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Fotoaktuality

Archeologický výzkum pokračuje

Beatles revival na pouti

Příjezd Přemysla Otakara II.

UFONI Na SmOleNSké přehradě
Na přelomu měsíce července a srpna se konal 
na městské chatě ve Smolenském údolí již 15 
letní tábor pro děti od 6let do ukončeného prv-
ního stupně ZŠ. Tento rok se ho zúčastnilo 40 
dětí z Jevíčka a okolí. Snažíme se, aby byl tábor 
pokaždé motivován určitým tématem, tentokrát 
to byla mimozemská civilizace. Děti se rozděli-
ly do čtyř družin, vymyslely si bojové pokřiky, 
názvy oddílů, vytvořily svého maskota. Soutěži-
ly navzájem mezi s sebou, tím jsme se snažili, 
aby se v družině objevila soudržnost, přátelství, 
touha táhnout za jeden provaz a samozřejmě 
neuškodilo trochu zdravé rivality vůči ostatním 
oddílům, musím podotknout, že někdy vedou-
cí, byli horší než dětiJ . Ráda bych touto cestou 
poděkovala paní Ertlové a Mášové – družinář-

kám na ZŠ Jevíčko, které tyto tábory před pár 
lety (cca 30) vedly a já na ně nikdy nezapomně-
la a po čase se k jejich pořádání vrátila. Největ-
ší odměnou je, když děti, které odrostly tomuto 
týdennímu táboru, jezdí na další a samozřejmě 
delší, protože si prázdniny bez táboření neu-
mí představit. Člověk sám nic nezmůže a proto 
děkuji Všem vedoucím, kuchařkám, zdravotní-
kům a pomocníčkům, kteří se během těch 15 
let podíleli na realizaci táborů. Také bych touto 
cestou ráda poděkovala Městu Jevíčku, fa. Ra-
bbit Jevíčko a přátelům táborníků, protože bez 
nich by to nešlapalo, tak jak by mělo.  Dětem 
přeji hodně úspěchů ve škole a hlavně energie, 
která jim na táboře nikdy nechyběla.       

Pavla Konečná
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mUdr. Zuzana Šedrlová 
NEORDINUJE 

2. 9. 2013
zástup MUDr. Trčková, MUDr. Křížová

mUdr. Ivana křížová 
DOVOLENÁ

od 26. 9. do 9. 10. 2013
Nutné případy ošetří 

MUDr. Trčková a MUDr. Šedrlová
ve svých ordinačních hodinách.

mUdr. Jiří hájek
DOVOLENÁ

od 19. 8. do 6. 9. 2013
Zástup MUDr. Nádeníčková ve svých or-
dinačních hodinách – tel.: 731 589 189.

mUdr. alena Blahová 
NEORDINUJE 
2. – 4. 9. 2013

mUdr. Nádeníčková 
DOVOLENÁ 

9. 9.–20. 9. 2013
Akutní případy ošetří 

MUDr. Hájek 
ordinace Palackého nám. 20, Jevíčko

ve svých ordinačních hodinách.
Telefon: 739 318 388

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

k OZV alkohol
Uvedená obecně závazná vyhláška 
č. 2/2013, kterou se zakazuje požívá-
ní alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích je vyvěšena na úřední 
desce a na elektronické úřední desce 
a je k nahlédnutí na webových strán-
kách města.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
3. – 4. 9. 2013, 7:30–15:30 hodin

JEVÍČKO ul. – Brněnská 760, 761, 762, PENNY MARKET, ČSAD,  
M. Mikuláše, Pionýrská, Slunečná – levá strana po A. K. Vitáka, A. K. Vi-

táka 459–453, gymnázium, zámeček, ZŠ, Okružní IV 743, 718

Nabídka koupě 
bytů 3+1 v Jevíčku
Město Jevíčko nabízí ke koupi 2 byty 
o velikosti 3+1 (80 m2) v domě č. p. 475, 
476 na ulici K. H. Borovského v Jevíčku.

Více informací na telefonních 
číslech 734 536 216, 608 607 633

Výzva k předkládání žádostí o půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení

Město Jevíčko na základě článku 5, odst. 
1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 O vy-
tvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“ vyhlašuje výběro-
vé řízení pro posouzení žádostí o půjčky 
k úhradě nákladů na opravy, modernizaci 
a rekonstrukci bytového fondu v katastrál-
ním území města Jevíčko. Úplné znění vý-
zvy je zveřejněno na webových stránkách 

města www.jevicko.cz a na úřední desce. 
Požadavky na poskytnutí půjčky se před-
kládají na předepsaném formuláři, který je 
rovněž k dispozici na webových stránkách 
města a v listinné podobě u vedoucího or-
ganizačního odboru MěÚ Jevíčko Bc. Jelín-
ka případně na podatelně. Příjem žádostí 
do 30. 9. 2013.

Město Jevíčko

1933 - v Jevíčku omítnuta městská věž s re-
nesančním zdobením. Hodiny opat-
řeny čtyřmi ciferníky. Zavěšeny nové 
tři zvony: Michal 936kg, sv. Panna 
Maria 608kg, sv. Václav 386kg- ten 
věnoval voskář Theodor Kubíček. 
Silnice od nádraží přes město včetně 
ulice západně za městem až k židov-
skému hřbitovu vydlážděna žulovými 
kostkami.

1943 - 13. 1. bylo sundáváno v Jevíčku po-
vrchové měděné vedení a nahrazeno 
lany. Měď pro válečné účely. 

       - 7. 4. byl majitelům rozhlasových při-
jímačů z nich odstraňovány cívečky 
„krátkých vln“, aby nebylo možné 
poslouchat zahraniční rozhlas.

       - 10. 11. zatklo gestapo Petra Müllera, 
obchodního příručího a vedoucího 
skautů, též jeho sestru Marii. Petr 
byl 3. 10. 1944 ve Vratislavi popra-
ven, jeho sestra r. 1945 z vězení 
dočasně propuštěna a místo návratu 
zpět, 9. 5. válka skončila.

       - V Biskupicích bez udání příčin bylo 
německými úřady v Šumperku ozná-
meno majitelům zemědělských used-
lostí č. p. 8, 14 a 15, že 13. 5. 1943 
v poledne přestávají být majiteli své-
ho majetku, do té doby musí provést 
veškeré polní práce a práce, zaručují-
cí dobry chod usedlosti. S nejnutněj-
ším potřebným se musí vystěhovat. 
Z č. p. 8 se stěhovali 2. 6., z č. p. 14 
6. 7. a z č. p. 15 23. 7.

       - Z Velkých Opatovic byl do Jevíčka 
přivezen „archiv katovického pan-
ství“.

1953 - Na katastru osady Zálesí byl v pro-
sinci zastřelen první divočák.

1963 - V Jevíčku na Palackého náměstí 
bylo povrchové pouliční vedení na-
hrazeno kabelovým v zemi.

       - Ve Velkých Opatovicích zřízeno 
u MŠLZ Odborné učiliště, které 
dosáhlo středoškolského významu 
několika oborů. Zrušeno roku 2012.

dokončení příště

Zajímavé události z Jevíčka a okolí z let 
v letopočtech končících trojkou
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 33. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanove-
ním § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
informuje o konání 33. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

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

Doba konání: 
18. 9. 2013 od 16:00 h
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů

6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčka č. 5 
na rok 2013

7) Zpráva o činnosti JSDH města Jevíčko
8) Prodej bytů v majetku města
9) Korespondence, různé
10) Diskuse
11) Usnesení

V Jevíčku dne 23. 08. 2013
Ing. Roman Müller v. r., starosta města Jevíčka

Usnesení z 32. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 14. srpna 2013
32/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Ze-

zula, Ing. Zdeňka Jirásková, Vojtěch Hebelka,
b) program zasedání,
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 

č. 4,
d) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko 

č. 2/2013, kterou se zakazuje požívání alko-
holických nápojů na veřejných prostranstvích 
s účinností od 1. 10. 2013,

e) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 
3/2013, o použití koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí s účinností od 1. 1. 2014,

f) převedení nevyčerpaného grantu SDH Jevíčko 
ve výši 7.000 Kč na akce v rámci grantového 
systému dle zápisu,

g) výsledek výběrového řízení na akci: „Nákup 
čistící komunální techniky v rámci projektu 
Snížení imisní zátěže na území města Jevíčko“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma 
SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., Jarošovská 
1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídko-
vou cenu 1.952.000 Kč bez DPH,

h) cenovou nabídku a kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou SOME Jindřichův Hra-
dec, s. r. o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindři-
chův Hradec k provedení akce: „Nákup čistící 
komunální techniky v rámci projektu Snížení 
imisní zátěže na území města Jevíčko“ za část-
ku 1.952.000 Kč bez DPH,

i) cenovou nabídku na výměnu vrat a dveří na 
DPS Kobližná čp. 125 od firmy Stavební truh-
lářství Černohous, 561 65 Jamné nad Orlicí 
295 za nabídkovou cenu 77.626 Kč vč. DPH, 
cenovou nabídku na výměnu plastových dveří 
vedoucích do dvorního traktu domu č. p. 125 
od firmy PRAMOS, a. s., Kpt. Jaroše 25, 680 
01 Boskovice za nabídkovou cenu 35.340 Kč 
vč. DPH,

j) prodej pozemku p. č. 2465 (33 m2) – orná 
půda v k. ú. Zadní Arnoštov Aleně Horké, Her-
číkova 2, 612 00 Brno za cenu 35 Kč/m2, cel-
kem 1.155 Kč + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Alenou Hor-
kou na prodej pozemku p. č. 2465 v k. ú. Zad-
ní Arnoštov,

k) prodej pozemků p. č. 88/11, p. č. 88/12, p. 
č. 88/13, p. č. 88/14 a p. č. 88/15, vše za-
hrada v k. ú. Jevíčko-předměstí panu Lukáši 
Fluksovi a paní Heleně Fluksové za cenu 200 
Kč/m2, celkem 312.600 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + úhrada přípojek kanalizace a plynu 
za cenu 42.555,50 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Lukášem Fluksou a Helenou 
Fluksovou na prodej pozemků p. č. 88/11, p. č. 
88/12, p. č. 88/13, p. č. 88/14 a p. č. 88/15, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

l) záměr koupě lesního pozemku p. č. 2125 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí od dědiců po zesnulém 
Jindřichu Markesovi za cenu 46.200 Kč,

m) koupi lesního pozemku p. č. 2475 v k. ú. Je-
víčko-předměstí od Miroslava Kupsy za cenu 
72.300 Kč,

n) povodňový plán města Jevíčko,
o) dohodu o poskytnutí dotace 450.000 Kč z Pro-

gramu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíč-
ko a Státním zemědělským intervenčním fon-
dem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
na akci: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka 
Jevíčko“, kdy konečná výše dotace se určí na 
základě skutečně vynaložených, odůvodněných 
a řádně prokázaných způsobilých výdajů,

p) dohodu o poskytnutí dotace 371.671 Kč z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíč-
ko a Státním zemědělským intervenčním fon-
dem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
na akci: „Úprava rajského dvora bývalého au-
gustiniánského kláštera Jevíčko“, kdy konečná 
výše dotace se určí na základě skutečně vyna-
ložených, odůvodněných a řádně prokázaných 
způsobilých výdajů,

q) dohodu o poskytnutí dotace 180.000 Kč z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíč-
ko a Státním zemědělským intervenčním fon-
dem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
na akci: „Modernizace knihovny“, kdy konečná 
výše dotace se určí na základě skutečně vyna-
ložených, odůvodněných a řádně prokázaných 
způsobilých výdajů, 

r) prodej bytové jednotky č. 476/4, spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti id. 1/12 na společných 
částech domů č. p. 475 a č. p. 476 a spolu-
vlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na po-
zemcích p. č. st. 470/3 a p. č. st. 470/4, oba 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí za minimální částku 780.000 Kč,

s) prodej bytové jednotky č. 476/5, spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 1/12 na spo-

lečných částech domů č. p. 475 a č. p. 476 
a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
1/12 na pozemcích p. č. st. 470/3 a p. č. st. 
470/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí za minimální část-
ku 780.000 Kč,

t) výměnu provzdušňovacích membrán ČOV Je-
víčko za částku 180.960 Kč,

u) navýšení ceny na opravu místních komunikací 
(polní cesty) od firmy Akvamont, spol. s r. o., 
Hlavní 4, 568 02 Svitavy o částku 32.662 Kč 
vč. DPH, 

v) záměr komplexní rekonstrukce budovy ZŠ v Je-
víčku a podání dotační žádosti o prostředky 
z OPŽP na snížení energetické náročnosti bu-
dovy se zvolením varianty 67,3 % bodového 
hodnocení,

32/2 Zastupitelstvo určuje: 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 

a ověřovatele zápisu Ing. Antonína Staňka 
a Pavlu Konečnou,

32/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) rozbor hospodaření města Jevíčko za období 

I.-VI. 2013 s uvedením částek na bankovních 
účtech města,

b) zprávu finančního výboru za I. pololetí roku 
2013,

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

32/3 Zastupitelstvo ruší: 
a) bod usnesení 29/1 písm. g) ze dne 17. 4. 

2013 – ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 
476/5, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
1/12 na společných částech domů č. p. 475 
a č. p. 476 a spoluvlastnického podílu o veli-
kosti id. 1/12 na pozemcích p. č. st. 470/3 
a p. č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí za minimál-
ní částku 783.970 Kč dle znaleckého posudku 
č. 3262/2012 formou nejvyšší nabídky,

b) bod usnesení 29/4 písm. a) ze dne 17. 4. 2013 
– ZM pověřuje radu města realizací veřejné 
soutěže na prodej jednotky č. 476/5 v bytovém 
domě Jevíčko č. p. 475, 476 s kritériem nejvyšší 
nabídnuté ceny.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta
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Usnesení ze 74. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 5. srpna 2013
1/74 Rada pověřuje správce Městského 
muzea v Jevíčku prohlídkou věcí pocházejících 
z Památníku města Velké Opatovice a podáním 
zprávy v termínu do 26. 8. 2013,

2/74 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru prověřením možnosti oplocení části 
pozemku p. č. 1311/1 – ostatní plocha v k. ú. 
Zadní Arnoštov, a to část o velikosti cca 130 m2 
a podáním zprávy do 26. 8. 2013,

3/74 Rada schvaluje umístění reklamní 
židle na Palackého náměstí do konce měsíce září 
2013 a za zábor veřejného prostranství uhradit 
poplatek dle platné OZV města 3/2011, o míst-
ním poplatku za užívání veřejného prostranství,

4/74 Rada schvaluje trvalý pobyt osobě 
na adrese Biskupická 364 dle zápisu,

5/74 Rada pověřuje vedoucí PBH zajiště-
ním cenových nabídek na osazení radiátoru a vý-
měnu  oken na chodbě domu na ul. Bisku-
pická 364 v Jevíčku s termínem do 26. 8. 2013,

6/74 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru zajištěním odborného stanoviska 
OLH města, zda odhad předložený nabízejícím 
k odkupu pozemku p. č. 2475 (5912 m2) – lesní 
pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí je reálný,

7/74 Rada uděluje souhlas k užívání po-
zemků města za účelem parkovacích míst k or-
dinacím lékařů (ul. Okružní II/261), a to pro 
potřeby lékařů i pacientů. Jedná se o pozemek 
p. č. st. 203 – zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Jevíčko-předměstí (434 m2) na ul. Třebovská 
a o Palackého náměstí,

8/74 Rada schvaluje bezplatný zábor ve-
řejného prostranství za stánkový prodej na Pa-
lackého náměstí při pořádání poutě dne 18. 8. 
2013,

9/74 Rada pověřuje místostarostu řeše-
ním budoucí údržby antukového povrchu hřiště 
u budovy Gymnázia v Jevíčku,

10/74 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru sledováním převodu pozemků od 
firmy AVEKO Servomotory, s. r. o.,

11/74 Rada schvaluje seznam firem navrže-
ných pro obeslání v rámci veřejné zakázky „Osa-

da Zadní Arnoštov - Regenerace zeleně, Regenera-
ce alejí, břehových porostů a solitérních stromů“, 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek včetně náhradníků dle zápisu,

12/74 Rada jmenuje člena povodňové ko-
mise města Jevíčko dle zápisu,

13/74 Rada schvaluje Směrnici č. 1-T/2013 
– Organizační řád MěÚ Jevíčko,

14/74 Rada schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-2009075/VB/1, Je-
víčko, K. Čapka 4222/2, AVEKO, Servomotor – 
přípojka NN mezi Městem Jevíčko a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín IV-Podmokly na zřízení věcného břemene na 
části pozemků p. č. 530/21 – orná půda a p. č. 
5452 – ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí,

15/74 Rada schvaluje CN firmy Miroslav 
Nečas, Jabloňany 107, Skalice nad Svitavou 
k provedení klimatizace kanceláře užívané PBH 
města Jevíčka za částku 20.740 Kč bez DPH 
z rozpočtu  PBH.

Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

SK JEVÍČKO PODZIM 2013
DATUM DEN KOLO OP muži A1A čas KOLO IV. třída muži A3A čas 7+1 žáci  E2A čas OP přípravka čas DATUM DEN

03.08. SOBOTA ČP A - TŘEBAŘOV 17:00 03.08. SOBOTA

10.08. SOBOTA 10.08. SOBOTA
11.08. NEDĚLE 1 LITOMYŠL B - A 17:00 11.08. NEDĚLE

17.08. SOBOTA 2 A - BŘEZOVÁ n. S. 17:00 2 B - POMEZÍ B 14:45 17.08. SOBOTA
18.08. NEDĚLE 18.08. NEDĚLE

24.08. SOBOTA 3 TŘEBAŘOV - A 17:00 24.08. SOBOTA
25.08. NEDĚLE 3 TŘEBAŘOV B - B 17:00 25.08. NEDĚLE

28.8. STŘEDA ČP 17:30 28.8. STŘEDA

31.08. SOBOTA 4 VOLNO JEVÍČKO 10:00 31.08. SOBOTA
01.09. NEDĚLE 4 A - MLADĚJOV 17:00 1 CEREKVICE - Ž 10:00 01.09. NEDĚLE

07.09. SOBOTA 5 HRADEC n. S. - A  17:00 5 BORŠOV - B 17:00 JAROMĚŘICE 10:00 07.09. SOBOTA
08.09. NEDĚLE 2 Ž - JAROMĚŘICE 10:00 08.09. NEDĚLE

14.09. SOBOTA 6 VENDOLÍ - B 17:00 BŘEZOVÁ 9:00 14.09. SOBOTA
15.09. NEDĚLE 6 DOLNÍ ÚJEZD B - A 17:00 3 BYSTRÉ - Ž 10:00 15.09. NEDĚLE

21.09. SOBOTA 7 POMEZÍ B - B 16:30 21.09. SOBOTA
22.09. NEDĚLE 7 A - MĚSTEČKO TRNÁVKA 16:30 4 Ž -OPATOV 10:00 RADIMĚŘ 10:00 22.09. NEDĚLE

28.09. SOBOTA 8 DLOUHÁ LOUČKA - A 16:30 8 B - TŘEBAŘOV B 16:30 5 ROHOZNÁ/POMEZÍ - Ž 14:00 JEVÍČKO 10:00 28.09. SOBOTA
29.09. NEDĚLE 29.09. NEDĚLE

05.10. SOBOTA 9 VOLNO M. TRNÁVKA 10:00 05.10. SOBOTA
06.10. NEDĚLE 9 A - HORNÍ ŮJEZD 16:00 6 Ž- HRADEC 10:00 06.10. NEDĚLE

12.10. SOBOTA 10 OPATOV - A 16:00 10 B - BORŠOV 16:00 12.10. SOBOTA
13.10. NEDĚLE 7 MORAŠICE - Ž 10:00 RADIMĚŘ 10:00 13.10. NEDĚLE

19.10. SOBOTA 11 1  B - VENDOLÍ 15:30 19.10. SOBOTA
20.10. NEDĚLE 11 A - ROHOZNÁ 15:30 8 Ž - BOROVÁ/TELECÍ 10:00 20.10. NEDĚLE

26.10. SOBOTA 26.10. SOBOTA
27.10. NEDĚLE 12 JAROMĚŘICE - A 14:30 9 ČISTÁ - Ž 10:00 27.10. NEDĚLE

02.11. SOBOTA 02.11. SOBOTA
03.11. NEDĚLE 13 A - LINHARTICE 14:00 03.11. NEDĚLE

SK JEVÍČKO PODZIM 2013
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Rozpis podzimních zápasů v kopané



5Září 2013Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2013, 
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zase-
dání dne 14. 8. 2013 usnesením č. 32/1 písm. 
d) usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní ustanovení
Požívání alkoholických nápojů 1) je činností, 
která by mohla narušit veřejný pořádek ve 
městě Jevíčko nebo být v rozporu s dobrými 
mravy. 
Čl. 2 Zákaz požívání alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství
(1) Na území města Jevíčko se zakazuje poží-
vání alkoholických nápojů na veřejných pro-
stranstvích 2) nebo jejich částech uvedených 
v příloze k této vyhlášce. 
(2) Na území města Jevíčko se dále zakazuje 
požívání alkoholických nápojů:

a) v okruhu 100 metrů od škol a školských 
zařízení 3),
b) v okruhu 100 metrů od zdravotnických 
zařízení,
c) na dětských hřištích a pískovištích,
d) v souvislých plochách veřejné zeleně speci-
fikovaných v příloze k této vyhlášce.
(3) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických 
nápojů v prostoru samostatných nástupišť 
hromadné dopravy. V případě umístění za-
stávky u hrany chodníku zákaz platí ještě 10 
metrů za označníkem a 10 metrů za koncem 
zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-
-li konec označen, zákaz platí 50 metrů od 
označníku do prostoru zastávky.
Čl. 3 Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje
(1) Zákaz se nevztahuje:
a) na prostory, na kterých jsou umístěna 
zařízení pro poskytování prodeje občerstvení 
a gastronomických služeb např. předzahrádky 

restauračních zařízení,
b) na prostory u stánků s občerstvením a v trž-
ních místech určených městem Jevíčko,
c) na akce ohlášené městu Jevíčko podle OZV 

města Jevíčko č. 5/2012, k ochraně noční-
ho klidu a regulaci hlučných činností.

(2) Zákaz se rovněž nevztahuje na akce města 
Jevíčko, kterými jsou zejména městské jarmarky, 
Jevíčská pouť, silvestrovské oslavy a další akce.

Čl. 4 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 
2013.
Ing. Roman Müller Mgr. Miroslav Šafář
starosta místostarosta

Příloha k vyhlášce č. 2/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Veřejná prostranství nebo jejich části, na nichž je ve městě Jevíčko zakázáno požívání alkoholických nápojů:

 Katastrální území Veřejné prostranství nebo jeho části Čísla parcelní pozemků
Jevíčko-město 1. Palackého náměstí - celá plocha p. č. 96/1, p. č. 96/2, p. č. 96/9, p. č. 96/10, p. č. 96/11

2. Palackého náměstí - podloubí domu č. p. 638 (budova OD) p. č. st. 170
3. Palackého náměstí - nádvoří domu č. p. 1 (budova MěÚ) p. č. st. 116/1
4. Ulice Horní Farní – zejména prostranství před prodejnou VEČERKA 

mezi domy č. p. 180, 181 a 9
p. č. 96/20

5. Ulice Kostelní – zejména prostranství před prodejnou NOPEK mezi 
domy č. p. 1, 39 a 40

p. č. 107

6. Komenského náměstí – zejména plochy veřejné zeleně u budovy fary 
č. p. 165 před budovou bývalého kláštera č. p. 167

p. č. 96/3, p. č. 96/4, p. č. 96/5

7. Malé náměstí - celá plocha p. č. 96/15, p. č. 107
8. Ulice Barvířská - celá plocha p. č. 96/16
9. Ulice Úzká - celá plocha p. č. 96/17
10. Ulice Křivánkova - celá plocha p. č. 96/14, p. č. 107
11. Ulice Krátká - celá plocha p. č. 96/8, p. č. 1752/1
12. Ulice Soudní – celá plocha p. č. 2, p. č. 49/5, p. č. 96/7, p. č. 1752/1
13. Ulice Spojovací - celá plocha p. č. 96/19
14. Ulice Dolní Farní - celá plocha p. č. 96/18
15. Ulice Mlýnská - celá plocha p. č. 1750/2

Jevíčko-předměstí 1. Bývalý panský dvůr za budovou základní školy mezi č. p. 465 a 784 p. č. st. 256/1, p. č. 175/1
2. Ulice U Zámečku - celá plocha vč. areálu základní školy č. p. 784, 

zahrady a prostranství u budovy Zámečku č. p. 451
p. č. 174/1, p. č. 174/2, p. č. 174/4, p. č. 174/5, p. č. st 175/1, p. č. 175/5, p. 
č. 175/6, p. č. st. 257/1, p. č. 1751/10, p. č. 1751/11, p. č. 1751/12, p. č. st. 
256/7, p. č. 1744/2, p. č. 1744/3

3. Ulice A. K. Vitáka - celá plocha vč. areálu gymnázia č. p. 452 
s atletickým a víceúčelovým hřištěm

p. č. st. 322, p. č. st. 490, p. č. 175/2, p. č. 175/3, p. č. 175/4, p. č. 175/8, p. 
č. 175/9, p. č. 175/10, p. č. 1737/1, p. č. 1737/2, p. č. 1737/3, p. č. 1757/1

4. Ulice K. Čapka, A. K. Vitáka – celá plocha sídliště p. č. 530/20, p. č. 530/21, p. č. 538/20, p. č. 538/22, p. č. 538/23, p. č. 538/24, 
p. č. 538/25, p. č. 538/57, p. č. 1715/5, p. č. 1715/6, p. č. 1715/7

5. Ulice M. Mikuláše – celá plocha sídliště p. č. 185, p. č. 186, p. č. 187/1, p. č. 187/3, p. č. 268, p. č. 526/1, p. č. 526/2, 
p. č. 526/4, p. č. 526/6, p. č. 527, p. č. st. 263/1, p. č. st. 811, p. č. st. 812, 
p. č. st. 813

6. Ulice Svitavská – zejména prostranství u DPS č. p. 838 a u č. p. 
471 a 541

p. č. st. 254/2, p. č. 254/1, p. č. 254/3, p. č. 1751/1, p. č. 1751/2, p. č. 1751/8, 
p. č. 1751/10, p. č. 1751/11, 1751/37, p. č. 1751/54, p. č. 1751/55, p. č. 3184, 
č. p. 3571

7. Ulice Svitavská – před městským hřbitovem mezi č. p. 466, 474 a 475 p. č. 1186/1, p. č. 1186/5, p. č. 1186/6, p. č. 1701/2, p. č. 1701/4
8. Ulice Brněnská – prostranství a celá plocha parkoviště před 

prodejnou PENNY MARKET č. p. 818
p. č. 359/1, p. č. 359/2, p. č. 359/8, p. č. 3088, p. č. 1750/5, p. č. 1750/6, p. 
č. 1750/9

9. Ulice Třebovská – prostranství před prodejnou HRUŠKA mezi č. p. 
809, 420, 421, 424 

p. č. 213/1, p. č. 1753/1, p. č. 1753/2, p. č. 1691/1, p. č. 138, p. č. 216/1

10. Ulice K. H. Borovského, Nerudova – zejména prostranství u Domova 
mládeže č. p. 557

p. č. 538/3, p. č. 1714/1

1)  § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

2)  § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3)  § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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Vzpomínka na 1. třídu Obecné školy v Jevíčku z roku 1932

Stav domácího tkalcování v letech 1885-1889 kolem Jevíčka

Můj ročník 1932 nastoupil do první třídy Obec-
né školy, která sídlila v budově bývalého klášte-
ra na Komenského náměstí v prvním poschodí. 
Dnes tam z toho jsou byty. Chodilo se tam po 
dřevěných schodech, které zvláštně vrzaly a byly 
natřeny tmavou olejovou barvou. Ve třídě nás 
bylo asi 35 žáků. První třída byla až na konci 
chodby. Třída byla zeleně vymalovaná, byl tam 
stupínek a na zdi kříž. Jako prvňáčci jsme měli 
tehdy dost stísněné pocity. Druháci a třeťáci se 
tam už suverénně pohybovali a dávali nám to 
značně najevo. Učila nás paní učitelka Olga Slou-
ková. Posadili nás do zelených lavic starých a ze-
leně natřených z měkkého dřeva. Tím se stáva-
lo, že tyto lavice lákaly dětské výtvarníky, kteří 
vytrvale po léta vyřezávali svými kuličkami svoje 
monogramy a různé nápisy. V každé lavici byly 
kalamáře s inkoustem. Školní tašku neměl kaž-
dý novou, ta se dědila po starším sourozenci, ale 
obvykle byla kožená. Nejhorší tašky měly děti 
ze Sirotčince, ty byly upletené ze slámy a říkalo 
se jim sotory. To byly velice zakřiknuté děti. Ze 
začátku jsme psali tužkou, ale potom nastalo to 
trápení s inkoustem. Psali jsme perem, do kte-
rého se nasazovala kovová vyměnitelná špička. 
Mnohá pera byla za nějakou dobu okousaná, děti 
je okusovaly z nervozity a strachu. Když se zača-
lo psát inkoustem, to bylo kaněk. Někteří kluci, 
aby měli čistější sešit bez kaněk, tak dokonce tu 
kaňku slízli. Br!
Měli jsme jednoho spolužáka, který pocházel 
z chudobné německé rodiny. Byl špatně obleče-
ný, neměl nikdy kapesník, když mu teklo z nosu. 

Utkané plátno od tkalců do továren odváželi 
“faktoři“, kteří tkalcům podle kvality utkané-
ho plátna zpět vozili peníze a materiál na dal-
ší tkalcovskou práci.
Pro Biskupice a Zálesí byl “fak-
torem“ Štěpán Neubauer ze 
Zálesí č.p. 25, který utkané 
plátno vozil až do Šternberka.
Pro tkalce ze Skřípova byl “fak-
torem“ Franz Schleser, který 
rovněž vozil plátno až do Štern-
berka.
“Faktorem“ pro Bělou, Malo-
nín, Smolnou byl Ignác Kouřil 
z Malonína č.p. 4. Ten týdně 
vozil jeden vůz plátna od 11 
tkalců z Bělé, 5 z Malonína 
i mnoho ze Smolné až do Brna. 
Utkané plátno ostatních tkal-
ců z Bělé, Malonína a Smolné 
bylo týdně na třech vozech vo-
zeno továrníkům do Svitav: Pirsch, Gerlich, 
Weiss, Schiller a Heller.

