
Vážení spoluobčané,
slovo starosty bývá většinou před koncem 
roku. Nastaly však události, kdy se blíží jiný 
konec. Před létem roku 2006 u mě doma na 
Barvířské ulici č. p. 113 zazvonili dva pánové. 
V té době to ještě nebyli ti pravověrní kama-
rádi, ale přišli s dotazem, zda bych se odvážil 
vstoupit do komunální politiky, ale pozor, jako 
lídr jejich sdružení. Odpověď nepadla hned. 
Nějaký čas jsem si nechal na rozmyšlenou. 
Jde o určitou zkoušku, o určitého Bobříka 
odvahy. Řekl jsem ano. Začali jsme formovat 
kandidátku, volební program, mítinky a vše, 
co ke komunálním volbám patří. Výsledek 
byl ten, že jsme získali 7 mandátů z patnácti-
členného zastupitelstva a díky jednomu hla-
su jsme byli schopni postavit starostu, dva 
neuvolněné místostarosty a jednobarevnou 
radu. Neříkám, že to byl ten správný model, 
ale výsledek voleb letošních je obrovským oce-
něním práce za uplynulých 8 roků. Velice si 
vážím těch, kteří s námi nesdíleli stejné pro-
gramové cíle a jejich plnění a pro dosažení 
vlastních představ si založili nové strany. 
Pro volební období 2010–2014 jsme změni-
li systém ve vedení města. Za určitých okol-
ností bylo vytvořeno nové místo uvolněné-
ho místostarosty, na kterého přešly některé 
kompetence starosty a některé pracovní nápl-
ně úředníků. Po analýze současných událos-
tí musím konstatovat, že je to stejná situace 
jako v roce 2006, kdy místostarostka získala 
více hlasů jako starosta. Při letošních volbách 
to tak samozřejmě nebylo, ale pozor, výsledek 
je stejný.
Předvolební formování sdružení NAŠE JE-
VÍČKO provázely určité rozpaky. Byl při 
něm cítit jistý nesoulad mezi funkcí starosty 
a místostarosty. Nicméně seskupení se tvá-
řilo jako podporující svého lídra a doplněno 
o nové tváře opět postavilo 15 členů do dal-
ších komunálních voleb. Na několika sezení, 
kde se tvořila předvolební strategie a voleb-
ní program, se velice angažoval místostaros-
ta a aktivně spoludotvářel vizi našeho sesku-
pení. Po drobných úpravách na kandidátní 
listině jsme v sobotním podvečeru očekáva-
li výsledek hlasování. Zadní Arnoštov – ab-
solutní vítězství. A oba jevíčské okrsky záhy 
také. Celkem osm mandátů z patnáctičlenné-
ho zastupitelstva, to je úspěch! Takové vav-
říny sklízel pan Spáčil po sametové revoluci 
a nyní „my“.

Trochu mě zarazilo, že aktivní organizátor ne-
slyšel na povolební sezení již v sobotu, a tak 
jsme se sešli až v neděli v hotelu Morava. Po-
zor – všech 15. Místo střílení šampaňského 
se však řešily chyby při vyvěšování billboar-
dů, parta stavějící stany, chování k lidem 
a nepřesnost ve vedení knihy jízd „modré-
ho šípu“. Následovala smršť nesouhlasných 
názorů s mandátem pro starostu v počtu 4. 
To zřejmě ovlivnilo všech 15 účastníků seze-
ní a jediným kandidátem na starostu se stal 
Dušan a na místostarostu Mira. Jako třetí 
člen do rady byl zvolen Jarda. Této euforii 
předcházel můj návrh zrušit dva tábory tak-
zvaných milerovců a spáčilovců a začít jednat 
společně, byť v poměru oni 3 (zastoupené 
strany) a my 2, ale vedoucí funkce. Tak jak to 
deklarovala některá seskupení ve svých voleb-
ních programech. Absolutní nesouhlas s tím-
to řešením se nesl našim jednáním, jakože 
My jsme vítězové a My si budeme určovat. 
Vítězové? Již v prvopočátku byl jediný cíl eli-
minovat mou osobu ve vedení města, abych 
zůstal pouze řadovým zastupitelem. 
Čas je běžec neúprosným krokem, a tak bych 
chtěl poděkovat všem občanům našeho měs-
ta, kteří nám v roli voličů dali to největší vy-
znamenání za odvedenou práci za posledních 
8 roků. Podporu jsem cítil osobně a za to 
děkuji. Vedení města by mělo být v souladu 
s přáním voličů. Je momentálně zarážející, že 
nové vedení musí být podpořeno hlasy opozi-
ce! Pro mne osobně je největší životní zkuše-
ností, že člověk si musí velice pečlivě vybírat 
svoje spolupracovníky a kandidáty, jimiž se 
obklopuje.
Pokud bude do čela města zvolen Dušan Pá-
vek, chtěl bych mu popřát hodně úspěchů 
v nelehké práci. A zároveň i to, aby ho jeho 
nejbližší spolupracovníci nepodrazili tak jako 
mě, navzdory většinové podpoře voličů. 
Děkuji za osmiletou spolupráci a občanskou 
podporu

