli 
byste se opravdu „trefit“ do tohoto období, znečistit 
si ruce od jejích výkalů, neumýt si je a jít jíst. Navíc 
se oocysty v trusu stávají infekčními až druhý den, 
takže pokud kočičí záchod uklízíte každý den, ani 
to není nebezpečné. A syrové kočičí maso asi jíst ni-
kdo nebude. Je tedy jasné, že strach z koček, pokud 
otěhotní někdo ve vašem okolí, hysterie a okamžité 
zbavování se zvířete je naprosto zbytečné. Je potře-
ba se soustředit i na jiné, výše uvedené možné cesty 

RŮZNÉ

Tříkrálová sbírka
Již po třinácté se Oblastní charita Moravská Třebová 
zapojila do Tříkrálové sbírky. V celém Moravskotřebov-
ském a Jevíčském regionu koledovalo 103 skupinek. 
Tři králové vyšli dát požehnání, i přes nepřízeň po-
časí, a posvěcenou křídou, formou nápisu K+M+B+ 
2013 popřáli Christus mansionem benedicat: v češ-
tině Kristus požehnej tomuto domu. Díky štědrosti 
dárců se vykoledovalo krásných 390 871 Kč, což je 
o 17 155 Kč více, než v loňském roce. V rámci sbír-
ky se v Moravské Třebové a Jevíčku uskutečnily 6. 
1. 2013 benefiční Tříkrálové koncerty.  Na koncertu 
v Moravské Třebové zazněla „Rybova mše vánoční“ 
ve spolupráci Chrámového sboru a Moravskotřebovské 
scholy „Za 5 pět“. S koledami vystoupil také pěvecký 
sbor „Fermáta“. V Jevíčku se podařilo ve spolupráci 
a za finanční podpory města uskutečnit koncert Žá-
kovského symfonického orchestru ZUŠ Letovice. Oba 
koncerty byli příjemným zastavením v povánočním 
čase. Jako poděkování tříkrálovým koledníkům jsme 
zorganizovali společné bruslení, které proběhlo 12. 1. 
2013 v REHAU aréně v Mor. Třebové - bylo symbolic-
kou odměnou za obětavé nasazení malých i velkých 
králů. Na bruslení byli koledníci dopraveni autobusy, 
které je svážely z celého Jevíčského a Moravskotře-
bovského regionu. Jistě Vás zajímá, jak naše charita 
hodlá tyto získané prostředky využít. Na prvním mís-
tě stojí konkrétní přímá pomoc sociálně slabým rodi-
nám v regionu. Pokud někdo z Vás ví, kde by peníze 
ze sbírky mohly účinně pomáhat, neváhejte nás kon-
taktovat. Mnoho občanů již úspěšně využívá služeb 
Charitní půjčovny zdravotních a kompenzačních po-
můcek. Nákup dalších pomůcek z výtěžku sbírky jis-
tě pomůže zkvalitnit život mnohým potřebným. Také 
handicapovaní lidé potřebují podporu, kterou budeme 
moci uskutečnit právě díky Tříkrálové sbírce.  Na zá-
věr bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakkoliv za-
pojili do letošní sbírky. Tisková zpráva s podrobnými 
výsledky je uveřejněna na našem webu http://mtrebo-
va.charita.cz/  

Kolektiv pracovníků OCHMT

nákazy, které jsou dokonce pravděpodobnější. Co by 
měla těhotná žena vždy udělat, především při prv-
ním těhotenství, je nechat se vyšetřit na přítomnost 
protilátek proti toxoplazmóze. Pokud je má, může 
být klidnější, znovuvzplanutí infekce je velmi vzác-
né, souvisí s poruchami imunity, a kdyby se to sta-
lo zrovna v těhotenství, šlo by o obrovskou smůlu 
a shodu náhod. Pokud je nemá, musí být velmi opa-
trná, aby se nenakazila právě v průběhu těhotenství. 
Máme-li doma kočku, můžeme ji nechat také vyšet-
řit protilátky. Jestliže je má vytvořené, má s velkou 
pravděpodobností vylučovací fázi za sebou (hladinu 
a zdravotní stav kočky posoudí váš veterinární lékař) 
a soužití s ní je bezpečné. 
Zdá-li se vám, že je článek velmi podobný jednomu 
již uveřejněnému, (všechny starší články si můžete 
přečíst ve Zpravodajích v elektronické podobě na 
stránkách města Jevíčka nebo na www.veterina-je-
vicko.cz), nemýlíte se. Cesty možného přenosu jsou 
shodné i s nákazou škrkavkami, o kterých jsem psala 
dříve. Tudíž i principy ochrany jsou totožné. Když je 
opět shrnu, tak je to důkladná hygiena rukou před 
jídlem, zvlášť po styku s hlínou, pískem nebo zví-
řaty, konzumace jen dobře tepelně opracovaného 
masa a vajec (nad 70 st.), pití pouze pasterizované-
ho mléka, pečlivé omývání ovoce a zeleniny, používá-
ní zvláštního nože a prkénka na syrové maso. Určitě 
i hýčkání si svého imunitního systému není na ško-
du. Zdravě jíst, sportovat, doplňovat vitamíny, hodně 
spát a nestresovat se!

MVDr. Eva Kouřilová
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jako hosté večera vystoupí Láďa Kerndl a Felix Slováček

Silvie Miklošová
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Hoch se začervenal, zůstal však vážný, když 
řekl: „Uražený Mamlas asi pádil za Marasti-
nem a budou nás hledat po všech koutech. 
Nejvíce ovšem na cestách vedoucích k jihu do 
našeho království. A mám nápad: My půjdeme 
zcela opačným směrem, na sedmnáctý hrad, 
kde bydlila, jak jsem slyšel ctihodná mamin-
ka Marastina, a kde byl naposledy viděn dobrý 
král Mansvet. Tomuto hradu se Bubacus vyhý-
bá, tam budem na čas bezpečni. Já jsem udělal 
kurz líčení a vlásenkařství pro venkovské di-
vadelní ochotníky, přestrojím se za Marastina, 
nikdo nic nepozná!“
„Pojďme tedy hned“ pravila Zuzanka a povsta-
la. „Už jen pokrápí!“ Tomáš po cestě začal vy-
právět, jak bylo v paláci, když zmizela a jakou 
odměnu slíbil její královský otec za její zachrá-
nění – a hoch rozpačitě skončil: „...šel jsem tě 
jen proto vysvobodit, že jsme byli v dětství přá-
teli. Bůh uchovej, abych si myslil, že za takovou 
maličkost, jako byla cesta sem, bych si tě mohl 
vzít za ženu. Jsem obyčejný člověk, jistě že si 
tě některý z oněch šestnácti princů, kteří se 
o tebe ucházeli, více zaslouží...“
Zuzanka, když začal mluvit, široce otevřela 
oči, pak je sklopila, potom sklonila hlavu, na-
čež zhluboka vzdychla, aby nakonec se obrátila 
a šla oním směrem, kterým odběhl Zrzouš.
Hoch se na ni díval s otevřenými ústy. Dlouho 
mu neodpověděla, až pak začala vzlykat: „Ni-
kdy jsem si nemyslila, ani když jsi mi medvídka 
vzal a pannu, která volala „mama“ a při tom 
otevírala oči, rozbil, že jsi tak ukrutný. Posí-
láš mne za jakýmisi princi, kterým jsem stej-
ně už dala košem a kteří ani prstem nehnuli, 
když jsem zmizela. To už raději půjdu přímo 

za Marastinem a vezmu si ho, abys věděl! Stej-
ně, když mne uloupil, jsem se mu musila líbit 
– a kocour Zrzouš, jinak Mamlas zvaný, také 
mne bude mít rád, až mu dám zaplombovat 
zadní zuby... i jej budu milovat a až zcepení, 
dám si z jeho kůže udělat předložku k posteli. 
Budu šťastna... oh, já jsem nešťastna, ty ošk-
livý!“
Tomáš nevěřil svým uším. Skočil, vzal vzlykají-
cí děvče za ruku, zapřísahal ji, že ji měl a bude 
mít vždy rád, za malou chvíli si dali pusu a úpl-
ně se smířili.
„Ani ve snu mne nenapadlo, že bych k tobě 
mohl pozdvihnout oči, Zuzanko!“ zašeptal pln 
blaženosti Tomáš „to se budou děvčata tlačit 
při svatbě, až se vrátíme...“
„Nebudou“ krátce a rozhodně řekla Zuzanka, 
„protože se vezmeme co nevidět, nač to odklá-
dat. Jsme oba plnoletí a tatínek bude jen rád, 
že jsem si konečně někoho vybrala. Já jsem 
pro, ty, doufám, už také, tedy co? Výbavu mám 
v pořádku, čestné slovo, však se přesvědčíš, vše 
dobré jakosti, jenom na jednom půltuctu ruční-
ků mi scházejí monogramy. Začala jsem je prá-
vě vyšívat, když se objevil čaroděj, naložil mě 
na Zrzouše, abychom odletěli v dešťovém mra-
ku na sever. Tam za lesíkem se bělá vesnický 
kostelík, pojďme tam, pan farář nám ruky svá-
že a Marastinovi hned přestanou zlostí chutnat 
půlky vepřů.“
Dali si zase pusu, vykročili a sluníčko hned vy-
kouklo z mraků, sotva Zuzanka začala zpívat, 
Voříšek vesele poskakoval, leč chvílemi se ohlí-
žel dozadu, ale pohroma žádná nepřišla, docela 
v pořádku došli ke kostelíku k panu faráři, aby 
odtud, jako na svatební cestu, se odebrali na 
sedmnáctý hrad, jenž byl v nejzazším cípu krá-
lovství zlého kouzelníka.
Už měsíc žili na hradě, ale oni samým blahem 
o tom nevěděli. Jen někdy si na Marastina 
vzpomněli, ale hned myšlenku zahnali, jak byli 
v svém štěstí lehkomyslni.
Jen Tomáš si všimnul, že Voříšek často odbíhá 
a stojí na hradbách, odtud větří a zírá do dáli. 
„Máme nejvěrnějšího strážce!“ pravil Zuzance 