Samozřejmě že jeho rodina neměla koupelnu, 
možná voda byla maximálně na chodbě. Jmeno-
val se Vladislav Richter. Byl zvláštně zanedbaný 
a jako takové dítě často přitahoval rány, které 
dostával za svou nešikovnost a nedbalost. Potom 
vždy brečel a slzy mu tekly po špinavé tváři. V té 
době ještě existovaly tělesné tresty. Na stupínku 
se klečívalo, když se přišlo pozdě do školy, nebo 
žák zlobil. I na stole ležela rákoska, která se ale 
používala až později úderem do nastavené dla-
ně, to dostávali hlavně kluci. Za neposlušnost se 
stávalo v koutě, někdy s předpaženým rukama. 
V první třídě jsme se naučili číst, psát a počítat.
Po prázdninách jsme postoupili do druhé třídy, 
ale najednou nás tam bylo méně. Chyběla dvě 
děvčata a tři kluci. Všichni uměli česky, ale mu-
seli jít do německé školy, protože jejich rodiče 
byli Němci, nebo se jednalo o smíšené manžel-
ství, kdy jeden z rodičů byl Němec. Chyběl také 
Karel Weiss, který byl Žid a nesměl už chodit do 
školy, přestože patřil mezi nejchytřejší žáky ve 
třídě a krásně kreslil. Zažili jsme mobilizaci, kdy 
někteří tatínkové museli nastoupit do armády, 
další smutné datum bylo 15. března 1939, kdy 
se z naší republiky stal Protektorát Čechy a Mo-
rava. Ale nejhorší bylo vyhlášení války.
Až po válce jsme se dozvěděli, že Karel Weiss 
společně po transportu všech Židů z Jevíčka za-
hynul v plynové komoře spolu s celou rodinou 
a bratrem Hanušem. Jeho tatínek byl inženýr, 
maminka byla moc hezká paní a bratr studoval 
na gymnáziu. Karlovo jméno jsem našla napsané 
v Pinkasově synagoze v Praze s ostatními Židy 

z Jevíčka. Jejich jména napsaná na zdech jsem 
mohla pohladit pouze pohledem, protože jsou 
všichni napsáni vysoko u stropu. Ale ještě se je-
jich jména čtou v Izraeli, kde se stále opakují na 
památku všech zavražděných Židů.
Po mnoha letech jsem na náměstí potkala ci-
zího člověka, který se nápadně podobal mému 
německému spolužákovi z první třídy a byl po 
válce odsunut do Německa. Měl totiž zvláštně 
tvarovaný obličej. Dodala jsem si odvahu, omlu-
vila jsem se a zeptala jsem se ho, jestli se naro-
dil zde v Jevíčku v roce 1932 a jestli se jmenuje 
Richter. Byl velice překvapen a odpověděl česky, 
že ano. Tak jsem se mu představila, že je můj 
spolužák z první třídy. Ptala jsem se ho, jestli 
si na 1. třídu pamatuje a na některé spolužáky. 
Řekl, že si už nic nepamatuje, pouze to, jak ho 
ve škole stále všichni bili. Potvrdila jsem mu to, 
že si to také dobře pamatuju. Co se ale nestalo, 
šel se podívat na věž a tam ho provázel Fran-
tišek Plech, který mně to potom vyprávěl. On 
se snažil je informovat německy a najednou ten 
Němec promluvil česky: „Franto, nemusíš mlu-
vit německy, mluv česky, já jsem tvůj spolužák 
Vladislav Richter“. Oběma se vrátily vzpomínky 
a pan Richter vyprávěl, že jeho rodina po válce 
byla odsunuta do severního Německa, kde pra-
coval v těžkém průmyslu, oženil se a má jednu 
dceru a postavil si tam dům, který se ani na noc 
nezamyká, tam se nekrade. Dnes už jsou tam ale 
asi také poměry jiné. Takto s námi dětmi zatočila 
válka a tehdejší režimy.

Vzpomínala Anna Langerová

Kdy přestalo klapání tkalcovských stavů v jed-
notlivých obcích, to zatím nevím, ale budu se 
snažit to zjistit.

Co bylo příčinou úpadku domácího tkalcovství.
Stavby Moravské západní železnice z Prostějo-

va do Třebovic v Čechách přes Chornice, vy-
užil Anton Sponer, majitel továrny “Zwirauer 
Barchenten“ ve Svitavách a postavil v Chorni-

cích (1886-1888) bramborovou 
škrobárnu, která zpracovala za 
sezónu cca 200 vagonů bram-
bor. Chtěl sezónní práci na-
hradit celoročním provozem, 
proto roku 1893 postavil v ob-
jektu škrobárny 12 mechanic-
kých tkalcovských stavů a na-
stal v továrně rychlý rozvoj, 
počet stavů i zaměstnanců se 
zvyšoval. 
Domácí tkalci nemohli tovární 
výrobě konkurovat, tkalcování 
doma zanechávali a někteří se 
stávali dělníky nově vzniklé 
továrny v Chornicích. Druhý 
majitel Karl Sponer v období 
1. ČSR závodil s automobilem 

Tatra ve prospěch firmy v Kopřivnici.
František Plech

Obec: Tkalc. mistrů: Tkalců: Učňů:
Jevíčko 10 141   1
Víska   8   15   0
Chornice 17   21   0
Biskupice, Zálesí   5   24   4
Jaroměřice 25   49   2
Šubířov 25   84   9
Horní Štěpánov 10 334 17
Kladky 40 147 10
Skřípov 40 600 37
Bělá   ?   86   0
Malonín   ?   20   0
Smolná   ?   10   0
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RŮZNÉ

historie spolků
Historie spolků, organizací bez jediného jména, 
není to trošku divné? Právě toto mne napadlo, 
když jsem četl příspěvek v úvodníku minulého 
čísla zpravodaje z jevíčska. Očekával bych bi-
lanci uplynulých 150 let společenského života 
významných činovníků Sokola i Ochotnického 
divadla, které svým významem překročilo teri-
torium Jevíčka. Abych připomenul alespoň dva, 
mně nejbližší, zmíním se o rodičích, tátovi Emi-
liánovi a mamce Libuši. V padesátém roce se 
otec přiženil do Jevíčka. Moje mamka byla nad-
šená sokolka a tak jí nedalo žádnou práci za-
pojit jej do činnosti Sokola v Jevíčku. Táta měl 
specifickou vlastnost, dokázal svým příkladem 
strhnout na svoji stranu a tak zanedlouho začal 
trénovat hokejový dorost, později pískat tenisové 
turnaje.  V šedesátých letech se stal předsedou 
Sokola Jevíčko, kde s partou nadšenců renovoval 
z gruntu Tyršovu plovárnu a tak se betonova-
lo, svářelo, natíralo, dláždilo zde nikdy nechyběl 
osobním příkladem viz dlážděný kamenný odtok 
a přes něj příchozí betonový můstek. Prostě byl 
všude, kde bylo třeba a nic neponechával náho-
dě, byl puntičkář. (a pak se mám divit po kom 
jsem!) Z té doby si pamatuji spartakiády na hor-
ním hřišti s průvody městem za zvuku řízné de-
chovky, Benátské noci v choreografii a režii neza-
pomenutelné kantorky, organizátorky a sokolky 
paní Jaroslavy Vrbkové, ta vychovala celé gene-
race lidí milujících pohyb její choreografie Šibři-
nek s rázem byly pověstné vč. režie loutkového 
divadla těch aktivit měla na kontě tolik, že by 
zpravodaj zaplnila jen ona. Sokolové pod jejím 
vedením pořádali na Tyršově plovárně Benátské 
noci s vystoupením na pontonech v záři stíha-
cích reflektorů. Sokolové měli bohatou základnu 
cvičenců, ve všech kategoriích a tak nebylo pro-
blémem jakékoliv vystoupení. Jedním z pravidel-
ných byla moje mamka, která se i díky aktivnímu 
pohybu dožila 85 let.
Druhý díl mého připomenutí patří spolkovému 
životu stran ochotnického divadla i mé cestě za 
divadlem. Zde sehrála hlavní životní roli moje 
maminka. Přivedla mne jako malého do lout-
kového divadla v sousedním domě č.p. 58 ulici 
Soudní, zde jsem poprvé uviděl zvedající se ma-
lovanou oponu a té malé dušičce svět divadla na-
dobro učaroval.
Počátky tohoto marionetovaného divadla, kde 
velké loutky měly 60 cm výšku – menší byl pou-
ze kašpárek, hlavní průvodce všech her (toho 
jsem měl tu čest vodit jako jinoch, kdy jsem ve 
zdejším loutkovém divadle působil). Zde se rov-
něž vystřídaly generace, i můj strýc Mirek zde 
působil jako loutkovodič v době svých gymnazij-
ních let. Musím podotknout, že to byla krásná 
činnost, ale dost namáhavá na fyzičku – v před-
pažení nést loutku, vážící několik kg a ještě s ní 
smysluplně pohybovat. To jsme se učili všichni 
za domácí úkol, chodit a ovládat veškeré funkce, 
které loutka nabízela. Loutkové divadlo, tento 
unikát už byl v dezolátním stavu a tak se roz-
hodlo na vedení n.p. DIU, že bude renovováno 
a postavena mu odpovídající nová scéna v přísá-
lí JKP, pro neznalé (Jednotný klub pracujících), 

vedený na místě Spořitelny v hotelu Morava. 
Renovace celého loutkového divadla se s vyso-
kým profesionálním nasazením ujala umělecká 
dílna propagace Diu pod vedením Josefa Lose. 
Dílo se podařilo a loutky na svých vahadlech vy-
kročily do dalších let těšit maličké. Zde jsem se 
v šedesátých letech postavil na druhou stranu, 
abych pokračoval v tradici loutkářství v Jevíčku. 
Soubor vedla jak jinak Jaroslava Vrbková, zde 
se opět projevila nesmírná vůle a talent vzác-
né kantorky. Pak přišla léta sedmdesátá, vojna, 
škola, profesionální Jihočeské divadlo. Po změně 
režimu jsem se pídil, co se stalo s loutkovým di-
vadlem, myslel jsem, že je zakonzervováno. Bo-
hužel ruce nenechavce zapracovaly a po divadle 
zbylo žalostné torzo, bez loutek. Tak neslavně 
skončila loutkařská tradice v Jevíčku.
Ochotnické divadlo se provozovalo dlouhá léta až 
do změny režimu, kdy Morava byla prodána do 
soukromých rukou. Vše určuje trh. Co nevydělá-
vá, nemá místo. Tak zůstanou jen vzpomínky na 
léta divadelních nadšenců, kteří uváděli taková 
díla, až se nechce věřit. Jen namátkou pár: Ze ži-
vota hmyzu bratři Čapkové 4. místo Žatva Praha, 
Sen noci svatojánské – Shakespeare, Taková láska 

– K. Kohout, Fidlovačka – Tyl, atd. Mimochodem 
u poslední uváděné inscenace účinkoval symfo-
nický orchestr, podotýkám amatérský, který řídil 
místí obvodní lékař MUDr. Kolisko. Stále vidím 
v jeho rukou kovovou taktovku a jen si říkám, co 
tento v pravdě renesanční člověk zvládl.
Obdivuhodné, přes den spravovat tak rozsáh-
lý zdravotnický obvod a večer zkoušet a potom 
předstoupit před velký symfonický orchestr, slo-
žený z amatérů a odřídit rozsáhlý part…
Dovolím si malou perličku, přímo osobní, mamka 
byla obsazena ve hře Taková láska do role doktor-
ky, je to vypjatá role plná emocí. Mne vzala po-
prvé jako malého na zkoušku, po návratu domů 
jsem od „té protivné paní nechtěl večeři“, to si 
malá dušička spojila roli s rolí matky. Tak byla 
dokonalá. Pak uplynulo X let, mně bylo 13, kdy 
jsem poprvé byl mamkou vzat přímo do Národ-
ního divadla na G. Verdiho Maškarní ples. Jedi-
nečný zážitek. Zde se plně potvrzují z filmy Pretty 
Woman slova R. Geera „Opera Tě buď chytí, že 
to s tebou lomcuje, nebo Tě nechá chladným…“
Divadelní základ jsem dostal v Jevíčku, na ostat-
ním jsem po filmové škole dělal plných 24 let.

Uhřice–Jevíčko 3. července 2013, Emilián Vaněk

Město Jevíčko a  Základní umělecká škola Jevíčko 
Vás srdečně zvou na 

 

5. ročník 
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 

„ MALOHANÁCKÝ HARMONIKÁŘ „ 
v sobotu 19. října 2013 od 14 hodin 

v sále hotelu Morava  
Palackého náměstí 

 
Setkání je určeno všem aktivním hráčům na akordeon a heligonku bez rozdílu věku a žánru, 

kteří si rádi zahrají jak sólově, tak společně se svými kolegy. 
Vyplněnou  přihlášku zašlete poštou nebo e-mailem nejpozději do 

 30. září 2013 na adresu: 
ZUŠ Jevíčko, Dušan Pávek, U Zámečku 451, 56943 Jevíčko 

Telefon: 773627084, e-mail: dpavek@seznam.cz 
 
 

Přihláška na 5. ročník „Malohanáckého harmonikáře“ 
 

Jméno a příjmení:………………………..……………………………………… 
 

Rok narození:………………….e-mail:……………………..………………….. 
 

Adresa:…………………………………………………………………………… 
 

Telefon:…………………………………. 
 
 

Budu hrát následující skladby / max. doba hraní  10 minut – prosím dodržet /: 
 

1………………………………………………………………………………………………. 
 

2………………………………………………………………………………………………. 
 

3………………………………………………………………………………………………. 
 

