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SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané.
Do nového roku 2013 jsme vstupovali s urči-
tou nejistotou. Velmi závažným dokumentem, 
který schválila vláda, bylo 
nové rozpočtové určení daní. 
Ten první nástřel navýšení 
daňových příjmů vypadal ve-
lice pozitivně a našemu měs-
tu to mělo přinést cca 6 mil. 
Kč. Je pravdou, že se přestala 
zohledňovat existence Základ-
ní školy ve městě a dokonce 
i knihovny. Všechny dotace 
měly být zahrnuty do jednot-
ného dotačního vztahu. Situa-
ce se v průběhu roku nezačala 
vyvíjet slibně. Rozpočet měs-
ta byl stanoven a tak první 
půlrok jsme se museli chovat 
velice obezřetně. Začali jsme 
ovšem pracovat na přípravě 
projektu odstranění havarij-
ního stavu na budově Základní školy. Jedna-
lo se o výměnu rovných střech, oken a fasá-
dy. Ve spolupráci s firmou GRANTIKA České 
spořitelny, a.s. jsme začali připravovat žádost 
na Státní fond životního prostředí ČR v rám-
ci OPŽP s názvem „Snížení energetické nároč-
nosti objektu ZŠ Jevíčko“. Po prvním propoč-
tu nákladů na realizaci této akce jsme museli 
konstatovat, že opravu školy nejsme schopni 

zafinancovat. Jednalo se o 19 mil. Kč, z nichž 
dotace činila pouze 4 mil. Kč. Začala další jed-
nání s firmou Grantika o optimalizaci nákladů. 

Konečná verze k podání žádosti 
byla 16.243 tis. Kč celkové ná-
klady a z toho dotace 4.833 tis. 
Kč. Tato situace již byla o něco 
lepší. Z počátku jsme uvažova-
li o úvěru, který by městu, za 
určitých podmínek, poskytla 
Česká spořitelna. Znovu byla 
provedena analýza daňových 
příjmů a na základě pozitivních 
výsledků bylo zjištěno, že by-
chom byli schopni i polovinu 
projektu dofinancovat z vlast-
ních zdrojů a to byl hlavní dů-
vod, proč jsme do takového vel-
kého projektu šli. V současné 
době musím konstatovat, že 
se nám za loňský rok podařilo 
ušetřit 6.806 tis. Kč. 

Chtěl bych poděkovat nejenom občanům, kteří 
se jakkoli podílejí na chodu města, ale i těm, 
kteří naše město reprezentují na poli sportov-
ním, kulturním nebo vzdělávacím. Také bych 
chtěl poděkovat zaměstnancům města a fir-
mám, se kterými jsme v uplynulém roce spo-
lupracovali.

V roce 2014 přeje hodně zdraví 
starosta Města Jevíčka Ing. Roman Müller

Město Jevíčko – deklarace podpory 
Gymnázia Jevíčko

Rádi bychom Vás ze svých pozic ujistili, že 
Město Jevíčko plně podporuje existenci Gym-
názia Jevíčko jako svébytného subjektu. Gym-
názium Jevíčko směřuje k modelu čtyřleté-
ho gymnázia s doplňkovým veřejnosprávním 
oborem, je tedy plnohodnotnou a kvalitní al-
ternativou pro zájemce z regionu o tento typ 
studia. S ohledem na dlouhodobé nadprůměr-
né výsledky u státních maturit i v národních 
a mezinárodních studentských soutěžích mů-
žeme jako představitelé města novým ucha-
zečům středoškolské studium v Jevíčku vřele 
doporučit.
Město Jevíčko činnost gymnázia podporuje 
formou příspěvků na konkrétní aktivity (např. 

kulturní přehlídka Gymfest, návštěva Evrop-
ského parlamentu ve Štrasburku aj.) a bude 
v této formě podpory pokračovat i do bu-
doucna. Budova gymnázia je využívána k vý-
uce příspěvkovou organizací města Základní 
uměleckou školou a spolupráci v této rovině 
hodláme dále rozšiřovat. Gymnázium Jevíč-
ko je pro naše město strategickým partne-
rem, a proto budeme ve vzájemné spolupráci 
a podpoře pokračovat i nadále. V souvislos-
ti s tím a s ohledem na probíhající jednání 
chceme tedy jednoznačně popřít falešné zprá-
vy o jeho rušení.
Ing. Roman Müller,               Mgr. Miroslav Šafář,
starosta města                      místostarosta města
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Vyhodnocení soutěže Vánoční Jevíčko 2013
Čtyřčlenná porota složená z pracovnic Turis-
tického informačního centra a radních města 
vyhodnotila následující výzdobu jako nejpove-
denější. Celkem se do soutěže přihlásilo 11 
soutěžících. Děkujeme.
Kategorie nesvětelná výzdoba:
1. místo Magda Bubeníková, K. Appla 702
2. místo Emília Hegerová, Mackerleho 865
3. místo Bára Knollová, Zadní 717

Kategorie světelná výzdoba:
1. místo Lucie Vašíčková, Třebovská 403
2. místo Romana Tichá, K. Čapka 790
3. místo Jaroslav Hampl, Na Salajce 321
Ocenění soutěžící budou vyzváni k převzetí 
odměny v prostorách Turistického informač-
ního centra Jevíčko.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

MUDr. Jana Nádeníčková
DOVOLENÁ 20.–24. 1. 2014.
Akutní případy ošetří MUDr. Hájek ve svých 
ordinačních hodinách (ordinace Palackého 
nám. 20, Jevíčko), mobil: 739 318 388.
Od 1. 1. 2014 budou veškeré aktuální infor-
mace uvedeny na stránkách: 
mudr-jana-nadenickova.modernilekar.cz.

MUDr. Jiří Hájek
DOVOLENÁ 27.–31. 1. 2014.
ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN OD 1. 2. 2014:
Pondělí 08:00 - 12:00 ambulance Svitavy
 13:00 - 15:00 prevence Svitavy

Úterý 07:00 - 08:00 odběr biolog. 
materiálu Jevíčko

 08:00 - 11:00 ambulance Jevíčko
 13:00 - 16:00 ambulance Svitavy

 16:00 - 18:00 objednaní 
pacienti Svitavy

Středa 07:00 - 08:00 odběr biolog. 
materiálu Svitavy

 08:00 - 12:00 ambulance Svitavy
 13:00 - 15:00 prevence Svitavy
Čtvrtek 08:00 - 11:00 poradna Svitavy
 13:00 - 16:00 ambulance Jevíčko
Pátek 08:00 - 12:00 ambulance Svitavy

MUDr. Zuzana Šedrlová
od 1. 1. 2014 neordinuje každý 1. pátek v mě-
síci. 

MUDr. Ivana Křížová
od 1. 1. 2014 neordinuje každý 2. pátek v mě-
síci. 

MUDr. Jana Trčková
od 1. 1. 2014 neordinuje každý 3. pátek v mě-
síci. 

MUDr. Alena Blahová 
– interna
DOVOLENÁ 9.–10. 1. 2014
NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA (bez objednání):
Pondělí–Středa 6:30–15:30
Čtvrtek  6:30–13:30
Pátek  6:30–12:30
Odběry krve provádí sestra v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek od 6:30 do 7:15 hod. podle před-
chozího objednání.

MUDr. Tomáš Jagoš
od 1. 1. 2014 bude ordinovat pouze v Jevíčku.
Pacienti z ordinace v Březině jsou automatic-
ky převedeni – není potřeba se přeregistrovat.
Na ošetření lze využít kterýkoli den v týdnu 
podle ordinačních hodin. 
Objednávání osobně nebo na tel.: 
461 326 378. 
Telefonní kontakt do zubní ordinace bude 
i nadále pouze přes původní číslo 
461 326 378, číslo 722 085 262 se přesta-
ne používat.

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

Informace ze zdravotnictví 

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

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

Mgr. Miroslav Šafář

Vánoční jarmark 2013
Mnozí z Vás navštívili v pátek 20. prosince  
Vánoční jarmark v Jevíčku. Doufáme, že i ten-
to v pořadí již druhý ročník byl pro mnohé 
příjemným setkáním s přáteli, pochutnali jste 
si na něčem chuťově výjimečném, zahřál vás 
teplý nápoj a dokoupili  vánoční maličkosti, 
které potěší u srdce vaše nejbližší. Prohlédli 
jste si krásné betlémy dětí z mateřské , základ-
ní, zvláštní a základní umělecké školy. Děku-
jeme všem učitelům, kteří se daného úkolu se 
svými dětmi zhostili na jedničku. Věříme, že 
i kulturní program všechny potěšil a konečně 
jsme se v prosincovém shonu na chvíli zastavi-
li a zapřemýšleli  nad hlavní podstatou vánoč-
ního času. Chtěly bychom touto cestou také 
poděkovat všem pracovníkům údržby města, 
kteří se nemalou měrou podíleli na zdárném 
průběhu jarmarku. Jejich práce se někdy zdá 
být neviditelná, ale bez nich by se žádná kul-
turní akce většího rozměru neobešla, snad 
si můžeme dovolit napsat: „Díky chlapi!“                                                                           
Loňský ročník je za námi, ať žije ročník le-
tošní! Pokud máte nápady, které mohou pří-
ští jarmark obohatit, nebojte se nám je sdě-
lit v našem Turistickém informačním centru.                                
Děkujeme ještě jednou všem, kteří se podíleli 
na přípravě této výjimečné akce, ale také vám 
občanům města Jevíčka a okolních vesnic, 
protože vaše účast a rozzářené oči vašich dětí  
jsou pro nás oceněním nejvyšším!
Z Turistického informačního centra

Dagmar Schneiderová a Monika Braunerová

V měsíci prosinci oslavili manželé 
Gerišovi zlatou svatbu, blahopřejeme
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 37. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanove-
ním § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
informuje o konání 36. zasedání Zastupitel-
stva města Jevíčka, svolaného starostou měs-
ta Ing. Romanem Müllerem v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: 
zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, 
Palackého nám. 1, Jevíčko
Doba konání: 
15. 01. 2014 od 16:00 h
Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu
 3) Kontrola plnění usnesení z minulého 

zasedání
 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupi-

telstva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a ob-
čanů

 6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíč-
ka č. 9 na rok 2013

 7) Čerpání dotací a grantů v roce 2013
 8) Prodej nemovitostí v majetku města
 9) Korespondence, různé
 10) Diskuse
 11) Usnesení

V Jevíčku dne 23. 12. 2013
Mgr. Miroslav Šafář v. r. 

místostarosta města Jevíčka

Usnesení z 35. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 11. prosince 2013

36/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Jane-
ček, Stanislav Dokoupil, Bc. Jan Finsterle,
b) program zasedání,
c) vyslovení nesouhlasu s usnesením Rady Par-
dubického kraje R/749/13 ze dne 5. 12. 2013 
ve věci schválení návrhu na splynutí příspěvko-
vých organizací Pk Gymnázia Moravská Třebová 
a Gymnázia Jevíčko v nově zřízený subjekt s ná-
zvem Gymnázium Moravská Třebová – Jevíčko, 
d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 
č. 8,
e) změnu v rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 
týkající se přesunutím položky 500.000 Kč z po-
ložky rozhledna do položky rezerva,
f) rozpočet Města Jevíčko na rok 2014,
g) provedení víceprací souvisejících s akcí 
„Oprava střechy ZŠ Jevíčko“ v celkové částce 
92.281 Kč vč. DPH,
h) prodej domu č. p. 348 v Jaroměřicích a po-
zemků p. č. st. 327 (191 m2) – zastavěná plocha 
a nádvoří, 1312/7 (208 m2) – trvalý travní po-
rost, 1312/8 (164 m2) – trvalý travní porost a p. 
č. 1312/9 (22 m2) – trvalý travní porost, vše v k. 
ú. Jaroměřice panu Peteru Dudášovi a Ladislavě 
Dudášové za cenu 250.000 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + 1/2 ceny vyhotovení geometrického 
plánu v hodnotě 3.569,50 Kč + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Peterem Dudášem a La-
dislavou Dudášovou na prodej domu Jaroměřice 

č. p. 348 a pozemků p. č. st. 327, p. č. 1312/7, p. 
č. 1312/8 a p. č. 1312/9, vše v k. ú. Jaroměřice,
i) poskytnutí finančního příspěvku Římskokato-
lické farnosti Jevíčko ve výši 10 % z přidělené 
dotace grantového systému Pk na opravu střechy 
nad apsidou kostela Nanebevzetí Panny Marie,
j) bezúplatný převod pozemku p. č. 16 – zahra-
da v k. ú. Zadní Arnoštov od České republiky – 
Státního pozemkového úřadu,
k) smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností 
ARAGON Security, s. r. o., Mojmírovo náměstí 
75/2, 612 00 Brno o poskytování bezpečnost-
ních služeb včetně směrnice pro výkon pořádko-
vé služby pro město Jevíčko s účinností od 1. 1. 
2014 do 31. 3. 2014,

36/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou 
a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňku Jiráskovou 
a Ing. Kamila Stopku,

36/3 Zastupitelstvo be r e  na  vědomí :
b) informace o plánovaných investičních a nein-
vestičních akcích v Jevíčku v roce 2014,
c) zprávu o činnosti kontrolního výboru za ob-
dobí 6.–11. 2013, 
d) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11. 
11. 2013,
e) plán práce RM a ZM na rok 2014,
f) informaci o stavu stromů u hřbitova a zpraco-
vané návrhy nové výsadby,
g) dopis zaslaný firmou HRH Real, s. r. o., týka-
jící se zamítnutí jejich žádosti na pronájem bio-
centra,

36/4  Zastupitelstvo  r u š í : 
a) bod usnesení 34/1 písm. h) ze dne 16. 10. 

2013 – ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 
476/4, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
1/12 na společných 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 Mgr. Pavle Zikové, U Cihel-
ny 655, 569 43 Jevíčko za cenu 780.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Mgr. Pavlou Zikovou na prodej ne-
movitostí,

36/5  Zastupitelstvo   d o p o r u č u j e : 

a) Radě Pardubického kraje přehodnotit a pře-
pracovat navrženou koncepci splynutí příspěvko-
vých organizací Pk Gymnázia Moravská Třebová 
a Gymnázia Jevíčko v nově zřízený subjekt s ná-
zvem Gymnázium Moravská Třebová – Jevíčko,
b) hejtmanovi Pardubického kraje, JUDr. Marti-
nu Netolickému, Ph.D, pozastavit účinnost roz-
hodnutí Rady Pardubického kraje R/749/13 ze 
dne 5. 12. 2013,

36/6  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) Mgr. Miroslava Šafáře, Mgr. Jiřího Janečka 
a Mgr. Miloslava Parolka k jednání s přísluš-
nými orgány Pk v záležitosti změny či zruše-
ní koncepce splynutí příspěvkových organizací 
Gymnázium Moravská Třebová a Gymnázium 
Jevíčko v nově zřízený subjekt s názvem Gym-
názium Moravská Třebová – Jevíčko, 
b) radu města prověřením cenového marketin-
gu na výkon bezpečnostních služeb ve městě 
Jevíčko.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

Usnesení ze 81. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 25. listopadu 2013
1/81 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulové, 
Barvířská 109, Jevíčko na zpracování projektové 
dokumentace pro vestavbu dvou bytů v podkroví č. 

p. 57 na ul. Soudní za částku 49.760 Kč vč. DPH,
2/81 Rada schvaluje vytvoření kalendáře akcí 
prostřednictvím služby Google,
3/81 Rada pověřuje IT prověřením možných al-
ternativ navržených žadatelem dle zápisu na odbo-
ru dopravy MěÚ Mor. Třebová a podání zprávy do 
RM,
4/81 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci 

s IT prověřením možnosti opravy podlahy v bytě 
na ul. Soudní 56 s termínem do 15. 12. 2013,
5/81 Rada pověřuje IT prověřením možnosti vy-
budování VO na ul. P. Bezruče u č. p. 539 s termí-
nem do 15. 12. 2013,
6/81 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na garáž na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. 
Jevíčko-město žadatelce dle zápisu do 31. 12. 2014,
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Usnesení z 83. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 16. prosince 2013
1/83 Rada schvaluje znění vyjádření k zasla-
né analýze k návrhu splynutí Gymnázií Moravská 
Třebová a Jevíčko,
2/83 Rada pověřuje IT zajištěním osazení do-
pravního značení na ulicích dle zápisu,
3/83 Rada schvaluje finanční příspěvek Muzeu 
Boskovicka ve výši 2.000 Kč na vydání 3. svazku 
Vlastivědy Boskovicka,
4/83 Rada uděluje souhlas s umožněním par-
kování skautské dodávky VW Transporter 4E3 
2493 v areálu „HD“ na ul. Třebovská 427,
5/83 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 2.000 Kč na zajištění činnosti soci-
álních služeb Salvii Svitavy,
6/83 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžová 91 
do 31. 12. 2014 žadatelům dle zápisu,
7/83 Rada schvaluje poskytnutí věcných darů 
do soutěže o ceny na XIV. ples ZŠ Jevíčko,
8/83 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 2.000 Kč na zajištění sociální služ-
by Domovu na rozcestí Svitavy,
9/83 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici Soudní 51 
do 31. 12. 2014 žadateli dle zápisu,