„člověk by ani nevěřil, že je to němá tvář, jak 
je rozumný.“
Lidé kol hradu byli na výsost spokojeni změ-
nou, jež se s jejich pánem stala. Žádné vepře 
po půlkách nehltal, na pozdrav jim děkoval, 
i laskavě se na ně usmíval a když jeho mla-
dá paní začala zpívat, i oni začali napřimovat 
záda, začali se usmívat, žádné vtipy už o něm 
potajmu nevyprávěli, vypadali zkrátka všichni 
hezčí a mladší – i sluníčko a vítr byli laskavěj-
šími, všichni říkali, že tak mírného podzimku 
nikdo nepamatuje.
Poslední dny byl Voříšek značně neklidný, po-
bíhal z hradeb do sálů a odtud zase na hradby 
a nakonec vždy zůstal státi před dveřmi zamče-
ného pokoje, v němž ještě nikdy nebyli, dorážel 
na kliku a štěkal.
„Co to zvíře chce?“ pravil Tomáš Zuzance. Vzal 
dláto a kladivo, a poněvadž před univerzitním 
studiem musil prodělat též výrobní a dílenskou 
praxi zámečnickou, odborně nasadil a netrva-
lo dlouho, dvéře se rozlétly a oni uviděli níz-
ký, klenutý pokoj se zamřížovaným oknem, pak 
skříně se starými knihami, asi čarodějnými, 
pak skříně se ženskými šaty, stůl s alchymis-
tickým nádobím a všelijakým harampádím, vše 
pokryto prachem. Ani živé duše tam nebylo, 
jen stará sova s krvavýma očima zašustěla kří-
dly a už byla dveřmi venku.
„Kdyby pan čaroděj Marastin“ řekla Zuzanka 
„místo svých kouzelnických kumštů a zastra-
šování lidí raději dal do šatů po své paní mateři 
trochu naftalinu! Šaty jsou moly téměř rozežrá-
ny. Trochu tu veteš probrakuji. Kdyby jen Voří-
šek se mi do práce nepletl!“
Byla toho velká kupa, jež se vyvalila z dolní 
zásuvky na zem a Voříšek v ní začal skákat, až 
se prach na vše strany zdvihal. „Jedeš, kdo se 
tě prosil o pomoc!“ zvolala Zuzanka k pejskovi, 
který právě držel v zubech staromódní dámský 
klobouk ozdobený květinami, na nichž sedě-
la vycpaná kukačka. Pustil klobouk a hned se 
chopil dětské zástěrky s nápisem „Maminčin 
miláček“.

pokračování z minulého čísla

Významné osobnosti Jevíčska 
v Městském muzeu

Oldřich Bubeník 
(1908–1973)

pokračování příště

Článek Berlínská škola v Jevíčku od Ing. J. 
Suchomela uveřejněný v Jevíčském zpravoda-
ji z ledna 2013 vyvolal u mne vzpomínky na 
moje dětství prožité v Jevíčku ve válečných 
letech. Až do přečtení tohoto článku jsem 
vůbec nevěděl, že v budově gymnasia byla 
umístěna škola z Berlína. V mé mysli z války 
utkvělo, že budovu gymnasia, kromě nejvyš-
šího patra budovy, ve kterém byly třídy české 
Měšťanské školy, do které se vcházelo boč-
ním vchodem od zámečku, obsadila německá 
organizace Hitlerjugend /Hitlerova mládež/. 
Tato organizace obsadila rovněž restauraci 
hotelu Záložna /nyní Morava/.
Dodnes si velmi dobře vzpomínám na čety 
německých hochů pochodujících v kroji své 
organizace, s krátkými noži u pasu, ulicí 
Okružní IV a Brněnskou, za zpěvu vojen-

ských pochodových písní na náměstí, do re-
staurace Záložna, kam se chodili stravovat. 
Vzpomínám si na rázné povely jejich vedou-
cích links, rechts, links,  zwo, drei, vier …/
levá, pravá, levá, dva, tři, čtyři/, které vydáva-
li, aby pochodující srovnali svůj krok. Z pís-
ní, které zpívali, mi v hlavě utkvěla píseň – 
Denn wir fahren gegen Engelland .. /jedeme 
na Anglii/.
Pokud pochodovali v plné parádě s vlajkou, 
vyžadovali, aby přihlížející vzdali jejich vlaj-
ce čest a sundali si přikrývku z hlavy. Pokud 
tak někdo neučinil, tak mu ji z hlavy shodili 
asi dvacetiletí mladíci, kteří šli bokem po-
chodujících útvarů. Mnozí občané, když za-
slechli zpěv pochodujících, tak raději odešli 
z jejich trasy.
I když jsem hlady netrpěl, velmi jsem jim 

záviděl jejich jídlo, např. jejich snídaně, kte-
ré měli nachystány v restauraci na talířcích 
na stolech, kde měl každý svoji porci más-
la atd., což jsme si jako české děti museli 
odepřít, protože příděly másla na lístky byly 
malé. Sledoval jsem to přes sklo do restaura-
ce, když jsem šel do školy. My jsme ve škole 
dostávali čaj a marmeládu uvařenou z cuk-
rové řepy.
Původně byli v pochodujících útvarech i star-
ší studenti, kteří se postupně z útvarů vytrá-
celi, zřejmě byli povoláváni do armády. Or-
ganizace Hitlerjugend využívala i sokolské 
koupaliště /Sokol jako organizace byl zru-
šen/ Žlíbka /Tyršova plovárna/, což mělo za 
následek, že se Češi převážně přesunuli k ná-
draží, na hřiště a koupaliště SK Jevíčko a do 
Žlíbek pak chodili místní Němci. Jevíčští 
Němci měli pro svoje děti svoji německou 
školu a svoji místní organizaci Hitlerjugend.

Ing. Jaroslav Zezula starší

Hitlerjugend v Jevíčku
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Co by nemělo vidět třetí oko X.

pokračování na následující straně

Kníže Václav (6. část)
Štěpán Blažek
Nechce Kosmas říci tím, že se Tyrovi bojovníci 
nadarmo chytají kopců, že se Václav opíral o Vr-
šovce?
Kdy Václav zemřel neboli kdy k bitvě mezi 
Václavem a Boleslavem došlo?
Kosmas klade Václavovu smrt na 28. 9. 929. 
V 17. kapitole I. knihy píše: „Roku od narození 
Páně 929. Dne 28. září svatý Václav, kníže český, 
byv lstí bratrovou na hradě Boleslavi umučen, ve 
věčný nebeský dvůr on šťastným osudem ve-
šel.“ Nelze vyloučit, že se Kosmas při stanovení 
roku (a možná i dne a měsíce)  Václavovy smr-
ti musel přizpůsobit legendám. Různé rukopisy 
Kristiána kladou vraždu nejen do roku 929, ale 
i 928 a 939. Nejstarší legendy rok vraždy neu-
vádějí, pouze den a měsíc. Pro svěcení svátku 
nebyl rok vraždy důležitý. 
Roku 1929 proběhly v Československu velkole-
pé oslavy k mileniu Václavovy smrti. 
Dnešní historikové soudí, že k vraždě došlo 28. 
9. 935. Silným argumentem pro rok 929 nebo 
935 je to, že podle I. staroslověnské legendy se 
hostina před vraždou konala v neděli večer na 
svátek Kosmy a Damiána (k vraždě mělo dojít 
ráno následujícího dne). Souběh neděle a toho-
to svátku (27. září) připadá na rok 929 nebo 
935. O roku 929 byl přesvědčen mj. J. Pekař. 
Pro rok 935 se vyslovili např. Fr. Palacký, Zd. 
Fiala, D. Třeštík. Přečtěme si část zdůvodně-
ní D. Třeštíka (1997, s. 429): „Widukind říká, 
poté co Boleslav zabil svého bratra, vyhlásil válku 
,sousednímu podkráli‘, který se obrátil s prosbou 
o pomoc do Saska, a to bylo počátkem války mezi 
Boleslavem a Otou. O skutečnosti, že přepade-
ní hradu ,podkrále‘ a boj se saskou pomocí, kte-
ré Widukind obšírně líčí, náleží již do doby vlády 
Oty I., může být sotva pochyb. Jisté ovšem je, že 
Ota se v počátku války s Boleslavem nijak osob-
ně neangažoval, zřejmě proto, že byl zaměstnán 
starostmi o svou korunovaci. K té došlo 7.-8. srp-
na 936 v Cáchách, zatímco jeho otec zemřel 1.-
2. července téhož roku. Někdy v tomto časovém 
rozmezí muselo dojít k onomu boji o ,podkrálův‘ 
hrad. Ten ale nebyl vlastním začátkem Bolesla-
vovy akce; Widukind nepochybně věděl, že útok 
na sousedního podkrále byl následkem zabití jeho 
bratra. K této vraždě tedy došlo před začátkem 
léta roku 936. Bereme-li v úvahu denní datum le-
gend, 28. září, a přihlédneme-li k údaji I. staroslo-
věnské legendy, že tehdy připadlo 28. září na pon-
dělí, dostáváme nesporné datum 28. září 935.“ 
Pasáž v Kristiánově legendě (1968, s. 76), kte-
rá líčí, jak se zlovolní bojovníci chystali k vraž-
dě, datum vraždy 28. září zpochybnila: „...jali se 
ponenáhlu skrytou zbraň vytahovati. Meče totiž 
pod rouchy majíce opásány a za zády je skrýva-
jíce a pořád, jak by udeřili, přemýšlejíce, třikrát 
vstali a třikrát zase usedli, poněvadž všemohoucí 
Bůh Otec nedal jim to provésti, neboť si snad přál 
posvětiti příští den, na který žádný svátek nepři-
padal.“  Z věty si snad přál posvětiti příští den, 
na který žádný svátek nepřipadal vyplynula pro 
historiky tato otázka: Nevybrali legendisté den 