V……………………….dne…………………………podpis……………………………… 
 

Pořadatelé si vyhrazují právo zkrátit délku vystoupení jednotlivých účinkujících v případě velkého počtu účastníků ! 
Přihlášky doručené po termínu 30.9. 2013 nebudou již do programu zařazeny ! 
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PROGRAMY

program kina astra Jevíčko
7.9. sobota 17:30 hod. kopro-
dukční  film Anglie a USA

KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Každý občas potřebuje rozptýlení od 
každodenních   starostí. I prezident. 
Prezident. První dáma. Král. Králov-
na. Matka. Milenka. Jeden víkend 
spojí dva velké národy… ale až po 
společných koktejlech, samozřejmě. 
Příběh milenecké aféry  mezi Frankli-
nem D.Rooseveltem a jeho vzdálenou 
sestře- nicí  Margaret Stuckleyovou se 
odehrává v roce 1939, tedy v době, kdy 
král a královna  Spojeného království 
navštívili New York.
Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Olivia 
Williams, Blake Ritson a další
Vstupné 70 Kč, 94 minut, mládeži  
přístupný

14.9. sobota 17:30 hod., kopro-
dukční  film  Anglie a USA

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Jednáctiletý Pip je sirotek z chudých 
poměrů, který vyrůstá u své přísné se-
stry. Aby si vydělal na živobití , začne 
pracovat u velmi bohaté slečny Ha-
vishamové. Je to excentrická a podivín-
ská stará panna. Pip má za úkol
dělat společníka její dvanáctileté chrá-
něnce Estelle. Pip se do Estelly zamilu-
je, ta jím však pro jeho původ pohrdá. 
O deset let později se vše změní, když 
Pipovi neznámý dobrodinec odkáže 
velké množství peněz.
Hrají: Helen Bonham Carter, Ralph Fi-
ennes, Robbie Coltrane,Jeremy Irvine 
a jiní
Vstupné 70 Kč, 128 minut, mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný

21.9. sobota 17:30 hod. kopro-
dukční film USA a Španělska

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Sledujte dva manželské páry, Alfieho 
s Helenou, jejich dceru Sally a jejího 
manžela Roye, jak se potýkají se svými 
vášněmi, ambicemi a úzkostmi. Jejich 
emoce ohrozí nejen jejich manželství, 
ale přijdou málem i o zdravý rozum. 
Romantická komedie, vypovídající 
o manželství, rozvodech a nevěře. Film 
je výsměchem hlavním hrdinům, kteří 
se pinoží za iluzí ideálního partnera a  
myslí si bláhově, že tím dojdou naplně-
ní a věčného štěstí…
Hrají: Ewen Bremner, Gemma Jones, 
Antonio Banderas, Anthony Hopkins aj.
Vstupné 70 Kč, 98 minut , mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný

28.9. sobota 17:30 hod., anglic-
ký film

SEDM PSYCHOPATŮ
Tentokrát unesli špatného psa…  Scé-
nárista Marty se zoufale snaží dokon-
čit svůj nejnovější scénář, ale chybí 
mu inspirace. Tu se  rozhodne hledat 
u svých dvou kamarádů, poněkud vý-
středního a většinou nezaměstnaného 
herce Billyho a silně nábožensky zalo-
ženého Hanse, který má za sebou po-
měrně působivou kriminální minulost. 
Tihle dva se příležitostně živí krádeže-
mi psů, které po vypsání odměny vrací 
jejich zazobaným páníčkům. Jenže vše-
ho dočasu…
Hrají: Colin Farrel, Sam Rockwell, 
Christopher Walken a další.
Vstupné 70 Kč, 109 minut, mládeži 
přístupný, do 12 let nevhodný

přehled akcí ve městě Jevíčko

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

01.09. 17:00 Fotbal – Muži A, Jevíčko – Mladějov na Mor.
04.09. 19:00 Bodystyling, tělocvična gymnázia Jevíčko
07.–15.09.  Dny Evropského dědictví, bližší info viz plakáty
08.09. 10:00 Fotbal – Žáci, Jevíčko – Jaroměřice
11.09. 19:00 Bodystyling, tělocvična gymnázia Jevíčko
13.09. 17:00 Mejdan na Zámečku, park u Zámečku
14.09. 11:00 Myslivecké babí léto, areál chovatelů
18.09. 16:00 Zastupitelstvo města, zasedací místnost MěÚ Jevíčko
18.09. 19:00 Bodystyling, tělocvična gymnázia Jevíčko  
21.09. 11:00 Soutěž ve vaření kotlíkového guláše, Pivovar. park
22.09. 10:00 Fotbal – Žáci, Jevíčko – Opatov
22.09. 16:30 Fotbal – Muži A, Jevíčko – Měst. Trnávka
25.09. 19:00 Bodystyling, tělocvična gymnázia Jevíčko
28.09. 10:00 Fotbal – Přípravka turnaj
28.–29.9. 13:00 Prodejní výstava králíků, holubů a drůbeže, areál chovatelů
28.09. 16:30 Fotbal – Muži B, Jevíčko – Třebařov B

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI                    ZÁŘÍ 2013

Pondělí 

7:00 – 13:00
MINIHRÁTKY

hlídání dětí 2,5 – 4 roky

Z A V Ř E N O
Úterý 

Středa SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtek Z A V Ř E N O

Pátek

Sudý týden:
9:30 VÝTVARNÉ DOPOLEDNE

pro děti 1,5 – 4 roky

Z A V Ř E N OLichý týden:
9:30 HRÁTKY S DĚTMI

cvičení pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky

10:30 VOLNÁ HERNA

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa 18. září 2013
Zahájení – p.Plech – historie Jevíčka 

a návštěva věže

Středa 25. září 2013 Vycházka do přírody

 
Páteční dopolední program záčíná 20.9.2013, začínáme výtvarným dopolednem.

Zájemci  o  MINIHRÁTKY  –  hlídání  dětí volejte  nebo  pište  na  725  104  074, 

michaela.zadrapova@seznam.cz.

Pravděpodobně 2.týden  v  září  proběhne  Bazar  dětského podzimního a zimního 
oblečení a sportovních potřeb. Datum a místo bude upřesněno.

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

Sledujte aktuality na www.jevicko.org/paloucek.

Výsledková listina Jevíčko 24.8.2013
POŘ. ST.Č. PŘÍJMENÍ  A  JMÉNO KLUB rok  nar. BODY/ČAS

Chlapci
1 252 ŠMÍDA Michal Protivanov 2001
2 249  LUKAŠÁK Šimon Bystrovany 2002

3 238 SVOBODA Marián Žamberk 2003
Dívky

1 248 ZVERBIKOVÁ Jana Jevíčko 2001

2 244 JANSOVÁ Karolína Ostrov 2003

3 245 ZATLOUKALOVÁ KláraJevíčko 2003

Chlapci
1 230 KOBLÍŽEK Matyáš Prostějov 2004

2 227 VYKOUKAL Ondřej Holešov 2004

3 225 PŘICHYSTAL Robin Jevíčko 2004
Dívky

1 250 LUKAŠÁKOVÁ Sára Bystrovany 2004

2 231 KOBLÍŽKOVÁ KristýnaProstějov 2005
3 224 CÍSAŘOVÁ Markéta Brno 2004

Chlapci
1 226 NĚMEC David Jevíčko 2007

2 237 SVOBODA Marcel Žamberk 2007

3 228 KREJČÍŘ Lukáš Jevíčko 2007
Dívky

1 240 GLOTZMANNOVÁ AnetaBrno 2008

2 236 ADAMETZOVÁ CharlotaBrno 2007

1. 161 VÁŇA Pavel Kuřim 1988 2:22:06   
2. 171 Dobrý Petr Bicycla Cafe Rakovník 1977 2:28:29

3. 175 MAREK Libor BB Cyklosport Superior 1967 2:33:45   
Muži elite

1. 154 KNÍŽE David Jindřichův Hradec 1982 2:13:51
2. 178 ŠUSTEK Milan Blansko 1982 2:18:12

1. 25 Hanáček Jindřich Špica team Bystřice p .H. 1984 1:12:10
2. 33 Veselovský Vlastimil Jinačovice 1974 1:12:34
3. 76 Šubrt Jan   Jedovnice 1990 1:14:08

1. 55 KOPECKÁ Jana Brandýs n.Orlicí 1979 1:33:52

2. 36 Dobrá Lída Bicycle Cafe Rakovník 1981 1:42:08
3. 38 ELIÁŠOVÁ Lenka Olomouc 1978 1:47:14

1 57 Kotouček Matěj Bořitov 1997 1:12:06
2 23 Vykoukal Marek 4 ever cyklo Bulls team 1996 1:12:06
3 58 Kučera Michal Bořitov 1998 1:28:31

1 74 BAŽANTOVÁ KristýnaVelké Opatovice 1998 2:10:17

1. 3 Konečná Monika Okrouhlá 2000 2:04:19

1. 1 Šmída Michal Moravec team 2001 1:38:06
2. 2 Šmída Jan Moravec team 1999 1:39:49
3. 11 SVOBODA Marian Žamberk 2003 1:48:03

                                    Ženy  34 KM

Junioři 34 km (1995-1998)

Juniorky 34 km (1995-1998)

Žákyně 34 km (1999-2000)

Žáci 34 km (1999-2000)

 Muži 34 km

MATOUŠEK  MTB  OPEN  2013

Děti (2001-2003)

Děti (2004-2006)

Děti (2007 a mladší)

 Muži 62 km

V  5.  ročníku  MTB  Matoušek  OPEN  startovalo  138  účastníku.
Kompletní  výsledky  najdete  na  www.MTB  Matoušek.czCena vstupného je včetně poplatku z kinematografického představení.
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Tisková zpráva – pomoc charity při povodních 2013
Počátkem června 2013 zasáhly ničivé po-
vodně velkou část Čech. Zasaženo bylo 
okolo 2700 domácností a Charita ČR po-
skytla, do této chvíle pomoc 2124 osobám. 
Na tuto mimořádnou situaci ihned zarea-
govala i Oblastní charita Moravská Třebo-
vá, která vyhlásila 5. 6. – 20. 6. 2013 sbír-
ku materiální a finanční pomoci. 
OCHMT zajišťovala formou materiální pomo-
ci zejména pracovní, úklidové, čisticí a dez-
infekční pomůcky. Tyto prostředky byly shro-
mažďovány v budově charity, následně pak 
odvezeny prostřednictvím Arcidiecézní chari-
ty Olomouc do konkrétních postižených obcí. 
Pomoc směřovala do obcí: Litoměřice, Lo-
vosice, Mlékojedy, Terezín, Píšťany, Velké 
Žernoseky, Žalhostice, Libochovany, Malé 
Žernoseky, Litochovice, Brzánky, Černěves, 
Kyškovice, Trávčice, Hrobce, České Kopisty, 
Nové Kopisty, Nučničky, Libotenice, Poča-
ply, Křešice, Třeboutice, Nučnice, Lounky. 
Celkem vyslaly charity z nezasažených ob-
lastí (Morava, Slezsko, východní a západní 
Čechy) 14 dodávek či kamionů s materiální 
pomocí.

Pro ty, kdo se rozhodli pomoci finanč-
ně, bylo k dispozici několik možnos-
tí: Na pomoc zasaženým bylo zřízeno 
sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: 
11998822/0800 u České spořitelny, 
VS 906 - pomoc lidem postiženým pří-
rodními katastrofami (povodně, vichřice). 
Další formou pomoci bylo zaslání dár-
covské DMS CHARITAPOMOC na číslo 
87 777. Dále mohl každý přinést finanční 
obnos osobně na sběrné místo na Svitav-
ské ul. 44 v Mor. Třebové – na sběracích 
listinách OCHMT se při ukončení sbírky 
ke dni 20. 6. 2013 nashromáždilo celkem 
46.600,- Kč. 
Finanční sbírka charity ČR již přesáhla do 
dnešního dne částku 14 milionů Kč. Vět-
šina z přispívajících jsou jednotlivci (přes 
3 600 jednotlivců), dále přes 100 far-
ností a charit a věnovaly více než jeden 
milion korun. 
Na pomoc v severních Čechách získa-
la Charita ČR navíc dalších 500 000 eur 
(přibližně 12,5 milionu Kč), které daroval 
Svaz německé Charity.

tek, jako dárek od knihovny zdarma.
Těšíme se na Vás.

Návrat do doby kamenné
Ve čtvrtek 26. září v 18.00 hodin – sál zá-
mečku - nás pozve Josef Bojanovský na ces-
tovatelskou přednášku  po Nové Guineji. Ne-
nechte si ujít zajímavé zážitky z cest,
setkání s domorodci a pohledů do jiného 
času.

Městská knihovna roku 2013 – celostátní 
soutěž Městských knihoven
Městská knihovna v Jevíčku se umístila na 
II. místě v kategorii městských knihoven 
v městech do 5 000 obyvatel. Do dalšího 

kola postupuje pouze vítěz-
ná knihovna a naše gratula-
ce tak patří knihovně v Nové 
Včelnici, ale i tak nás výsled-
ky soutěže potěšili.
Děkujeme všem našim čte-
nářům a uživatelům našich 
služeb, je nám potěšením 
připravovat pro Vás příjemné 
využití vašeho volného času.
h t t p : / /www. sk i p c r . c z /
akce -a -projekt y/knihov -
nicka-cena-souteze/cena-
-skip-a-skanska-mestska-
-knihovna-roku-2013

Městská knihovna Jevíčko
Léto pomalu končí a provoz Městské knihov-
ny se vrací na plnou půjčovní dobu, která je 
30 hodin týdně a opět od 1. září půjčujeme 
i v sobotu.

Půjčovní doba

Pondělí  12.30 - 19.00

Úterý 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00

Středa 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00

Čtvrtek 8.00  - 11.00 12.30 - 17.00

Pátek      --------        -------

Sobota 8.00  - 11.00

Jazykové kurzy
Od září otevíráme tyto jazykové kurzy, při-
hlásit se můžete v Městské knihovně, e.mai-
lem, nebo telefonicky na tel: 731 655 437, 
461 325 229.
Kurzy probíhají v podvečerních hodinách na 
zámečku v Jevíčku.
Naučte se nový jazyk nebo procvičte ten co 
znáte. 

Neváhejte s přihlášením počet míst v kurzech 
je omezen:
Němčina pro mírně pokročilé. 
Němčina pro pokročilé.
Angličtina pro začátečníky.

Angličtina pro mírně pokročilé.
Angličtina pro pokročilé.
Španělština pro začátečníky.
Španělština pro mírně pokročilé. 
Španělština pro pokročilé.
Ruština pro začátečníky

Mejdan na zámečku
V pátek 13. září v 17.00 hodin vypukne 
Mejdan na zámečku. 
Bude pro vás připraven pestrý program na 
zámečku, ukázky tanečních vystoupení, po-
etický večer v kapli, kavárnička v knihovně 
a spousta hudby v zámeckém parku.
Pro všechny kdo se na Mejdanu zaevidují jako 
čtenáři knihovny budou mít registrační popla-

Jak uvádí ředitel Charity ČR Lukáš Cury-
lo:“ Zatím jsme rozhodli o rozdělení asi de-
seti milionů korun, z toho polovina směřu-
je do severních a středních Čech a města 
Prahy. Dalšími téměř čtyřmi miliony ze 
sbírky podpoříme vyplavené domácnos-
ti v jižních a východních Čechách. Menší 
částky pak pomáhají v Čechách západních 
a také na Uherskohradišťsku, kde byly 
bleskové povodně,“ O dalších čtyřech mi-
lionech se rozhodne, jakmile budou úplně 
dokončena sociální šetření v terénu.

V duchu myšlenky - kdo rychle dává, dva-
krát dává… - patří naše poděkování všem, 
kteří se jakoukoli formou do sbírky na po-
moc postiženým povodněmi zapojili.
Zvláštní poděkování patří panu poslanci 
Václavu Neubauerovi a starostům obcí fir-
mám z MTJ regionu, kteří operativně reago-
vali na požadavky v postižených oblastech.