Váš starosta Ing. Roman Müller

Vážení občané, přijďte se podívat na usta-
vující zasedání zastupitelstva Města Jevíč-
ka, které se uskuteční ve středu 5. 11. 
2014 v sálu Hotelu Morava v 18:00 hod., 
kde se s vámi jako bývalý starosta roz-
loučím.
Podpořte nahlas veřejnou volbu hlasování!

Ing. Roman Müller, starosta
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Fotoaktuality

Atletická dráha nám pěkně zarůstá

Nově vysázený strom v Zadním Arnoštově 
přímo pod horním vedením

Rozježděný trávník na Palackého nám.

VZPOMÍNKY, JÁSOT, ZKLAMÁNÍ 
A POĎEKOVÁNÍ
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Víte, že … Ze zpráv jevíčského tisku
Tuto rubriku jsem uváděl před několi-
ka desítkami let. Mnozí, kteří ji četli, 
již zemřeli. Mladší generace toho času 
třeba neměla možnost tisk Jevíčka číst. 
Z toho důvodu budu občas uvádět ně-
které zprávy, které by současné čtenáře 
mohly zajímat.

František Plech

1938 – Hřebečské území by bylo s velkým 
jásotem německého lidu ve dnech 10. a 11. 
října obsazeno německým vojskem.
10. 10. v 8 hodin večer byl obsazen Křenov. 
Štáb se usadil v prázdné faře, protože farář 
P. Alois Pospíšilík již 8. 10. přesídlil do Vel-
kých Opatovic. Obec, muselo opustit i čes-
ké obyvatelstvo.
14. 10. byly Německu do Sudet postoupeny 
sousední Chornice. 
Němečtí „horlivci“ z Vísky téhož dne, či 
předcházejícího dne večer přivezli na křižo-
vatku Víska-Jevíčko-Chornice české knihy, 
obrazy a české věci jim nepohodlné, kde 
vše spálili.
21. 10. ve večerních zprávách státního roz-
hlasu se lidé dovídali, že obce Biskupice, 
Libštejn (Zálesí), Šubířov, Nectava, Březin-
ky, Skřípov, Brodek, Dešná, Lhota, Labuti-
ce a Runářov budou zabrány do Sudet, bez 

ohledu na prvních pět českých obcí.
24. 11. v 6 hodin ráno odešli z Biskupic 
poslední českoslovenští vojáci a téhož dne 
v 10 hodin od Chornic připochodovali poli-
cejní a celní obsazovací oddíly v počtu cca 
80 mužů, jejichž cílem bylo nádvoří zámku. 
Odpoledne potom do Biskupic přijely různé 
německé organizace ze Svitav, Moravské 
Třebové a Křenova, doprovázené dvěmi de-
chovými hudbami, jejichž cílem bylo rovněž 
nádvoří zámku.