28. září proto, že v kalendáři ještě nebyl den 28. 
září obsazen žádným světcem, a nedošlo tedy 
k vraždě v den již nějakým světcem obsazený? 
Jestli ano, potom mohlo k vraždě dojít jiný rok 
než 929 nebo 935 a ani na jednom z těchto 
dvou letopočtů už není nutno trvat. 
Proč církev jako datum vraždy mohla zvolil 28. 
září, vysvětluje Zd. Fiala takto (citováno - včet-
ně užití písma stojatého a kurzívy - z M. Ivano-
va: 1975, s. 40): „...je... možné, že jeho svátek 
byl do konce září položen proto, že už dříve tu 
(před christianizací!) existovaly nějaké prasta-
ré lidové svátky, souvisící s koncem léta a pří-
chodem podzimu (obžínky), stejně tak jako kdysi 
církev položila datum narození Krista k prastarým 
svátkům zimního slunovratu, jeho úmrtí a hlavně 
vzkříšení ke svátkům příchodu jara... Ano, je to 
pravděpodobné. Vzpomínat krvavou vraždu vel-
kými hody? Přijatelnější je, že se okolo 28. září 
slavil už v dobách pohanských příchod podzimu 
– hodovalo se, pilo... a církev tedy využila těch-
to hodů. Dala jim ,křesťanský kabát‘ – určila, že 
k vraždě došlo 28. září, takže dosavadní pohanské 
oslavy dostaly nový obsah.“
M. Ivanov v úvaze o datu smrti knížete Václava 
vyšel z práce Vlad. Gruzína o byzantském da-
tování a z údaje I. staroslověnské legendy, že 
k vraždě došlo v pondělí po svátku Kosmy a Da-
miána. Východní církevní rok začínal 1. září. 
Svátek Kosmy a Damiána se v Byzanci a ve sta-
roslověnském prostředí slavil 1. července a 1. 
listopadu. M. Ivanov dospívá za pomoci byzant-
ského kalendáře k závěru, že k vraždě Václava 
došlo 2. listopadu, a přijímá názor Zd. Fialy, že 
ze zpráv Widukinda lze vyvodit rok 935.  
Podobně jako M. Ivanov argumentoval bulhar-
ský slavista Ivan Dobrev, když.dospěl k názoru, 
že k vraždě došlo 2. července. Poměrně složitě 
pak vypočítal rok 936. M. Ivanov a I. Dobrev 
se domnívali, že autor I. staroslověnské legendy 
věděl, že Václav byl zavražděn den po svátku 
Kosmy a Damiána, ale nevěděl, že má vyjít z by-
zantského kalendáře. Vyšel z kalendáře západ-
ního a den vraždy mylně stanovil na 28. září. 
Ivanovova a Dobrevova argumentace nebyly his-
toriky přijaty. D. Třeštík svou nevíru k Dobre-
vovým závěrům farmuloval takto (1997, s. 216): 
„Celé této umné stavbě kumulovaných hypotéz 
pochopitelně sotvakdo uvěří.“
Když Widukind píše o Václavovi a o podkráli, 
píše o nich jako o dvou osobách (citováno z M. 
Ivanova: 1975, s. 33, 34): „Mezitím se barbaři 
zuřivě vzchopili v úsilí o převrat, Boleslav probo-
dl svého bratra, muže křesťanského a velmi prý 
oddaného uctívání boha, a obávaje se sousedního 
knížete kvůli tomu, že byl poslušen saských pří-
kazů, vyhlásil mu válku. Ten pak poslal do Saska 
žádost o pomoc.“ Sousedním knížetem je míněn 
podkrál, subregulus.
D. Třeštík o tom, že Václav a podkrál jsou dvě 
osoby, nepochybuje (1997, s. 435): „(Boleslav) 
Zlikvidoval Václavovu družinu i jeho přátele, a to 
tak důkladně, že z obavy před rodovou pomstou 
jeho družiníci pobili dokonce i děti. Dalším jeho 
činem, o němž víme, bylo napadení onoho ,pod-

krále‘, k němuž došlo někdy na počátku července 
roku 1936.“ 
Moje představa je tato: Václav a podkrál jsou 
tatáž osoba. Proto datum jejich smrti musí být 
stejné. I. Dobrev dospěl k názoru, že Václav byl 
zavražděn 2. července 936, D. Třeštík je pře-
svědčen, že Boleslav napadl podkrále na počát-
ku července 936. I. Dobrev a D. Třeštík dospě-
li ke stejným datům. Je ovšem možné, že jde 
o náhodu. Václavovu smrt k roku 936 kladl i G. 
Dobner (1719-1790). 
Kde k bitvě mezi Boleslavem a Václavem do-
šlo? Kosmas píše, že se doslechl „o bitvě, svede-
né... za knížete Neklana na poli zvaném Tursko“. 
Dnes se obec Tursko nachází jižně od Kralup 
nad Vltavou. D. Třeštík uvádí (1997, s. 419, 
420): „...Dalimil dodal, zřejmě na základě nějaké 
místní pověsti, že se boj odehrál u Štolmíře (po-
dle Tomkova zjištění Žitomíř u Českého Brodu)...“ 
V blízkosti Českého Brodu se nachází i obec po-
dobného jména jako Tursko, a sice Tuchoraz. 
Je náhoda, že v lucké válce se bojovníci posílili 
oslím masem a že v blízkosti Kostelce nad Čer-
nými lesy se nacházejí vsi s názvy Masojedy, 
Kozojedy, Konojedy? 
M. Šolle, 1916–2004, syn Jindřicha Plachty, na-
psal (2000, s. 17): „Zánik Staré Kouřimě... arche-
ologií dokumentovaný požárem hradeb i objevem 
padlých bojovníků před hlavní dvoudílnou bránou 
pocházejících z doby před polovinou 10. století, 
lze hypoteticky, nicméně po mém soudu nejprav-
děpodobněji, spojovat s pádem sídla tzv. subregu-
la, uváděným saským letopiscem Widukindem z r. 
936, a to přes některé odlišné úvahy historiků i ar-
cheologů, avšak v plné shodě s V Hrubým (Hrubý 
1926, 101-103) a J. Šimákem (Šimák 1938). Šlo, 
v souladu s názorem R. Turka, o knížete kouřim-
ského, který sousedil v době rodícího se českého 
státního útvaru na západě s přemyslovskou do-
ménou, a nikoli o knížete Lučanů sídlícího na se-
verozápadě Čech (Turek, 1982).“ W. W. Tomek 
spojoval subregulův (podkrálův) hrad s hradem 
Drahúš, německý historik Bachman s hradem 
Bílinou.
D. Třeštík vycházeje z Widukinda píše, že po 
zavraždění Václava a zlikvidování jeho družiny 
a přátel napadl Boleslav roku 936 podkrále, je-
muž přicházeli na pomoc Durynkové a Sasové 
(1997, s. 436): „ ...můžeme mít za nejspíše prav-
děpodobné, že k porážce Sasů sice došlo někde na 
cestě do Čech, kdežto ,podkrálův‘ hrad se mohl 
docela dobře nacházet... někde v severozápadních 
Čechách. (…) Je dosti pravděpodobné, že hlavní 
vrstva podání o lucké válce se vztahovala právě 
na toto zničení luckého knížectví Boleslavem.“ 
O několik řádků výše D. Třeštík napsal, co poté 
následovalo: „Vítězný Boleslav se pak odebral ke 
hradu podkrále, prvním útokem ho dobyl a srov-
nal se zemí...“ Názor Třeštíkův je tedy tento: 
Václav a podkrál jsou různé osoby. Václav byl 
zavražděn Boleslavovými lidmi 28. září 935 ve 
Staré Boleslavi a potom roku 936 Boleslav za-
útočil na sousedního podkrále. Někde na cestě 
do Čech zničil saské vojsko jdoucí podkrálovi 
na pomoc, nato srovnal se zemí podkrálův hrad 
někde v severozápadních Čechách.
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

poznali, byla řezačka na slámu s kosíři na setr-
vačním kole. Koupili ji společně dva domkáři 
a byli s ní výdělečně činní. Na objednání dochá-
zeli s ní k rolníkům a za určitý poplatek sekli 
jim řezanku. Brzy na to pořizovali si někteří po-
kročilejší rolníci fukary, pak ruční mlátičky, poz-
ději žentourové, které počaly vytlačovat cepy ze 
stodol. 
 Když pak zemědělci počínali poznávati prak-
tičnost mechanických strojů, byl vzbuzen větší 
zájem o ně, a tak jak jejich počet a rozmanitost 

během let vzrůstaly, tak také byly u nás 
pozvolna zaváděny a stály se nepo-

stradatelným inventářem v kaž-
dém hospodářství.

 Upotřebení těch novějších 
strojů dalo ovšem hospodář-
ství nový ráz, změnilo způ-
sob hospodaření a počalo 
se časem také s pěstová-
ním nových plodin jako 
cukrovky a zelí. Byly také 
hledány nové zdroje k zve-
lebení dobytkářství. 