10/83 Rada schvaluje změnu účelu dotace po-
skytnuté ZUŠ Jevíčko dne 28. 3. 2013 z provozní 
na investiční dotaci a poskytnutí investiční dotace 
ve výši 5.000 Kč, za účelem doplnění investičního 
fondu ZUŠ Jevíčko,
11/83 Rada schvaluje finanční příspěvek pro 
ČSTV – Regionální sdružení sportů Svitavy na 
akci „Sportovec roku v regionu Svitavska“ ve výši 
2.000 Kč,
12/83 Rada pověřuje místostarostu jednáním se 
společností Metroprojekt Praha ve věci podmínek 
provedení překopů chodníků na sídlišti K. Čapka 
k opravě vadných kabelů,
13/83 Rada schvaluje CN firmy MOPOS Com-
munications, a. s., k rozšíření místního rozhlasu 
o 1 hlásič a 2 reproduktory na ul. Růžová a ul. 
Okružní III za částku 19.761 Kč vč. DPH,
14/83 Rada schvaluje zakoupení reklamních 
předmětů pro potřeby města v částce 10.000 Kč,
15/83 Rada schvaluje dohodu k ukončení ná-
jmu pozemku mezi Městem Jevíčko a společností 
SKANSKA DS, a. s., Bohunická 133/50, 619 00 
Brno ke dni 20. 12. 2013, 
16/83 Rada schvaluje zakoupení PC pro potřeby 
JSDH Jevíčko za částku 25.000 Kč s podmínkou 
financování dle zápisu,
17/83 Rada schvaluje vnitřní platový předpis 
pro stanovení odměn z dohod o pracovní činnos-
ti pro členy JSDH Jevíčko na rok 2014 dle zápi-
su,

18/83 Rada ruší bod usnesení RM č. 14/59 ze 
dne 10. 12. 2012, 
19/83 Rada schvaluje ceník za práci hasičské 
techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platný od 1. 1. 
2014 dle zápisu,
20/83 Rada ruší bod usnesení RM č. 26/65 ze 
dne 11. 3. 2013, 
21/83 Rada schvaluje finanční částku 17.000 Kč 
vč. DPH na opravu, přípravu a provedení STK vo-
zidla T 148 CAS 32 pro JSDH Jevíčko,
22/83 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 112 a části pozemku p. č. 117, oba 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-město,
23/83 Rada schvaluje podání žádostí o pokácení 
stromů dle zápisu a doporučení komise ŽP,
24/83 Rada pověřuje vedoucího organizačního 
odboru jednáním s majitelem pozemku p. č. 2352 
v k. ú. Velké Opatovice za účelem odkoupení části 
pozemku pod Božími muky do vlastnictví města 
Jevíčko,
25/83 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 9 na rok 2013,
26/83 Rada pověřuje pracovnice TIC Jevíčko za-
jištěním koordinace otevřenosti veřejných WC při 
pořádání akcí městem,
27/83 Rada pověřuje vedoucího organizačního 
odboru vyzváním majitele dle zápisu k odstranění 
gumových pásů z pozemku města v objektu býva-
lého HD.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

7/81 Rada schvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 
na ul. Barvířská 560 do 30. 4. 2014,
8/81 Rada schvaluje bezplatný pronájem pro-
storů tělocvičen v budově ZŠ Jevíčko pro SDH 
Jevíčko, které pořádá školení vedoucích mládeže, 
které se uskuteční ve dnech 28. 2. – 1. 3. 2014,
9/81 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina 
Astra pro ZŠ Jevíčko k uskutečnění Vánočního 
koncertu pro školu a veřejnost,
10/81 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce 
MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
11/81 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli 
ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
12/81 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytových prostor na Komenského ná-
městí 167 do 31. 12. 2014 žadatelce dle zápisu,
13/81 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 2.000 Kč na zajištění sociální služby 
Domovu na zámku, Zámecká 1, Bystré,
14/81 Rada schvaluje převod prostředků ve výši 
22.000 Kč z rezervního do investičního fondu ZUŠ 
Jevíčko. Důvodem je použití investičního fondu 
ZUŠ Jevíčko k pokrytí spoluúčasti projektu „Zku-
šebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Je-
víčko“,
15/81 Rada schvaluje prodejní cenu hrnků s po-
pisem „X. ročník festival mládežnických dechových 
orchestrů“ na částku 65 Kč vč. DPH/1 ks, 
16/81 Rada schvaluje finanční ceny na výhry dět-
ské Vánoční soutěže ve výrobě betléma jednotli-
vých tříd ZŠ a MŠ Jevíčko dle zápisu,

17/81 Rada schvaluje reklamu města a Gymná-
zia Jevíčko v deníku ZRCADLO za částku 6.000 Kč 
vč. DPH,
18/81 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Je-
víčko a společností Zahradní a krajinářská tvorba, 
spol. s r. o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno na vy-
konávání autorského dozoru nad prováděním akce 
„Osada Zadní Arnoštov – Regenerace zeleně, Rege-
nerace alejí, břehových porostů a solitérních stro-
mů“ za částku 29.268 Kč vč. DPH,
19/81 Rada schvaluje vyhlášení 3. ročníku sou-
těže „Vánoční Jevíčko“, ve které bude hodnocena 
nejhezčí vánoční výzdoba bytů a domů,
20/81 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním vy-
pracování směrnice o rozpoznání, předcházení a ří-
zení rizik, stanovení mapy rizik a provádět jejich 
vyhodnocování a odstraněním nedostatků dle vý-
sledku veřejnosprávní kontroly,
21/81 Rada schvaluje darovací smlouvu č. 
16/2013 na částku 10.000 Kč mezi dárcem RWE 
Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 
02 Brno a obdarovaným Městem Jevíčko dle zápisu,
22/81 Rada schvaluje přidělení finanční odměny 
členům JSDH Jevíčko dle návrhu,
23/81 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě č. IE-12-2004965/VB/1 mezi Městem Jevíčko 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na po-
zemku p. č. 15/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
24/81 Rada schvaluje uzavření Smlouvy o právu 
provést stavbu mezi Městem Jevíčko a společností 
REHAU, s. r. o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice na 
investiční akci „REHAU Jevíčko – projekt protipo-

vodňových opatření“,
25/81 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. 
č. 3072/2 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí od Petra Nárožného, Okružní III/769, Jevíčko za 
cenu 100 Kč/m2 a rok, celkem 1.000 Kč/rok,
26/81 Rada schvaluje směrnici č. 4-F/2013 – 
Schvalování účetní závěrky města s účinností 
od 1. 1. 2014,
27/81 Rada schvaluje směrnici č. 5-F/2013 – 
Schvalování účetní závěrky příspěvkových organi-
zací s účinností od 1. 1. 2014, 
28/81 Rada pověřuje IT zajištěním provedení vo-
dorovného značení na dlažbě v prostoru před sběr-
ným místem U Zámečku.
Ing. Roman Müller              Mgr. Miroslav Šafář
starosta          místostarosta

Usnesení ze 82. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 2. prosince 2013
1/82 Rada schvaluje smlouvu o vzájemné 
spolupráci mezi Svazem měst a obcí ČR, 5. 
května 1640/65, 140 21 Praha 4 a Městem Je-
víčko dle zápisu, 
2/82 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje JSDH Jevíčko pro rok 2013 v celkové 
výši 41.170 Kč z rozpočtu Pk.  

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Advent v Mateřské škole v Jevíčku
Netradiční čtvrteční odpoledne 28.11.2013 
prožily děti se svými blízkými v mateřské ško-
le. Ve třídách i na chodbě byla rozmístěna 
stanoviště, na kterých se nejen děti, ale i do-
spělí seznámili s vánočními tradicemi, jejich 
historií a významem. A tak si děti mohly vy-
zkoušet lití vosku, hledat zlaté prasátko, za-
zvonit na zvoneček pod jmelím, který  plní  
vánoční dětská  přání, pouštět po vodě lodič-
ky ze skořápek ořechů se svíčkami, rozkrajo-
vat jablíčka, „lovit“ kapříky a házet pantoflí. 
Nakonec jsme se sešli venku pod nazdobe-
ným vánočním stromem. Děti zazpívaly zimní 
a vánoční písničky a poprosily stromeček, aby 
se rozsvítil.  Jejich přání se splnilo a nerozzá-
řil se jen stromeček, ale i dětská očka. Potom 
všichni ochutnali dobroty, které nám připra-
vily paní kuchařky a zahřáli se čajem. A po-
malu v podvečerním šeru se začali rozcházet 
do svých domovů. A možná někde uvnitř si 
s sebou nesli plamínek svíčky nebo zvonění 
vánočního zvonečku.

vystoupením s pom-pony.Poté jsme ukáza-
li rodičům svým kulturním pásmem, co vše 
jsme se naučili ve školce. Na děti i rodiče če-
kalo velké překvapení, zavítal mezi nás šašek, 
který měl pro děti připraven zábavný program 
písní, tanců a soutěží. Na závěr děti rozbali-
ly dárky, které jim nadělil Ježíšek. Poděková-
ní patří panu Miroslavu Horkému, který nám 
naše vánoční posezení osvětlil a zasponzoro-
val vystoupení šaška.

Vánoce u Kapříků
„Přišli jste do školky,
maminko, tatínku,
s námi se potěšit
z našeho stromečku…“
Tak začínalo vystoupení dětí ve třídě KAPŘÍ-
KŮ. Sešli jsme se 10. 12., abychom se potěšili 
z našeho stromečku a z dárků, které nám na-
dělí Ježíšek. Ale ještě před tím si děti musely 
ty dárečky nejprve zasloužit. Pilně trénovaly 
a cvičily na vystoupení pro rodiče. A tak ne-
jen rodiče, ale i jiní příbuzní mohli shlédnout 
pohádku O Budulínkovi a O Koblížkovi. Na 
závěr zaznělo několik vánočních veršů a písní 
a Ježíšek mohl nadělovat. Bylo hezké vidět 
rozzářené oči dětí a spokojenost v očích je-
jich rodičů.

Vánoce u „Koťátek“ 
Ve středu odpoledne 11.12.2013 vyvrcholily 
v „Koťátkové“ třídě u nejmenších dětí před-
vánoční přípravy. Rodiče a blízcí dětí přija-
li pozvání a přišli se podívat na překvapení, 
které děti připravily. Tím byla ukázka toho, co 
jsme se od začátku školního roku naučili, spo-
lu s vánočně laděnými básničkami a písnička-
mi.Rodiče také dostali malé dárky a přáníčka, 
která děti vyrobily.  A protože děti byly oprav-
du šikovné, mohly rozbalit dárky, které na ně 
čekaly pod stromečkem 
a spolu s rodiči a sou-
rozenci si pohrát. Od-
poledne se vydařilo. 
Panovala krásná přátel-
ská předvánoční atmo-
sféra, ke které přispělo 
i bohaté občerstvení, 
o které se postaraly ma-
minky, tety a babičky. 
Děkujeme! A děkuje-
me i všem, kteří nám 
jakýmkoliv způsobem-
-finančně nebo materi-
álně pomáhají při naší 
práci s dětmi. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO 
U Zámečku 784 

569 43 JEVÍČKO 

Zápis do 1. třídy 
Zápis dětí do 1. třídy základní školy bude proveden 

                v pátek  31. ledna 2014       
v budově základní školy 

od 8:30:00 hod. do 11:30 hod. 
od 13:00 hod. do 16:30 hod.  

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2007  do 31. 8. 2008  
Žádáme rodiče, aby se dostavili se svým synem /dcerou/ 

a  přinesli jeho /její/ rodný list. 
K zápisu je nutné předem vyplnit zápisní list pro školní rok 2014/2015.  

Tyto zápisní listy si rodiče vyzvednou v Mateřské škole Jevíčko,  
Základní škole Jevíčko, případně stáhnou z www.zsjevicko.cz .   

Vyplněné zápisní listy odevzdejte nejpozději do pátku  24. ledna 2014  
v Mateřské škole Jevíčko, Základní škole Jevíčko, popřípadě zašlete e-mailem 

na adresu: parolek@zsjevicko.cz. 
  
 

 
 
 

Přejeme všem hodně zdraví a štěstí do roku 2014.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Jevíčko

Mikuláš v MŠ
Ve čtvrtek 5.12. navštívil naši školku svatý 
Mikuláš se svými pomocníky. Přivedl si s se-
bou nejen obávaného čerta, ale i 2 andílky. 
Děti jim krásně zazpívaly a byly odměněny 
adventními kalendáři.

Vánoce u Sluníček
Dne 9.12. jsme se setkali jako každý rok s ro-
diči při vánočním vystoupení dětí a uvítání 
vánočního času. Na píseň Rolničky, rolničky... 
jsme roztleskali celou třídu svým tanečním 

Vánoce u Kosáčků
„Podívejte se, co je tady lidí!“ Tak uvítaly 
děti třídu maminek,tatínků,babiček, dědečků, 
sourozenců a známých naplněnou až k prask-
nutí.Čtvrteční podvečer 12.12. patřil besídce 
ve třídě kosáčků. Slavnostně vyzdobená tabu-
le se prohýbala pod dobrotami, které obsta-
raly hlavně maminky a babičky, za což velmi 
děkujeme. Ztlumily se světla a Vánoce mohly 
čarovně zavonět, jak se zpívá v koledě. Pás-
mem básní, písní, tanců, dramatizací pohád-
ky a vánočními koledami potěšily děti všech-
ny přítomné.
Nádhernou tečkou za představením byla vá-
noční koleda Tichá noc, kterou nám zahrál 
p. ředitel ZUŠ Dušan Pávek.

Vypouštění balonků
V pátek 13.12. nebyl pro nás vůbec špatný 
den, jak se traduje. Na zahradě MŠ se totiž 
vypouštěly balonky s přáním Ježíškovi. Dětí 
i dospělých se sešlo hodně a doufáme, že se 
všem jejich přání vyplní.

Cantilo v MŠ
Ve čtvrtek 19.12. nás přišli navštívit zástupci 
pěveckého sboru Cantilo a přinesli dětem hu-
dební nástroje, které nakoupili z výtěžku své-
ho koncertu.
Dětem opět zářily očka radostí a my sboru 
ještě jednou děkujeme.
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Po roce zase Vánoční hrátky přicházejí...

Pardubické střípky

Stalo se již tradicí, že se na gymnáziu před 
zimními prázdninami konají Vánoční hrát-
ky. Letos se uskutečnily ve čtvrtek 19. pro-
since. Tato akce, která začala ve 14 hodin, 
zajistila mnohým návštěv-
níkům na poslední chví-
li vánoční dárky. Chodbou 
ve druhém patře voněl vyni-
kající punč, lákaly perníčky 
i vánočka. Koledy dotvořily 
příjemnou atmosféru. Láka-
la i stanoviště, kde jsme si 
mohli vytvořit taštičku na 
dárek, brož, papírovou kra-
bičku, namalovat svícínek, 
náušnice či lžičku. Novinkou 
se staly brože z PET lahví 
a záhy si získaly popularitu. 
Většina účastníků se pokusila o jejich výro-
bu, ta sice nebyla nejlehčí, ale i tak ji sko-
ro každý zvládl. Vytvořené brože byly moc 
pěkné. Zatímco  jsme na gymnáziu vyráběli 

Krajská knihovna v Pardubicích a Středisko 
východočeských spisovatelů v září vyhlásily 
již 5. rokem soutěž „Pardubické střípky“. Do 
této soutěže se mohly posílat příspěvky jak 
literární, tak i výtvarné. Ze Základní školy Je-
víčko se zúčastnil Petr Veselka a Vít Václavek 
z 8. A, kteří napsali příběhy na téma „Voda – 
živel i přítel“. Pozvání na slavnostní vyhlášení 
výsledků v Domě hudby v Pardubicích přijal 
Petr Veselka, který si vypsal 3. místo v kate-

dárečky, naši spolužáci a učitelé bojovali za 
naši školu před Krajským úřadem v Pardu-
bicích. Moc jim děkujeme! O situaci jsme 
byli průběžně informováni a s ještě větší 

chutí jsme přicházejícím pomáhali vyrábět 
na všech stanovištích nejrůznější dárky. Ná-
vštěvníků bylo letos i přes konkurenci dal-
ších akcí v Jevíčku dost, v některých chví-
lích jsme se nestíhali všem věnovat. Naštěstí 
jsme všechno ustáli, a dokonce jsme si stihli 
s mnohými lidmi i povykládat. Akce se opět 
povedla na jedničku a jistě si z ní každý od-
nesl nějakou pěknou věc, nebo alespoň pří-
jemný zážitek. Za organizaci děkujeme pa-
ním profesorkám Janečkové a Sedláčkové. 
Všem přejeme ještě jednou šťastný nový rok 
a v prosinci 2014 opět na viděnou! 

Michael Jordán, 5. S

gorii 8. a 9. ročníku základních škol a vícele-
tých gymnázií z celkem 39 prací. 