V Moravské Třebové 31. 7. 2013
zpracovala Draha Dokoupilová 

(koordinátor sbírky)
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Rozpis podzim
A1A

Zápas Domácí Hosté Termín Den
A1A0105 Litomyšl B Jevíčko 11.08. 17:00 NE
A1A0203 Jevíčko Březová n. S. 17.08. 17:00 SO
A1A0306 Třebařov Jevíčko 24.08. 17:00 SO
A1A0402 Jevíčko Mladějov 01.09. 17:00 NE
A1A0507 Hradec n. S. Jevíčko 07.09. 17:00 SO
A1A0601 Dolní Újezd B Jevíčko 15.09. 17:00 NE
A1A0707 Jevíčko M. Trnávka 22.09. 16:30 NE
A1A0802 Dlouhá Loučka Jevíčko 28.09. 16:30 SO
A1A0906 Jevíčko Horní Újezd 06.10. 16:00 NE
A1A1003 Opatov Jevíčko 12.10. 16:00 SO
A1A1105 Jevíčko Rohozná 20.10. 15:30 NE
A1A1204 Jaroměřice Jevíčko 27.10. 14:30 NE
A1A1304 Jevíčko Linhartice 03.11. 14:00 NE

A3A
Zápas Domácí Hosté Termín Den
A3A0203 Jevíčko B Pomezí B 17.08. 14:45 SO
A3A0302 Třebařov B Jevíčko B 25.08. 17:00 NE
A3A0402 Jevíčko B 31.08. 17:00 SO
A3A0503 Boršov Jevíčko B 07.09. 17:00 SO
A3A0601 Vendolí Jevíčko B 14.09. 17:00 SO
A3A0703 Pomezí B Jevíčko B 21.09. 16:30 SO
A3A0802 Jevíčko B Třebařov B 28.09. 16:30 SO
A3A0902 Jevíčko B 06.10. 16:00 NE
A3A1003 Jevíčko B Boršov 12.10. 16:00 SO
A3A0101 Jevíčko B Vendolí 19.10. 15:30 SO

E2A 7+1
Zápas Domácí Hosté Termín Den
E2A0101 Cerekvice n. L. Jevíčko 01.09. 10:00 NE
E2A0201 Jevíčko Jaroměřice 08.09. 10:00 NE
E2A0301 Bystré Jevíčko 15.09. 10:00 NE
E2A0401 Jevíčko Opatov 22.09. 10:00 NE
E2A0501 Rohozná/Pomezí Jevíčko 28.09. 14:00 SO
E2A0601 Jevíčko Hradec n. S. 06.10. 10:00 NE
E2A0701 Morašice Jevíčko 13.10. 10:00 NE
E2A0801 Jevíčko Borová/Telecí 20.10. 10:00 NE
E2A0901 Čistá Jevíčko 27.10. 14:00 NE

G1B Okresní přebor smíšených přípravek - skupina B – turnaje, podzim 2013
kolo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
termín 31.08., 09:00 07.09., 10:00 15.09., 09:00 21.09., 09:00 28.09. 10:00 05.10., 10:00 13.10., 10:00
pořadatel Březová n. S. Jaroměřice Bystré Svitavy Jevíčko M. Trnávka Radiměř

Radiměř Svitavy Jaroměřice Bystré Březová n. S. Březová n. S. Jaroměřice
Jaroměřice Bystré Svitavy M. Trnávka M. Trnávka Jevíčko Jevíčko

Bystré Jevíčko M. Trnávka Březová n. S. Radiměř Radiměř Svitavy
termín 31.08., 10:00 07.09., 10:00 14.09., 09:00 22.09., 10:00 29.09., 14:00 05.10., 10:00 13.10., 09:00
pořadatel Jevíčko M. Trnávka Březová n. S. Radiměř Svitavy Jaroměřice Bystré

Svitavy Březová n. S. Radiměř Jaroměřice Jaroměřice Svitavy Březová n. S.
M. Trnávka Radiměř Jevíčko Jevíčko Bystré Bystré M. Trnávka

Poslední červencový víkend 27. – 28. 7. 2013 
uspořádal TC Jevíčko 8. ročník tenisového 
turnaje čtyřher veteránů O Jevíčskou věž, 
Memoriál Přemysla Ryše. Z Je-
víčka, Radotína, Prahy, Brna, Ku-
řimi, Svitav , Letovic přijelo cel-
kem 17 dvojic. Jen 6 dvojic bylo 
z našich spřátelených pražských 
oddílů LTC Radotín a Slovan 
Svoboda. Loňské vítězství obhá-
jila domácí dvojice Petr Veselka 
a Radomil Sedlák, která po velmi 
těžkém boji porazila letovickou 
dvojici Petr Novotný a Radomil 
Hančík. Takže ve finále bylo jas-
né, že vyhraje Petr s Radomilem. 
Na 3. – 4. místě skončily dvojice, 
které již v minulosti tento tur-
naj taktéž vyhrály. Byla to jevíč-

ská dvojice Tomáš Jagoš a Bronislav Wetter 
a radotínská dvojice Rudolf Müller a Karel 
Špringer.10 dvojic si zahrálo i turnaj pora-

žených, tzv. útěchu, kterou vyhrála pražská 
dvojice Filip Lesch a Radovan Hruška. Ženy 
z našeho oddílu přichystaly pro všechny vý-

borné občerstvení (sekaná, chle-
bíčky, pomazánky, saláty, atd.). 
Dále byly pro hráče i hosty připra-
veny grilované steaky a klobásy, 
které bravurně připravoval Nahid 
Mrvoljak.
Pevně věříme, že se turnaj bude 
dále rozšiřovat o další „perspek-
tivní veteránské dvojice“.
Poděkování patří organizátorům, 
sponzorům a všem, kteří se po 
oba dva dny starali o kurty, ob-
čerstvení, hráče a všechny ostat-
ní věci, které k takovému turnaji 
patří.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák 

Již tradičně první srpnový víkend patří na Žlíbkách tenisovému 
turnaji „ O Jevíčskou věž“. Letos, 3. – 4. srpna, proběhl již 3. 
ročník, kterého se zúčastnilo 18 hráčů z Jevíčka, Brna, Blanska, 
Prahy, Hodonína, Jablonného n. O., Zruče n. Sázavou, Starého 
Lískovce. Po celý víkend bylo nádherné počasí, takže si hráči 
kromě tenisu i dost zaplavali. Turnaj již potřetí  vřadě vyhrál 
Jakub Vurm z Mosilany Brno, který ve finále po nádherném boji 
porazil nejvýše nasazeného Matouše Svobodu z TK Brno Boso-
nohy. Poražení semifinalisté byli Christo Terziev z BTK Ingstav 
Brno a Jan Zezula z ASK Blansko. Ve čtyřhrách vyhrála dvojice 
Jan Zezula, Matouš Svoboda nad dvojicí Vladimír Menšík, Jiří 
Moravec z TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. Poražení semifinalisté 
byli Ivan Héda, Radomil Sedlák (VŠSK MFF Praha, TC Jevíčko) 
a Petr Bůžek, Filip Pavliš (TK ESSOX Brno, LTC Hodonín). Hrací 
plány na www.cztenis.cz/jednotlivci.
Poděkování patří organizátorům, sponzorům a všem, kteří se po 
oba dva dny turnaje starali o kurty, občerstvení, hráče a všechny 
ostatní věci, které k takovému turnaji patří.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

O Jevíčskou věž Memoriál Přemysla Ryše 8. ročník

Jevíčská věž o pohár města 3. ročník
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      MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ  JEVÍČKO       

 

VÁS ZVE V SOBOTU 14. ZÁŘÍ 2013 OD 1100 hod.do areálu chovatelů 
na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku na 

ZZVVĚĚŘŘIINNOOVVÉÉ  SSPPEECCIIAALLIITTYY    
KKAANNČČÍÍ  ŠŠPPÍÍZZ,,  KKAANNČČÍÍ  RROOLLÁÁDDAA  SSEE  ZZEELLÍÍMM,,  ZZVVĚĚŘŘIINNOOVVÝÝ  GGUULLÁÁŠŠ  AA  KKLLOOBBÁÁSSAA  

PPRROOGGRRAAMM  PPRROO  MMLLÁÁDDEEŽŽ    

LLAASSEERROOVVÁÁ  SSTTŘŘEELLNNIICCEE  ZZDDAARRMMAA  
HRAJE SKUPINA KÁZEŇ 
Točené pivo a limo, tombola 

Vstup volný                                                            
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OCHUTNÁVKA SOUTĚŽNÍCH

 

GULÁŠŮ A BÁBOVEK

V CENĚ VSTUPENKY!

ZA BÁBOVKU
VSTUP ZDARMA

PIVOVARSKÝ PARK

SOUTĚŽE, OBČERSTVENÍ A ATRAKCE PRO DĚTI JSOU ZAJIŠTĚNY PO CELÝ DEN!

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ

& DOPROVODNÁ SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU:

GULÁŠ TÝM             A               VÁS ZVOU NA

KOTLÍKOVÉHO 
GULÁŠE

JEVÍČKO - 21.9.2013

www.kotlikovy-gulas.cz

 UPEČTE BÁBOVKU, PŘINESTE JI 
   S SEBOU DO 14.00hod. A BUDETE
      ZAŘAZENI DO DIVÁCKÉ SOUTĚŽE
       O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU.
       TŘI NEJLÉPE HODNOCENÉ
        BÁBOVKY BUDOU ODMĚNĚNY. 

11.00hod. 
ZAHÁJENÍ VAŘENÍ GULÁŠŮ
14.00hod. 
ZAHÁJENÍ OCHUTNÁVKY BÁBOVEK

18:00hod.
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A TOMBOLA
19:00hod.
ZÁBAVA, HRAJE EPICENTRUM

PROGRAM:

G

POČET TÝMŮ JE OMEZEN!
REGISTRACE NA WEBU: 

  www.kotlikovy-gulas.cz
PŘIHLASTE SVŮJ TÝM DO 

 ! 
9.9.2013

KÁVA ZAJIŠTĚNA!
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

VSTUPNÉ: 40,- Kč, soutěžící a děti ZDARMA

centrum
Svitavy

DIAGNOSTIKA  |   EMISE + STKBOSCH 

AUTOOPPRAVNA
NÁRO�NÝ
JEVÍÈKO 

S.R.O.

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. EVA KOUŘILOVÁ




DIVÁCKÉ OCHUTNÁVKY GULÁŠŮ
PO DOVAŘENÍ GULÁŠŮ, BĚHEM ODPOLEDNE

MĚSTO

JEVÍČKO
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XVII.

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Po ztotožnění Svatopluka s Hostivítem (dodej-
me, že cizinec se latinsky řekne hostis), uveď-
me, kdo se skrývá za mytickými panovníky.  
Přemysl a Nezamysl (tuto mytickou dvojici ne-
lze zřejmě ztotožnit s konkrétními osobami)
Mnata – Heriman ( = Bořivoj?)
Vojen – domácké jméno původního jména Bole-
slava I. (Vladivoj?)
V/Unislav – původní jméno knížete Václava
Křesomysl – varianta jména Rostislav (obdoba 
lat. jména Krescencius), knížete Velké Moravy
Neklan - „nekain“ - Vratislav, otec Boleslava I.
Hostivít – Svatopluk, panovník Velké Moravy
Pokud vládnoucí vrstva (nebo její část) Velké 
Moravy pocházela z Persie, pak by to Kosmas 
mohl naznačit jménem Přemysl. Podle Kosmy 
Přemysl lastinsky zní jako praemeditans nebo su-
perexcogitans. V obou slovech jsou hlásky po-
třebné pro Part(h). Z hlásek jména Přemysl 
(Premyzl) lze složit jméno Pers(z)ie. Ve druhém 
slově je sup a rex. Jméno Nezamysl patří k Pře-
myslovi jako Rémus k Romulovi. Jména Hosti-
vít (Svatopluk) a Křesomysl (Rostislav) jmenují 
předky českých Přemyslovců. Jména Vojen a V/
Unislav jsou snad původní jména Václava a Bo-
leslava I. Vidíme, že to, co zde Kosmas pro-
zrazuje, nemohl napsat bez zašifrování. (Proč 
ztotožňuji určité jméno mýtického knížete s his-
torickým knížetem, bylo uvedeno v předešlých 
pokračováních.)
Kdyby byli panovníci srovnáni tak, jak šli ča-
sově po sobě, bylo by jejich pořadí následují-
cí: mýtičtí Přemysl  a Nezamysl – Křesomysl 
(Rostislav) – Hostivít (Svatopluk) – Mnata (He-
riman = Bořivoj) – Neklan (Vratislav) – V/Uni-
slav (Václav) – Vojen (Boleslav). Vypadl Spytih-
něv. Byl „Přemyslovec“? Nebyl Strojmír?
Vl. Karbusický se domníval, že jména mytických 
panovníků vznikla omylem z této věty (1966, s. 
174): „Kroky překaž (následuje oslovení) radě-
ji (čti také nebo, srov. polské lubo) přemýšlej: 
nezamýšlíme na tě vojny ani nic zlého, kříži (asi 
podle starohornoněmeckého chruzi, kruzi, dativ 
kr‘zu) my se neklaníme (gost mělo staročeský vý-
znam jako kupec, cizinec) vítáme.“ Vl. Karbusic-
ký si představoval, že tento nápis byl porušen, 
stal se nepochopitelným a z jeho torza byla poté 
sestavena jména českých mýtických knížat od 
Kroka po Hostivíta (včetně Ludmily). Jsem pře-
svědčen, že tento výklad je nesprávný. To už by 
snad bylo pravděpodobnější, že by Kosmas se-
stavil jména mytických panovníků úmyslně tak, 
aby z nich věta, s níž přišel Karbusický, vznikla.
Kdo byl Kosmas? Byl olomouckým bisku-
pem Janem II. (VI.)?
O Kosmovi je toho známo méně, než bychom 
si přáli. Připomeňme nejdůležitější. Datum jeho 
narození (kolem roku 1045) se vyvozuje z toho, 
že uvedl, že kroniku píše jako téměř osmde-
sátiletý, přičemž na konci kroniky je uvedeno 
datum jeho úmrtí 21.10.1125. Po absolvování 
pražské katedrální školy studoval ve škole při 
katedrále v Lutychu. Po studiích patřil ke čle-

nům pražské kapituly. Roku 1199 získal v Ostři-
homi kněžské svěcení. Kolem roku 1120 se stal 
děkanem pražské kapituly. S manželkou Bože-
těchou měl syna Jindřicha.
Kde mohou být v Kosmově kronice (včet-
ně Dodatků) narážky na to, že Kosmas byl 
biskupem? V Založení kláštera sázavského je na 
konec řady opatů řazen Božetěch: Prokop – Vít 
– opat rodem Němec – Vít – Jimram – Bože-
těch. Domnívám se, že ve skutečnosti může jít 
o vybrané moravské biskupy: Prokop = Metoděj; 
Vít = Gorazd; opat rodem Němec = Wiching; 
Jimram = Jindřich; Božetěch = kronikář Kos-
mas. Jméno Prokop znamená průkopník (a za 
toho lze Metoděje pro křesťanství a písemnictví 
na Moravě jistě pokládat), Vít může znamenat 
lesní (z witu) a jméno Gorazd se podobá slovu 
hvozd. Jména Jimram a Jindřich se ještě více 
podobají v němčině (Jimram je z německého 
Heimeran a Jindřich z německého Heimerich). 
V Založení kostela třebíčského jsou v jedné řadě 
vyjmenovány tyto vsi: Nemojovici – Hostákov 
– Dobrutoys – Na Boru – Zagmo. Myslím, že 
pod jmény těchto vsí si máme představit opět 
vybrané moravské biskupy: Nemojovici → Meto-
děj; Hostákov → Gorazd; Dobrutoys → nenáviděný 
Wiching? (jméno Dobrutoys připomíná Caesa-
rova vraha jménem Brutus); Náramče → Jimram 
(Jindřich?); Na Boru → Bruno? (Připomněl zde 
Kosmas Bruna z Querfurtu? K němu mohl mít 
blízký vztah mj. proto, že Bruno sepsal historii 
pěti bratří mučedníků a životopis Vojtěchův.); 
Zagmo → kronikář Kosmas. V obou případech 
na konci řad těchto biskupů je uveden Kosmas 
(jednou se skrývá za Božetěchem, podruhé za 
přesmyčkou svého jména Zagmo).
Lze Kosmu ztotožnit s Božetěchem? Že se 
Kosmas skrývá za Božetěchem, naznačil mož-
ná slovní hříčkou. M. Knappová takto vysvět-
luje, co znamená jméno Kosmas (2008, s. 193): 
„Kosma, Kosmas... (z řec. kosmos), vykládá se 
jako ,svět, řád, věčnost‘, popř. také ,ozdoba, po-
chvala‘.“ A v Založení kláštera sázavského čte-
me následující větu: „On [Božetěch] vybavil ono 
místo chvalně všelikou ozdobou...“ Význam Kos-
mova jména je zde použit při jeho charakteris-
tice. Sám Kosmas zřejmě věděl, co jeho jméno 
znamená. Ve Druhé předmluvě k následujícímu 
dílu... (2005, s. 18) čteme: „...Kosmas, nehod-
ný slouti tak, jak slově....“ Slova chvála a ozdoba 
jsou možná při charakteristice osob ve středo-
věké literatuře častá. V podobném spojení jsou 
však slova chvála a ozdoba použita ve vlastní 
Kosmově kronice jednou. Kosmas však mohl 
mít slovy nehodný slouti... na mysli i jméno Jan, 
což podle Knappové (2008, s. 179) znamená: 
bůh je milostivý, popř. bohem daný, milostivý dar 
boží.
V Založení kláštera sázavského můžeme číst: 
„[Božetěch] vsadil řečenému králi [Vratislavovi] 
korunu na hlavu, což směl jen jeho biskup Kos-
mas činiti. (…) Král Vratislav se zatím odebral 
k Pánu a vznešeností knížectví českého slynul 
tehdy jeho nástupce Břetislav. Když řečení brat-
ří, sami i skrze své přátele, opět a opět bili v jeho 