Přástky
 Tentokráte bylo pěstováno 

více lnu a podomácku byl zpra-
cován na výrobu plátna. V zimním 

období byly z hůry sneseny kolovraty 
a za dlouhých zimních večerů věnovaly se ženy 
a dívky předení lnu. Aby jim práce veseleji ubí-
hala, pořádaly podle úmluvy společné přástky 
v určitých staveních. Za chlapeckých let spá-
val jsem u tety Johanky, která mne někdy vzala 
s sebou do přístky, byl jsem tomu rád a dychti-
vě jsem očekával, co tam zase nového uslyším. 
Při práci byly totiž přetřásány místní události, 
pak se vzpomínalo, co kdo slyšel od svých otců 
a dědů, také byly vypravovány všelijaké pohádky 
jako o „bílé paní“, která strašívala v některém 
zakletém zámku, o „světýlkách“, která za tmy 
zaváděla člověk a na scestí, ano, někdy na po-
kraj záhuby, pak o místních a mnohých jiných 

strašidelných strašidelných příbězích. Tyto vý-
plody rozličných předsudků byly zase vystřídá-
ny zpěvem nebo nějakou hrou, buď na „fanty“ 
nebo „černým Petrem“, nejoblíbenější to hrou 
v karty. 
 Mládež vymýšlela také všelijaké jiné hry. 
Tak se také někdy hrálo na „ztracenou píšťal-
ku“ a to jen tehdy, byl-li mezi přítomnými as-
poň jeden účastník, jenž nebyl do tajemství 
hry zasvěcen. Hráči sesedli se těsně do malé-
ho kruhu, složivše ruce v klín, a neznalého hry 
postavili do středu. Zatímco mu jeden hráč 
vysvětloval, že z ruky do ruky koluje píšťalka  
a jeho úkolem je, aby ji na zapísknutí hleděl za-
chytiti, zavěsil mu hráč z protějšku na záda leh-
kou obyčejně kostěnou píšťalku, připevněnou na 
niti s ohnutým špendlíkem a zapísknul. Soused-
ní spoluhráči snažili se pohyby rukou maskovati 
předávání píšťalky, co se zatím písknutí ozvala 
z druhé strany. 
 Tak se hrálo až do únavy a nepřišel-li 
hráč na tento trik, byla mu píšťalka sejmuta  
a dána do oběhu skutečná druhá a hledání mu 
bylo usnadněno. 
 Za přadlenami přicházeli ovšem rádi i mlá-
denci, bylať to vítaná příležitost k navázání zná-
mosti. Také byl do přístek často pozván nějaký 
veselý kumpán, jenž řídil hry a snažil se udr-
žet veselou náladu a rozesmát společnost svou 
šprýmovosti, třeba i nepodařenými vtipy. Během 
času umlkly kolovraty tak jako tkalcovské stavy. 
Pokud nebylo u nás dráhy, zabývali se rolníci 
také povoznictvím a rozváželi různé zboží i do 
vzdálenějších krajů. Byl to sice zdroj vedlejších 
příjmů, ale též příležitost k utrácení peněz při 
nezbytných zastávkách v hostincích kvůli dokr-
mení koní. Mimo to tak mnohý rolník, jenž dá-
val přednost formanství, zanedbával vlastní hos-
podářství a měl-li skon k alkoholismu, zabředl 
pak do dluhů. Bylo tehdy dosti případů, že byli 
rolníci pro marnotrapnost zbaveni svéprávnos-
ti a dostali opatrovníka. Také přišlo rolnických 
usedlostí do exekuční dražby. V nynější době se 
to stává již jen ojediněle. 

pokračování příště

Zemědělství
 Jak jsem se již zmínil, živila se převáž-
ná většina našeho obyvatelstva zemědělstvím  
a to nejen majitelé gruntů na předměstí, ale též 
někteří měšťané se alespoň částečně za-
bývali rolnictvím, také i mnozí řeme-
slníci. Za mých mladých let hos-
podařilo se ještě podle starých 
vyšlapaných cestiček našich 
předků. Naši staří hospo-
dáři lpěli stále ještě na sta-
rých zásadách a zvyklos-
tech a byli novým směrům 
málo přístupni. Všechny 
polní práce konaly se teh-
dy pomocí nezbytného jed-
noduchého, ale účelného 
nářadí, nějakých mechanic-
kých strojů se ještě u nás ne-
užívalo. Ručně se obilí selo, po 
dozrání srpem nebo kosou kosilo, 
skládalo se do mandelů (panáky se 
neznaly) a sváželo do gruntů nebo dře-
věných stodol, jichž bylo na předměstí mnoho 
rozházeno. Teprve po skončení všech podzimích 
polích prací bylo obilí cepy mláceno a takřka po 
celou zimu bylo slyšet ve stodolách klapání cepů. 
Po vymlácení bylo zrní lopatou províjeno, zbave-
no tak zhruba plev, teprve pak několika řešety 
prosíváno, nežli bylo úplně roztříděno a vyčiště-
no. 
 Sotvaže bylo zrní na věrtele odměřováno do 
pytlů, namanul se ve stodole obchodník, jenž 
stodoly stále obcházel a měl každou „vítku“ 
v dobré patrnosti a hleděli obilí koupiti, nežli se 
dostane na trh. 
 První hospodářský přístroj, který jsme u nás 

Domnívám se, že: Václav ( = podkrál) zahynul 
v bitvě vylíčené Kosmou v lucké válce. K bitvě 
soudím došlo  někde mezi Labem a Kouřimí. Po 
bitvě, v níž Václav zahynul, zničil Boleslav Vác-
lavův hrad, a sice hradiště Starou Kouřim. Obo-
jí se mohlo odehrát roku 936. Luckého knížete 
ztotožňovali s podkrálem někteří historikové již 
v 19. století, neuvažovali však o tomto ztotožně-
ní: lucký kníže (podkrál) = Václav. 
Proč Václav zahynul? Dřívější, zejména křes-
ťansky orientovaní historikové, viděli ve vraž-
dě knížete Václava střet pohanství (Boleslav) 
s křesťanstvím (Václav). Dnešní historikové vidí 
v příčinu spíš v rozporech politických. Ve vnitřní 
politice prý chtěl Boleslav zcela likvidovat moc 
ostatních knížat, zatímco Václav (líčený vždy 
jako kníže mírnější než Boleslav) by se spokojil 
s určitou mírou závislosti. V zahraniční politice 
měly být pro Boleslava naprosto nepřijatelné Če-
chy ponižující Václavovy vazby na Sasko.
D. Třeštík, který přichází s názorem, že vražda 
nemusela být dopředu plánována, že k ní moh-

lo dojít víceméně náhodou, píše (1997, s. 435): 
„Vražda ovšem nebyla náhodná v širším smyslu. 
Spor a zřejmě i ostrý střet mezi bratry existoval 
a jistě byl podněcován českými velmoži. Nebyl to 
žádný malicherný zápas o moc, jednalo se o spor 
o koncepci, o budoucnost státu a konec konců i o 
to, co se později stalo českým národem...“
Domnívám se, že Boleslav s Václavem bojovali 
o to, kdo nastoupí po Vratislavovi. Ten nemusel 
zemřít jako třiatřicetiletý v roce 921, jak vyplý-
vá z legend. Vždyť E. Vlček dospěl k závěru, 
že Vratislav zemřel ve věku 45,7±6,3 let. Když 
tedy Vratislav zemřel (nebo pro stáří nemohl 
vládnout – což by vyplývalo z Kosmovy lucké 
války), rozpoutal se boj o moc. Bude vládnout 
Vratislavův bratr (ne syn) Václav nebo Vratisla-
vův syn Boleslav? Václav se nesmířil s rolí pod-
krále (subregula). A to ho stálo život. Ne před 
kostelem v Boleslavi, ale v bitvě.
Několikrát jsme narazili na údaje z Widukinda. 
Je zajímavé, co Widukind nezná. Nezná jmé-
no „pražského“ panovníka, který se podle něho 

měl roku 929 podřídit saskému panovníkovi 
Jindřichovi I., nezná jméno Boleslavova bratra, 
nezná jméno podkrále, nezná místo, kde měl 
podkrál svůj hrad. Opravdu ta jména neznal? 
Co by se stalo, kdyby je popravdě napsal? Pro-
zradil by, že pražským knížetem nebyl roku 929 
kníže Václav ( = Vitislav?). Prozradil by, že pod-
králem byl Václav. Prozradil by jedno z nejdů-
ležitějších Václavových sídel – Starou Kouřim. 
Nemohl by psát o Václavovi a Boleslavovi jako 
o bratrech, ale jako o strýci a synovci. Dodej-
me, že stejně tak „neznal“ Kristián jméno kou-
řimského knížete, kterého šel podrobit Václav. 
Jde zřejmě o symbolické střetnutí Václava s Bo-
leslavem, přičemž jsou zaměněny role: českým 
knížetem byl Boleslav, ke Staré Kouřimi spíš 
patří Václav (Boleslavovi snad patřilo hradiště 
na ostrožně sv. Jiří). Widukindovo tvrzení, že 
Boleslav probodl svého bratra, může být pravdi-
vé. Nemuselo však jít o vraždu v Boleslavi, ale 
o zabití v bitvě.
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V sobotu, 5. ledna 2013, jsme v obci uspo-
řádali za dohledu Oblastní charity Morav-
ská Třebová, celonárodní projekt Tříkrálové 
sbírky 2013. V naší obci bylo vykoledováno 
8 989 Kč.
Koledovalo se celkem ve 34 obcích Moravsko-
třebovska-Jevíčska. Zúčastnilo se celkem 
103 skupinek koledníků a vykoledovalo se 
o 17 155 Kč více než v loňském roce. Každá 
jedna skupinka vykoledovala průměrně 3 795 
Kč, největší výnos z jedné kasičky činil 18 087 
Kč. Celkem se vykoledovalo 390 871 Kč.
Projekt Tříkrálové sbírky funguje již několik let 
a pomáhá všem lidem, dětem, seniorům, domo-

vům pro děti a seniory a nejen tam. Dary, které 
se vyberou v našem regionu, jsou opět použi-
ty na pomoc našeho regionu a kde konkrétně, 
můžete zjistit na webových stránkách Tříkrálo-
vé sbírky http://www.trikralovasbirka.cz/. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem dár-
cům, pomocníkům a koledníkům, že jim ne-
jsou lhostejné osudy lidí v nouzi a podpořili 
tak Tříkrálovou sbírku svými dary. 
Děkuji paní Lexmanové za organizaci ze stra-
ny Charity, dále pak koledníkům a jejich do-
provodu Aničce, Katce, Nikole, Lucii, Pavlín-
ce, Valérii, Evičce a Libuši.