Natálie Finsterlová, 
red. časopisu OBJEV  ZŠ Jevíčko

Vytvoř si svůj komiks
Po roce jsme opět připravili pro žáky osmých 
a devátých tříd soutěž, při níž si mohli vy-
zkoušet nejen literární schopnosti, ale i krea-
tivitu ve formě výtvarného umění.
Letošní základní zadání vycházelo z FAN-
TASY. Konkrétní téma se děti dozvěděly až 
v osm hodin ráno v aule gymnázia – úryvek 
z Beowulfa, obrázek dračích bojů, to vše mělo 
žáky inspirovat k vytvoření vlastního příbě-
hu. Jediné, co jim zbývalo, bylo popustit uzdu 
vlastní fantazii a pustit se do práce. Dvacet 
osm statečných, deset chlapců a osmnáct 
dívek. Všichni věděli, že to nebude vůbec 
jednoduché, někteří bojovali s tím, jak začít, 
jaký příběh vyprávět, někteří naopak s časem. 
V každém případě pracovali usilovně, 
s obrovskou snahou a nakonec dokončili 
komiks všichni. Náš obdiv patří všem, neboť 
to, co vytvořili, si zaslouží hlubokou poklonu. 
Bohužel, vyhrát mohou jen ti nejlepší a stupně 
vítězů mají jen tři místa. Tedy vítězové – na 
3. místě se umístila Pavla Stropková ze ZŠ 
Městečko Trnávka, na 2. místě Ivana Blchová 
ze ZŠ Jevíčko a na místě 1. Tereza Spáčilová 
také ze ZŠ Jevíčko. Slavnostní vyhodnocení 
zahájila skupina 4/4jevy se svojí vlastní pís-
ní a hned poté následovalo ocenění všech zú-
častněných. Obdrželi drobné dárečky, včetně 
účastnických listů. Prvním třem byly předány 
hodnotné ceny (tablet, USB flash, sluchátka) 
a diplomy. Závěr patřil opět zpěvákům, kteří 
slavnostní část soutěže zakončili. Následovalo 
občerstvení pro zúčastněné a samozřejmě ver-
nisáž všech prací, vzájemný obdiv a blahopřá-
ní. Věřím, že si všichni celé dopoledne i od-
poledne užili, něco nového se naučili, poznali 
nové kamarády a třeba se právě dnes rozhod-
li, že možná příště to budou právě oni, kteří 
budou bojovat o vítězství. Děkuji všem svým 
kolegům, ale i studentům našeho gymnázia, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé sou-
těže. Nejen za pomoc při celodenní organiza-
ci a následném velmi těžkém hodnocení, ale 
hlavně za úplně jiné prožití jednoho dne na 
našem gymnáziu.
Přeji všem za celé gymnázium krásné vánoč-
ní svátky a šťastné vykročení do nového roku 
2014.

Mgr. Jana Sedláčková

                                                                                                

  

  

  

  

  

  

 

 Oblastní charita Moravská Třebová 

upřímně děkuje všem dárcům i koledníkům, 

kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní sbírce 

 
Jevíčko 79 871 ,- Kč 
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R. 1817 žilo v Jevíčku 550 Židů a 1693 křesťanů.
1930 ze 120 osob židovského vyznání se polovi-
na hlásila k židovské národnosti, čtvrtina k ně-
mecké a čtvrtina k české.
1857 byl v Jevíčku největší počet židovského 

obyvatelstva, 1303 osob bydlelo v 42 
domech, které měly 81 majitelů!

1923 za židovskou stranu byl v městském za-
stupitelstvu Vítězslav Gärber, rok 1926 
týž a Julius Weiss. 

1935 vyhlášené „Norimberské zákony“ při-
nesly smutný osud i konec židovskému 
obyvatelstvu v Jevíčku. V letech 1939, 
1940 a 1942 řadu nařízení a zákazů 
pro Židy: zákaz veřejných zaměstnání, 
podnikání, evidence veškerého majetku, 
odevzdání veškerých cenností do ban-
ky, označení oděvu žlutými šesticípými 
hvězdami se slovem JUDE, odevzdání 
rozhlasových přijímačů, telefonů, šicích 
strojů, lyží atd., zákaz chození po chod-
níku a cestování, možnost nakupování 
jen v určité hodiny potravinové lístky 
bez masa. Děti byly vyloučeny ze všech 
druhů škol. R. 1941 byli všichni sou-
středěni ze svých bytů, domů jen v bu-

dově rabinátu v Židovské ulici.
1942 14. 3., nucené vysídlení 111 židovských 

občanů z Jevíčka se zavazadly 50 kg 
zvláštním vlakem do Brna, kde přidě-
leným číslem na provázku na krk jejich 
identita a židovská obec v Jevíčku 
skončila.

1942 15. 3., byly do Jevíčka z Boskovic při-
vezeny manželské smíšené dvojice (Žid-
-křesťan),  kteří vyklizovali židovské 
byty. Potraviny, spotřební předměty, 
nosili na obecní úřad, kde si z toho 
Němci vybírali. Nábytek složili do sy-
nagogy a písemnosti, bohoslužebný 
inventář odesláno do Prahy.

1945 zůstal jen jmenný seznam 102 židov-
ských obyvatel, kteří útrapy holokaus-
tu nepřežili. Příklad: Weiss Karel 28. 
1. 1932 Waršava An 730….. to zůstalo 
z českého Žida, který se mnou v I. ČSR 
chodil do školy. 

1945 se po válce do Jevíčka vrátili Hynek Je-
línek a Miriam Stampfová. Z Jaroměřic 
se zachránila pouze Antonie  Bleierová. 
Matka Leo Pavláta, ředitele Židovského 
muzea v Praze.

Na reálku v Jevíčku finančně několik let přispí-
vali Židé MUDr. Tobias Löwit, 
J. H. Gärber, Max Klug, obchodníci Heřman Ble-
ier, palírník Jaroměřice.

František Plech

Místa úmrtí vysídlených
Místo/Rok 1942 1943 1944 Celkem
Lublin 29 - 1 30
Osvětim 2 3 10 15
Treblinka 2 - - 2
Piaski 23 - - 23
Zámošč 7 - - 7
Riga 5 - - 5
Waršava 5 - - 5
Terezín 6 - - 6
Celkem 88 3 11 102

Věkové složení zesnulých
Věk, roků Osob Průměrný věk
1 – 15 10 10,5
16 – 25 77 18,9
26 – 40 25 30,7
41 – 60 33 51,4
61 a více 37 70,4

Jevíčko a Židé v historii 1566 – 1942
Dokončení z čísla 11/2013

Počet obyvatel židovské národnosti v Jevíčku
Rok 1791 1817 1830 1837 1848 1857 1869 1880 1900 1910 1921 1930 1942
Osob 536 550 776 834 989 1303 492 380 219 217 125 120 105
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Zveme všechny maminky, které mají chuť na 

změnu. Přijďte se za námi podívat do 

centra. Přijďte všechny bez omezení věku 

dítěte, s miminkem i se starším dítětem.

Jste všechny srdečně vítány.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 
Leden 2014

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

TVOŘENÍ  viz samostatný leták

Úterky

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

Čtvrtky Z A V Ř E N O
16:00 HRÁTKY S DĚTMI
16:30  VOLNÁ HERNA

Pátky

9:30 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE
10:30 VOLNÁ 

HERNA

Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa, 8.ledna Vyprávění vtipů po silvestru

Středa,15.ledna

Zážitky z cesty – Annapurna 
Mgr. Zdeněk Bombera – ZŠ Jevíčko 

v
 

16:00 hod

Středa, 22.ledna Hrátky

Středa, 29.ledna Cvičíme pro dobrou kondici

Ve  školním  roce  2014/15 bude  kromě  cvičení  s  dětmi  probíhat  několik  dalších 

pravidelných akcí:

POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky

VÝTVARNÁ DOPOLEDNE – výtvarka pro nejmenší, pátky od listopadu

BESEDY v rámci projektu Ambasadorky na různá témata, jako je bankovnictví, výživa, 

kosmetika.

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

Sledujte aktuality na www.jevicko.org/paloucek.

PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko
04. 01. v 17.30 h Americký film
RIDDICK
Riddick je na útěku před žol-
dáky. Na jeho hlavu je vypsána 
vysoká odměna a on se proti své 
vůli ocitá uprostřed nelítostného 
souboje. Jedině on totiž dokáže 
zastavit Necromongerovy bojov-
níky a  zachránit lidstvo. Bude 
se mu však chtít zachraňovat 
kromě svého života ještě něco 
jiného?
Hrají: Vin Diesel, Colm Feo-
re, Karl Urban, Alexa Davalos, 
Christiana Cox, Ben Cotton, 
Nick Clinlund a další.
Vstupné 70 Kč, 119 minut, 
mládeži přístupný, do 12 let ne-
vhodný.

25. 01. v 17.30 h koprodukční film 
USA, Německa a Anglie
RIVALOVÉ
Závratná rychlost, adrenalin prou-
dící v žilách, krásné dívky a ne-
zkrotná touha po vítězství. Závody 
Formule 1 jsou místem,
kde jediná chyba může znamenat 
smrt. Na těchto okruzích spolu 
soupeří dva odvěcí rivalové. James 
Hunt je neřízená střela, neodolatel-
ný playboy a brilantní řidič. Niky 
Lauda je dokonalý profesionál, vždy 
precizní a disciplinovaný. Film vy-
práví skutečný příběh dvou pilotů, 
kteří jsou soky nejen na okruzích, 
ale také ve skutečném životě.
Hrají: Chris Hemsworth, Alexandra 
Maria Lara, Julian Seager, Natalie 
Dormer, Robert Cambrinus a další.
Vstupné 70 Kč, 123 minut, mláde-
ži přístupný.

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

04.01. 17:30 Riddick, kino Astra Jevíčko
07.01. 09:30 Hrátky s dětmi, RC Palouček
08.01. 14:30 Vyprávění vtipů, Senior klub RC Palouček
09.01. 16:00 Hrátky s dětmi, RC Palouček
10.01. 09:30 Výtvarné dopoledne, RC Palouček
14.01. 09:30 Hrátky s dětmi, RC Palouček
15.01. 14:30 Annapurna, beseda, senior klub RC 
15.01. 16:00  37. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, zasedací 

místnost MěÚ
16.01 16:00 Hrátky s dětmi, RC Palouček
17.01. 09:30 Výtvarné dopoledne, RC Palouček
17.01. 20:00 45. Studentský ples Gymnázia, Hotel Morava
18.01. 08:30 II. turnaj Gerbrich Pinec tour Jevíčko, ZŠ Jevíčko
19.01. 10:00 Šachy – utkání Krajského přeboru Hotel Morava
21.01. 09:30 Hrátky s dětmi, RC Palouček
22.01. 14:30 Hrátky, Senior klub RC Palouček
23.01. 16:00 Hrátky  s dětmi, RC Palouček
24.01. 09:30 Výtvarné dopoledne, RC Palouček
25.01. 09:00 Mistrovská utkání muži, ZŠ Jevíčko, Pinec Jevíčko
25.01. 17:30 Rivalové, kino Astra Jevíčko
26.01. 10:00 Šachy - utkání Okresního přeboru Hotel Morava
28.01. 09:30 Hrátky s dětmi, RC Palouček
29.01. 14:30 Cvičíme, Senior klub RC Palouček
29.01. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku
30.01. 16:00 Hrátky s dětmi, RC Palouček
31.01. 09:30 Výtvarné dopoledne, RC Palouček

Cena vstupného je včetně poplatku 
z kinematografického představení.
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Na kole za krásami České 
republiky

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 v 18.00 hodin 
- sál zámečku.
Přednáška pro všechny, kdo milují projížďky 
na kole, přírodu a krásná místa kolem nás. 
O krásách některých pozoruhodných regionů 
ČR, ale i přilehlého příhraničí v Sasku a Pol-
sku, pohovoří nakladatel a autor knižní novin-
ky CYKLOVÝLETY PO ČESKU a okolí Martin 
Leschinger z Orlického Podhůří.
O jakých oblastech bude řeč? Kupříkla-
du o Krušných horách v okolí Klínovce; Li-
pensku a Českokrumlovsku; Českém krasu; 
Pražském kole - cyklotrase A50/8100, která 
obkružuje Prahu; Lužických horách; České 
Kanadě; Orlických horách; Okolí Brna; Jese-
nicku nebo Hostýnských vrších. Závěrem zís-
káte i pár tipů pro jízdy podél českých a mo-
ravských řek.

Městská knihovna Jevíčko
Vážení a milí,
přejeme Vám do roku 2014 mnoho příjem-
ných chvil s Vaší knihovnou.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na 
Vaši návštěvu v knihovně.

Půjčovní doba Městské knihovny v Je-
víčku:

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

Máte-li možnost využívat počítač najdete 
všechny naše akce na 
http://www.knihovna-jevicko.cz/, pozvánky 
na vaše akce vám také budeme zasílat na Váš 
e.mail  nebo formou sms, podle vašeho výbě-
ru. Na mobilní telefon můžete dostávat in-
formace o všech přednáškách, dílnách a změ-
nách v provozu knihovny.
Na stránkách knihovny najdete také katalog 
knihovny, kde si můžete knihy nejen vyhledá-
vat, ale také rezervovat knihy a prodlužovat 
výpůjčky.
Budete-li mít zájem o všechny možnosti, kte-
ré vám webové stránky a on-line katalog na-
bízí velmi rádi vám představíme všechny jeho 
funkce.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje 
a informuje

Cantilo naděluje

Jménem občanského sdružení KONTAKT 
Ústí nad Orlicí, které zřizuje Linku důvěry, 
bychom chtěli poděkovat městu Jevíčko za fi-
nanční podporu, kterou nám poskytlo v roce 
2013 a které si velmi vážíme.
Dále bychom chtěli informovat, že sociální 
služba telefonická krizová intervence – Linka 
důvěry Ústí nad Orlicí rozšířila možnost ko-

munikace zdarma prostřednictvím programu 
SKYPE. Zájemci o naši službu nás naleznou 
na Skype  pod uživatelským jménem linka.
duvery.uo. 
Zároveň přejeme všem občanům města Jevíč-
ko krásný rok 2014.

Za o.s. KONTAKT Jarmila Hrušková,  
předsedkyně sdružení

Děti z Mateřské školy Jevíčko zažily předvá-
noční nadílku. Za peníze vybrané na listopa-
dovém koncertu Cantila v synagoze byly pro 
ně zakoupeny tyto hudební nástroje a pomůc-
ky: sedm fléten Yamaha, dva notové stojany, 
čtyři sady orffových nástrojů a dvě zvonkohry 
- to vše v částce téměř 8 000,- Kč. Sbormis-

tr Mgr. Luděk Klimeš a další zástupci sbo-
ru Cantilo nástroje dětem předali přímo ve 
školce. Ještě jednou děkujeme všem, kdo jste 
přispěli svými penězi na praktický a užiteč-
ný dárek, který využijí třeba i vaše děti nebo 
vnoučata!

Za Cantilo Mgr. Darina Gnipová 
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Soutěžní družstva mužů a žen SDH Jevíčko v roce 2013 

Jedinečná šance pro Vás:

Nábor nových členů do JSDH Jevíčko

Družstvo mužů SDH Jevíčko – vítěz okresní 
ligy Svitavska v požárním útoku
 Tak nám úspěšně skončila sezona hasič-
ských závodů za rok 2013. Byl to rok, který 
nás stál spoustu nervů, ale naplnil nás energií, 
pokračovat v tom, co máme rádi, a štěstím. Le-
tošní rok jsme se zúčastnili 10 závodů Okresní 
ligy Svitavska (dále jen OLS) a muži i ženy zví-
tězili v okrskové soutěži v požárním sportu ve 
Vísce a postoupili do okresního kola. 
 Prvním závodem OLS byl Široký důl 4. 
května. Nikdo nevěděl, jak nám to půjde, pro-
tože jsme kvůli dlouhotrvajícímu špatnému 
počasí měli za sebou jen minimum tréninků 
venku, ale nakonec muži začali sezonu s ča-
sem 19,22 s. Ženy nastoupily na start v novém 
složení s velkými změnami, takže výsledný čas 
21,61 s a 4. místo ukázal, že takhle by to letos 
mohlo jít.
 Druhý závod OLS se konal 
až 8. června. Muži opět před-
vedli skvělou formu a ještě ji 
potvrdili, když ve finále vyhrá-
li soutěž O nejrychlejší sání. 
Ženám se v tomto závodu ne-
dařilo a připomínalo to spíše 
reklamu na Vodafone, když je-
jich útok trval skoro minutu, 
přesněji 59,64 s. Ale i za ten-
to výkon a díky tomu, že jsme 
to nevzdali, jsme si připsali pár 
bodů, které jsou mnohdy rozho-
dující.
 V Lubné se nedařilo ani 
mužům, ani ženám. Muži obsa-
dili s časem 24,31 s 14. místo 
a ženy 7. místo s časem 42,23 s.
 Tento neúspěch však muže 
nastartoval k tomu, aby v Roz-
hraní ukázali, že to byl jen 

zkrat. Zde totiž vybojovali 1. místo s časem 
18, 32 s. Tým žen prohodil rozdělovat s levým 
proudem a hned z toho bylo 6. místo. 
 V Hartmanicích se muži umístili na 2. mís-
tě. Zde se opět konalo finále, které muži vyhrá-
li. Ženy zůstaly těsně pod stupněm vítězů na 
4. místě. Toto byly poslední závody, kde jsme 
soutěžili na náš stroj.
 Nočními závody v Oldříši jsme se přesunuli 
do druhé poloviny sezony. Na těchto závodech 
3. srpna obsadili oba týmy 7. místa. Muži s ča-
sem 19,24 s a ženy s časem 24,29 s.
 Od závodů v Kamenci se muži dostali na 
vedoucí pozici OLS. Ženy opět nádherné 4. 
místo a to s půjčením pravé proudařky a nará-
žečky s důvodu zranění obou dívek z vlastního 
týmu.
 Závody v Desné patřili jevíčským týmům. 
Muži se umístili s časem 18,27 s na 2. místě. 