1939 – 15. 3. posměšně pokřikovali němeč-
tí policisté na občany „Konec s republikou, 
žádné Československo“ a týden musely vi-
set jejich prapory až zamrzly v troubelích.
1. 9. byli mladí muži z Biskupic odváděni 
na práci do Německa a děvčata „na přeško-
lení“ pracovat k sedlákům… tamtéž. 

1940 – V kruté zimě na stavbě dálnice pra-
covali Židé z Německa. Co zapsal kronikář: 
„K večeru to bodlo u srdce, od Derflíka, 
kde byl „Autobahnlager“, pohyboval se ja-
koby pohřební průvod, teprve když přišli 
blíže, poznali jsme Židy s žlutými hvěz-
dami, dělníky na dálnici. Šli smutně a za 
každý pohled projevovali vděčnost. Chodi-
li do Biskupic k pekaři pro chléb a když 
vběhli vedle do obchodu, dalo se jim, co 
bylo možno…“
Občané toho roku měli velký strach, když 
se v obci objevilo velké auto „arbeitsamtu“ 
z Moravské Třebové a v něm „Dokópilka“ 
a bylo zle. Odvedeno bylo 7 patnáctiletých 
chlapců do skláren ve Friedrichsheimu, 
děvčata do severní části Německa. Každou 
návštěvou byl někdo postižen.

1941 – V polovině června přišel z Dachau 
smutný pozdrav – papírová urna s popelem 
Jaroslava Mlčocha, nar. 1924 mohla být 
pohřbena v tichosti jen s rodinou s účastí 
dvou policistů.

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje každý 1. pátek v měsíci 

– 7. 11. 2014. 

MUDr. Ivana Křížová
NEPŘÍTOMNOST V ORDINACI

05.–07. 11. 2014. 
Akutní případy ošetří  

MUDr. Trčková a MUDr. Šedrlová 
ve svých ordinačních hodinách.
Zdravotní sestra bude po dobu 

nepřítomnosti lékařky v ordinaci pří-
tomna.

Dále neordinuje každý 2. pátek v měsíci 
– 14. 11. 2014. 

MUDr. Jana Trčková
neordinuje každý 3. pátek v měsíci  

– 21. 11. 2014. 

MUDr. Alena Blahová – 
interna

neordinuje každý 3. pátek v měsíci  
– 21. 11. 2014. 

Informace SITA CZ o svozu 
komunálního odpadu pro Jevíčko 

a Odborný léčebný ústav 
Svoz komunálního odpadu se uskuteční v běžném termínu,  

a to v pondělí 17. 11. 2014 (státní svátek).
Nezapomeňte prosím v uvedený den přistavit svozové nádoby, děkujeme. 

operátor SITA CZ

Počátkem listopadu v den pohřbu matky 
Karla Sponera, továrníka v Chornicích – 
byli tam odváděni z nádraží sovětští zajatci 
– živé mrtvoly, Kostelní ulicí do tábora za 
Vískou.
1942 – 13. 2. – tesaři firmy Goldas 
z Moravské Třebové rekvírovali v Biskupi-
cích dva zvony (sv. Josefa z r. 1509 – 140 
kg, sv. Mořic z r. 1858 – 350 kg).

1943 – Na jaře přijela do Biskupic 
z Šumperka komise, aby sdělila hospodářům 
Bedřichu Berkovi č.p. 14, Františku Hrazdi-
rovi č.p. 15 a Vladimíru Koutníkovi č.p. 8, 
z čista jasna, že 13. 5. t.r. v poledne pře-
stávají být majitelé svých usedlostí  a že se 
musejí vystěhovat, nebo pracovat jako ze-
mědělští dělníci u nových majitelů s pod-
mínkou, že musejí dokončit všechny jarní 
práce. S nejnutnějším se vystěhovali do 
obcí v Protektorátě.
Téhož roku byla obec dosidlována vystěho-
valci ze západního Německa s velkým po-
čtem dětí, aby mohla být na zrušeném hos-
tinci p. Arnolda Sekerky č.p. 3, otevřena 
německá obecná škola.