Filip Procházka

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního od-
padu dle  OZV č. 2/2012 zůstává stejný jako 
v roce 2012 a to ve výši 450 Kč/poplatníka. 
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 
této vyhlášky je splatný jednorázově a to nej-
později do 30. dubna příslušného kalendář-
ního roku nebo ve dvou stejných splátkách, 
vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kance-
láři OÚ nebo na účet č. 1283423349/0800. 
Pokud se rozhodnete pro platbu přes účet jako 
VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí  uvedou 
před číslo domu 2 (např. Zálesí 1 VS 21). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa – saz-

ba  poplatku za jednoho psa činí 100 Kč/rok, 
za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje 
poplatek o 50 % sazby poplatku. Držitel psa 
je povinen zaplatit poplatek bez vyměření pře-
dem a to nejpozději do 28. února kalendářní-
ho roku. 
Libuše Pazdírková, účetní obce

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika  
leden 2013

Náš jubilant

Antonín Káňa
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti.

Nabídka 
stavebních 
míst v obci 
Biskupice

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

CENA 50,-Kč/m²
Další informace na 
tel.: 461 326 521 
www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•  písemně: Obec Biskupice,  

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

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 Oblastní charita Moravská Třebová

UPOZORNĚNÍ OBCE
úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, úhrada 

poplatku za psa

Nový územní 
plán obce

Oznamuje občanům, že na základě 
schváleného návrhu zadání územního 
plánu obce, je možno podávat písem-
né návrhy, náměty a připomínky, co 
by měl nový územní plán obce obsa-
hovat. Tyto písemnosti je nutno adre-
sovat k pořizovateli územního plánu, 
kterým je pro naši obec MěÚ Moravská 
Třebová, odbor výstavby a územního 
plánování – Ing. Soňa Elfmarková, Olo-
moucká 2, 571 01 Moravská Třebová, 
email: selfmarkova@mtrebova.cz, tel. 
461 353 029. 
V současné době platný územní plán 
obce je k nahlédnutí na OÚ Biskupice.

Dalibor Šebek, starosta obce

POZVÁNKA
Masopust – Biskupice
A máme tu opět „Masopust“. ČČK Biskupice 
Vás všechny (malé i velké) zve na „Masopust-
ní průvod masek“ obcí. Všichni, kdo máte 
zájem se zúčastnit, tak si připravte jakouko-
liv masku a přijďte ve 12.00 hod v sobotu 
9. února 2013 k hasičské zbrojnici. Ve 12.30 
hod vyjdeme požádat pana starostu o povole-
ní, abychom se mohli chovat tento den, jak 
se sluší a patří, tzn. zpívat, tančit a hlavně 
se veselit. S „povolením v kapse“ projdeme 
Biskupicemi, Flintorem a Zálesím. Ukončení 
masopustního průvodu bude ve večerních ho-
dinách v hospodě u „Zechů“. Je pro Vás při-
praven kulturní program „Pochovávání basy“. 
Bohatá tombola i hudba k tanci a poslechu 
je zajištěna.
Takže neváhejte a pojďte se s námi pobavit 
a udržet tuto hezkou tradici v naší vesničce.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

U S N E S E N Í
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce BISKUPICE  
ze dne 27. prosince 2012

18/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) cenu stočného v obci pro rok 2013 ve výši 32,-Kč/m3 vč. DPH
d) rozpočet obce na rok 2013 ve výši 5 100 000,-Kč  viz. příloha k zápisu
e) rozpočtový výhled obce na rok 2014 ve výši 4 857 000,- Kč a na rok 
2015 ve výši 4 864 000,-Kč viz. příloha k zápisu
f) úpravu rozpočtu obce k 31.12.2012 dle přílohy k zápisu
g) dohodu s obcí Jaroměřice na úhradu neinvestičních nákladů v období 
od 1.9.2012 do 31.12.2012 za  docházku do ZŠ Jaroměřice v celkové výši 
18 533,-Kč
h) přílohu č.1, č.2, č.3 s ceníky úhrad pro rok 2013 ke smlouvě č. 612002 
o sběru, svozu a odstraňování odpadů s firmou SITA CZ a.s., Divize JIH, 
Holzova 14/730, 628 00 Brno, IČ: 25638955

Rozpočtové výdaje v Kč
1. Úhrada úroku z úvěru - úrok úvěr kanalizace 90 700,00   
2. Veřejné osvětlení (elektřina) 110 000,00   

Veřejné osvětlení (opravy) 50 000,00   
3. Lesní hospodářství (pohonné hmoty) 5 000,00   

Lesní hospodářství (materiál) 10 000,00   
Lesní hospodářství (služby) 20 000,00   

4. Kaléšek brožura 22 000,00   
kaléšek - ozvučení, moderování, účinkující 69 000,00   
kaléšek - kapely, dohody, pronájem WC 76 000,00   
kaléšek - pohoštění pořadatelé, VIP, cyklisti 62 000,00   
kaléšek - plakáty, pozvánky, drobný mat. 20 000,00   

5. Silnice drobné opravy, zimní údržba 60 000,00   
6. MŠ příspěvek na provoz 300 000,00   
8. Knihovna nákup knih 10 000,00   
9. Rozhlas opravy a údržba 10 000,00   
10. Příspěvky organizacím (ČČK, včelaři,  AVZO, ZŠ, apod.) 40 000,00   
11. Byty - drobné opravy, revize 25 000,00   
12. Hřbitov - vývoz kontejneru, vodné, pohonné hmoty 20 000,00   
13. Likvidace odpadů (TDO) 270 000,00   
14. Veřejná zeleň (materiál, pohonné hmoty, opravy, služby) 35 000,00   
15. Hasiči (elektřina) 5 300,00   
16. Mzdy starosta, místostarosta, zastupitelé, odvody zdrav. po-
jišt., daň z příjmu 370 000,00   
17. Mzdy pracovníci OÚ, odvody zdrav.pojišt., sociální pojišt., 
daň z příjmu 585 000,00   
18. Dohody o provedení práce 25 000,00   
19. Refundace mzdy starosta 18 000,00   
20. Cestovné 14 000,00   
21. Provoz OÚ (elekřina, vodné, stočné, tisk, služby, plyn, drob-
ná údržba) 260 000,00   
22. Bankovní poplatky, pojištění obecního majetku 50 000,00   
23. Sbor pro občanské záležitosti 60 000,00   
24. Zpravodaj obce 12 000,00   
25. Veřejná zeleň - centrum obce + MŠ 120 000,00   
26. Veřejné prostranství - projekt přes region MTJ (za předpo-
kladu přidělení dotace) 40 000,00   
27. Výměna sloupů VO od čp. 3 po čp. 68 (za předpokladu při-
dělení dotace) 100 000,00   
28. Oprava komunikace od čp. 121 po čp. 126 1 000 000,00   
29. Vydání knihy 750 let obce 200 000,00   
30. Oprava komunikace Zálesí 100 000,00   
31. Rezerva rozpočtu 386 000,00   
CELKEM VÝDAJE 4 650 000,00   
Třída 8 - financování
splátka úvěru kanalizace 450 000,00   
CELKEM SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 100 000,00   

Rozpočtové příjmy v Kč
1. Sdílené daně 3 635 000,- Kč
z toho činí:
daň z přidané hodnoty (1211) 1 772 000,00   
daň z příjmů právnický osob (1121) 885 000,00   
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (1112) 24 000,00   
dań z příjmů FO vybírané srážkou zvl. Sazba (1113) 87 000,00   
daň z příjmů FO závislé činnosti sdílená část (1111) 867 000,00   
2. Daň z nemovitostí 400 000,00   
3. Místní a správní poplatky ( 223 700,-Kč) z toho činí:
poplatek ze psů (1341) 9 700,00   
poplatek za likvidaci TDO (1337) 210 000,00   
správní poplatky (1361) 1 000,00   
poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) 3 000,00   
4. Nájemné byty 333 200,00   
5. Nájemné nebytové prostory 57 700,00   
6.Nájemné pozemky 80 000,00   
7. Příjmy za separaci odpadů Eko-kom, Elektrowin, Asekol 60 000,00   
8. Dotace ze SR na výkon státní správy 78 900,00   
9. Prodej pozemku RD 93 000,00   
10. Výnos z kultury (kaléšek) 80 000,00   
11. Nájemné kanalizace 36 000,00   
12. Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00   
13. Úrok z bankovního účtu 3 000,00   
14. Služby obecní byty 14 500,00   
CELKEM PŘÍJMY 5 100 000,00   

Rozpočet obce Biskupice pro rok 2013

ch) návrh zadání ÚP Biskupice 
i) obecně závaznou vyhlášku obce Biskupice č. 2/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
j) žádost ze dne 1.11.2012 ČČK Biskupice o poskytnutí finančního příspěvku 
na „Mikulášské balíčky“ určené pro děti z Biskupic ve výši 2 200,-Kč
k) žádost ze dne 28.11.2012 tělovýchovné Jednoty Jaroměřice na poskytnutí 
finančního příspěvku na podporu činnosti TJ  ve výši 3000,-Kč