A ženy nechaly všechny týmy za sebou a odvez-
li si pohár za 1. místo. Ve finálovém rozstřelu 
skončily ženy na 2. místě.
 V předposledním závodu v Perálci muži do-
padli ve finálovém rozstřelu stejně jako ženy 
předtím, tedy 2. místo. Aby se však do finále 
dostali, obsadili pro jistotu 1. místo v závodu 
a tím si pojistili celkové 1. místo OLS. Ženy 
za pomoci obou proudařek z jiných týmů skon-
čily na 7. místě.
 Poslední závod a největší nervy se konaly 
28. září v Sádku. Tady se ženy umístily na 6. 
místě a tím si udržely v celkovém hodnocení  
OLS  4. příčku. Mužům se dařilo o něco lépe 
a skončili zde na 5. místě. To jim stačilo, aby se 
v celkovém hodnocení OLS umístily na 1. mís-
tě. 
 A proč jsme odjeli polovinu sezonu na 
půjčené stroje? Po závodech v Hartmanicích 

praskla vložka válce. Stroj 
šel na opravu. Ve středu 
večer byl přivezen a dru-
hý den na tréninku mužů 
se rozhodla pro změnu oj-
nice, že se chce podívat na 
svět a prorazila blok moto-
ru. Proto chceme poděkovat 
SDH Jaroměřice za půjčení 
stroje na tréninky. Dále dě-
kujeme týmům, které nám 
půjčily stroje na závody, 
tedy SDH Chrastavec, SDH 
Desná, SDH Lubná a SDH 
Široký Důl.  V neposlední 
řadě patří poděkování výbo-
ru SDH Jevíčko za zajištění 
finančních prostředků na 
opravu našeho soutěžního 
stroje.
Kolektiv soutěžních družstev

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Jevíčko, jejímž zřizovatelem je město Jevíčko, se 
rozhodla, na základě zkvalitnění zajištění akce-
schopnosti jednotky, doplnit do svých řad nové 
členy. Jsme jednotkou požární ochrany, zařaze-
nou v kategorii JPO II/1, což znamená, že za-
jišťujeme v kteroukoliv denní dobu výjezd jed-
noho družstva v počtu 1 + 3, velitel družstva, 
strojník a dva hasiči. Vyjíždíme k požárům, 
dopravním nehodám, různým technickým po-
mocím a dalším typům mimořádných událostí.  
Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat 
těm, kteří pomoc hasičů potřebují a splňují níže 
uvedené podmínky pro přijetí.
 Vzhledem ke stávajícímu složení jednotky 
máme zájem především o: muž, 18 a více let, 
dobrý zdravotní stav, dobrá fyzická zdatnost, 
bydliště v Jevíčku nebo blízkém okolí (výjezd 
do pěti minut), řidičský průkaz skupiny C, prá-
ce na směny, popř. přizpůsobivá pracovní doba, 

specifické povolání nebo zájmy – lékař, zdravot-
ník, automechanik, elektrikář
Co získáte: zajímavou práci v netradičním pro-
středí, uplatnění svých zkušeností a talentu 
při řešení netypických situací, odborné kurzy 
a znalosti (první pomoc, práce s motorovou pi-
lou, postup u DN)
Očekáváme: zodpovědnost 
a ochotu pomáhat druhým, 
účast na výjezdech jednot-
ky, aktivní účast na zajiš-
tění pohotovosti jednotky, 
účast na školení a výcviku, 
pomoc při opravách a údrž-
bě techniky.
 Členem JSDH Jevíčko se 
může stát každý z Vás. Sta-
čí poslat na kontaktní email 
krátkou informaci o Vás, Va-
šem povolání a možnostech 

dle výše zmíněných požadavků. Přidejte telefo-
nický kontakt, kde se posléze domluvíme na 
další spolupráci a zácviku na pozici hasiče.
Být hasičem je jedinečná zkušenost pro celý 
Váš život.

Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko
kontaktní email: jsdhojevicko@seznam.cz
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Soutěž RWE – dobrovolní 
hasiči roku 2013

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Je-
víčko se v letošním roce zúčastnila soutě-
že, pořádanou firmou RWE – dobrovolní 
hasiči roku 2013. Jedná se o soutěž, ve 
které JSDH soutěží jedním ze svých ab-
solvovaných zásahů. My jsme se přihlási-
li se zásahem u dopravní nehody sypače, 
převráceného do potoka u obce Jaromě-
řice. Po postupu do užšího výběru dále 
rozhodovaly hlasy příznivců formou SMS 
a internetu. 
Vyhodnocení soutěže proběhlo začátkem 
listopadu v brněnském hotelu Voroněž, 
kde se naše jednotka umístila v oblasti vý-
chod Čech na krásném třetím místě a ob-
držela od firmy RWE finanční hotovost 
10 000 Kč, která bude použita na vybavení 
domu hasičů.
Závěrem chci poděkovat všem příznivcům 
za poslané hlasy a členům JSDH Jevíčko za 
práci, kterou pro město Jevíčko odvádějí.
Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko

SK Pinec Jevíčko – příležitost pro každého...

Vánoční koncert ZŠ Jevíčko
Dne 19. prosince 2013 se uskutečnil již tra-
diční Vánoční koncert pořádaný Základní 
školou v Jevíčku. Na jeho přípravě se podílely 
děti ze školního sboru a literárního kroužku. 
Vánoční písně střídalo mluvené slovo, k vidě-
ní byla i stínohra. Závěr koncertu patřil zná-

mým českým koledám, které si s námi mohli 
zazpívat i diváci. 
Pevně doufáme, že jsme příchozí svým vy-
stoupením naladili do vánoční atmosféry 
plné pohody a klidu. Přejeme, aby Vás štěstí, 
pohoda a pevné zdraví provázelo i v nadchá-

zejícím roce 2014. 
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat 
za ozvučení našeho koncertu panu Horkému 
a panu Ambrozovi, dále pak městu Jevíčku 
za bezplatný pronájem kina.

Mgr. Blanka Mauerová

Kdo má chuť a potřebu si zasportovat, tak 
má možnost v SK Pinec Jevíčko a to skoro ce-
loročně. Jak se již stalo tradicí, závěr roku je 
vždy v našem klubu pojat trochu slavnostněji. 
Při stolním tenise se setkávají i celé rodiny, od 
nejmenších až po ty dříve narozené. Nejinak 
tomu bylo 22. prosince 2013. Ve světlech Vá-
nočního stromečku, nejprve mladí hráči ode-
hráli napínavé souboje za stoly. 
Stupně vítězů:
Dívky
Novotná Julie/Jev.
Gerbrichová Hanka/Jev.
Vymětalová Magda/Jev.
Chlapci
Vrbický Jakub/Jev.
Ulrich Tadeáš/Borová
Štindl Matěj/Jev.
Nejlepší obdrželi diplomy, medaile a další hrá-
či malé pozornosti a sladkosti. Poté si děti 
zahrály se svými rodiči, prarodiči, sourozen-
ci a pod stromečkem našli také všichni drob-
né dárečky a vánoční cukroví. Ve slavnostní 

atmosféře jsme se rozloučili se sportováním 
za pingpongovými stoly v roce 2013, s přáním 
krásných Vánoc, zdraví a štěstí v roce 2014. 
Za SK Pinec Jevíčko a také za sebe, chci přát 
krásné a spokojené dny v roce 2014 všem příz-
nivců našeho klubu a lidem dobré vůle. 

Stálé zdraví ve dnech následných  
přeje Oldřich Zecha
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Gymnázium Jevíčko se nevzdává

Gymnázium Jevíčko
To bylo hlavní poselství jevíčských studentů protestujících 19. prosince 
2013 před budovou Krajského úřadu Pardubického kraje proti návrhu na 
splynutí Gymnázií Moravská Třebová a Jevíčko. Shromáždění, na kterém 
studenti společně se svými učiteli vyjádřili sounáležitost se svojí školou, 
bylo vyvrcholením aktivit, jež předcházely čtvrtečnímu zasedání krajské-
ho zastupitelstva. To nakonec plánované splynutí deseti středních škol 
neprojednávalo. Obdobné výrazy nevole se totiž ozývaly i z dalších míst 
kraje. Hejtman Pardubického kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., který 
před zasedáním osobně promluvil k protestujícím, potvrdil, že o připravo-
vaných změnách povede kraj další jednání se všemi dotčenými stranami. 
V tiskovém prohlášení z předcházejícího dne též informoval, že pro další 
etapy optimalizace Rada Pardubického kraje uložila odboru školství zpra-
cování studie oborové struktury vývoje ve středním školství.
Obava o budoucnost Gymnázia Jevíčko jako svébytného subjektu aktivizo-
vala jevíčskou veřejnost. A nejen tu. Jevíčští zastupitelé společně formulo-
vali nesouhlasné stanovisko ke splynutí obou škol. I přes ujištění, že obě 
dosavadní organizace budou v rámci nově vzniklého subjektu rovnocenný-
mi partnery, v něm konstatovali, že toto řešení výhledově povede k znevý-
hodnění Gymnázia Jevíčko. Fungování školy bez omezení má pro město 
a celý region Jevíčska strategickou důležitost. I proto nesouhlas s návr-
hem kraje podpořili starostové okolních obcí včetně města Velké Opatovi-
ce. Naše gymnázium je výjimečné mimo jiné svou polohou na pomezí tří 
krajů, proto je dostupné a přitažlivé i pro studenty z Olomouckého a zvláš-
tě pak Jihomoravského kraje, kterých je na škole přes 40%. Právě tento 
důležitý fakt nelze opomenout. Snahu města Jevíčko podpořil na svém 
valném shromáždění také Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který se 
postavil za přepracování koncepce splynutí obou gymnázií s ohledem na 
potřeby našeho regionu. Osobním apelem se připojily též významné osob-
nosti z akademické sféry i zástupci místních firem. Svůj pohled na věc 
přijel do Jevíčka představit i pan hejtman osobně. Město Jevíčko bude pro 
další jednání setrvávat na svých pozicích - pro nás není gymnázium pouze 
školní institucí, ale hlavně symbolem a tváří našeho města. 
Jevíčko má výsledky… objevilo se na jednom z dalších transparentů. Ano, 
naše gymnázium patří ke gymnáziím s vynikající úrovní, což dokazují 
výsledky nejen maturit, v rámci kterých dosáhli studenti v loňském škol-
ním roce stoprocentní úspěšnosti, ale také mnoha úspěchů v okresních, 
krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích. Absolventi jevíčského 
gymnázia mají více než 91% úspěšnost při přijímacích zkouškách na vyso-
ké školy a vyšší odborné školy. Kromě všeobecného a humanitního studia 
nabízí škola také nově obor veřejnosprávní činnost zaměřený na právo, 
ekonomiku a cizí jazyky. Gymnázium Jevíčko má budoucnost… a budouc-

Gymnázium Jevíčko 
A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko 
tel.: 461 327 805, 461 327 831 
e-mail: janecek@gymjev.cz, info@gymjev.cz 
Domov mládeže, tel.: 461/327 806 
www.gymjev.cz  

 
 

zve zájemce o studium i širokou veřejnost na  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

23. ledna 2014 
8:00 – 16:00  

Gymnázium otevírá následující obory: 
- čtyřleté studium s všeobecným zaměřením 
- čtyřleté studium s humanitním zaměřením 
- čtyřleté studium Veřejnosprávní činnost  

Program: 
1) Prohlídka budovy školy a domova mládeže 
2) Setkání s učiteli a studenty 
3) Workshopy 
4) 13:00 koncertní vystoupení žáků gymnázia v aule 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

  

  http://www.facebook.com/pages/Gymnázium-
Jevíčko/246947818757559 
  https://twitter.com/GymplJevicko  

Informace ze školy
Na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 12. 2013 bylo schváleno sply-
nutí deseti středních škol. Mezi těmito školami bylo i Gymnázium Jevíč-
ko, které by mělo být sloučeno s Gymnáziem v Moravské Třebové s tím, 
že Gymnázium Jevíčko bude pouze detašovaným pracovištěm. O tomto 
záměru byli zástupce ředitele Gymnázia Jevíčko a místostarosta Jevíčka 
informováni 6. 12. 2013 na osobním setkání s náměstkyní hejtmana Ing. 
Janou Pernicovou. Uvedené opatření nám bylo odůvodněno demografic-
kým poklesem a ekonomickou optimalizací systému středního školství. 
Považujeme za nesprávné a chybné, že uvedený krok nebyl předem kon-
zultován a projednán s představiteli místní samosprávy, vedením a za-
městnanci školy.
Pozitivní na této situaci je fakt, že se zvedla obrovská vlna nevole součas-
ných žáků, absolventů, občanů širokého regionu i samospráv v Jevíčku 
a okolních obcích. Chtěl bych touto cestou poděkovat za podporu městu 
Jevíčku, samosprávám okolních obcí, všem občanům, kteří se podepsali 
pod petice, žákům, absolventům, profesorům Gymnázia Jevíčko, rodičům, 
zástupcům vysokých škol, zkrátka všem, kterým není osud jevíčského 
gymnázia lhostejný. 
Ve čtvrtek 19. prosince uspořádali absolventi Gymnázia Jevíčko před 
Krajským úřadem v Pardubicích demonstraci proti plánovanému splynutí 
středních škol, které se zúčastnili nejen žáci současní, ale i bývalí, profe-
soři Gymnázia Jevíčko, rovněž i zástupci ostatních škol. Na shromáždě-
ní vystoupil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., 
který oznámil, že z jednání zastupitelstva budou staženy body týkající 
se splynutí škol a že o uvedených změnách se bude jednat na únorovém 
jednání. Slíbil, že před tímto jednáním proběhne diskuse s místní samo-
správou, vedením a zaměstnanci školy, které se osobně zúčastní.  Rádi by-
chom získali nějaké záruky od kraje, resp. místní samosprávy, které celou 
situaci stabilizují a dají jistotou rodičům a jejich dětem, jež u nás budou 
chtít studovat či studují. S novými studenty budeme i my moci opětovně 
dokázat, že naše škola je skvělým místem, kde má smysl studovat.

Mgr. Jiří Janeček



V – 4 Jevíčský zpravodajLeden 2014 VLOŽENÝ LIST

www.jevicko.cz

Gymnázium  Jevíčko  
A.  K.  Vitáka  452,  569  43  
℡  461  327  805,  461  327  831  
Domov  mládeže,  ℡  461  327  806  
"  info@gymjev.cz,  janecek@gymjev.cz  

www.gymjev.cz  

  
Chcete  studovat  na  gymnáziu,  a  přesto  nestudovat  gymnázium?  

Připravili  jsme  pro  Vás  nový  obor  
  

Veřejnosprávní  činnost  
  Proč  se  k  nám  přihlásit?  
#  odborný  obor,  takže  jednodušší  přijímací  zkoušky,  stačí  získat  v  testech  33  
bodů  ze  130  možných  a  můžeš  studovat  
#  uplatnění  na  trhu  práce,  pokud  nechceš  hned  po  škole  do  pracovního  
procesu,  můžeš  dál  studovat  na  navazujících  VOŠ  nebo  VŠ  
#  orientace  v  právu  a  ekonomice  (sám  si  sepíšeš  i  spočítáš,  co  je  v  životě  třeba)  
#  dobrá  znalost  anglického  jazyka,  konverzační  znalost  dalšího  cizího  jazyka  
#  psaní  všemi  deseti  
#  samozřejmostí  je  práce  na  počítači  a  znalost  nezbytných  programů  
#  orientace  v  systému  Evropské  unie    
Co  nabízíme?  
#  kvalitní  učitele  i  odborníky  z  praxe  
#  vybavené  počítačové  a  multimediální  učebny  
#  multifunkční  hřiště  
#  zájezdy  do  zahraničí  (Anglie,  Francie,  Benelux)  
#  možnost  kulturního  vyžití  (kino,  divadlo,  kulturní  akce  školy)  
#  sportovní  a  jazykové  kroužky  
#  domov  mládeže  a  školní  jídelnu  

  

  

ností gymnázia jsou právě noví uchazeči o stu-
dium a následně noví studenti. Právě ty bychom 
chtěli ujistit, že přes všechny události posled-
ních dnů má smysl podat přihlášku ke studiu 
jevíčském gymnáziu. Přijměte tedy pozvánku na 
Den otevřených dveří, který proběhne 23. 
ledna 2014 od 8,00 do 16,00 hodin a přijď-
te se osobně přesvědčit o kvalitách své možné 
budoucí školy. 
Závěrem si dovolím ocitovat z dopisu prof. 
RNDr. Jana Kratochvila, CSc., děkana Matema-

ticko-fyzikální fakulty UK Praha adresovaném 
hejtmanovi Pardubického kraje: „Gymnázium 
Jevíčko je v přírodovědných kruzích, zejména 
v matematických a fyzikálních, nezaměnitelný 
pojem. Pojem, pod nímž si okamžitě vybavíme 
střední školu, která - bohužel jako dnes už jed-
na z mála - dokáže výborně připravit studen-
ty pro vysokoškolské studium, školu, která je 
neocenitelným partnerem Jednoty českých ma-
tematiků a fyziků při pořádání akcí určených 
talentovaným středoškolákům a důstojným 

spolupracovníkem vysokých škol při organiza-
ci seminářů a letních škol. Erudice a obětavost 
jeho pedagogického sboru ve spojení s výhod-
nou zeměpisnou polohou a materiálním záze-
mím činí z Gymnázia Jevíčko skutečný feno-
mén.“ 
Děkuji všem, kteří svojí podporou a aktivitou 
přispěli dobré věci a dali tak šanci našemu 
gymnáziu prokázat svoji životaschopnost. My 
v Jevíčku o ní nepochybujeme.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Chcete  studovat  na  cool  gymnáziu?  
Není  nic  snazšího,  než  přijít  k  nám…  

Gymnázium  všeobecné  (30  žáků)  
Gymnázium  humanitní  (30  žáků)  

  
Proč  se  k  nám  přihlásit?  
#  naši  žáci  mají  více  než  91%  úspěšnost  při  přijímacích  zkouškách  na  VŠ  a  VOŠ  
#  široká  nabídka  cizích  jazyků  –  anglický,  německý,  ruský,  francouzský,  latinský,  

španělský  
#  velmi  dobrá  znalost  anglického  jazyka  a  dalšího  cizího  jazyka  
#  široká  nabídka  volitelných  předmětů    
#  samozřejmostí  je  práce  na  počítači  a  znalost  nezbytných  programů  
#  vysoká  úspěšnost  našich  studentů  v  oborových  soutěžích  
#  zapojení  do  soutěží,  olympiád  a  mezinárodních  projektů  
  