1944 – V únoru byly odvody psů, se kterými 
se museli jejich majitelé s vyplněnými 
kartami dostavit do Chornic. Odvedeni byli 
jen vlčáci, kteří se nebáli střelby.
Velké zlo lidem v Biskupicích působil 
nadlesní Geyer z Březinek, který 
zaměstnával „totálně nasazené“ občany 
Biskupic. Uviděl-li někoho pracovat na poli, 
řval, proč nepracuje v lese, v lese řval na 
lidi kácející stromy, proč nechávají vysoké 
pařezy a když byly na míru, řval, že tam je 
zase „silní dřevo“.
Občané měli rovněž velkou účast na záko-
pových pracích v Polsku. Koho si „amtslei-
ter“ (Kőhler z Mladějova) oblíbil, opakoval 
si zákopové práce několikrát.

František Plech
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání ustavujícího zasedání 
nově zvoleného Zastupitelstva 
města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko v souladu s ustano-
vením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, informuje o konání ustavujícího za-
sedání Zastupitelstva města Jevíčka, svo-
laného dosavadním starostou města Ing. 
Romanem Müllerem v souladu s § 91 
odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: sál Hotelu Morava, Palackého 
nám. 12, Jevíčko

Doba konání: 05. 11. 2014 od 18:00 h
Navržený program:
 1) Složení slibu členů Zastupitelstva města 

Jevíčka
 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3) Schválení programu
 4) Využitelnost dosavadního jednacího řádu
 5) Volba volební a návrhové komise
 6) Schválení volebního řádu pro volbu 

starosty, místostarosty(ů) a členů rady 
města

 7) Volba starosty, místostarosty(ů) a členů 
rady

  a) určení počtu místostarostů
  b)  určení, které funkce budou členové za-

stupitelstva vykonávat jako dlouhodo-
bě uvolnění

  c)  určení způsobu volby starosty, mís-
tostarosty(ů) a členů rady

  d) volba starosty
  e) volba místostarosty(ů)
  f) volba členů rady
 8) Zásady pro stanovení odměn členům za-

stupitelstva města, předsedům a členům 
výborů a komisí 

 9) Diskuse
 10) Usnesení

V Jevíčku dne 27. 10. 2014

Ing. Roman Müller,  
dosavadní starosta města Jevíčka

Usnesení ze 46. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 22. září 2014

46/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Kamil 
Stopka, Dušan Pávek, dipl. um., Ing. Zdeňka 
Jirásková,

b) program zasedání,

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 
2014 č. 5,

d) rekapitulaci akcí obnovy připravovaných 
v rámci městského programu regenerace pa-
mátek v MPZ Jevíčko na rok 2015,

e) výsledek výběrového řízení na akci: 
„Oprava vnitřních omítek a malby, vstup-
ní schodiště bytového domu Třebovská 71, 
Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma Karel Smékal, Eduarda Ušela 
312, 679 63 Velké Opatovice za nabídkovou 
cenu 103.027 Kč bez DPH (118.481,05 Kč 
vč. DPH),

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Karel Smékal, Eduarda Uše-
la 312, 679 63 Velké Opatovice k provede-
ní akce: „Oprava vnitřních omítek a malby, 
vstupní schodiště bytového domu Třebovská 
71, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 103.027 Kč 
bez DPH (118.481,05 Kč vč. DPH),

g) zřízení stipendijního fondu, který se bude 
řídit stipendijním řádem Gymnázia Jevíčko,

h) pořízení nového dopravního automobilu 
pro JSDH Jevíčko včetně nezbytných úprav 
za cenu max. 700.000 Kč vč. DPH podle 
předloženého návrhu financování a cenovou 
nabídku a kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a firmou PROFI AUTO CZ, a. s., Kolo-

vratská 1367, 251 01 Říčany k zakoupení vo-
zidla Fiat Ducato pro potřeby JSDH Jevíčko 
za částku 638.447 Kč vč. DPH, které bude 
dále dovybaveno do výše celkové schválené 
částky,