18/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání ÚP s určeným zastupi-
telem 
b) vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek k projednání návrhu za-
dání ÚP Biskupice - tab. A
c) rozpočet Mateřské školy Biskupice na rok 2013
d) žádost ze dne 26.12.2012 pana Petra Továrka, bytem Biskupice – Zálesí 22
e) žádost ze dne 17.12.2012 pana Martina Vašíčka, bytem Biskupice 37
f) cenu vodného na rok 2013 ve výši 33 Kč/m3 vč. DPH
g) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2012 od 
Krajského úřadu finanční odbor, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
h) zápis kontrolního výboru z kontroly obce ze dne 14.11.2012,  zápis  fi-
nančního výboru z kontroly obce ze dne 18.9.2012, zápis  finančního výboru 
z kontroly Mateřské školy Biskupice ze dne 18.9.2012
ch) protokol o výsledku veřejnoprávní  kontroly obce  dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole v platném znění ze dne 7.11.2012 a protokol o výsled-
ku veřejnoprávní  kontroly Mateřské školy Biskupice  dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole v platném znění ze dne 7.11.2012 
i) sdělení ze dne 21.12.2012 České pošty,s.p. ve věci projektu s názvem Poš-
ta Partner

18/3 Zastupitelstvo obce projednalo:
a) upravený  návrh zadání ÚP Biskupice

18/4 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) pověřuje starostu obce k podpisu smluv uvedených  v bodě 18/1 tohoto 
usnesení

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci únor

Jiřina Opluštilová
Bedřich Hensl
Otilie Horáková
Darina Königová
Ján Danihel
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Chornické bál
V sobotu 26. 1. 2013 jsme se už po třetí mohli 
setkat na akci, kterou pořádáme pod názvem 
„Chornické bál“. Večerní zábavu zpestřilo vel-
mi pěkné vystoupení mažoretek z jevíčského 
zámečku, vedených mistryní ČR a vicemist-
ryní Evropy Kateřinou Felnerovou z Chornic. 
Tombola, kterou bychom měli podle nových 
předpisů nazývat „soutěží o ceny“, byla ro-

zebrána v rekordním čase. Mnozí přítomní si 
tak odnášeli řadu hezkých a hodnotných cen, 
věnovaných především sponzory místa i blíz-
kého okolí. K tanci a poslechu v moderním 
i lidovém tónu, hrála kapela MIX Boskovi-
ce, která vytvořila velmi pěknou atmosféru. 
Děkujeme touto cestou všem, kteří pomohli 
sponzorsky i organizačně.

Putování  
s Jirkou Kolbabou

Obec Chornice zve všechny na velmi zajímavé 
setkání s cestovatelem rádia Impuls, který při-
jede s vystoupením pod názvem „Fotograf na 
cestách - splněný sen“. V tomto nestandard-
ním pořadu představí cestovatel množství 
snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací 
ze všech šesti kontinentů planety. Tento exo-
tický výlet objasní specifika některých oblastí, 
přiblíží subjektivní pocity autora při snímání 
fotografií a přirozeně motivuje diváky k jejich 
vlastním cestovatelským projektům a fotogra-
fování. Večer plný inspirací se uskuteční v pá-
tek 1. března 2013 v kulturním domě v Chor-
nicích. Zahájení je v 18,00 hodin a vstupné je 
130,- Kč. Vstupenky bude možno zakoupit na 
místě, nebo v předprodeji v kanceláři obec-
ního úřadu tel: 461 327 807. Všichni jsou 
srdečně zváni.

NA HROMNICE…
V sobotu 12. ledna navštívili již podruhé naši 
obec vynikající umělci, pánové Štěpán Rak 
a Alfred Strejček. Tentokrát přijeli s předsta-
vením pojmenovaným „Na Hromnice o hodi-
nu více“, které se celé odehrálo v zábavném 
duchu. Opět bylo vystoupení předvedeno na-
prosto dokonale a k veliké spokojenosti všech 
přítomných, kterých přišlo o málo více než 
posledně. Oba hosté velmi ocenili přijetí i mi-
lou atmosféru, kterou návštěvníci vytvořili 
a projevili přání, setkávat se v Chornicích pra-
videlně a vytvořit tak novou tradici. 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje svým zákazní-
kům, že v měsíci únoru dojde v Chornicích 
k plánovanému přerušování dodávky elektři-
ny z důvodu provádění prací na elektrickém 
zařízení, a to takto:
11.2.2013  mezi 8,00 až 10,00 od bývalého 
závodu KRAS směrem ke křižovatce na M. Tr-
návku, včetně ulic Na Písku a Trnavské.

11.2.2013  mezi 11,00 až 13,00 od budovy 
II. st. ZŠ k železničnímu přejezdu (jedná se 
o úsek mezi železničními přejezdy)
11. a 12. 2. 2013 mezi 8,00 až 16,00 okolí 
železniční stanice vč. ul. Medříkovy
12. 2. 2013 mezi 10,30 až 12,30 ul Jevíčská 
(mezi OÚ a odbočením do ul Mlýnské), ul. 
Sluneční, ul. U Hřiště, ul. Mlýnská
12. 2. 2013 mezi 13,00 až 15,00 ul. Jevíčská 
(od bytovky č. p 192 směrem k Jevíčku), ul. 
Krátká. 
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POZVÁNKA
Beseda s krajským radním pro dopra-
vu Ing. Jaromírem Duškem na téma 
– „Nutné změny ve veřejné dopravě“.
V poslední době se stává znovu disku-
tovaným tématem otázka veřejné dopra-
vy, respektive chystaná změna jízdních 
řádů.  Touto změnou se rozumí buď ob-
jednání výrazně nižšího objemu autobu-
sových kilometrů ve stávajících jízdních 
řádech, nebo použití jako výchozí po-
zice chystané změny, jízdní řády plat-
né koncem roku 2011. Pardubický 
kraj jako objednatel nemá totiž ve svém 
rozpočtu dostatek finančních prostřed-
ků na pokrytí dopravy v současném 
rozsahu.  Proto jsou hledány možnos-
ti jakým způsobem a kde provést změ-
ny, jejichž  zavedení do praxe by mělo 
docílit plánovaných úspor. Protože se 
obec Chornice nachází na železniční 
křižovatce, uvažuje se i o znovuzavede-
ní osobní železniční dopravy  na tomto 
uzlu. Na základě špatných zkušeností 
z jednání s firmou OREDO jsem nabídl 
Ing. Jaroslavovi Duškovi, zodpovědné-
mu radnímu za dopravu v našem kra-
ji, možnost zúčastnit se veřejné diskuze 
na toto téma.  Pan náměstek hejtmana 
toto pozvání přijal. Beseda o  změnách 
ve veřejné dopravě se uskuteční v úterý 
12. února 2013 v kulturním domě 
v Chornicích. Zahájení je v 17,00 ho-
din a zváni jsou nejen občané naší 
obce, ale  i občané z okolí, kterých se 
veřejná doprava dotýká. Přijďte svůj ná-
zor, potřebu nebo návrh, sdělit člověku 
v tomto kraji nejpovolanějšímu. Připra-
veno bude i drobné občerstvení.

Jiří Smékal, starosta obce Chornice

ZPRÁVY Z CHORNIC

PRODEJ LEVNÝCH ODĚVŮ
paní Navrátilová

ve čtvrtek 14. února 2013 
od 10:00 do 15:00 hod. 
v Kulturním domě 
v Chornicích.
Akce: 4 kusy za 100 Kč

Mateřská škola – vycházka s myslivcem
Ve spolupráci se členem mysliveckého sdruže-
ní Jezevec Chornice, panem Vodákem, který 
již tradičně předává poznatky z oblasti mys-
livosti našim dětem v mateřské škole, jsme 
tentokrát společně podnikli vycházku k lesu. 
Děti ze třídy Sluníček sledovaly a poznáva-

ly stopy ve sněhu, dalekohledem pozorovaly 
zasněženou okolní krajinu. Pamatovali jsme 
i na zvířátka a připravili jim bohatou hostinu 
z dobrot, které děti přinesly z domova. Před-
školáčci tak získali nové poznatky a praktické 
zkušenosti v oblasti poznávání přírody.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Obec Jaroměřice

Koncert Ječmínek na Kalvárii

X. Jaroměřická fotbalová zima 2013

V sobotu 5. ledna 2013 bylo slavnostně zahájeno 
jubileum 300 let poutního místa Kalvárie dopole-
dní poutí malých koledníků a misionářů v obci.
V 15.00 h v kostele Povýšení sv. Kříže na Kalvárii se 

o pohár firmy: Nástrojárna MM, s.r.o. M. Třebová
5. 1. 2013 přípravka – hráči narození r. 2002 a mladší.
Účastníci turnaje: TJ Jaroměřice, TJ Jiskra Brodek 
u Konice, Sokol Borová u Poličky, TJ Malá Haná Kní-
nice, TJ SK Jevíčko,  Sokol Městečko Trnávka, GKS 
Iskra-Prosna Sieroszewice „A“ + „B“(Polsko).
První letošní víkend ožila již podesáté hala pod Kalvá-
rií fotbalovým děním. Svoje umění se zde sjelo pomě-
řit asi 80 dětí ze tří okresů a navíc i z polských Sie-
rosziewic (nedaleko Ostrowa Wielkopolskeho), se 
kterými mají Jaroměřice dlouholetou družbu a na je-
jichž letním turnaji skončila naše přípravka na dru-
hém místě.
Nejlepší brankář turnaje: 
Daniel Nečas (Jaroměřice)
Nejlepší střelec: 
Sebastian Wajchert (Sieroszewice, 9x)
Nejlepší hráč: 
Kacper Olsezewski (Sieroszewice)
Cena pořadatele:
Tadeáš Valášek (M. Trnávka VI. 2006)

rozezněly tóny koled a lidových písní v podání cim-
bálové muziky JEČMÍNEK a malého dětského sboru.
Po koncertě následovala mše svatá, kterou celebroval 
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci.