Co  nabízíme?  
#  kvalitní  a  zapálené  učitele    
#  moderně  vybavenou  učebnu  biologie  a  chemie  
#  odbornou  učebnu  fyziky  
#  hlavolamy  na  chodbách  
#  vybavené  počítačové  a  multimediální  učebny  
#  multifunkční  hřiště  
#  zájezdy  do  zahraničí  (Anglie,  Francie,  Benelux)  
#  možnost  kulturního  vyžití  (kino,  divadlo,  kulturní  akce  školy)  
#  možnost  zapojit  se  do  tvorby  školního  časopisu,  pěveckého  sboru,  

hudebních  kapel  apod.  
#  sportovní  a  jazykové  kroužky  
#  domov  mládeže  a  školní  jídelnu  
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Gymnázium  Jevíčko  
A.  K.  Vitáka  452,  569  43  
℡  461  327  805,  461  327  831  
Domov  mládeže,  ℡  461  327  806  
"  info@gymjev.cz,  janecek@gymjev.cz  

www.gymjev.cz  

  
Nejste  z  Jevíčka  ani  okolí,  a  přesto  chcete  k  nám?  Nevadí,  i  pro  vás  máme  

řešení:  
  

Domov  mládeže  
  
Jaké  jsou  výhody?  
#  dvojlůžkové  nebo  trojlůžkové  pokoje  
#  knihovna  
#  posilovna  
#  připojení  k  internetu  na  všech  pokojích  
#  přijatelná  cena  za  ubytování  –  1.200,-‐  Kč  za  měsíc  
#  chutná  strava  zajištěna  po  celý  den  –  67,-‐  Kč  (snídaně,  oběd,  svačina,  večeře)  
#  bohatá  zájmová  činnost  
#  na  chování  a  přípravu  do  školy  dohlíží  vychovatelé    
  

Školní  jídelna  
  
#  pestrá  strava  
#   minimální   náklady   –  
25,-‐  Kč  za  oběd  
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ČSÚ hledá domácnosti pro statistiku 
rodinných účtů

Národní institut pro integraci osob 
s omezenou schopností pohybu a orien-
tace ČR, krajská organizace Pardubické-
ho kraje, o. s., středisko sociálních služeb
Wolkerova alej 18/92, 568 02  SVITAVY
461 535 324, e-mail: salvia@salvia.cz 
www.salvia.cz
Provoz detašovaného pracoviště 
v budově Městského úřadu v Jevíčku, 
Palackého nám. 1, 569 43  JEVÍČKO
Vždy od 9:20 hodin do 10:40 hodin ve 
dnech:
30. ledna 2014, 27. února 2014
27. března 2014, 24. dubna 2014
29. května 2014, 26. června 2014
28. srpna 2014, 25. září 2014
30. října 2014, 27. listopadu 2014

Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results.com          Stránka 1 / 1 zpracováno 12/12/2013 6:05 PM

Z turnajové databáze Chess-results http://chess-results.com

O putovní pohár DDM (prosinec 2013) 
Poslední aktualizace12.12.2013 18:00:56

Konečné pořadí po 5 kolech
Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3

1 2 Kozelek Petr CZE 1100 Jevíčko 5 16 10 16
2 5 Doležel Ondřej CZE 1000 ŠK Kunštát 4 17 10 12
3 16 Probošt Jakub CZE 1000 Makkabi Boskovice 4 14.5 8 9.5
4 1 Hanuška Richard CZE 1100 Makkabi Boskovice 4 13.5 8 9.5
5 6 Dostál Matěj CZE 1000 Jevíčko 3 14 8.5 7
6 14 Loubal Jakub CZE 1000 DDM Boskovice 3 14 8 5
7 18 Sýs Lukáš CZE 1000 ŠK Kunštát 3 13.5 8.5 4.5
8 19 Ševčík Štěpán CZE 1000 Gymbos 3 13.5 8 5.5
9 20 Šrámek Jakub CZE 1000 DDM Boskovice 3 12 7 5.5
10 10 Jílek Tomáš CZE 1000 ŠK Kunštát 3 9 6 3
11 17 Proboštová Michaela CZE 1000 Makkabi Boskovice 2.5 12 7 4
12 15 Pokorný Tomáš CZE 1000 DDM Boskovice 2 15 9.5 3.5
13 12 Kunc Václav CZE 1000 Makkabi Boskovice 2 12 7 2
14 7 Dostál Vít CZE 1000 Jevíčko 2 8.5 6 1.5
15 11 Kunc Lukáš CZE 1000 Makkabi Boskovice 1.5 14 9 2
16 9 Janda Albert CZE 1000 DDM Boskovice 1.5 10.5 6.5 1.75

13 Liška Filip CZE 1000 DDM Boskovice 1.5 10.5 6.5 1.75
18 4 Biháry Vladan CZE 1000 Jevíčko 1 11.5 7 1
19 3 Bednář David CZE 1000 ŠK Kunštát 1 6.5 4 0
20 8 Hujdič Josef CZE 1000 ŠK Kunštát 0 11.5 7 0

Poznámka
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod  http://chess-results.com/tnr118840.aspx?lan=5
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results

Český statistický úřad hledá zpravodajské 
domácnosti, které by byly ochotny za čtvrt-
letní odměnu 855 až 1 355 Kč (podle počtu 
členů domácnosti) podrobně vykazovat své 
příjmy a vydání za jednotlivé druhy zboží 
a služeb za všechny členy domácnosti. Údaje 
budou statisticky využity jako podklad pro 
přípravu sociálních opatření, hodnocení ži-
votní úrovně a struktury spotřeby různých 
typů domácností. Ochrana důvěrnosti zjiš-
těných dat je přísně dodržována podle záko-
na č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě 
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů.

Statistici hledají tři rodiny, ve kterých je 
osoba v čele domácnosti zaměstnanec 
s nižším vzděláním bez dětí, s čistým pří-
jmem na osobu do 8 000 Kč a 8 001 - 14 
000 Kč. Jedná se o domácnosti žijící v obci 
s 2 000 až 9 999 obyvateli v rodinných i by-
tových domech. 
Více informací o statistice rodinných účtů 
naleznete na internetových stránkách www.
pardubice.czso.cz. V případě zájmu o spo-
lupráci se spojte s Věrou Čermákovou, gesto-
rem SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický 
kraj, tel. 466 743 435, mobil: 737 280 866, 
e-mail: vera.cermakova@czso.cz.

Šachový turnaj o putovní pohár DDM (prosinec 2013)
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Pozdrav z Odborného 
léčebného ústavu, čili SANY

Vážený pane starosto, dovolte mi na prahu Nového roku abych Vás 
požádal abyste do bilancování tohoto roku v rámci městečka Jevíčka 
zahrnul i práci zaměstanců rehabilitační léčebny.
Je nabíledni, že málo kdo přichází do nemocnice, potažmo léčebny 
natěšen. Spíše převládají pocity a otazníky co nás čeká, bude léčba 
úspěšná? Zvládneme roli v civilním životě? Jaké budou případné 
další následky? Na druhé straně musím přiznat, že jsme byli mile 
překvapeni již při  vstupu do léčebny a to především nepředstíratelným  
zájmem a nezměrnou obětavostí všech. Vždy s milým úsměvem, to 
chceme zejména zdůraznit, počínaje zdravotnickým personálem, ter-
apeuty. Jejich obětavá trpělivost, kdy zpočátku vám cviky nejdou 
vůbec, kdy tělo takzvaně neposlouchá a jistě těší i slovo chvály, když 
se daří cviky postupně zvládat. Přístupem lékařů a paní primářky, 
kteří jsou ochotni vyslechnout, poradit a s potěšením přijmout i vaše 
názory na léčbu. Překvapila nás i dokonalá péče o čistotu jak 
uvnitř, tak i vně areálu. Samotná zdejší kuchyň zejména pro nás 
co trávili Vánoce v léčebně opravdu připomněla domov a to po celé 
sváteční dny kdy  jsme se těšili z chutných vybraných jídel co si 
sami rádi připravujeme doma. Potěšila nás nejen vánoční nadílka 
cukroví, andíleček od sestřiček ale i pozdrav od starosty Jevíčka. 
Nelze opomenout i bohoslužby, které probíhaly podle stanoveného 
řádu a přednes vánočních koled místním dechovým souborem 
Malohanočka. Na závěr bychom chtěli za všechny pacienty popřát 
jak samotnému městu Jevíčku, tak i všem zaměstnancům léčebny, 
ať je elán, zdraví a úsměv, provází celým příštím kalendářním rokem.

Za pacienty N3 Antonín Jakab 

1939 plk. František Hrazdira, Uhřice bojoval ve Velké Británii
MVDr. František Réda, Velké Opatovice bojoval ve V. Británii absol. Gymnázia Jevíčko
František Kubín, Jaroměřice bojoval ve Velké Británii absol. Gymnázia Jevíčko.
št. kpt. Jan Parolek, Jaroměřice zahynul v moři ve V. Británii absolvent Gymnázia Jevíčko.
Wolf - Vojen Vilém, Jevíčko bojoval u Tobruku.
Brig. generál Zdeněk Škarvada, Olešnice bojoval ve V. Británii.
Bušina Emil, Velké Opatovice  bojoval ve V. Británii absolvent Gymnázia Jevíčko.

1948 Effenberg Robert, Jevíčko Kanada absol. Gymnázia Jevíčko
Krejčí Bohumil, Jevíčko   absol. Gymnázia Jevíčko
Hruška Bohumil, Jevíčko  USA
Kolisko Josef, Jevíčko  zastřelen na Hranici absol. Gymnázia Jevíčko
Štefan Eduard, Jevíčko USA
JUDr. Václav Čmela, Nový Dvůr Kanada
Kafka Albín, Vel. Opatovice Kanada
Hodina Jan, Vel. Opatovice Austrálie
Dr. Antonín Bubeník, manželka a 2 dětí, Jevíčko Švýcarsko, Kanada absol. Gymnázia Jevíčko

1968 Dokoupil Rafael, manželka a dcera, Jevíčko  Kanada
Hadrová Marie, prov. Zlá, manžel a syn, H. Štěpánov Austrálie
MVDr. Borkovec, manželka a 2 děti, V. Opatovice Švýcarsko
Dvořák Antonín, manželka a dcera, Jevíčko SRN absol. Gymnázia Jevíčko
Dr. Bubeník Vít, Jevíčko Kanada absol. Gymnázia Jevíčko
Kouřilová Marcela, Jevíčko  Kanada absol. Gymnázia Jevíčko
MUDr. Bubeník Oldřich, Jevíčko USA absol. Gymnázia Jevíčko
Ing. Jaroslav Mackerle, manželka a dcera, Jevíčko Švédsko absol. Gymnázia Jevíčko
Dr. Alois Marek, manželka a dvě děti, V. Opatovice Švýcarsko absol. Gymnázia Jevíčko
Fišnar Vladimír Velká Roudka Švýcarsko absol. Gymnázia Jevíčko
Ing. Bohumil Procházka, manželka a dcera, Jevíčko Švýcarsko absol. Gymnázia Jevíčko
Vařeka, Městečko Trnávka
MUDr. Drgač Ladisla, Vel. Opatovice SRN
Ing. Šaršon, manželka a dvě děti Jevíčko Švýcarsko
Havlena, Chornice? Austrálie
Crha Bedřich, Jaroměřice Kanada absol. Gymnázia Jev. Bosk
Ing. Richterjörg Zbyněk, manželka a dvě děti Austrálie absol. Gymnázia
Ing. Süsser Miroslav, manželka a dvě děti, M. Třebová USA absol. Gymnázia
Wilder Adolf Běla, manželka a dvě děti SRN
Ing. Jašková Dagmar prov.?, manžel a dvě děti, Jevíčko SRN absol. Gymnázia Jevíčko
Blumberková Helena, Jevíčko Vel. Británie
Navrátil  Antonín, Chornice USA
Ing. Gustav Langer, Jevíčko Kanada absol. Gymnázia Jevíčko
Aubrechtová  Alena, Jevíčko Švýcarsko

*15 Fedrfechtýři,historická, badatelská 
a divadelní společnost v Přerově 21* 

_______________________________________ 
!

! Královské město Jevíčko – Sanatorium OLU Jevíčko 
!Požehnané vánoce a pokoj lidem dobré vůle- pozdrav z dávné historie  !
/i lidem o vánocích pracujícím, bez domova, anebo lidem, kteří nemají to štěstí být mezi svými  u rodinného stolu/ 
  
 Ctihodný pane arcibiskupe Jene a biskupe Josefe, vážený pane purkmistře,  vážení a milí 
poutníci životem, Moravané, Čechové a Slováci, i  vážení zahraniční hosté, 
  
„vracím se z dlouhých cest a bádání po bájném Velkomoravském hradství a jako sudička 
z Královského města Velké Moravy přijímám vaši pozvánku na oslavu právě narozeného Ježíška, 
syna Božího, kterého zde mezi námi na naší milované Moravě z celého srdce vítám. !

V tomto duchu, ku cti Svaté rodiny, blahoslavené Panny 
Marie a Josefa, pěstouna syna Božího – Ježíše Krista, 
v přátelství s ctihodným pánem Jindřichem Zdíkem, 
přináším královskému městu Jevíčku… a vám všem na 
tomto místě pozdravy až z hluboké historie, z jednoho 
nejstaršího místa – významného obchodního, kulturního a 
společenského centra Staré Moravy, staroslavného města 
Přerova.  !
Současně s tím zdravím i mé věrné rytíře templáře, strážce 
Jantarové stezky a dalších obchodních cest Moravy, jako 
vrchní vojenský správce Olomouckého údělu, ustanovený 
Břetislavem I., zvaným český Achilles.  !!
S pozdravy a úctou rytíř Z m y l * , castellanus de Preroue, 
hejtman Velkého Hradce a přerovského hradského obvodu !!!!

*František Josef Červený, Eq.M., H Club Moravia, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc-City, CZ; e-mail: ig.info@centrum.cz 

                                                                                                                                                 
!
!!

Seznam emigrantů od roku 1939 z Jevíčka a okolí
Je to smutná sestava, možná není 
úplná a bez chyb, některé údaje se 
nedají zjistit. Z první vlny emigra-
ce z roku 1939 se všichni vrátili do 
vlasti, až na Jana Parolka z Jaromě-
řic, který při leteckém boji zahynul 
v moři. 
1939 neznám jejich vojenské hodnos-
ti, po roce 1948 byli zbaveni vojen-
ských hodností, letci byli propuštěni 
z letectva a armády, museli se vystě-
hovat ze svých bytů, byli pracovně 
diskriminováni, ale měli štěstí, že je 
nezavřeli.
Z emigrace roku 1948 se asi vrátil 
Jan Hodina z Vel. Opatovic, Josef 
Kolisko z Jevíčka byl zastřelen na 
hranicích, JUDr. Václav Čmela titul 
obdržel až dodatečně, když byl re-
habilitován vzhledem k tomu, že byl 
z politických důvodů vyloučen těsně 
před promocí.
Emigrace po roce 1968 nastala pří-
chodem sovětských vojsk a hlavně 
z obav z budoucnosti. Tito lidé tou-
žili žít ve svobodě a proto emigrova-
li. Co to bylo vzpomínek a modliteb 
rodičů, které šly přes moře a oceány 
do vzdálených zemí, aby byli hlav-
ně zdraví a dařilo se jim se uplatnit. 
Slzy zůstávaly doma. Nejsmutněj-
ší byly každé Vánoce, kdy rodičům 
a sourozencům chyběly jejich děti 
a vnoučata. Někteří se už ani nedo-
čkali jejich pozdějších návštěv.