[Břetislavův] sluch mnohými smyšlenkami a ne-
sčetnými hanami proti svému opatu Božetěcho-
vi sehnanými, týž kníže vyobcoval jmenovaného 
opata z výše řečeného místa a bratří vyhnal.“ Jak 
to mohlo být ve skutečnosti? Olomoucký bis-
kup Jan II. ( = kronikář Kosmas) byl biskupem 
v letech 1104-1126. Roku 1107 se stal českým 
knížetem Svatopluk (1107-1109), syn olomouc-
kého údělného knížete Oty. Korunu Svatoplu-
kovi nasadil olomoucký biskup Jan II. (= kro-
nikář Kosmas). Tedy nikoli pražský biskup. Jan 
II. jako olomoucký biskup přežil i druhou vládu 
Bořivoje II. (1117-1120) a dvojí vládu Vladislava 
I. (1109-1117, 1120-1125). Až kníže Soběslav I. 
(1125-1140) v druhém roce své vlády olomouc-
kého biskupa Jana II. ( = kronikáře Kosmu) 
sesadil. To, že Kosmas v kronice záměrně zamě-
ňoval jména knížat, se může zdát nemožné. Pře-
čtěme si však, co řekl M. Wihoda (www.historie.
cz, díl České princezny, 16.3.2013): „...Kosmas 
nenáviděl Boleslava Chrabrého, takže důsledně 
píše o Měškovi, nikoli o Boleslavovi Chrabrém.“ 
On však nezaměňoval záměrně jen jména osob, 
ale i jména lokalit, letopočty apod. Rovněž si 
všimněme, že po jménu Božetěch je užito jmé-
no Kosmas. Sice jde o pražského biskupa Kos-
mu (1091-1098), ale tímto způsobem je po lži 
naznačena (opět jinou lží) pravda.
Indicií, že se za Božetěchem skrývá Kosmas, je 
snad i to, že v kronice Kosmas nazývá svou man-
želku Božetěcha. Myslím, že se ve skutečnosti 
jmenovala Milejší. J. Bistřický napsal (2009, s. 
93): „Zdík určitě pocházel z kněžské rodiny, byl 
synem děkana a známého kronikáře Kosmy a jeho 
ženy Božetěchy nebo jiného člena pražské svato-
vítské kapituly a jeho ženy Milejší.“ (Jména Bo-
žetěcha i Milejší jsou zaznamenána v Olomouc-
kém horologiu.). Není však Božetěcha a Milejší 
jedna a tatáž osoba? Protože Kosmas nechtěl 
v kronice přiznat, že byl olomouckým biskupem 
Janem II., tak pozměnil i jméno své manželky? 
A jejich syn J. Zdík nechal do Olomouckého 
horologia zapsat Kosmu i Jana II. a Božetěchu 
i Milejší? Dvě osoby se tak staly nositeli celkem 
čtyř jmen. Zdík neměl zájem, aby se v „histo-
rické“ paměti uchovával konflikt, který vyústil 
v sesazení Jana II. (možná Zdíkova otce). Roky, 
kdy zemřel Kosmas (1125) a Jan II. (1126), ve 
skutečnosti jedna a tatáž osoba, jsou vpodsta-
tě roky, kdy byl Jan II. ( = Kosmas) vyobcován 
z funkce biskupa olomouckého. 
V kapitole III, 49 Kosmas píše: „...řečený biskup 
[Heřman] cítě, jak se jeho nemoc zhoršuje, a vida 
několik služebníků státi u svého lože, povzdechl 
si, řka: ,Tajemství mé mě moří, tajemství mé 
mě moří‘ a umlkl.“ Kosmas naoko píše o bisku-
pu Heřmanovi, ve skutečnosti však píše o sobě. 
Opakovaná věta Tajemství mé mě moří odpoví-
dá smyslu Kosmovy kroniky. Vysvětluje, co bylo 
hlavním motivem k tomu, aby Kosmas napsal 
svou kroniku. Pro Kosmu je jeho kronika viklov-
skou vrbou. Co nemůže říci nahlas, říká hříčkami 
(III, 46: „I když dobře to víš, měj rozum a neříkej 
pravdu.“ Neříkej pravdu otevřeně.)
Mohou být v Kosmově kronice narážky na 
to, že je možno Kosmu ztotožnit s Janem? 



13Září 2013Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

stavěna, nebo ze základů nově vybudována. 
 Na silnici vedoucí do Biskupic za Střelnicí 
stál známý Reifům mlýn s pilou. Poslední jeho 
majitel Josef Reif prodal jej v r. 1894 Lamora-
lu knížeti Thurn-Taxisovi, majiteli velkostatku 
v Biskupicích, který jej přestavěl na pilu s vod-
ním i parním pohonem. Když pila asi po 30 le-
tech vyhořela a nebyla více obnovena, koupila 
zbořeniště v r. 1937 obec města Jevíčka. Byla to 
výhodná koupě, neboť tam byl zachycen vydat-
ný proud dobré pitné vody, která jest pomocí 

tlakové pumpy přiváděna potrubím do 
městské sítě k zesílení stávajícího 

gravitačního vodovodu od „Staré 
kašny“; mimo to žene se voda 

druhým potrubím do vodo-
vodní nádrže obce Derflíka. 
 Podle pověsti 
stála poblíž Reifova mlý-
na před dávnými lety ši-
benice, v rodině Reifově 
se vyprávělo, že otec po-
sledního majitele mlýna 
za svých mladých let z ná-

vrší, kde stála šibenice, vy-
kopal mnoho dobrých cihel, 

kterých použil na přestavbu 
mlýna. 

 Za obecními loukami (bý-
valými to klášterními rybníky) na ka-

tastrálním území obce Derflíka jest takzvaná 
„Finsterlova hlubina“. Tato vodní tůně měla 
vydatné prameny a pokud měla přítok i odtok 
vody, byla daleko větší než dnes. Byla místy do-
sti hluboká a pokud jsme neměli plovárnu, byla 
také oblíbeným koupalištěm dobrých a otuži-
lých plavců, neboť spodní voda byla velmi stu-
dená. Mimo to byla tato hlubina též útočištěm 
zoufalců a nešťastných lásek. 
 Před lety se tvrdívalo, že jest tam množství 
ryb, ale lovení, ať sítí nebo na udici bylo zne-
možněno pro hustě rostoucí rákosí a křoviny na 
březích. Tehdy nebyly poměry v rybolovu upra-
veny a lovilo se volně. Mezi nejvášnivější rybá-

ře té doby patřil mlynář Jan Holečný, jemuž 
se někdy podařil úlovek i těžké štiky a ten se 
dlouho zabýval myšlenkou, že by se ryby daly 
vyloviti, kdyby se voda z tůně vyčerpala. Tento 
úmysl propagoval tak dlouho mezi známými, 
až se mu podařilo utvořiti kroužek nadšenců, 
kteří považovali jej za osobnost k provedení to-
hoto plánu nad jiné povolanou a složili ihned 
peněžité podíly na přípravné práce. Sám pak 
jako dovedný sekerník zhotovil ihned z fošen 
mohutnou pumpu, od níž si sliboval, že vodu 
zdolá. 
 Zájem o tuto věc stával se vždy větším 
a všeobecnějším, a když byla pumpa na své 
místo postavena, bylo čerpání vody započato 
slavnostním způsobem. Bylo to počátkem se-
dmdesátých let. Min. století jednu podzimní 
neděli odpoledne, kdy okolí „Finsterlovy hlu-
biny“, jindy tak klidné a ponuré, oživlo vese-
lým a jarým ruchem. Přilákala tato neobyčejná 
podívaná mnoho obecenstva, o jehož pobavení 
a občerstvení bylo náležitě postaráno.
 Hudba vesele hrála, tančilo se, byly zde dva 
výčepy piva a lihovin, ve stáncích nabízeli své 
zboží pekaři, uzenáři, perníkáři a cukráři, takže 
to vypadalo jako o nějaké pouti. Za takto vese-
lé nálady obecenstva bylo započato s čerpáním 
vody. 
 Pumpa, která byla uváděna v pohyb osmi 
lidmi, chrlila dosti značné množství vody, večer 
pak když byla práce skončena, bylo pozorova-
ti, že hladina vody poněkud klesla, ale když 
dělníci druhé den ráno v čerpání pokračovali, 
dostoupila voda zase normálu. A tu bylo ihned 
druhý den rozhodnuto, že se bude čerpati ne-
přetržitě ve dne v noci, ale ani to nepomohlo, 
vodu nebylo možno zdolati. Holečný však od 
svého předsevzetí neupustil, pořídil do hlubiny 
svislý můstek a prkenný žlab, do něhož řada 
dělníků putnami vylévala vodu. Trvalo to celý 
týden, nežli byla voda vyčerpána aspoň tak, že 
se udržovala jen v hlubokých místech, takže 
bylo možno ryby sítí loviti. 

pokračování příště

pokračování příště

 Z původních starých staveb, na jejichž ze-
vnějšku se od mých dětských let mnoho ne-
změnilo, ledaže dostaly krytinu tvrdou na-
místě šindelové, zůstalo jich do nynější doby 
pramálo. Z významnějších staveb jsou 
to i náš prostranný, krásný far-
ní kostel, dále fara, zámeček, 
stavení bývalého panského 
dvora a všechny tři mlýny. 
Místo jednoduché kryt-
by kostelní věže, poříze-
né nouzově po velikém 
požáru r. 1869 byla te-
prve r. 1938 vybudová-
na nová důstojná báň 
z darů mnoho let střáda-
ných. Přičinil se o to ob-
líbený farář, arcibiskupský 
rada P. Frant. Kozumpa-
lík, jenž se také zasloužil r. 
1934 o pořízení nových zvonů 
a o rychlé zrestaurování vyhořelé-
ho kostelíčka.
 Věž zámečku měla před dávnými lety cibu-
lovitou, šindelem krytou báň, v pozdější době 
věkem již nechýlenou, která byla proto v osm-
desátých letech min. století zbourána a věž do-
stala pak nynější nevkusnou krytbu. 
 Z menších budov nezměnily svou celko-
vou podobu především Chaloupka, obě stave-
ní Nedomanských, přistavené na zeď bývalé 
Jaroměřické brány, z nichž menší č. 49 (měs-
to) bývalo obydlím strážce brány. Dále zůstaly 
takřka nezměněny některé rolnické usedlosti  
a několik domů v Dolní Farní a Růžové uli-
ci, pak stavení bývalo klášterního dvora. Jinak 
byla všechna ostatní stavení buď částečně pře-

V kapitole III, 49 Kosmas podává důležitou in-
formaci: „Jsa v řadě biskupů devátý [biskup Heř-
man], spravoval tento kostel dvacet dva roky 
šest měsíců a sedmnáct dní. Ale i olomoucký 
biskup Jan II. (v Olomouckém horologiu uvá-
děn jako Jan VI.) byl v „úřadě“ dvacet dva let 
(1104-1126). Domnívám se, že Kosmas využil 
toho, že sám byl ve „funkci“ biskupa přibližně 
stejně dlouho jako biskup Heřman (1099-1122) 
To mu umožnilo, aby se v této kapitole za něho 
schoval. Předchůdce Jana II. Petr I. zemřel 7. 
července 1104 a dle J. Bistřického (2009, s. 94) 
byl Janův nástupce J. Zdík do Olomouce jmeno-
ván 22. března 1126 a na biskupa byl vysvěcen 
3. října 1126. Je pravda, že do tohoto časového 
úseku se Janových (= Kosmových) 22 let 6 mě-
síců a 17 dní nevejde. Petr I. však mohl z funk-
ce biskupa odstoupit několik měsíců před svou 
smrtí. 
V Založení kostela vyšehradského autor podle 
mého názoru ve skutečnosti píše o založení 
katedrálního kostela sv. Václava v Olomouci. 

Tento kostel se stal hlavním kostelem olomouc-
kého biskupství. Předtím jím byl olomoucký 
kostel sv. Petra. Olomoucký biskup Jan II. po-
ložil společně s knížetem Svatoplukem zákla-
dy ke stavbě tohoto katedrálního kostela „ně-
kdy mezi lety 1104 až 1107 (J. Bistřický 2009, s. 
94). V Založení kostela vyšehradského se setká-
me se jménem Jan, biskup tuskulský (toskán-
ský). Pomoraví a dolní Podyjí mohlo Kosmovi 
připomínat Itálii, Olomoucko pak Toskánsko. 
Z písmen slova toskánský můžeme složit slovo 
tlustý. A Kosmas (Jan II.) tělnatý byl. Do Olo-
mouckého horologia totiž k původnímu zápisu 
Iohannes VI episcopus Morauie obiit připsal dal-
ší písař po více jak sto letech slovo ventrosus, 
tj. břichatý.
Se jménem Jan se setkáváme i v legendě o pěti 
bratřích (Kosmas I, 38: „...žilo v Polsku pate-
ro mnichů poustevníků, ,pravých Izraelitů‘: Be-
nedikt, Matouš, Jan, Izák, Kristin a šestý Bar-
nabáš.“) Již jsem uváděl, že za Benediktem 
(Benedikt znamená požehnaný, blahoslavený) 

vidím Vojtěcha, za Barnabášem (Barnabáš zna-
mená syn věštby, předpovědi; útěchy) vidím Voj-
těchova syna. Kristin je jméno Vojtěchova vraha 
(Kristián = Strachkvas = mladší syn Boleslava 
I.). Jméno Izák se hodí na Vojtěchovo zavraž-
dění. Podle bible uložil Bůh Abrahámovi, aby 
mu obětoval svého syna Izáka. Abrahám tím 
měl dokázat svou oddanost Bohu. Když to chtěl 
Abrahám učinit, anděl mu sdělil, že ve zkouš-
ce obstál. Podobně Kristián (Strachkvas), blízký 
příbuzný Vojtěchův, Vojtěcha zabije (spíš nechá 
zabít) a ten se stane světcem. Jméno Matouš 
podle M. Knappové (2008, s. 209) znamená dar 
boží. (Chtěl autor legendy říci, že světec Vojtěch 
je darem Božím?) Co však v legendě dělá jméno 
Jan? Nesouvisí Jan nějak s Kosmou? To, že 
se Kosmas skrývá v Založení kláštera sázavského 
za Božetěchem, by mohlo naznačovat souvis-
lost Kosmy s Vojtěchem (= Božejem). A v pěti 
bratřích (Kosmas I, 38) souvisí Benedikt (Voj-
těch) s Janem.
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika
srpen 2013

Naši jubilanti

František Machálek
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Alice Navrátilová
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.

Nabízíme prodej 
dřevěných briket 

– peletek 

Brikety cena ………… za 1kg / 4,00kč
Peletky cena ………… za 1kg / 5,00kč

Objednávky: 
Biskupice 147
Tel.: + 420 724 570 554
email: peletkybiskupice@seznam.cz
Dovoz zajistíme.