Polské týmy si z Jaroměřic zaslouženě odvezly primát 
i další ocenění. Jejich hráči byli individuálně velice 
šikovní, obratní při práci s míčem, který je až neuvěři-
telně „poslouchal“ a dobře „fotbalově mysleli“
 Závěrem bych chtěl poznamenat ještě dvě věci, kte-
ré mne v sobotu zaujaly. Obě mají souvislost s naší 
návštěvou z Polska. První je postesknutí si, že zatím 
co s 18-ti hráči Sieroszewic přijelo, mimo oficielní do-
provod, 35 fanoušků (vesměs rodičů), od nás jsem 
si všiml jen pár rodičů, kteří své ratolesti přišli pod-
pořit. Druhá věc, která mne velice zaujala, byla slo-
va presidenta klubu Iskra-Prosna, pana Siwaka, který 
při hodnocení jejich vystoupení, hráče pochválil za 
dosažený výsledek, ale všechny nabádal k zamyšlení 
se nad přístupem, k akci, kdy mu vadilo, že na prv-
ní místo se dostaly emoce a snaha po výsledku a ne 
snaha po zábavě, po radosti ze hry samotné, ne z její-
ho výsledku. Zdůraznil, že zejména u těchhle malých 
hráčů musí všichni kolem klást důraz na spokojenost 
dětí z jejich činnosti a ne na svoje uspokojení z vý-
sledků. Budou-li děti spokojené, vydrží u hry a vý-
sledky se dostaví.

Babské bál 2013
Se přece jenom uskutečnil, přesto že se letos ne-
plánoval. Ač byly jeho přípravy dá se říci na po-
slední chvíli, hosté i Vjechétek byli spokojeni. 
Soutěž o ceny byla pestrá, díky mnoha štědrým 
sponzorům, kterým pořadatelky i touto cestou dě-
kují. Pohostinství U Trojanů nezištně zajistilo jako 
každý rok příjemné prostředí se vzornou obslu-
hou. Zábavného večera nevyužilo mnoho hostů, 
nic méně humorná vystoupení v podání soubo-
ru s novými členkami měla úspěch. Společenskou 
úroveň bálu pozvedl taneční pár manželů Lexma-
nových s vynikající ukázkou společenských tanců.
Takže příští rok nashledanou na Babském bále??!!!

Narozené děti  
(celkem 14)
Alexa Lukáš Josef
Greplová Adéla
Hrabalová Adriana
Chovancová Šárka
Jiroušková Marie
Kosík Stanislav
Krikl Tomáš
Mikulčík Jan
Petrová Kristýna
Pudík Daniel
Říha Luboš
Štěpánková Ema
Švec Emil
Voleská Justina

Zesnulí občané  
(celkem 16)
Nárožná Markéta
Goliáš Vladimír
Vystavělová Jitka
Langerová Anna
Červinek Emil
Popeláková Anna
Kostrubanič Andrej
Chovanec Vítězslav
Dostál Hynek
Havlíčková Miloslava
Trávníček František
Mlčoch Vladimír
Machálek Ludvík
Bergerová Helena
Hloušek Antonín
Neuer Petr

Opožděná vánoční nadílka
Ježíšku, kde jsi? Už jsme si všichni mysleli, že na 
naši školku v Jaroměřicích Ježíšek zapomněl, ale 
opak byl pravdou. Vzhledem k velké nemocnosti 
dětí a neplánované výměně oken v mateřské ško-
le vánoční nadílka proběhla až v lednu.
Za krásné chvíle s dárky pod stromečkem děku-
jeme i sponzorům – mamince Sabinky Číhalové 
za dřevěné hračky a panu Ošlejškovi z Chornic, 
jehož vnoučata, Eliška a Pavlík Hladilovi, naši 
školku navštěvovali v dřívějších letech. Dome-
ček, který nám přivezl, byl pro děti velké pře-
kvapení.  

Za MŠ Zdenka ILLEOVÁ, Olga Čapková

Rozloučení s rokem 2012
Minimálně 52x se sešli hosté různých věkových 
skupin a různých zájmů ve výstavní síni Cent-
ra života a podnikání v Jaroměřicích v průběhu 
roku 2012.
Odpoledne 29. prosince mělo setkání poněkud 
jinou atmosféru. Končil pomalu rok s magický-
mi dvojkami - pro někoho šťastnými, pro jiné 
naopak. Pro všechny přítomné šťastný v tom, že 
se mohli sejít, zhodnotit uplynulý rok,  popřát si 
do nastávajícího roku 2013 hodně zdraví a spo-
kojenosti.
Členky Sboru pro občanské záležitosti připravi-
ly občerstvení a k dobré náladě výborně zahrála 
country skupina z Moravské Třebové PROČ NE 
BAND.
Tombola s drobnými dárky, věnovanými pro-
dejci Adventních trhů, potvrdila, kdo má štěstí. 
Nejvíc spokojená odcházela Anežka Lexmanová 
s devíti výhrami.
Doufejme, že se Štěstí bude naklánět nad Dvou-
stovkou i v roce 2013 a všem příležitostným pří-
tomným bude přát i v roce 2013.

Sny jako řeč duše
Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka 
a terapeutka poodhalila v pátek 25. 1. 2013 ta-
jemství, o nichž nám vypráví naše sny.
„Řeč snů se nám často zdá nesrozumitelná a pa-
radoxní. Při bližším zkoumání však lze této řeči 
porozumět a najít to, o čem sny symbolickou 
cestou vypráví. Jedno je zřejmé - vždy se to týká 
ryze nás a našeho prožívání, naší cesty za celist-
vostí“, vysvětlila přítomným psycholožka. Před-
náška se věnovala otázce, jak s vlastními sny 
naložit a jaké máme možnosti jim porozumět.
Zajisté se s podobnými tématy a s příjemnou 
lektorkou v průběhu roku opět setkáme.

Tříkrálová sbírka
Již druhý rok jsme i v Jaroměřicích mohli přivítat 
Tři krále. Ve dnech 4. a 5. 1. Jaroměřicemi prochá-
zelo celkem 6 skupinek s 18 dětmi z jaroměřické Zá-
kladní školy. Koledníci s kasičkou, požehnanou kří-
dou a drobnými dárky navštívili naše domovy a za 
zpěvu koled nám předali požehnání a popřáli vše 
dobré do nového roku. Od štědrých dárců z Jaromě-
řic získala charita pro pomoc potřebným neuvěřitel-
ných 16 586 Kč.
 Celkem se v Moravskotřebovském a Jevíčském regi-
onu vykoledovalo 390 871 Kč.
Všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky upřímně 
děkujeme! Také děkujeme otci Tomášovi Wójci-
akovi za udělení požehnání, Základní škole za 
umožnění náboru dětí a poskytnutí prostor vý-
stavní síně CŽP jako zázemí pro koledníky.

Helena Lexmanová

Výtvarné kurzy
Kurz paličkování i  patchworku byly  letos opět 
zahájeny. Čas, který šikovné ženy věnují ruční 
práci je vzácně vyšetřen a odměněn radostí nad 
zhotovenými výtvarnými díly. Za roky, v nichž 
se těmto zálibám děvčata věnují již vznikla řada 
krásných výrobků.
Nejnovější z nich budou vystaveny na březnové 
výstavě ručních prací.
Tímto prosím i ostatní šikovné (a to nejen ženy), 
které se zabývají jakoukoli výtvarnou činností, 
aby odložili zbytečnou skromnost a obohati-
li pestrost výstavy. Přineste své práce, prosím, 
v průběhu února do knihovny. Věřme že společ-
ně opět vznikne líbivá výstava, kterou navštíví 
jaroměřičtí i hosté z širokého okolí.
Na fotografii jsou 
praktické tašky, 
ušité členkami 
kurzu patchwor-
ku s Renatou 
Edlmanovou dne 
19. 1. 2012.

Narození a zesnulí v r. 2012
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc únor 2013, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK, ZŠ
1.2. pátek, 18.00 h, výstavní síň Centra života a pod-
nikání (VS)
Vernisáž výstavy dřevořezeb Vlastimila Stehlíka 
a jeho žáka „Vůně dřeva“
s řemeslnou ukázkou řezbáře z Jimramova 
Úvodní slovo PhDr. Oldřich Koudelka, kulturní vy-
stoupení žáků  ZUŠ Jevíčko, malé občerstvení
Do 22. 2., VS 
Výstava dřevořezeb Vlastimila Stehlíka „Vůně dře-
va“ vstupné dobrovolné
zpřístupněno PO 9-11, 13-16, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-
18 a jinak po dohodě s knihovnicí
9.2. sobota, 20.00 h, Pohostinství U Trojanů
Turistický večer U Trojanů, pořadatel KČT TJ Ja-
roměřice
10.2. neděle, 9.00–18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou Ing.Ivou Vanžurovou
11.2. pondělí, 15.00 h, zadní místnost ve dvoře CŽP 
Keramická dílna pro děti s lektorkou Petrou Zezu-
lovou,úvodní hodina, další za 14 dní
tj. 25.2., pracovní oděv s sebou, kurzovné 30,- Kč, 
malé děti v doprovodu s dospělými
13.2. středa, 18.00 h, VS
„Poruchy učení u dětí na základní škole“ poradna 
s psycholožkou PhDr. Ilonou Pešovou
Připravte si dotazy na dané téma ( ale i jiné týkající se 
výchovy dětí), na které Vám přednášející ráda odpoví. 
Vstupné dobrovolné
22.2. pátek, 18.00 h, VS
„Nad kronikami Jaroměřic“ s kronikářkou obce 
Šárkou Vávrovou

s četbou z z knihy Ing. Pavla Kyseláka „Čmikání na 
bráchu“, psanou v malohanáckém nářečí
23.2.sobota, 9.00 h, VS
Patchwork, volná dílna členek klubu i nových zá-
jemkyň o tuto techniku šití
27.2. středa, 18.00 h, VS
Drážďany, významné město SRN, jeho historie 
a současnost s Janem Valíčkem
přednáška průvodce našich poznávacích zájezdů, 
upoutávka na předpokládaný květnový jednodenní 
zájezd