i) prodej pozemku p. č. 18/5 (17 m²) – za-
hrada v k. ú. Zadní Arnoštov Radku Kum-
merovi, Tomečkova 3, 638 00 Brno za cenu 
35 Kč/m², celkem 595 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + Kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a Radkem Kummerem na prodej po-
zemku p. č. 18/5 v k. ú. Zadní Arnoštov,

j) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
24/11 (1411 m²) – zahrada v k. ú. Zadní Ar-
noštov do spoluvlastnického podílu o veli-
kosti id. 1/2 pro každého z žadatelů Janu 
Chovancovi, Holandská 13, 571 01 Morav-
ská Třebová a Lydii Čermákové, Dimitrovova 
23, 568 02 Svitavy za cenu 35 Kč/m², cel-
kem 49.385 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
+ úhradu vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 6.897 Kč + Kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Janem Chovancem a Lydií 
Čermákovou na prodej pozemku p. č. 24/11 
v k. ú. Zadní Arnoštov,

k) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
5428/2 (64 m²) – ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí Oldřichu Leischnerovi, Des-
ná 51, 570 01 Litomyšl za cenu 35 Kč/m², 
celkem 2.240 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
+ úhradu vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 5.082 Kč + Kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Oldřichem Leischnerem 
na prodej pozemku p. č. 5428/2 v k. ú. Je-
víčko-předměstí,

l) prodej pozemků p. č. st. 620 (16 m²), p. 
č. st. 1347 (99 m²), p. č. st. 815 (102 m²) 

a p. č. st. 1216 (39 m²), vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pozemku p. č. st. 181 (37 m²) 
v k. ú. Jevíčko-město společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za 
cenu 300 Kč/m², celkem 87.900 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč + Kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s. na prodej pozemků p. č. st. 620, p. 
č. st. 1347, p. č. st. 815 a p. č. st. 1216, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pozemku p. č. st. 
181 v k. ú. Jevíčko-město,

46/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupi-
la a Pavlu Konečnou,

46/3  Zastupitelstvo b e r e  n a  v ě dom í :

a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko,

b) zápisy o výsledcích kontrol provedených 
členy kontrolního výboru s vyjádřením kont-
rolovaného subjektu,

c) výsledek výběrového řízení na akci: „Zpra-
cování projektové dokumentace stavebních 
úprav domu Barvířská 560, Jevíčko“, ve kte-
rém nejvýhodnější nabídku podala Ing. Ma-
rie Zezulová, Barvířská 109, 569 43 Jevíčko 
za nabídkovou cenu 158.500 Kč (není plátce 
DPH),

d) návrh na vydání územního plánu Jevíčko 
(dále ÚP) zpracovaný pořizovatelem v soula-
du s ustanovením § 54 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále stavební zákon),

e) vyhodnocení výsledků projednání ÚP Je-
víčko s určeným zastupitelem v souladu 
s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zá-
kona,
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ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení ze 100. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 8. září 2014

1/100 Rada schvaluje uhrazení jednorázo-
vého poplatku OSA za koncert Jiřího Zony-
gy a skupiny Větry z jihu ve výši 577 Kč vč. 
DPH,

2/100 Rada schvaluje pronájem areálu 
„Panského dvora“ za budovou ZŠ Jevíčko za 
účelem uskutečnění předvolebního setkání 
s občany v rámci blížících se komunálních 
voleb pro sdružení „Město lidem, lidé měs-
tu“ za částku 500 Kč,

Usnesení ze 101. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 29. září 2014

1/101 Rada uděluje souhlas s umístěním 
komunikačního vedení společnosti O2 Czech 
Republic, a. s., do chodníku v majetkové 
správě města Jevíčko, který je umístěn na 
pozemku p. č. 107/1 – silnice v k. ú. Jevíč-
ko-město a schvaluje smlouvu o umístění ve-
řejné komunikační sítě mezi Městem Jevíčko 
a O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4,

2/101 Rada schvaluje využití bezpečnostní 
služby společnosti ARAGON Security, s. r. o. 
v prostorách Odborného léčebného ústavu 
dle zápisu,