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

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

Doručení žádostí:
•  písemně: Obec Biskupice,  

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

Svoz směsného komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, že v pátek 13. září 
2013 bude do naší obce před budovu hasič-
ské zbrojnice přistaven kontejner na směsný 
komunální odpad. 
Kontejner bude přistaven od pátku 13. září 
do pondělí 16. září 2013

Směsný komunálním odpadem se rozumí 
zejména:
všechen odpad který se nevleze do popelnic, 
papír, lepenka (lepenkové obaly větších roz-

měrů), sklo (obaly větších rozměrů např. de-
mižony, okna, zrcadla, textilní materiál (např. 
koberce), dřevo (např. vyřazený nábytek, od-
pad z prořezávek dřevin), matrace, plasty 
(např. obaly větších rozměrů – sudy), kovy 
(např. kovový nábytek, sudy), objemový od-
pad neobsahující nebezpečné látky atd...
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, vý-
bojky, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, barvy
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První srpnový víkend, za nádherně teplého 
počasí, proběhl v areálu Střelnice již VII. ví-
kendový pobyt pro děti. Zúčastnilo se ho 60 
dětí z Biskupic a blízkého okolí. 
V letošním roce jsme se rozhodli prodloužit 
tento pobyt o jeden den a tak jsme ho zaháji-
li už ve čtvrtek jako vždy rozdělením dětí do 
tří družstev, vztyčením táborové vlajky a vy-
mýšlením pokřiku. Poté jsme se vydali na po-
znávací procházku po lese. Děti měly za úkol 
ve svých družstvech poznávat stromy, rostliny, 
houby, šišky. Věci, které do lesa nepatří, po-
sbíraly a vyhodily do odpadkových košů. 
Během následujících čtyř dnů děti plnily další 
úkoly, navštívily zajímavosti z blízkého okolí, 
viděly ukázky sblížení ducha a přírody joginů, 
připravené byly projížďky na koních, hasičská 
ukázka i s pěnou, nafukovací skluzavka, letní 
kino, soutěže, koupání, stezka odvahy, noč-
ní karneval, klaunovo vystoupení, Bob Mon-
tana a jeho lasa a biče a další doprovodný 
program. Podrobněji si vše můžete přečíst na 
stránkách obce Biskupce www.biskupice.cz, 
kde naleznete i fotky a videa z tábora. 
Hlavní vedoucí pobytu Eda Jeniš děkuje všem 
vedoucím za trpělivost s dětmi a ochotu spo-
lupracovat – Jana Macková, Jana Jenišová, 
Jitka Foretová, Helena Neuerová, Pavel Fo-
ret, Daniel Slouka, Jiří Živný, Zdeněk Nečas, 
Jaroslav Mlčoch. Dále děkujeme kuchařkám, 
které se o nás po celý pobyt vzorně staraly, 

především paní Zdeně Šebkové, Simoně Šeb-
kové, Janě Koutníkové, Romaně Honzírkové 
a všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby se ten-
to pobyt mohl uskutečnit. 
Děkujeme paní Heleně Neuerové, která vzor-
ně plnila roli zdravotnice. Dále děkujeme 
panu Milanovi Foretovi a panu Františko-
vi Trbuškovi za poskytnutí prostoru, pitnou 
vodu, elektřinu a hlavně za renovaci areálu 
Střelnice. Děkujeme spolupořadateli a hlavní-
mu sponzorovi obci Biskupice, sponzorům Ra-
bbit Trhový Štěpánov a.s., DGF a.s. Moravská 
Třebová, Armaturka Vranová Lhota a.s., Me-
chanika Prostějov, Stihl Konice, S-Cart Jevíč-
ko, vedoucí prodejny Penny Market Jevíčko. 
Všem maminkám, které napekly buchty, paní 
Grimmové za vynikající ovocné džemy a bio 
vejce, paní Kolářové za výborný domácí sirup, 
paní Zechové, prodavačkám v místní samoob-
sluze za skvělou spolupráci, jogínovi Romano-
vi Pavlišovi, manželům Čapkovým z Nectavy, 
Janě Souralové a Davidovi Haderovi z Březi-
nek, Robertovi Kudláčkovi, hasičům z Jevíč-
ka, Jardovi Mlčochovi za teplou vodu, Heleně 
Podlezlové za hledání kešky a všem ostatním, 
kteří podpořili chod víkendového pobytu.
Dětem děkujeme za hojnou účast a těšíme se 
na příští rok!
DVD z pobytu bude k dispozici až v měsíci 
říjnu, děkujeme za pochopení.

za AVZO Biskupice Jana Jenišová

ZPRÁVY Z BISKUPIC

Tábor 2013

POZVÁNKA
AVZO Biskupice pořádá 14. září 2013 od 12 hodin 

v areálu na Střelnici 

volejbalový turnaj smíšených družstev

Poslední smeč
Začátek od 12 hodin, 

občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci 
září
František Šaršon
Josef Podlezl
Vít Bubák
Vladislav Nezveda

Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

mateřská škola Chornice
Rozsáhlá rekonstrukce chornické školky se 
chýlí ke konci. V MŠ se vystřídali řemeslníci 
různých profesí a je za nimi vidět kus práce. 
Kromě nových oken dostala budova barevný 
kabát, ve třídách a ložnicích jsou položeny 
nové podlahové krytiny, většina prostor je vy-
malována. Finišují i topenáři, na svém místě 
je kotel a bojler.Nelehký úkol čekal také na 
pracovnice mateřinky. Za pomoci kuchařek ze 
ZŠ se pustily do úklidu a prostředí školky po-

stupně získává novou podobu. Svými silami 
při stěhování nábytku nám ochotně vypomo-
hli členové mysliveckého sdružení Jezevec.Do-
končovací práce jsou v plném proudu. Podě-
kování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Je třeba také provést úpravy v prostorách za-
hrady, dodatečně bude zřízeno i nové venkov-
ní schodiště. Všichni se těšíme, že v září bu-
deme moci přivítat děti v novém.

Hana Němcová, vedoucí učitelka

SDH Chornice
pořádá v sobotu 7. září 2013

SRAZ
OSMIČKÁŘŮ

O putovní pohár starosty obce Chornice

Program:
13:00 – 13:30 sraz účastníků
13:30 – 14:00  nástup a losování 

startovních čísel
14:00 – 17:30  začátek a průběh 

soutěže
17:30 – 18:00  vyhodnocení soutěže 

a předávání pohárů
18:00 – 24:00 volná zábava

Po celé odpoledne i večer bohaté 
občerstvení zajištěno.

Soutěž proběhne dle směrnic 
hasičských soutěží.

Zvou Hasiči Chornice

poplatek za svoz 
komunálního odpadu
Obecní úřad v Chornicích oznamuje 
občanům, že druhá polovina poplatku 
za svoz komunálního odpadu bude 
vybírána od 16. do 20. září 2013 
v kanceláři obecního úřadu. 

P O Z V Á N K A 
Obec Chornice zve na vystoupení 

skvělého imitátora Václava Faltuse 
a kouzelníka Aleše Krejčího 

v kulturním domě v Chor-
nicích v sobotu 19. října 
2013.

Bližší informace přineseme 
v příštím čísle. 

Předprodej vstupenek bude 
zahájen v druhé polovině 
září.

Divadelní pozvánka na komedii, kterou 
napsal Ray Cooney s názvem 

1 + 1 = 3
V sobotu 28. září v 18:00 hodin 

v nastudování souboru  
Moje divadlo Prostějov.

Vstupné 50 Kč, děti 25 Kč.
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ZPRÁVY Z CHORNIC

PRODEJ 
LEVNÝCH 
ODĚVŮ

paní Navrátilová
ve čtvrtek 19. září 2013  
od 10:00 do 15:00 hodin

v Kulturním domě  
v Chornicích.
Výprodej!

připravujeme pro vás: 

říjen –  vystoupení známého imitátora Václa-
va Faltuse a kouzelníka Aleše Krejčí-
ho

listopad –  další setkání s cestovatelem Jirkou 
Kolbabou, komorní recitál Jitky Ze-
lenkové

prosinec –  adventní koncert s Nosticovým kvar-
tetem, vánoční besídka ZŠ Chornice, 
adventní dílny s výstavou betlémů

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ MUŽŮ 2013/2014
TERMÍN DEN DOMÁCÍ HOSTÉ

31.8.2013 , 17:00 sobota Chornice Kunčina B

7.9.2013 , 17:00 sobota Opatovec Chornice

14.9.2013 , 17:00 sobota Staré město Chornice

21.9.2013 , 16:30 sobota Chornice Radiměř

29.9.2013 , 16:30 neděle Trstěnice Chornice

5.10.2013 , 16:00 sobota Chornice Bystré

12.10.2013 , 16:00 sobota Jedlová Chornice

19.10.2013 , 15:30 sobota Chornice Křenov

Statistika evidence obyvatel 
Množí se dotazy na počet obyvatel v naší obci, připravili jsme tedy statistiku evidence obyvatel za posledních 10 let:

Rok Stav  
k 1. 1.

Počet  
narozených

Počet přihlášených 
k TP

Počet zemřelých Počet odhlášených  
z TP

Stav  
k  31. 12.

2004 825 7 14 13 12 821

2005 821 6 21 12 12 824

2006 824 2 23 5 7 837

2007 837 16 51 6 10 888

2008 888 4 9 4 17 880

2009 880 9 15 9 20 875

2010 875 11 23 9 20 880

2011 880 10 11 4 13 884

2012 884 2 26 9 12 891

2013 891 3 16 4 11 895 - k 31.7.

Věkové složení obce:
Pohlaví/věk 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem

Ženy 22 53 76 64 71 45 59 34 18 1 0 443

Muži 27 55 90 63 72 60 54 23 8 0 0 452

Celkem 49 108 166 127 143 105 113 57 26 1 0 895

Průměrný věk: 40,4 let

kUlTUrNÍ dŮm ChOrNICe
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Obec Jaroměřice
Jubileum 300 let kalvárie v roce 2013, hlavní pouť 14. a 15. 09. 2013 

program Vigilií povýšení sv. kříže k výročí posvěcení chrámu 14. 09. 2013
za účasti poutníků za obnovu rodin a kněžská povo-
lání (každá rodina vezme s sebou kříž) 
Mimo obvyklých poutníků se zúčastní děkanáty: 
1.  Svitavy, 2. Konice, 3. Šumperk, 4. Zábřeh

16.00 Křížová cesta od dolního kostela Všech sva-
tých (od 15.30 svátost smíření) na Kalvárii 
16.00 Adorace Nejsvětější svátosti ve zpovědní kapli 
s Loretou na Kalvárii (svátost smíření)
17.00 Slavení Eucharistie (mše sv. začne po závěru 
Křížové cesty)
Hlavní celebrant mše sv.: Mons. Jan Graubner, ar-
cibiskup olomoucký, metropolita moravský
Hudba: sbor a orchestr chrámu Panny Marie Sněžné 
(Olomouc), sbormistr Ing. Ladislav Kunc 
Po závěrečném požehnání posvěcení křížů a pamět-
ní desky s osazením kamene z Jeruzalémské Kalvárie 
v hlavním chrámu. Světitelem bude Mons. Jan Graubner

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci září se životního jubilea dožívají tito 
oslavenci:
Dolejší Zdena
Pudík Ludvík
Kostrubaničová Ludmila
Šnobl Alois
Kohoutková Marie
Všem jmenovaným přejeme 
hodně zdraví, pohody  
a optimismu do dalších let.

Do začínajícího nového školního roku přeje-
me hodně úspěchů, štěstí, trpělivosti a pře-
devším zdraví dětem, učitelům i rodičům.

Program oslav svátku Povýšení sv. Kříže 15. 09. 
2013, uvedení na nové století
 
 8.30 Mše sv. (koncelebrují spolubratří pasionisté 
a bývalí správci Kalvárie)
10.00 Bolestný růženec 
10.30 Slavení Eucharistie (hlavní mše sv.)
Hlavní celebrant mše sv.: Dominik Kardinál Duka 
OP, arcibiskup pražský a primas český 
Hudba: sbor a orchestr z farnosti Jevíčko, sbormistr 
Mgr. Petr Pávek 

Po závěrečném požehnání posvěcení zvonu na věži 
hlavního chrámu na páteční zvonění na památku 
utrpení Páně a na  Anděl Páně. Je to historický 
zvonek, který byl během války uschován v Novém 
Dvoře. Po válce byl darován na Kalvárii.  Světitelem 
bude Mons. Dominik Kardinál Duka OP. 

15.00 Závěrečné požehnání s ostatky sv. 
Kříže
Je pozváno přes 20 hostů z Ministerstva 
kultury ČR, vedení Pardubickeho kraje, 
zástupci Senátu ČR, místní příznivci, kte-
ří se podílejí na obnově Kalvárie - jako 
je nadace a obec a mnoho dalších firem 
a odborníků. Očekavá se účast celostát-
ních sdělovacích prostředků,  Katolického 
Týdeníku. Je pravděpodobné vysílání ka-
tolickou TV NOE a rádiem Proglas.

www.jaromerice.cz

Výtvarný víkend 3.-4.8.2013
Kurz malování na hedvábí se uskutečnil ve výstavní 
síni v Jaroměřicích již po několikáté.
I tentokrát sice v tropickém počasí ho absolvova-
lo několik zájemkyň. Malbou na hedvábí se zabývá 
krajkářka a lektorka paličkování ing. Iva Vanžurová 
a byla ochotná předat své zkušenosti i v tomto vý-
tvarném oboru. Volba barevnosti i technologického 
pstupu byla široká. Navíc si děvčata mohla zkusit 
i malování hedvábí na rámu, což byla zvlášť láka-
vá příležitost. Díky nadšené tvořivé náladě a odbor-
ného vedení vznikly originální hedvábné šály, které 
budou hřát majitelky především na srdci, že si je 
vytvořily samy.
Jedna z účastnic letní školy paličkování Lenka Du-
silová nabídla své drátovací umění. Vkusně drátky 
obepíná barevné kameny, z nichž poté vzniká vkusný 
šperk. Její dílka jsou vystavena a nabídnuta v knihov-
ně spolu s malovanými hedvábnými šálami a palič-
kovanými ozdobami ing. Ivy Vanžurové, malovanými 
kamínky paní Mirky Buryškové a drobnými vitráže-
mi paní Ivany Škrancové – dárky na poslední chvíli“.

O b č a n é   p o z o r  !
Oznamujeme vám, že dne 20. září 2013 
bude proveden
Svoz drobného nebezpečného odpadu z do-
mácností,
kam patří vše, co není směsný komunální od-
pad, například již nevyužitelné oleje, barvy, ná-
doby, lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky 
nebo od motorových a jiných ropných olejů, ma-
ziv, barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tla-
kové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou 
hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo 
výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, 
nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jaké-
koliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční či-
nidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tka-
niny a textilie, oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, 
fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, 
věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové 
odpady, azbestové krytiny. 
Všechny odpady obsahující azbest musí být za-
baleny buďto v igelitových pytlech nebo v ji-
ném pevnějším přebalu kvůli možné nebezpeč-
né sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno 
jakkoliv přepravovat.
Do nebezpečných odpadů patří i vybourané 
okenní rámy. Sklo se dá dát do nádob nebo do 
kontejnerů na sklo.