Připravujeme:
Březen – měsíc čtenářů
Příprava na dětskou výtvarnou soutěž „Malujeme 
s Helenou Zmatlíkovou“
1.3. pátek, 18.00 h, VS
Vernisáž výstavy „Co jsme v zimě vytvořili“ 
výstava ručních prací na základě inspirací z naučných 
knih. Vaše výtvarné práce, vytvořené různými tech-
nikami, přineste, prosím, do knihovny do  25.února.
kulturní program, malé občerstvení
3. 3. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou Ing.Ivou Vanžurovou
7. 3. čtvrtek, odjezd autobusu  Biskupice 16.50 h, 
Jevíčko 17.00 h, Jaroměřice 17.10 h
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci na ope-
retu Johann Strauss, ml. NETOPÝR
začátek představení v 19.00 h, cena vstupenky 340,- 
Kč, studenti 170,- Kč, jízdné 80,- Kč
cena celkem 420,- Kč, studenti 250,- Kč, závazné při-

hlášky se zálohou do 15.2. v knihovně
8. 3. pátek, 17.00 hodin, VS
Tradice Velikonoc se spisovatelkou a výtvarnicí 
Kamilou Skopovou
společné vzpomínání na časy minulé v ústním podání 
i v ukázkách z knih
Možnost koupi knih, plné receptů i tradičních zvyk-
lostí, ukázka lidových velikonočních tvořivostí

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s Ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP
Pondělky 1. skupina 15.00 h, 2. skupina 16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordi-
naci nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludmilou 
Slavíčkovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h

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

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

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

sledního zasedání
3. hospodaření obce za rok  2012
4. účtový rozvrh na rok 2013 
5. seznam limitovaných příslibů na rok 2013 
6. výsledek inventarizace  k 31. 12. 2012 
7. Směrnici pro poskytování a účtování cestov-

ních náhrad
8. vnitřní předpis k účtování reálné hodnoty ma-

jetku určeného k prodeji
9. dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na bytové pro-

story s panem Milan Trávníčkem
10. Výroční zprávu za rok 2012 o poskytování in-

formací
11. finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč středisku 

sociálních služeb SALVIA Svitavy
12. prodej pozemku p.č. 166/36 o výměře 838 m² 

panu Ioanu Bocrovi k výstavbě RD, kupní cena 
činí 125 700 Kč

Zpráva z knihovny 
za rok 2012

Je potěšující, že knihovnu v Jaroměřicích navště-
vuje narůstající počet čtenářů i hostů.
Snahu doplňovat fond o nové tituly podporu-
je obecní rozpočet každoročním příspěvkem 
25 000,- Kč, za které se zakoupilo 123 knih. 
V aktuální nabídce jsou i moderní časopisy Bur-
da a Floristika. Letos by měla být obohacena 
o časopis Zahrada-Park-Krajina, jehož  roční 
předplatné jsme získali ve fotosoutěži Rozkvet-
lá knihovna.
Výměnný fond pravidelně doplňují stále dobře 
spolupracující kolegyně z nadřízené knihovny 
v Jevíčku.

27. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 16. 1. 2013
13. záměr prodeje  pozemků p.č. 2688/14 o výmě-

ře 1 547 m² a p.č. 2688/1 o výměře 1 382 m²

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
14. dopis Muzea Boskovicka ve věci výstavy „Ne-

dokončená dálnice Vídeň – Brno – Vratislav“
15. žádost pana Radka Sekyry o odkoupení po-

zemků p.č. 2688/14 o výměře 1 547 m² a p.č. 
2688/1 o výměře 1 382 m²

16. informace Krajského úřadu Pardubického kra-
je o připravovaných změnách v jízdních řádech 
autobusové dopravy s platností od března 2012

17. výsledek Tříkrálové sbírky 2013
18. dopis Mgr. Jana Farského, poslance Parlamen-

tu ČR  ve věci Registru smluv

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

nem Ioanem  Bocrou dle zápisu
20. založit obci Jaroměřice účet u České národní 

banky dle zápisu

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Celkový počet se vyšplhal na 292 zaregistrova-
ných čtenářů, z nichž je 95 dětí do 15ti let.
Počítač zaznamenal 3 479 návštěvníků. Vypůj-
čilo se 11 601 knih, z nichž 2003 knih vypůj-
čily děti.
Náročnější čtenáře uspokojila Mezivýpůjční služ-
ba (MVS) počtem 530 výtisků, vypůjčených z ji-
ných knihoven. 
Potěšující je i vzrůstající zájem o webové stránky 
www.jaromerice.knihovna.cz  
(26 182 návštěv) a využívání on-line katalogu, 
v němž si v klidu domova můžete vybrat po-
třebný titul.
Řada akcí, které knihovna pořádá – některé ve 
výborné spolupráci se školou, SPOZ či jinými 

složkami- podporují nejen čtenářství ale celkové 
společenské dění v obci.
I letos jsme zažádali o grant „Knihovna 21.sto-
letí“, který  loni částkou 16 000,- Kč (s 50% 
spoluúčastí obce) podpořil možnost uskutečnit 
finančně náročnější aktivity. 
Děkuji všem, kteří chodíte do knihovny rádi 
a doufám, že s nabídkou literatury i vzdělávacím 
či kulturním programem, který snad Minister-
stvo kultury grantem podpoří, budete spokojeni 
i v roce 2013.
Připomínky a náměty ke změně či obohacení 
činnosti budou vítány.
Na Vaši návštěvu v jaroměřické knihovně se těší

Helena Vykydalová, knihovnice

Nabídka stavebních 
míst v obci Jaroměřice
Obec Jaroměřice nabízí k prodeji zain-
vestovaná stavební místa v lokalitě „Za 
Tvrzí“ ještě pro 8 rodinných domů:
- p. č. 166/25 o výměře 700 m²
- p. č. 166/26 o výměře 722 m²
- p. č. 166/28 o výměře 874 m²
- p. č. 166/29 o výměře 1034 m²
- p. č. 166/30 o výměře 884 m²
- p. č. 166/32 o výměře 1087 m²
- p. č. 166/35 o výměře 818 m²
- p. č. 166/37 o výměře 1091 m²
Cena 150,- Kč/m2
Další informace na tel. 461 325 720, 
461 327 813, www.jaromerice.cz
Doručení písemných žádostí:
Obec Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1,  
email: obecjaromerice@cmail.cz
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

Restaurace na Dvorci (Mrtvola)
pořádá

zvěřinové
hody

ve dnech 15.–16. 2. 2013.
Srdečně Vám zve kolektiv restaurace.

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!!! Prodejna zlatnictví
Palackého nám. 19, Jevíčko

Pondělí 4 . 2 . 2013 bude zahájen provoz zlatnictví, které nabizí prodej zlata, 
stříbra, hodin, hodinek, kosmetiky, keramiky, bytové dekorační předměty aj .

V tento zahajovací den nabízíme 20% slevu na všechno vystavené zboží .

RD s velkou zahradou na prodej v Bělé u Jevíčka. Tel.: 739 121 336.

Centrum In balance
M. Mikuláše 450 (naproti Gymnáziu, vlevo), Jevíčko

MASÁŽE
•celkové i částečné
•Shiatsu masáže
•speciální relaxační masáže

KOSMETIKA Seléné
•veškeré kosmetické služby
•kosmetické ošetření s tělovými svícemi
•terapie s ušními a tělovými svícemi

PEDIKÚRA
•ošetření klasické i luxusní
•ošetření diabetiků a další

Markéta Kolísková, 
tel: 777 056 957

Jana Říhová, 
tel: 777 156 305

Jana Říhová, 
tel: 777 156 305

 
 
 
 

                                        
 

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

trasa č. 47 Boršov u M. Třebové (Svitavy) 
 •  12:30 Městečko Trnávka (u prodejny K-plus) 
 •  13:00 Bělá u Jevíčka (u OÚ) 
 

Prodej 20. 2. 2013 
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří:12-18 týd. cena: 120–180 Kč 
Chovní kohoutci 12-18 týd. 120–180 Kč 
Slepice ve snášce  100 Kč  

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! 
 

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:  
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 
 
 

 

 
 
 
 

        PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽPRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽEE   

Zdeněk Podlezl

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

RE/MAX Accord

aktuálně nabízí

- bezplatné konzultace

- příprava prodejní strategie

- účinná inzerce na největších realitních serverech

- nabídnutí nemovitosti zájemcům z vlastní databáze

- výběr z široké nabídky nemovitostí

- profesionální přístup zkušených realitních odborníků

- právní zajištění

- kompletní servis až do dokončení transakce

Poleťte
s námi 

Váš realitní

makléř

Energetické průkazy od 1.1.2013
Průkaz energetické náročnosti budovy

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

a prodáváte nemovitost sami

Nabídku nemovitostí najdete na www.remax-czech.cz 

a ve vitríně na ulici Křivánkova v Jevíčku

Mob.: 608 134 358