3/101 Rada pověřuje IT zajištěním ceno-
vých nabídek na výrobu směrových ukazate-
lů s nápisem LÉČEBNA,

4/101 Rada schvaluje ZŠ Jevíčko výjim-
ku z nejvyššího počtu žáků ve skupině 
při výuce anglického jazyka na školní rok 
2014/2015,

5/101 Rada pověřuje IT provedením míst-
ního šetření za účelem zjištění stavu štítové 

3/100 Rada schvaluje pronájem sálu 
v budově Synagogy za účelem uskutečnění 
předvolebního setkání s občany v rámci blí-
žících se komunálních voleb pro sdružení 
„SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO“ za částku 
500 Kč,

4/100 Rada ruší bod usnesení RM č. 3/99 
ze dne 25. 8. 2014,

5/100 Rada schvaluje bezúplatný proná-
jem budovy Zámečku k uspořádání akce: 
„Burza dětského oblečení a sportovních po-
třeb“, která se uskuteční ve dnech 24. – 26. 
9. 2014,

6/100 Rada schvaluje vyslání členů JSDH 

Jevíčko na specializační kurzy dle předlože-
ného plánu,

7/100 Rada schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1751/15 – ostatní plocha v k. 
ú. Jevíčko-předměstí, 

8/100 Rada pověřuje IT prověřením rekla-
mace povrchu komunikace v ul. Mackerleho 
a zpracováním přehledu záručních dob pro 
jednotlivé investiční akce z důvodu uplatňo-
vání případných reklamací.

  Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

zdi RD č. p. 287 na ul. Okružní I,

6/101 Rada schvaluje přidělení bytů na zá-
kladě doporučení bytové a sociální komise 
uvedeným žadatelům dle zápisu,

7/101 Rada schvaluje prodejní cenu knihy 
Muřinoh a Krchomilka na částku 250 Kč vč. 
DPH,

8/101 Rada schvaluje pronájem nebytové-
ho prostoru ve II. NP domu Jevíčko, Kostel-
ní 41 společnosti NETVOIP, s. r. o. za cenu 
12.024 Kč/rok s měsíční platbou ve výši 
1.002 Kč a smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a společností NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, 
Jevíčko na dobu neurčitou,

9/101 Rada schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor pro Gymnázium Jevíčko na po-
zemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-město za 
částku 190 Kč/m²/rok s účinností od 1. 10. 
2014,

10/101 Rada schvaluje CN firmy Vodoinsta-
latérství-Topenářství Miroslav Tříska, Růžová 
91, Jevíčko na výměnu závěsného plynové-
ho kotle LUNA 3 Komfort Fi v bytě č. 9 na 
ul. K. Čapka 782 za částku 31.658 Kč (není 
plátce DPH) s úhradou z rozpočtu PBH měs-
ta Jevíčka,

11/101 Rada schvaluje obeslání pěti firem 
na akci „Úprava bytové jednotky ve 2. NP, 
Kobližná 125, Jevíčko“ a stanovení komise 
pro hodnocení a otvírání obálek dle zápi-
su,

12/101 Rada schvaluje vyřazení videoka-
mery National M7 z majetku PBH města 
Jevíčka,

13/101 Rada schvaluje náklady na akce Ma-
lohanácký harmonikář do 50.000 Kč a Fes-
tival mládežnických dechových orchestrů do 
50.000 Kč,

14/101 Rada schvaluje provozní dotaci pro 
ZUŠ Jevíčko (příspěvek na provoz) ve výši 
13.380 Kč na pokrytí nájemného hrazeného 
Gymnáziu Jevíčko za pronájem učeben v je-
jich budově,

15/101 Rada schvaluje ponechání reklamní-
ho poutače na Výlov rybníka v Cetkovicích, 
který je umístěn na billboardu města Jevíčko 
pro společnost LESCUS Cetkovice s podmín-
kou finanční nebo jiné kompenzace.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta     místostarosta

f) informaci Ing. Ivo Junka a zástupce spo-
lečnosti DOMOVO, s. r. o., Slezská 204/69, 
130 00 Praha 3 o možném komplexním řešení 
zástavby ulic Nerudova a K. Čapka k vytvoře-
ní obytné zástavby v západní části Jevíčka na 
částech pozemkových parcel p. č. 538/22 a p. 
č. 538/23 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