Svoz elektrozařízení a pneumatik  
Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elek-
trické pračky, ždímačky, el. sporáky, varné des-
ky, televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy 
i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí 
elektrospotřebiče, vysavače, elektro nářadí, kal-
kulačky, telefony, mobilní telefony, tedy vše, co 
je na elektriku jakéhokoliv napětí.
Elektrické hračky a všechny typy el. baterií 
a monočlánků.
Odevzdávané elektrozařízení a elektrospotřebi-
če musí být kompletní nerozebrané a tedy v úpl-
ném stavu. 
Sbírají se i veškeré pneumatiky, ale bez disků, 
kovové disky patří do železa.

Nový Dvůr – autobusová zastávka 16:00 
hod.
Jaroměřice – náves 16:30 hod.

Svoz směsného odpadu 
velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pá-
tek dne  4. října 2013 a odvezeny budou v pondělí 
7. října 2013.
Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým 
objemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy o veš-
kerý nábytek z domácnosti, sedací soupravy, ma-
trace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné ne-
bezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, 
běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle 
nebo fólie napřiklad od jídla nebo od stavebních 
materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, vět-
ší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a žid-
le, plastové nárazníky z aut a plastové části au-
tomobilů, dále veškeré podlahové krytiny, textilie, 
molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární 
zařízení a keramiku z WC a koupelen, zbytky sta-
vebních materiálů, ale pozor, ne na bázi sádry nebo 
azbestu, obaly stavebních materiálů, dále veškerou 
domácí a zahradní keramiku, také pálené nebo ke-
ramické tašky ze střech, starou a zvětralou asfal-
tovou střešní krytinu, luxfery, velké skleněné věci 
nebo nádoby.
V podstatě všechny nepotřebné věci z domácnosti, 
ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vy-
psány v nebezpečných odpadech nebo jsou nebez-
pečnou látkou znečištěné.
Rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy 
a podobný velkoobjemový odpad dle svých možnos-
tí,prosím, rozložte. Je to proto, že pokud je náby-
tek v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je 
neskladný. Dle svých možností, prosím, odstraňte 
z nábytku kovové součásti i drátěnky, (kovový od-
pad včetně sporáků, praček bez elektromotorů atd. 
patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat). 
Skleněné výplně vysklít do určených separačních 
kontejnerů na sklo.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

program akcí v Jaroměřicích na měsíc září 2013
1.9. neděle, 16.00 hodin, prostory dvora a výstavní 
síně
TÓNY BAREV,  zhudebňování obrazů malíře a bás-
níka Petra Bernarda ve spolupráci s kapelou Staré že-
lezo. Poté vystoupení jazzové kapely God bless jazz. 
Během programu prodej výrobků dětí ze Speciální ZŠ, 
MŠ a praktická školy Moravské Třebové. Vstupné dob-
rovolné 
1.9.- 6.9., v půjčovní době knihovny,VS
„Tóny barev“, výstava obrazů Petra Bernarda
PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 hohin, vstupné dobro-
volné
8.9.neděle, 9.00h – 18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou, za-
hájení 6.ročníku pro začátečníky i pokročilé
Od 9.9. do 24.9. Příjem objednávek macešek 
a chryzantém ze zahradnictví p. Kohoutka 
z Vanovic, prodej 26.9.2013
11.9. středa, 14.00 hodin, knihovna
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti, spon-
zorovaná Euromedia Group k. s.,
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ vyhodnocení soutěže 
bude zveřejněno do 11.9. 
na nástěnce, v knihovně, v ZŠ a na www.jaromerice.
knihovna.cz. Vyhodnocené děti se podle možností do-
staví ve středu 11.9. 2012 ve 14.00 hodin do knihovny.
14.-15.9. JAROMĚŘICKÁ POUŤ
Hlavní pouť – 300 LET OD POSVĚCENÍ CHRÁMU 
POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE na Kalvárii
14.9. v 16.00 h křížová cesta od dolního kostela 
na Kalvárii
          v 18.00 h mši sv.celebruje Mons.Jan Graubner, 
arcibiskup olomoucký, metropolita mor.
15.9. v 8.30 h mši sv.koncelebrují spolubratři pasio-
nisté a správci Kalvárie
         v 10.30 h mši  sv. celebruje Mons.Dominik kar-
dinál Duka OP, metropolita a primas český
Ve výstavní síni CŽP výstava 

Šubířové a další významné rody a osobnosti Jaro-
měřic. 
Výstava bude zpřístupněna v sobotu 14.9. od 14.00 do 
16.00 hodin,v neděli od 9.00 do 16.00 hodin,
poté v době provozu knihovny do 15.10.
Historické obrazy, fotografie a dokumenty z Vašich ar-
chivů v knihovně vítány k propůjčení.
18.9. středa, 18.00 hodin, VS
Kamčatka, cestopisná přednáška s panem Sebastiá-
nem Šulcem z Mostu
poutavé vyprávění s promítáním záběrů z putování po 
vzdálené zemi
20.9. pátek knihovna uzavřena – knihovnický seminář
25. 9. středa, 18.00 hodin, VS
„Mluví Vaše dítě správně?“ přednáška o logopedii -  
jak naučit děti správně vyslovovat poradí 
Mgr. Markéta Dufková
26.9. čtvrtek, VS, 11.00 - 15.00 hodin
Prodej objednaných macešek a chryzantém ze za-
hradnictví p. Kohoutka z Vanovic

Připravujeme:
30.9. - 6. 10. TÝDEN KNIHOVEN 2012
Registrace nových členů zdarma
30.9. pondělí, 9.00 hodin, VS
Dobrodružství Kapříka Metlíka, beseda se spisova-
telem pro děti Janem Opařilem, pro děti 
z MŠ Jaroměřice, Biskupice, Úsobrno
2.10. středa, 10.00 hodin, VS
Setkání maminek a dětí v knihovně, „Knihy pro 
nejmenší“, dárek pro děti z Euromedia Group
4.10. pátek, 18.00 hodin, VS
„Indiáni amerických prérií“, cestopisná přednáška 
s Mgr. Karlem Kocůrkem, promítání, ukázka hudeb-
ních nástrojů a výstavka předmětů z tamní kultury
6.10. neděle,  9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
8.10. úterý,

Beseda se spisovatelkou Markou Míkovou, pro 1.- 
5.třídu ZŠ
8.10. úterý, odjezd autobusu  Biskupice 16.50 h, Je-
víčko 17.00 h, Jaroměřice 17.10 h
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci  na 
komedii
Michaela Doleželová a Roman Vencl „Když se zhas-
ne“
začátek představení v 19.00 h, cena vstupenky 210,- 
Kč, studenti 105,- Kč, jízdné 80,- Kč
cena celkem 290,- Kč, studenti 185,- Kč, závazné při-
hlášky se zálohou v knihovně do 18.9.2013     
11.10. pátek, 18.00 hodin, VS
„Když přijede Irena Fuchsová“, beseda s oblíbe-
nou vtipnou spisovatelkou Irenou Fuchsovou
zábavné povídání z autorčina literárního i osobního 
života, autogramiáda, nabídka knih

Stálý týdenní rozpis:
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP od 9.9.2013
Pondělky  1.skupina 15.00 h,  2.skupina 16.30 h, 
upřesnění časů dle dohody
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordina-
ci nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou, ve výstavní síni 
CŽP,  od 9.9.2013
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Od října mohou vždy v pondělí cvičit maminky (popř. 
tatínkové) s dětmi
pod vedením Mgr. Jany Kamené, která předcvičuje již 
delší dobu v Jaroměřicích pilátes. Váš zájem potvrďte 
v knihovně.

Fotbalová přípravka 
podruhé v polsku

V sobotu 17.8.2013 se zúčastnila naše příprav-
ka fotbalového turnaje v Sieroszewicích. Po dlou-
hé a náročné cestě nás čekalo velmi milé přivítání 
v krásném penzionu, kde jsme strávili příjemný ve-
čer s představiteli obce. Po vydatné večeři i spánku 
kluci ráno vyběhli na hřiště se slovy - Poláci, těšte 
se! Kluci začali vcelku dobře, ze skupiny postoupili 
jako třetí, ale nakonec vybojovali pouze sedmé mís-
to. Konkurence byla velká, ale nové zkušenosti, noví 
kamarádi a krásný slunečný den přispěli k dobré ná-
ladě všech. Zlatou tečkou pro nás bylo ocenění Anež-
ky Lexmanové jako nejlepší hráčky turnaje. Mladí 
fotbalisté ze Sieroszewic přijedou do Jaroměřic v led-
nu, tak uvidíme, jak dopadne odveta! Sportu zdar!

Soňa Valentová

letní školu paličkování v JaroměřicíchNávštěva Třeboně a Telče
Dlouho plánovaný zájezd za dalšími českými památ-
kami UNESCO, v pořadí 6., se uskutečnil v sobotu 
10. srpna 2013. Po Litomyšli, Olomouci, Kroměříži, 
Kutné Hoře, Lednici zamířil autobus s osvědčeným 
řidičem Vlast. Matochou na jih, a to do Třeboně 
a do Telče. Oběma půvabnými jihočeskými městy 
nás provedl oblíbený a již velmi zcestovalý takřka 
dvorní průvodce, pan Jan Valiček.  
Své historické znalosti vždy vhodně propojuje v dané 
lokalitě a připomíná významné památky či události 
v již navštívených místech. 
V Třeboni jsme obdivovali novogotickou důmyslnou 
stavbu Schwarzenberské hrobky, 45 km vodní kanál, 
který rovněž zbudovali Schwarzenbergové, rozsáhlý 
rybník Svět, rozsáhlý objekt pivovaru Regent,  his-
torické náměstí s malebně upravenými památnými 
měšťanskými domy.
„Telč je právem považována za jednu z nejcenněj-
ších památkových rezervací v České republice, už 

od roku 1992 je 
zapsaná na pres-
tižní seznam pa-
mátek UNESCO. 
Projdeme se se 
po unikátním Ná-
městí Zachariáše 
z Hradce, tvoře-

ném krásnými renesančními, barokními i klasicistní-
mi domy“, uvedl toto nádherné město náš průvodce 
v druhém navštíveném městě v příjemném sobotním 
odpoledni.
Nikomu z nás se opravdu nechtělo opustit náměstí, 
plné života, umění, hudby a tvořivosti. Zvlášť když 
po tropických předešlých dnech nastal právě tuto 
sobotu zlom k lepšímu. V Telči i v Třeboni jsme vde-
chovali atmosféru krásných jihočeských měst oprav-
du naplno a zůstaly nám jen pohádkové vzpomínky.
No a příští rok?! Třeba Český Krumlov....

absolvovalo letos ve dvou termínech  (29.7.-2.8.  a  
5.-9.8.2013)  23 ( 14 a 9) krajkářek různého stupně 
pokročilosti. I letos si vybrala lektorka kurzu ing. Iva 
Vanžurová právě jaroměřickou výstavní síň Centra 
života a podnikání v Jaroměřicích k vyučování, jako 
nejvhodnější místo k výuce.
Několik absolventek se zúčastnilo všech čtyřech 
předešlých letních kurzů, které zde probíhají vždy 
o prázdninách už od roku 2009. Vždy se přihlásí 
i začátečníci, kterým paličkování v průběhu týdne 
chytne za srdce a pokračují v celoročním kurzu, kte-
rý v září paní Vanžurová zahajuje v Jaroměřicích již 
po šesté. Mj. vyučuje i ve Vysokém Mýtě, v Letovi-
cích, v Blansku, ale i v Košicích  a na jiných příleži-
tostných kurzech.
Táhlou „osnovní“ nití je právě tato lektorka s vý-
jimečnými pedagogickými přednostmi, krajkářka , 
v oblasti tohoto jemného „řemesla“ uznávaná, vysta-
vující svá díla na četných místech republiky.
Mezi „žákyněmi a učitelkou“ vzniká přátelský a při-
tom autoritativní vztah, který děvčata k paličkování 
neustále motivuje. Paličkování se tak stalo, díky ing. 
Ivě Vanžurové neoddělitelnou součástí výtvarného 
dění v Jaroměřicích. Nejen v podhůří Orlických hor 
a Krkonoš ťukají paličky, ale i v regionu Malé Hané 

vytvářejí trpělivé a učenlivé krajkářky na herdulích 
krásné pavučinky z jednoduchých nití.
O účastnice krajkářského soustředění je všestranně 
postaráno. Stravování a ubytování spolehlivě zajiš-
ťuje Restaurace u Trojanů, zázemí a snad příjemné 
prostředí vytváří Centrum života a podnikání. V prů-
běhu týdne poznají krajkářky po vyučování histo-
rii Jaroměřic, ale i okolí. Letos je provedl 300letým, 
nově opraveným poutním areálem p.farář Tomasz 
Wojciak, večerní prohlídku zámku v nedaleké Ko-
nici umožnila paní Radka Lexmanová, pro nové ná-
vštěvnice byl i jaroměřický zámek příjemným pře-
kvapením.
V Jaroměřicích načerpají nadšené krajkářky během své 
tvořivé dovolené spoustu odborných informací, vznik-
nou zde nová krajkářská přátelsví mezi zdejšími děvča-
ty a účastnicemi ze vzdálených míst republiky. Ty se 
rády vracejí, což je  nejlepším ohodnocením jak pro lek-
torku tak pro jaroměřické Centrum života a podnikání.
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Palivové dřevo z Rozhraní
- tvrdé, bukové 990 Kč sypaný metr, smrk 800 Kč sypaný metr 
- polínka cca 30 cm. Doprava kontejnerovou avií 12 Kč/km.
Tel.: 734 743 212, e-mail: hwpila@seznam.cz, www.hwpila.cz.

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

NOVĚ OTEVŘENO
Bazar nejen nábytku Jevíčko

v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)
Otevírací doba: 

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

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

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

Klub Matýsek 
pořádá v úterý 10. 9. v 16 hod. v cukrárně ul. Nádražní 239 Velké Opatovice

ZÁPIS DO PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI.
Plaveme na ZŠ Velké Opatovice, každé úterý, od 17.9.2013.

Více info - www.klub-matysek.webnode.cz, tel.: 724 761 590 Mgr. Monika Kubová 
a e-mail: klub.matysek@gmail.com, přihlásit se je možné i on-line. 

Dále zahajujeme plavání se cvičením pro SENIORY A TĚHOTNÉ ŽENY. 
Hledáme instruktorky plavání!

  
  
  
  
  

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

ŠPERKŮ  DLE VAŠEHOŠPERKŮ  DLE VAŠEHO   PŘÁNÍ, PŘÁNÍ, AKCE 50 % AKCE 50 % --   SLEVA HODINEK.SLEVA HODINEK.   

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

BODYSTYLING 
„zpevňování problémových partií“ 

     

 KDY:  KAŽDOU STŘEDU V 19:00 
 KDE:  TĚLOCVIČNA GYMNÁZIA JEVÍČKO     
 CENA:  40 Kč           
 

  - Cvičení trvá 50 minut 

 - Bodystyling je určený pro každý věk    
 - Posílíte a protáhnete svaly  

 - Odreagujete se a odpočinete si 
 

S sebou: pití, ručník, vhodnou obuv, podložku a dobrou náladu  
 

 Těším se na Vás 
 

Rezervace místa na: andy302@email.cz, tel.: 739 018 634, 
Fb - Bodystyling s Andy 

Třebovská  71,  Jevíčko Po,  Út 09:00-‐12:00 13:00-‐16:00

vyklickylibor@seznam.cz,  773  996  071 St 14:00-‐16:00
www.opravaobuvi.cz.tl Čt,  Pá 09:00-‐12:00 13:00-‐16:00

OPRAVNA OBUVI
ČISTÍRNA ODĚVŮ
 VÝROBA KLÍČŮ