AKL
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XXI

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Zajímavé jsou i tyto věty, v nichž se Bruno od-
volává na umučení svatého Jiří. Předesílám, že 
sv. Jiří byl popraven stětím před nikomédijskou 
obrannou zdí 23. dubna roku 303.
V Brunově Vita longior čteme toto souvětí.: „Byl 
pak... Vojtěch, umučen toho dne, kdy svatý Jiří byl 
rozdrcen pod kamenem.“ Nabízí se otázka: Ne-
prozrazoval autor slovem kámen své jméno Petr? 
Řecké slovo petros totiž znamená skála. Ve Vita 
brevior Bruno souvětí poněkud změnil: „... Voj-
těch zahynul mučednickou smrtí toho dne, kdy byl 
svatý Jiří sťat mečem.“ A u Vita brevior se zase 
můžeme ptát: Neprozradil autor, že Vojtěch byl 
ve skutečnosti zabit mečem? (Zřejmě podobným 
způsobem prozradil Kristian, jak zemřela Lud-
mila. Na své vrahy se obrací s prosbou: „Přišli-li 
jste mne zahubit, prosím, abyste mi sťali hlavu me-
čem.“ Ti však  provaz na hrdlo ji hodivše, zardou-
šením ji zbavili života. Zabití mečem u Kristiana 
i v jiných legendách koresponduje s tím, jak byla 
zabita žena - soudím, že Ludmila - v lucké válce: 
měla ránu v prsu.
Jména Petr v dílech připisovaných Brunovi ne-
musí prozrazovat autora, ale místo, kde byla na-
psána. V Olomouci, kde působil biskup Petr, byl 
totiž hlavní kostel zasvěcen sv. Petrovi (než byl 
„zprovozněn“ kostel sv. Václava). A nejsou v ná-
sledujících větách z Vita brevior rovněž skryty 
narážky na Olomouc (1987, s. 178)? „Přimlou-
vejte se, modlete se, ať vzejde Hvězda mořská, ať 
se připojí svatý Petr, ať následují i všichni svatí. 
Přimlouvejte se pro Boha za ubohé živé před tvá-
ří Páně. To račiž dát Bůh skrze svého milované-
ho Syna v Duchu svatém. Jemu náleží sláva, spá-
sa lidí, království a svrchovaná moc, mocná obec 
andělů...“ 
Podezření, že autorem těchto děl je biskup Petr, 
by vzalo za své, kdyby některý ze zachovaných 
rukopisů (nebo opisů) pocházel z doby, kdy by 
jej pro svůj věk biskup Petr nemohl napsat (byl 
biskupem kolem roku 1100). Podařilo se mi zjis-
tit, že jediný zachovaný „rukopis“ Vita longior 
pochází z 12. století, že napsání nejstaršího za-
chovaného „rukopisu“ Vita brevior nelze klást 
před rok 1100, že List králi Jindřichovi II. pochází 
z 11. století. (Připomeňme ještě, že Kronika ano-
nymného notára kráľa Bela začíná takto: „Magistr 
zvaný P...“.)
Nyní se pojďme opět věnovat knížeti Václa-
vovi. 
V III, 35 píše Kosmas o bitvě u Trutiny. Nemá 
však na mysli labský přítok Trotinu. Latinské 
TRUTINO totiž znamená UVAŽOVAT, ZKOU-
MAT. Kosmas zde čtenáře přímo vybízí k uvažo-
vání a ke zkoumání. Tedy čtěme: „Téhož roku, kdy 
kníže Vladislav a všechen lid český... slavili naro-
zeniny... Václava,... posel... mu přinesl takovouto 
zprávu: ,...tvůj bratr Soběslav a kníže polský Bole-
slav naši zemi hubí... Vydejte se spěšně na cestu...‘ 
(…)  Oni... sebravše vojsko, setkali se s nimi na 
pravém břehu řeky Cidliny blíže vsi Lučice. Ale 
na druhé straně téže řeky postupovaly zástupy Po-
láků... až dorazily blíže hradu Oldříše k toku řeky 

Labe. Domnívám se, že ke jménu Vladislav přiřa-
zuje Kosmas jméno Václav, protože pod jménem 
Vladislav si máme představit Václava. Ze stejné-
ho důvodu přiřazuje za jméno Soběslav jméno 
Boleslav. Oldříš je možná narážka na Vratislava, 
jehož v některých kapitolách Kosmas nazýval Ol-
dřich, a Lučice může být narážkou na Libici. 
V III, 36 Kosmas v líčení bitvy u Trutiny pokra-
čuje: „...Vladislav... vzplanul rozhořčeným hně-
vem... (...) ,Čechové,‘ pravil...  ,Či vám po boku visí 
meče dřevěné? Či jenom Poláci nosí meče železné? 
(…)... z vašich příbytků se valí kouř až do oblak... 
i kdybych jenom tři [3] štíty měl, neopomenu dnes 
zkusiti obojetného [2] štěstí válečného.‘ A hned 
kníže sám a s ním celé vojsko... již nehledali brodů, 
nýbrž jeden přes druhého [21] vyskočili a plava-
li přes řeku... (…) Ale... polský kníže druhého [2] 
dne, přešed potok Trutinu – neboť se nedá všude 
přejíti – kázal, aby ti, kdo nesli kořist, a všichni 
nemocní šli napřed. (...) Když to viděl Dětříšek, 
syn Buzův... poodešev s bojovníky... na jedno [1] 
místo, pravil k nim: ,... Kdokoli z vás má v svém těle 
jen nějaký kousíček masa nesmělého nebo smrti se 
bojícího, musí jej buď dříve odříznouti, nebo nyní 
z našeho voje odejíti.‘ (...) A vida, jak jejich mysli 
jsou čilé k boji – bylo s ním asi sto [100] mužů – 
jako vlk, který tajně z úkrytu hledí se vrhnouti na 
stádo, tak on znenadání prudkým útokem napadl 
z nekrytého boku nepřítele. Když tam padlo sko-
ro tisíc [1000] odpůrců, hnal se řečený bojovník... 
do nejhustších šiků nepřátel a ty, kdo se mu z pra-
vé i levé stany stavěli na odpor, stínal jako klasy 
útlého obilí ostrým mečem, až obrovským množ-
stvím střel byv zasypán, padl na ohromnou hro-
madu zabitých. Čechové však, kteří se dali v boj 
přímo čelem, žel, obrátili se na nezvyklý útěk a So-
běslav s Poláky dobyl vítězství nešťastného, proto-
že to byla válka více než občanská. A tato porážka 
se udála dne 8. října a padli tam bratři Nožislav 
a Držikraj, synové Lubomírovi, a jiných přemno-
ho. Výpočet: 3 + 2 + 21 (jeden přes druhého) + 
2 + 1 – 100 + 1000 = 929 K bitvě u Trutiny (ve 
skutečnosti někde u Českého Brodu) došlo podle 
Kosmy 8. října 929. Je možné, že Kosmas sice 
chtěl, aby při výpočtu vyšel rok 929, ale k bitvě 
mohlo dojít jiného roku (Kosmas píše: asi sto 
mužů). Co znamená jméno Dětřich, vysvětluje M. 
Knappová (2008, s. 143): „Dětřich, j. německé-
ho původu (ze stněm. diot + rích), znamená ,vlád-
ce lidu‘.“ Dětříšek je tedy zdrobnělina k vládce 
lidu. Proto myslím lze Dětříška ztotožnit s Wi-
dukindovým podkrálem, s Kosmovým Tyrem (po 
knížeti druhým mocí), s prvním mezi staršími, lze 
ho tedy ztotožnit s Václavem. A Lubomír je sou-
dím totožný s Libuší, a tedy opět s Václavem? Je 
Nožislav Václavův syn, kterého II. staroslověnská 
legenda jmenuje Zbraslav (nůž je zbraní)? A je 
jménem Držikraj řečena funkce Nožislava (žu-
pan)? L. Havlík napsal (2013, s. 217): „Zemi-
žizň byl patrně čelný hodnostář moravského Sva-
toplukova dvora a byly vysloveny domněnky, že šlo 
o nádvorního či palácového župana.“ Slovy padl 
na ohromnou hromadu zabitých spojuje Kosmas 
líčení bitvy u Trutiny s bitvou v lucké válce, v níž 
Tyr ( = Dětříšek = Václav) padl... na velikou hro-

madu mrtvých.
Podle místní pověsti měl Václav svést s kouřim-
ským vládcem bitvu u Přistoupimi. U Štolmíře, 
což byl původně dvorec Žitomiř, se měl kouřim-
ský kníže Radslav podrobit Václavovi. (V prvním 
i druhém souvětí jde zřejmě o stejnou událost.) 
Podívejme se na možné Kosmovy hříčky. Nejsou 
slova poodešev na jedno místo narážkou na Při-
stoupim? (Část tamějšího hradiska se nazývá 
Svatováclavské šance.) Není jméno Buz (Kos-
mas míní Bořivoje = Kroka) narážkou na maďar-
ské buza (pšenice), a tedy narážkou na Žitomiř. 
A nejsou narážkou na Žitomiř i slova klasy útlého 
obilí? Nejsou slova kouř až do oblak (mraků) na-
rážkou na Kouřim? Nejsou slova se nedá všude 
přejíti narážkou na brod v dnešním Českém Bro-
dě? Nejsou slova nesli kořist narážkou na potok 
Šemberu? Nejsou slova všichni nemocní narážkou 
na Bylany (byliny)? Nejsou slova masa a odříz-
nouti narážkou na jméno vsi Přišimasy (etymo-
logický výklad: Přišimasy = při lese, u lesa; šum 
= starosl. les; měla ves Přišimasy své počátky 
opravdu až ve 13. století?)? Nejsou slova napadl 
z nekrytého boku narážkou na Lstiboř? Nejsou 
slova vrhnouti na stádo narážkou na Masojedy 
a Kozojedy? (V lucké válce jedí bojovníci oslí 
maso.) Nebo se slovo stádo vztahuje ke skalním 
městům na dvojkopci Klepec u obce Přišimasy? 
Na Klepci i kolem balvanu o výšce 7 metrů byly 
do pol. 19. st. Menší balvany zvané Stádo ovcí. 
A na Klepci II je skalní město zvané Kamenné 
stádo. Neměl tato stáda na mysli Kosmas, když 
psal o poli zvaném Tursko? Je náhoda, že v luc-
ké válce napsal: „...se řítí jako obrovský balvan 
skalní...“?
V kapitole II, 44 se mj. objevují tato jména: „No-
žislav a jeho bratr Držikraj, synové Lubomírovi, 
a třetí Borša, syn Olenův...“  Je Borša Boleslav II. 
a Olen Boleslava I.?
S pojmem válka občanská  se setkáváme i ve 
II, 45. Protože se pravděpodobně jedná o stej-
nou válku, jako byla bitva u Trutiny (III, 36), 
tedy o válku Václava s Boleslavem, bude Konrád 
v II, 45 jedním z těchto knížat. Konrád znamená 
„smělý v radě“. To se „hodností“ blíží podkrá-
li, po knížeti druhém mocí, prvnímu mezi staršími, 
„Dětříškovi“. Přitom podle Fr. Kopečného jmé-
no Konrád blíží se našemu Radoslav. Radslavem 
měl být Dalimilův zlický (kouřimský) vévoda. 
(Domnívám se, že Radslav = Václav.) Konrád je 
tedy v této kapitole Václavem. Jeho chotí je Vi-
rpirk. V I, 27 se Václav skrývá za polským kníže-
tem a jeho manželka za Doubravkou. Doubrav-
ka podle Kosmy vstavila si na ni [hlavu] vínek 
panenský. Panenský se latinsky řekne virginalis. 
Jménem Virpirk je tedy Kosmou nazývána Vác-
lavova manželka. O koho šlo? Václav měl mít 
úzké vztahy se Saskem. V Sasku vládli Otoni. 
Jedním z nich byl Oto Vznešený (851-912). Jeho 
nejmladší dcerou byla  Irminburga (starší byla 
Liutgarda). Jméno Virpirk se podobá jménu Ir-
minburga (Vir-/ Ir-, -burga/-pirk). Fr. Kopečný 
u jména Ema píše (1974, s. 60, 61): „Je to zkráce-
ná domácká forma ke jménům jako Ermentrud, Ir-
mgard (napřed  Erma, Irma, potom Emma, Imma. 
Staroněm. Ermentrudis, Irmintrut znamená při-
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kuláše Komolého, pekaře v Jevíčku, a Jeno-
vefu provdanou za Josefa Spaziera z Trnávky, 
pak bratra Václava, jenž dědil chalupu č. 32 
a prodal ji r. 1834 svému švagru Josefu Spa-
zierovi. Opat Napp nechal ji v letech pade-
sátých min. století svým nákladem přestavěti 
na jednopatrový dům. Zemřel v hodnosti zem-
ského preláta 21. července 1867.
 Pod názvem Inženýrské umění na Mora-
vě píše dr. Karel Čupr v Lidových novinách 
ze dne 17. září 1943: „Moravští stavové neu-

stávali ve svých plánech. Žárlivě asi hledě-
li na úspěchy pražské polytechniky 

a bedlivě sledovali rozvoj průmy-
slu i dopravnictví v západní 

Evropě. Při naprostém nedo-
statku domácích a odbor-
ně školených pracovníků 
zvali na Moravu cizince. 
Tak se k nám například 
dostala rodina Helceletů 
a van der Liků (Fandrlí-
ků), nový život žádal nové 
lidi. Ale teprve konstituč-

ní sněm v r. 1848 přinesl 
snahám stavů podstatný 

úspěch. Tento sněm zase-
dal v Brně zpočátku v Redutě 

na Zelném trhu, kde například 
5. června 1848 odhlasoval zrušení ro-

boty, pak se přestěhoval do refektáře býva-
lého augustiniánského kláštera. Je to prostor-
ná místnost v přízemí nynějšího Zemského 
úřadu, před několika málo lety upravená na 
reprezentační dvoranu. 
 A zde v poslední den zasedání sněmu 
dne 24. ledna 1849 povstal jevíčský rodák 
Cyril Napp, přítel Dobrovského, Šafaříkův 
i Palackého, opat starobrněnského kláštera  
a představený Matouše Klácela, Gregora Men-
dela vzájemné pojišťovny, a navrhl zřízení 
technického učiliště, poslanec za jeho rodné 
město Kudla navrhl, aby nové učiliště bylo 
s ohledem na uherské Slováky utrakvistické, 

sněm oba návrhy přijal.“
 Mimo rodin Nappové a Spazierové vy-
právělo se v mých mladých letech též často  
o rodině Kudlů. Byla patrně v popředí teh-
dejšího měšťanstva. Rodině Kudlových pat-
řil v popředí tehdejšího měšťanstva. Rodině 
Kudlových patřil též dům č. 85 na náměstí. 
Proslýchalo se v té době, že z rodiny Kudlů 
pocházel jistý významnější vlastenec a politik. 
Podrobnosti o tom nezachovaly se v paměti 
ani nejstarších naších občanů. 
Významní rodáci
 Dále bych rád vzpomenul těch zdejších ro-
dáků, kteří celý svůj věk prožili v cizím pro-
středí, ale na své rodné město nikdy neza-
pomínali a se zájmem sledovali vždy všechny 
místní události. Rádi přicházeli tam, kde vy-
rostli, aby v kruhu svých příbuzných a přá-
tel pookřáli ve vzpomínkách na své mládí. 
Byli mezi nimi mnozí vynikající muži pracu-
jící v oborech lidského snažení a zaujímající 
významná postavení ve veřejných službách. 
Již za mých mladých let zavítal někdy k pošt-
mistru Karlu Appelovi jeho starší bratr Josef, 
vládní rada policejního ředitelství ve Vídni, 
narozený r. 1821 v č. 2é v Chornické ulici. 
Byl to proslulý úředník svého oboru, jenž za 
své význačné služby byl vyznamenán několi-
ka řády. Se svých příbuzným a sourodáků se 
pobavil ve vzpomínkách na zašlé časy. Zemřel 
r. 1893.
 V té době přijížděl občas k návštěvě svých 
příbuzných MUDr. Josef Fischer, narozený 
v domě č. 86 na náměstí, jehož byl majite-
lem od r. 1867 do r. 1895. Působil mnoho let 
v Těšíně. Přicházel také do společnosti, aby se 
pobavil se svými současníky, jichž řada ovšem 
již valem prořídla. Po jeho úmrtí daroval jeho 
zeť MUDr. Haunold, okresní lékař z Morav-
ské Třebové, spolku Ctibor více českých knih 
z jeho knihovny a několik reprodukčních ob-
razů, většinou polských mistrů, jež jsou ulože-
ny v muzejních sbírkách.

pokračování příště

pokračování příště

 I jemu patří nemalá zásluha na zřízení 
stolice české řeči a literatury v Olomouci, na 
kterou jeho vlivem byl povolán Alois Vojtěch 
Šembera. S nemenší horlivostí se pak staral 
později o to, aby olomoucká univerzita 
byla převedena do Brna, kde i zří-
zení technického ústavu se těšilo 
jeho zvláštní péči. V této hod-
nosti se zasloužil o zlepšení 
moravského zemského úvě-
ru (zřízení Hypotéční ban-
ky), dále o zřízení Vzá-
jemné požární pojišťovny  
a jako význačnější člen 
a později i ředitel Morav-
sko-slezské společnosti 
k povznesení orby a pří-
rodních znalostí o hospo-
dářský rozvoj Moravy vů-
bec. 
S touto činností se pojila i jeho 
činnost charitativní. Jako dlou-
holetý předseda brněnského dobro-
činného spolku zřídil chudobinec a založil 
v Brně dvě první dětské opatrovny. 
 V starobrněnském klášteře vytvořil Napp 
vědecké a literární ovzduší, z něhož vyšli Bra-
tránek, Klácel a Mendel. Také s českými učen-
ci a vlastenci jako František Palackým, Jose-
fem Dobrovským a jinými byl ve spojení. Byl 
vůbec znám jako muž osvícený, ušlechtilý, roz-
šafný a vážný. 
 Za své všestranné zásluhy byl vyznamenán 
vysokými řády, též byl čestným členem mno-
ha spolků a korporací a mnoho měst udělilo 
mu čestné občanství.
 Měl sestry Annu-Marii provdanou za Mi-

bližně „celá milovaná)“. Správné pořadí českých 
slov vůči vysvětlovanému jménu je milovaná celá. 
Legendy pro pojmenování Václavovy manželky 
neužily slovo milovaná, ale drahá (ve stejném 
smyslu jako milovaná) a nazvaly ji Drahomíra. 
Navíc z ní učinily Václavovu matku. 
V III, 22 můžeme číst: „...vpadl Bořivoj s Polá-
ky nepřátelsky do Čech, zahnav na útěk Vacka 
a Mutinu... Těmto dvěma totiž svěřil kníže Svato-
pluk... všechnu vlastní starost o zemi českou.“ Čtě-
me takto: Boleslav zahnal Václava a Spytihněva. 
Kde jsme vzali Spytihněva? Roku 895 jednali za 
Čechy na sněmu v Řezně Spytihněv a Vitislav. 
Vitislav je Václav (V/Unislav v mýtických kní-
žatech). A že se za Mutinou skrývá jiná osoba, 
napovídá Kosmas tím, že Mutinovi hrozí ztráta 
zraku (III, 22): „...vzkázali Mutinovi jeho přátelé, 
že jistě přijde o život nebo o zrak...“). Že Mutina 
je zde Spytihněv, prozrazuje Kosmas spojením 
jména Mutiny s hněvem (III, 23: „Svatopluk... jsa 
hněvem více rozpálen než kamna... upřel divoké oči 
na Mutinu a hněvivá otevřel ústa...“).

Jméno Mutina Kosmas pravděpodobně utvořil 
od latinského slova muto, což znamená měnit. 
Proč ho Kosmas takto pojmenoval? To zřejmě 
souvisí s Kristianovou legendou. V ní Kristian 
vylíčil, jak proti Bořivojovi  vzniklo po jeho pří-
chodu z Moravy do Čech povstání vedené Stroj-
mírem (Kristian: „jeho jméno znamená spravuj po-
koj“). Strojmír se sešel s Bořivojem (doprovázeni 
byli svými lidmi) k jednání o vládnutí v Čechách. 
Jednání se změnilo v ozbrojený střet. Signálem 
k němu byly výkřiky z obou stran: „Proměňme 
se!“. Kristian těmito slovy možná napovídá, že 
nějakou významnou postavu proměnil na Stroj-
míra a Herimanna že změnil na Bořivoje. Jiné 
písemné prameny Strojmíra neznají, zmiňují se 
o Spytihněvovi. A Kosmas „proměnil“ Strojmí-
ra (Spytihněva) na Mutinu. A nejen na Mutinu. 
Uvádí ho totiž i mezi třemi Krokovými dcerami 
jako Tetku a jako Kirké. Jmenuje ho Tetkou pro-
to, že legendy nechaly Ludmilu zemřít na Tetíně. 
Ludmila měla ke Spytihněvovi (Strojmírovi, Mu-
tinovi) nějaký vztah. O Tetce mj. Kosmas píše, 

že byla pohanka, objevují se slova strmé stro-
mům (což je možná narážka na Strojmíra), slo-
va vrcholu a vrchům nebo pahorkům (což možná 
naznačuje příslušnost Spytihněva k Vršovcům; 
Vršovce později získal na svou stranu Václav) 
a slovo ochraňovali (viz Kristián: spravuj pokoj). 
O Kirké (i za ní se skrývá Spytihněv, Strojmír, 
Mutina) píše, že čáry Kirčinými byli proměněni 
druhové (opět narážka na Kristianovo Proměňme 
se!). (Král Picus byl proměněn v datla. Je ná-
hoda, že podobné latinské slovo pecus znamená 
stádo?) Strojmír (Spytihněv) byl poražen, mohl 
však vládnout v omezeném území a k usmíření 
mezi těmito dvěma skupinami mělo možná při-
spět to, že Vratislav (Oldřich, Kaich, Kazi, Me-
deia – ta „dovedla starce krále Ejaka omladiti“, to 
je vrátit zpět) si vzal Ludmilu (Boženu), dceru 
Rostislavovu (Slaviborovu, Křesinovu, Křesomy-
slovu). Strojmír by tak měl možná vztah k mo-
ravským knížatům. (Nebyl Strojmírem Mojmír I. 
nebo jeho syn?)
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská 
rubrika  

prosinec 2013
Naši jubilanti

Věra Sedláčková
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

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

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

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

Rozsvícení vánočního stromečku 2013

Knihovna v roce 
2014

I v roce 2014 bude knihovna otevře-
na každý pátek od 15:30 do 17:30 hod.  
V knihovně na Vás čeká  krásná i na-
učná  literatura pro malé děti, mládež 
i dospělé.

Helena Neuerová, knihovnice

BLAHOPŘÁNÍ
To je malé přání
pro pána a paní.
A co že to dnes slaví?
Že je život baví.
Že je baví spolu
u jednoho stolu.
Dne 28. 11. 2013 oslavili manželé Mlčochovi 
z Biskupic Diamantovou svatbu.
Přejeme pevné zdraví, štěstí a láskou naplně-
né další roky.

SPOZ Biskupice

1. prosince 2012 na 1. adventní neděli jsme 
u nás v Biskupicích slavnostně rozsvěcovali náš 
vánoční stromeček, smrk stříbrný, který nám  
letos daroval Pavel Kalita. Jde již o stálou kul-
turní akci a především děti se na 
ni moc těší, protože součástí ne-
dělního odpoledne je i vypouště-
ní balónků s přáním Ježíškovi. 
Letos jsme jich vypustili na 130 
a bylo krásné pozorovat rozzáře-
né dětské tváře v naději vánoční-
ho překvapení.
Celou akci moderoval a ozvučo-
val Slávek Nepeřil, koledy nám  
zazpívaly děti z MŠ Biskupice,  
na dechové nástroje přijel zahrát 
orchestr ZUŠ Jevíčko a také nám 
děti ze ZUŠ Jevíčko zatančily té-
matickou skladbu Zima, zima. Za vánoční po-
žehnání občanům i stromečku děkuji otci To-
mášovi. 
Po celou dobu akce byl volně přístupný zvěřino-
vý raut – gulášek, žebírka, sekaná, myslivecká 
jehla, směs staryho fořta, dále pak sele na rož-

ni, vánoční cukroví, nechyběl ani vánoční punč 
a vánoční čaj a prodej vánočního zboží. Je již 
tradicí, že tato akce slouží jako poděkování obce 
svým občanům. Ne jinak tomu bylo i nyní. 

Na závěr kulturního dne vystou-
pila šermířská skupina Memento 
mori se svojí fakírskou a ohňo-
vou show.
Na tomto místě bych rád podě-
koval všem sponzorům, zúčastně-
ným a všem, kteří přiložili ruku 
k dílu, p. Zechové, p. Kalitovi, 
Ing. Jurkovi, MS Biskupice, Ilče, 
p. Neubauerovi, Žanetě Beserlové 
a Janě Václavkové, Dušanu Páv-
kovi, Alče Dosedlové, Robertovi, 
Alešovi, manželům Havlíčkovým, 
p. Neuerové, p. Pospíšilové, man-

želům Mackovým, p. Mackové a p. Pekové, p. 
Nepeřilovi, Marušce a Ladikovi. Fotogalerii na-
leznete na www.biskupice.cz.
Přeji krásný nový rok 2014, aby byl plný zdraví, 
štěstí a porozumění.

Filip Procházka, místostarosta obceSv. Mikuláš 
v Biskupicích

Večer 5. prosince 2013 zavítal do Bis-
kupic sv.Mikuláš s andělem, čerticí 
a třemi velkými, ošklivými, chlupatými 
čerty. Při své návštěvě dětem rozdával 
balíčky plné sladkostí, na které finanč-
ně přispěla obec částkou 50 Kč a ČČK 
částkou 30 Kč. Povídal si s dětmi, které 
mu odvážně zpívaly písničky, recitovaly 
básničky a samozřejmě, že slibovaly, že 
se polepší. Rozpustilí čerti všem pod-
strkovali své „pekelné dárečky“ (zaba-
lené uhlí), řinčeli řetězy a pošklebovali 
se udiveným dětem. Čertice rozdávala 
malé, zlaté dukáty. Při odchodu sv.Mi-
kuláš slíbil dětem, že je za rok zase na-
vštíví.

Za ČCK Biskupice Neuerová Helena
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U S N E S E N Í
z 24. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 4. prosince 2013

24/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise
c) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí mi-
mořádného členského příspěvku  s Regionem 
Moravskotřebovska a Jevíčska, se sídlem nám. 
T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová, IČ: 
69834458  na akci  „Biskupice – úprava veřej-
ného prostranství v obci Biskupice“ 
d) přílohu č.1/2014, č.2/2014, č.3/2014 s cení-
ky úhrad pro rok 2014  ke smlouvě č. 612002 
o sběru, svozu a odstraňování odpadů s firmou 
SITA CZ a.s., Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 
00 Brno, IČ: 25638955
e) žádost ze dne 7.11.2013 pana Jana Bidmona 
o pronájem nebytových prostor na čp. 87 (garáž 
II.) a nájemní smlouvu na pronájem nebytových 
prostor  na čp. 87 (garáž II.)  panu Janu Bidmo-
novi, trvale bytem Biskupice 11, 569 43 Jevíčko 
od 1.12.2013 za částku 800,-Kč/měsíc 
f) darovací smlouvu na pozemek č. 52/2 (ostat-
ní plocha-jiná plocha) o výměře 43 m2 v obci 
Biskupice, katastrální území Zálesí u Jevíčka 
dle geometrického plánu č. 39-152/2013 ze dne 
3.4.2013 vyhotoveného  Geodézií Svitavy,  mezi 
obcí Biskupice  jako příjemcem a dárcem pa-
nem Ladislavem Vašíkem, bytem Zálesí 12, 
PSČ 569 43 Jevíčko 
g) kupní smlouvu na prodej pozemku č.  
338/8 (ostatní plocha-jiná plocha) o výměře 
38 m2 v obci Biskupice a katastrálním úze-
mí Zálesí u Jevíčka dle geometrického plánu 
č 39-152/2013 ze dne  3.4.2013 vyhotoveného  
Geodézií Svitavy,   panu Ladislavu Vašíkovi, 

bytem Zálesí 12, PSČ 569 43 Jevíčko za část-
ku 100,-Kč
h) směrnici k zabezpečení požadavků na schva-
lování účetní závěrky 
ch) předsedu finančního výboru k provedení 
účetní závěrky
i) spisový a skartační plán obce Biskupice
j) spisový řád Obecního úřadu Biskupice
k) provedení stavebních zabezpečovacích pra-
cích na objektu bývalého areálu 
JZD firmou František Hanzal, 
Dr. Klimeše 682, Jevíčko v část-
ce 20 117,-Kč vč. DPH
l) nákup řeziva na zhotovení 
mantinelů ke hřišti u mateřské 
školky
24/2 Zastupitelstvo obce bere 
na vědomí:
a) žádost ze dne 29.11.2013 
AVZO Biskupice o příspěvek na 
vybudování sociálního zařízení 
v areálu střelnice
b) informaci starosty o nutnos-
ti provedení stavebních zabez-
pečovacích pracích na objektu 
bývalého areálu JZD 
c) cenu vodného na rok 2014 ve 
výši 33.50,- Kč/m3 vč.DPH
d) zápis finančního výboru 
z kontroly Mateřské školy Bis-
kupice ze dne 26.9.2013, zápis  
finančního výboru z kontroly 
obce ze  dne 19.9.2013, zápis 
finančního výboru z kontroly 
obce ze dne 1.12.2013
e) zápis kontrolního výbo-
ru z kontroly obce ze dne 
13.9.2013
f) žádost ze dne 20.11.2013 Ma-
teřské školy Biskupice na rozpo-

čet pro rok 2014
g) předložený rozpočet obce na rok 2014 a roz-
počtový výhled obce na roky 2015-2016
24/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 24/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce

GULÁŠ
V sobotu 7. 12. 2013 se v hospůdce na 
Střelnici konal první ročník soutěže o nej-
lepší Mikulášský guláš. Zúčastnili se jí čty-
ři místní borci, kteří nepodcenili přípravu 
a uvařili opravdu výborné guláše. Všem ku-
chařům děkujeme za statečnost a nezávislé 
porotě za objektivní hodnocení. Dle odbor-

né poroty ve složení Helena Neuerová, Zde-
na Šebková, Eda Jeniš, Jiří Peka a Pavel 
Foret vyhrál s počtem 97 bodů guláš č. 1 – 
Martin Bombera, druhé místo s počtem 78 
bodů guláš č. 4 – Jarda Mlčoch, třetí místo 
s počtem 69 bodů guláš č. 2 – Peťa Pospíšil 
a na čtvrtém místě se umístil s počtem 57 

bodů guláš č. 3 – Milan Foret. 
Výsledková listina ceny publika: 1. Peťa Po-
spíšil, 2. Martin Bombera, 3. Jarda Mlčoch, 
4. Milan Foret
Děkujeme všem soutěžícím, porotcům i ná-
vštěvníkům a těšíme se na další rok! 

AVZO Biskupice
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci lednu: 
Jarmila Knollová
Gratulujeme a přejeme 
spokojenost a pevné zdraví 
v dalších letech.

Vánoční vystoupení
Je již letitou tradicí naší školy, že v období ad-
ventu pořádá pro veřejnost vánoční vystoupe-
ní svých žáků. Jeho součástí bývá i prodejní 
výstava prací, vytvořených během vánočních 
dílen. Letos pak byli žáci obzvláště snaživí. 
K vidění byly rozmanité dárečky a vánoční 
dekorace, vytvořené z papíru, látky, keramiky 
či přírodních materiálů. Nechybělo ani spe-
ciální vánoční číslo našeho školního časopisu 
Chorňáček.
Vraťme se ale k vystoupení. Na úvod se nám 
představily děti z mateřské školky se svým 
tanečním vystoupením. Tanečně zahanbit se 
ovšem nenechali ani žáci I. stupně, kteří se-
cvičili společnou aerobikovou choreografii. 
Kaž doročně velmi zdařilé je i vystoupení ta-

nečního kroužku při ZUŠ Jevíčko. A aby pohy-
bu nebylo málo, předvedli se nám také žáci II. 
stupně se sestavami akvabel, zumby v havaj-
ském stylu a hudebně-pohybového vystoupení 
Holek z naší školky. Že vyřeší efektivně všech-
ny problémy, o tom nás opět přesvědčili Pat 
s Matem. Vánoce, to jsou také zajisté pohádky. 
S tou svoji, v podobě Tří veteránů, se před-
stavili žáci 4. a 5. třídy, novodobou Karkulku 
zahrála 9. třída. Velký aplaus sklidily i cvičen-
ky Sokola, které předvedly sestavy na koberci 
a kladině. Pěkně zarecitovat a navodit před-
vánoční čas nám postupně přišla 1.-3. třída.
Děkujeme za vaši hojnou účast a těšíme se na 
setkání v příštím roce.

ZŠ a MŠ Chornice

Zpráva o tvořivém dopoledni s Ekocentrem Renata
Spolupráce s Ekocentrem Renata pokračuje 
i v letošním školním roce. V rámci projektu Ře-
meslo má zlaté dno proběhlo na naší škole ně-
kolik zajímavých, vánočně laděných programů. 
Děti se už na jejich nápadité programy  velmi 
těšily a jejich tvůrčí  invence při samotné práci 
to jen dokazovala.
Na I. Stupni se děti rozdělily podle věku do 
dvou pracovních skupin.Po ukončení činnosti se 
zase prostřídaly, takže všechny si užily obojí zá-
bavné práce.
Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční svátky, na-
bídli mladí lektoři dětem výrobu dvou výrobků, 
které mohou uplatnit jako dárek pod stromeček 
či jako vkusnou vánoční dekoraci.
První skupinka se věnovala odlévání barevných 
svíček a výrobě voskových voňavých svíček. Ka-

ždá z nich měla své osobité kouzlo.Typická vá-
noční vůně voskových svíček podtrhovala vánoč-
ní ladění celého dopoledne, kdy další skupinka 
vytvářela vlněné andělíčky.
Děti ocenily, že si výrobky mohly ponechat a ob-
darovat jimi své blízké a také celý průběh akce 
hodnotily jako velmi zdařilý a povedený.
Žáci II. stupně si vedle rukodělných prací, při 
kterých tvořili vánoční cukroví bez „éček“, vy-
zkoušeli také lanové aktivity v tělocvičně, které 
se setkaly s velkým nadšením. Spolupráce s eko-
centrem bude pokračovat i na jaře, tentokrát při 
vytvoření bylinkové spirály a hmyzího hotelu.
Děkujeme tímto také lektorům za jejich kama-
rádský přístup k dětem a pěkné inspirující ná-
měty pro nás všechny.
Mgr. Milena Truhlářová a Mgr. Alena Továrková

Výstavba kanalizace
Začátkem roku se opět rozběhnou práce na vý-
stavbě nové čistírny odpadních vod a splaškové 
kanalizace. Realizační stavební firma, ukončila 
před svátky výkopové práce v ulici Na Písku, 
kde se bude dál  se stavbou pokračovat. Pro 
tuto část obce jsou již zpracovány podrobné pří-
pojkové listy k jednotlivým domácnostem. Nově 
se budou přípojkové listy zpracovávat pro do-
mácnosti v ulici Mlýnské a podstatné části uli-
ce Biskupické. Přípojkové listy zpracovává pro-
jekční kancelář Atelier Šumperk, v zastoupení 
Ing. Juránkové a Mgr. Juránka. Tito projektanti 
budou navštěvovat domácnosti výše uvedených  
ulic a navrhovat nejschůdnější technické řešení 
pro umístění kanalizační přípojky. Žádáme vás 
proto o spolupráci a poskytnutí požadovaných 
údajů projektantům. Jednotlivé přípojkové listy 
hradí obec, která bude přispívat i na realiza-
ci jednotlivých přípojek, vedených po soukro-
mých pozemcích, částkou 200,- Kč za 1 běžný 
metr (na nákup materiálu). Po veřejných po-
zemcích hradí přípojky obec v plném rozsahu.
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CHORNICKÉ BÁL
Obec Chornice zve srdečně všechny na IV. CHORNICKÉ BÁL, 
který se uskuteční v sobotu 1. února v místním kulturním domě.  
K tanci a poslechu v moderním i klasickém rytmu zahraje kapela 
MIX Boskovice. Hostem večera bude zpěvák 
Láďa Kerndl, který také zazpívá něco ze 
svého repertoáru.  Vstupné je za 200,- 
Kč s večeří a místenkou, za 80,- Kč bez 
večeře a místenky. Počet vstupenek je 
omezen. Připraveno bude bohaté občers-
tvení, hodnotná tombola a ještě nějaké 
překvapení. Vstupenky můžete zakou-
pit v kanceláři obecního úřadu nebo 
objednat na tel: 461 327 807. Zaháje-
ní akce je ve 20,00 hodin.

JÓGA
v kulturním domě v Chornicích
každý čtvrtek od 9. 1. 2014

NOVĚ od 18:00 hodin.

PŘEDVÁNOČNÍ ROCKOVÁNÍ

 
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
   

DS Teatrum Velké Opatovice uvede 
komedii ze současnosti 
KDOPAK  TO  ZVONÍ? 
Představení se uskuteční v neděli  
26. ledna v místním kulturním domě. 
Zahájení je v 17,00 hodin. 
Vstupné je 50 Kč, děti do 15-ti let 25 Kč 

 

POZVÁNKA  

Vážení  přátelé,    

Tělovýchovná  jednota  Sokol  Chornice  si  Vás  dovoluje  pozvat  na    

     
KDY:  24.  LEDNA  2014  V  18.00  

KDE:  ZASEDACÍ  MÍSTNOST  KULTURNÍHO  DOMU  V  CHORNICÍCH  

    PROGRAM:  

 Zahájení  

 Zhodnocení  za  rok  2013  

 Volba  členů  výboru  

 Plán  na  rok  2014  

 Diskuze  a  náměty  pro  další  činnost  

 Volná  zábava,  občerstvení  

  Těšíme  se  na  Vás.                       Za  TJ  Sokol  Chornice  Zdeněk  Štefl,  předseda    

TJ  SOKOL  CHORNICE  VE  SPOLUPRÁCI  S  OBCÍ  CHORNICE  POŘÁDÁ    

  

  

KDY:  sobota  25.  ledna  2014  od  13.00  hod.      

KDE:  Kulturní  dům  v  Chornicích  
            KATEGORIE  I.  -‐  DO  18  LET                                                                    KATEGORIE  II.  -‐  DO  99  LET  

              PREZENCE  HRÁČŮ:  13.00                                                                        ZAČÁTEK  TURNAJE:  13.30  

  

Přihlášky  posílejte  na:  info@tjsokolchornice.cz,  nebo  vyplňte  registrační  formulář    

na:  www.tjsokolchornice.cz,  nebo  volejte  na  tel: 775  782  200.  

Ve  výjimečných  případech  je  účast  možná  i  bez  předchozí  registrace.  

S  SEBOU:  SPORTOVNÍ  OBUV  A  SPORTOVNÍHO  DUCHA  

Občerstvení  zajištěno.                                                                  Informace  najdete  také  na:  www.  tjsokolchornice.cz  

Základní  umělecká  škola  Jevíčko    

                                                                                                                                             

                                                  a  obec  Chornice  
  

                                              zve  všechny  příznivce  hudby  a  tance  
                                                                                na  

  

                                                                                                                 
  

        VYSTOUPENÍ  ŽÁKŮ  ZUŠ  JEVÍČKO    
        „CHORNICKÝCH  TALENTŮ“  

  

                    
                                      Pátek  17.  ledna  2014  

                                      v  18:00  hodin,  
                      Kulturní  dům  Chornice  

  
 
 
 

  
Úč inkují: 
 

- žáci hudebního oboru 
- žáci tanečního oboru  
- mažoretky „Ze Zámečku do světa“ 

--- vstupné dobrovolné --- 

Tři dny před Vánocemi, jsme pro příznivce řízné kytarové muziky, 
připravili v pořadí už druhý ročník vystoupení rockových kapel pod 
názvem Předvánoční rockování. Na jevišti se vystřídaly tři výborné 
revivalové kapely Nerakain – AC/DC – Metallica, které podaly špičko-
vý výkon. Největší ohlas přítomných posluchačů sklidila skupina AC/
DC (viz. foto), která si v ničem nezadala se svým australským vzorem. 
Bylo to velmi dobře zvládnuté nejenom po stránce hudební, ale i cho-
reografické. Předve-
dená show těchto 
muzikantů, by si jistě 
u nás zasloužila něja-
kou reprízu. Tak snad 
se za rok opět shledá-
me. 
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Obec Jaroměřice

Výstava Betlémů od 12. do 20. prosince 2013
V závěru roku patří výstavní síň Centra života 
a podnikání  v Jaroměřicích nejrozmanitějšímu vý-
tvarnému zpracování významné biblické události 
– narození Ježíška v městě Betlémě. 
Atmosféra je nápadným kontrastem venkovního 
a domácího předvánočního spěchu, neboť zde tiše 
znějí koledy a nenápadně svítí světla na stromeč-
ku.
Čtenáři, kteří si přijdou do knihovny připravit zá-
soby čtiva na svátky, obdivují šikovnost zručných 
řemeslníků a výtvarníků. Děti ze školy a školky si 
v posledním předvánočním týdnu zpestří vyučová-
ní prohlídkou téměř třiceti Betlémů, zhotovených 
různými technikami. Společně si poslechnou čte-
ný příběh z Bible pro děti o narození Ježíška a po 
vzájemném přání radostných Vánoc si zazpívají 
známou koledu.
Nejvíce soustředěná návštěvnost dospělých byla 
po ukončení nadačního koncertu v kostele Všech 
Svatých, kdy se vánoční písně rozezněly v podání 
pěveckého sboru FERMÁTA z Moravské Třebové 
v neděli 22.12.2013. Umocnění krásného zážitku 
byla snad i návštěva výstavní síně. Letos poprvé 
a s úspěchem byly Betlémy v Jaroměřicích zpří-
stupněny i o vánočních svátcích 25. a 26.12.
Všechna tato setkání mají zvláštní tajemnou ná-
ladu....
Velkou zásluhu na zajištění dovozu exponátů má 
pan Ladislav Sekanina. Přemístil do Jaroměřic 

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci lednu  
se životního  
jubilea dožívají:
Zacharová Olga
Hotařová Albína
Petrželková Růžena
Vystavěl Karel
Podlezlová Ludmila
Smékalová Libuše
Přidalová Leontina
K významným narozeninám všem oslavencům 
přejeme pevné zdraví a osobní spokojenost.

předem objednané keramické, papírové, z vizovic-
kého těsta vytvořené, pletené i dřevěné Betlémy 
ze svitavského muzea; Betlém, vyřezaný  z lipo-
vého dřeva z Malého Hradiska; skládací dřevěný 
Betlém  z Letovic a jemné Betlémy z paličkované 
krajky z Mohelnice. Další díla z kukuřičného šustí, 
z perníku, malované na hedvábí, háčkované, vyře-
závané z papíru byly další součástí krásné výstavy. 
Přírodní materiály k doaranžování pomohli zajis-
tit pracovníci z lesního statku paní Uhlířové a ze 
zahradnictví pana Chlupa. Vkusně je zpracovala 
paní Milada Hlaváčová.
Zajištění přípravy výstavy s dalšími mnoha nejme-
novanými je v předvánočním čase náročné a všem 
patří poděkování. Výsledek společné práce vždy 
stojí za to. 

www.jaromerice.cz

Adventní Praha 
byla zvolena jako cíl zájezdu v sobotu 14.12.2013. 
Po předešlých předvánočních zájezdech do Víd-
ně, Bratislavy a Brna jsme naše hlavní město 
nemohli nezhlédnout. Samozřejmě bez našeho 
věrného průvodce pana Jana Valíčka bychom se 
nikam nevydali. Letos nás na jaře provedl po 
Drážďanech, v létě po Telči a Třeboni a doufej-
me, že s radostí nám přiblížil i adventní Prahu. 
Cestou nás seznámil se všemi důležitými místy 
Královské cesty, které bychom měli vidět. Pro-
hlídku naplánoval tak, abychom se vyhnuli ve-
černimu přeplněnému Staroměstskému náměs-
tí. To jsme navštívili hned dopoledne a prošli 
jsme si v pohodě pražský adventní jarmark. Ces-
tou po historickém centru jsme se pozastavili 
u mnoha zajímavých budov, kde nás průvodce 
upozorňoval i na detaily, kterých bychom si za-
jisté ani nevšimli. V individuálním čase si mohl 
každý zvolit návštěvu výstavy, kostelů, či jen 
tak si zajít na pražskou kávu....Zavečer jsme se 
všichni ukázněně sešli na vánočně naladěném 
Václavském náměstí.
Obavy z přelidněné Prahy se rozptýlily. Při zpá-
teční cestě jsme vše kladně zhodnotili a pláno-
vali, jak budeme doma pokračovat ve vánočních 
přípravách s příjemnými vzpomínkami. 
Darované podkovičky pro štěstí panu Valíčko-
vi a panu řidíči Matochovi jsou symbolem vel-
kého poděkování za všechny společné vydařené 
zájezdy.

Adventní jarmark
v sobotu 30. listopadu 2013 se uskutečnil po de-
sáté. Hned v roce 2004, kdy bylo v září zprovozně-
no Centrum života a podnikání,byli pozváni první 
prodejci a řemeslníci do tehdy ještě neotopné vý-
stavní síně. Někteří z nich jezdí do Jaroměřic pra-
videlně doposud. S malými obměnami se setkávají 
prodejci dnes již ve všech prostorách CŽP, aby po-
mohli svou nabídkou zboží vytvořit začínající ad-
ventní atmosféru.
Členky Sboru pro občanské záležitosti vždy vánoč-
ně vyzdobí celou „Dvoustovku“, hostům nabídnou 
punč pro zahřátí a dobroty ze zabíjačky.
Kupní síla nebyla  letos příliš výrazná, ale atmosfé-
ra jaroměřického adventního jarmarku je tradičně 
příjemná.

Vážení spoluobčané, 
chataři, chalupáři a Vy všichni, kteří do Jaro-
měřic zajíždíte a rádi trávíte volný čas v naší 
krásné obci!
Přeji Vám i Vašim blízkým do nastávající-
ho nového roku 2014 hodně pevného zdra-
ví, štěstí a spokojenosti jak v osobním tak 
i v pracovním životě.

Rostislav Grulich, starosta 

Den dětské knihy 2013 
v Jaroměřicích

Ač je DDK vyhlášen na den 1.12., v jaroměřické 
knihovně k tomuto svátku bylo připraveno několik 
akcí, podporujících dětskou knihu a čtenářství.
Děti z družiny navštívily společně knihovnu v úterý 3. 
12. Prohlédly si výstavku knih s adventní a vánoční 
tématikou a  poslechly si biblický příběh o Sv. Miku-
láši a tradicích. Návštěva měla ještě jeden důvod. Při-
šly si pro odměnu z hodonínské knihovny za 3. mís-
to ve výtvarné soutěži „Moje abeceda“. Vyhodnocení 
se, bohužel, nemohla zúčastnit paní Mirka Buryšková, 
pod jejímž vedením děti enkaustikou abecedu tvořily. 
Z Hodonína poštou přišel nejen krásný diplom, ale ba-
lík malých drobností, z nichž měly děti velkou radost. 
I starší čtenáři byli úspěšní a získali ocenění za zdaři-
lá písmena, žáci ZŠ Jaroměřice - Dan Vávra 2. místo 
a Jana Šobáňová 3. místo,
Renata Štaffová, studentka Gymnázia Mor. Třebová, 
1. místo za náročně vypracovanou abecedu. Tito byli 
odměněni individuálně. 

Mikulášsko-čertovské půjčování je již také v knihov-
ně tradiční. Páteční půjčovní odpoledne 6.12. se to 
dětmi jen hemžilo. Mikuláš  naslouchal, zdali děti 
umějí říkanky, anděl mu pak pomáhal rozdělovat na-
dílku, kterou i tentokrát pomohli zajistit sponzoři S-
-cart, Moravec- pekárny a OÚ Jaroměřice. Za dárečky 
děti poděkovaly a sponzozům se k poděkování knihov-
na připojuje.
Čtenáře, kteří dlouho nevracejí výpůjčky, rádi čerti vy-
nášeli v pytli ven za velkého povyku. 
Některé děti si hned vybarvily darovanou omalovánku, 
aby vyzdobily nástěnku. 
Doprovázející rodiče měli možnost vybrat si z nabídky 
Levných knih případný dárek pod stromeček.

Součástí nadílky bylo i pozvání na pohádku O Šíp-
kové Růžence, kterou zahrál ochotnický soubor Ro-
dinného centra z Velkých Opatovic ve Volnočasovém 
areálu v neděli 8.12. 2013.
Pohádka se dětem velmi líbila, s herci dobře a vhod-
ně spolupracovaly a odměnily je dlouhým potleskem.

V průběhu týdne vyplňovali čtenáři nebo jejich rodiče 
slosovatelné anketní lístky, kde uvedly svou nejob-
líbenější knihu, nejlepší akci, pořádanou pro děti, či 
událost, kterou by si přály uskutečnit.
Počet vyplněných lístků dosáhl padesátky. Oblíbenost 
knižních titulů se shodovala s nejfrekventovanější-
mi výpůjčkami, z oblíbených akcí boduje Pohádkový 
les a Noc s Andersenem. Z akcí které by si děti přá-
ly uskutečnit se objevil dokonce vícekrát „Pyžamový 
den“, což je inspirativní námět, který stojí za uvážení. 
Po ukončení nedělní pohádky vylosovala Šípková Rů-
ženka šťastných 5 výherců, kteří byli odměněni.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2014
Začíná Nový rok 2014. Přejeme všem občanům 
i hostům Jaroměřic mimo zdraví
a pohodu také zájem o společenské dění v obci. 
Věřme, že si každý  z Vás  
v průběhu roku najde alespoň něco z připravova-
ných programů k Vaší spokojenosti.
4.1. sobota, 9.00 hodin, výstavní síň Centra života 
a podnikání ( VS )
Kurz patchworku s Renatou Edlmanovou, noví 
zájemci o tuto techniku budou vítáni
5.1. neděle, 9.00 – 18.00 hodin, VS 
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou, noví 
zájemci o tuto techniku budou vítáni
6.1. - 17.1., v době provozu knihovny, VS
Vesmírný domov pro děti, výstava, propůjčená 
z Lidové hvězdárny Prostějov
27.1. -  28.2., v době provozu knihovny, VS

Zvířata v přírodě, fotografie Jana Hlaváče 
25.1. sobota, 16.00 hodin, VS
Meditace s ezoterikem Broňou, další z oblíbe-
ných setkání, vstupné 300,- Kč
karimatku, popř. deku s sebou

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP
Pondělky 16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou  Dis. Petrou Ha-
nouskovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v or-
dinaci nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 

síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. 
Slavíčkovou ve výst.síni CŽP
Čtvrtky od 18.00 h

Případné změny budou oznámeny.
Kontakty Obecní knihovna 546 604 183, 461 325 
300, 776 552 246
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.
cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz
Zprávy z předešlého měsíce, které se „nevešly“ do 
zpravodaje, jsou zařazeny na uvedeném webu

Upozorňujeme, že dětský lékař MUDr. Hájek již 
nebude od 1.1.2014 v Jaroměřicích ordinovat

skou školou  Jaroměřice
11. soubor směrnic a vnitřních předpisů Základní 

školy a mateřské školy Jaroměřice předložený ře-
ditelem školy dle zápisu

12. Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 
1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstra-
ňování komunálních odpadů 

13. Smlouvu č. 12135474 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí ve výši 
Kč 231 941,70 na spolufinancování akce „Sběrný 
dvůr“

14. Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě na bytové pro-
story uzavřené s panem Milanem Trávníčkem

15. finanční příspěvek ve výši 2 800 Kč na lyžařský 
výcvikový kurz pro Základní školu dle zápisu

16. finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč pro středisko 
sociálních služeb Salvia Svitavy dle zápisu

17. finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč pro Charitu 
Moravská Třebová dle zápisu

39. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 18. 12. 2013
18. cenovou kalkulaci na případnou výměnu techno-

logie kotelny v budově ZŠ dle zápisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
19. zprávu z jednání finančního výboru 
20. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Zá-

kladní škole a mateřské škole Jaroměřice
21. návrh rozpočtu Svazku skupinového vodovodu 

Malá Haná pro rok 2014
22. dopis firmy FORESTER SERVIS s.r.o ve věci 

údržby ochranného pásma vedení přenosové sou-
stavy 400 kV dle zápisu

23. informace starosty obce ve věci údržby veřejné 
zeleně 

24. žádost pana Otto Janečka
Zastupitelstvo obce ukládá:
25. stavební komisi připomínkovat územní plán obce 

Biskupice

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Odjezdy autobus! jsou p"ipraveny podle jízdního "ádu  zve"ejn#ného na internet. stránce www.jizdnirady.cz Zpracováno 3.1.2014 s p!estupem
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovate-

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

ho zasedání
3. hospodaření obce za leden až listopad 2013
4. Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2014
5. Rozpočtový výhled obce Jaroměřice na roky 2015 

– 2019
6. Rozpočtové opatření č. 9 
7. Směrnici č. 1/2013 Spisový řád Obecního úřadu 

Jaroměřice včetně Spisového a skartační  plánu 
Obce Jaroměřice

8. Směrnici  k zabezpečení požadavků na schvalová-
ní účetní závěrky

9. Ing. Vítězslava Antošovského jako předsedu 
k předkládání dokumentů k provedení účetní 
závěrky a zprávy pro schválení účetní závěrky za 
rok 2013

10. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí 
mezi Obcí Jaroměřice a Základní  školou a mateř-
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Prodám cihlový byt 2 + 1 v osobních vlastnictví v Jevíčku. 
Tel.: 605 757 608.

Stěhování. Tel.: 733 165 144.

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

VYKOUPÍME, CO VÁM ZAVAZÍ NA PŮDĚ
Bazar nejen nábytku Jevíčko

v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)
Otevírací doba: 

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

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

Nabízím k pronájmu prodejnu na ulici Kostelní č. 39 v Jevíčku. Prodejna 
se nachází na rohu náměstí . Plocha prodejny je 120 m2 + sklad 40 m2 . Volné 

prostory od ledna 2014 . Cena dohodou . Mobil: 728 128 036 .

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

140 m2, zahrada 87 m2, 3 pokoje, kuchyň, spíž, 
koupelna, WC, hala se schodištěm, průjezd, 2 x sklep. 

Informace na tel. č. 607 814 619.

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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