46/4  Zastupitelstvo   
k o n s t a t u j e   o v ě ř e n í : 

a) ve smyslu s ustanovením § 54 odst. 2 
stavebního zákona, že návrh ÚP Jevíčko 

není v rozporu s politikou územního rozvo-
je, s územně plánovací dokumentací vyda-
nou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu,

46/5  Zastupitelstvo   v y d á v á :

a) ÚP Jevíčko formou opatření obecné po-
vahy č. 1/2014 v souladu s ustanovením 
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, za použi-
tí § 43 odst. 4 stavebního zákona a v sou-
ladu s ustanovením § 171-173 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád ve znění pozděj-
ších předpisů,

46/6  Zastupitelstvo   u k l á d á :

a) starostovi obce zveřejnit oznámení o vy-
dání ÚP Jevíčko vyvěšením na úřední desce 
v souladu s ustanovením § 173 správního 
řádu.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta     místostarosta
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Angliáda – další úspěšná soutěž na gymnáziu
Mezi soutěže pořádané Gymnáziem Jevíčko 
pro žáky okolních základních škol se letos 15. 
října 2014 zařadila další nová. Název Angliáda 
napovídá, jakého předmětu se týkala a nutno 
říci, že hned poprvé vzbudila velký ohlas. Na 
gymnázium se sjelo 133 žáků 8. a 9. tříd 13 
základních škol ze širokého okolí. 
Soutěžili v četbě a poslechu textu s porozu-
měním, ale také měli možnost se seznámit 
se i s tím, co Gymnázium Jevíčko může na-
bídnout svým budoucím studentům. Vítězem 
Angliády se stal Petr Hloušek ze ZŠ Morav-

ská Třebová, Palackého. Tato škola se ukázala 
jako nejlepší i mezi družstvy.
Na uspořádání soutěže Gymnázium Jevíčko 
spolupracovalo s Bridge Publishing House, 
Oxford University Press Olomouc a ILC Brno. 
Kompletní výsledková listina a fotografie jsou 
dostupné na www.gymjev.cz. Soutěž o nejlep-
šího mladého angličtináře se ukázala po všech 
stránkách jako velmi přínosná, za což patří 
poděkování organizátorům z kabinetu anglic-
kého jazyka.

Michael Jordán, 6. S

Angliáda 2014
Ve středu 15. října 2014 uspořádal kabi-
net anglického jazyka Gymnázia Jevíčko 
ve spolupráci s Bridge Publishing Hou-
se, Oxford University Press Olomouc 
a ILC Brno soutěž o nejlepšího mladé-
ho angličtináře s názvem Angliáda 2014. 
Akce byla určena pro žáky 8. a 9. tříd 
základních škol regionu Malá Haná.  Po-
řadatelé byli mile překvapeni ohromným 
zájmem  – do soutěže se zapojilo 133 
žáků z celkem 13 škol. Účastníci absol-
vovali test anglického jazyka na úrovni 
A2 skládající se ze dvou částí – poslechu 
s porozuměním a četby s porozuměním. 
Po vyhodnocení testu a sečtení výsled-
ků byli nejlepší žáci odměněni hodnot-
nými cenami od partnerů soutěže, každý 
účastník si ale odnesl drobnou pozor-
nost a velice cenné zkušenosti.  Vítězem 
se stal Petr Hloušek ze ZŠ Moravská 
Třebová, Palackého před Lenkou Střížo-
vou ze ZŠ Boskovice, Slovákova a Dani-
elem Murínem ze ZŠ Boskovice, Sušilo-
va. Mezi základními školami zvítězila ZŠ 
Moravská Třebová, Palackého.

Mateřská škola
Zdravá pětka
V pondělí 20. 10. a ve čtvrtek 23. 10. absol-
vovaly naše děti vzdělávací program Zdravá 
pětka zaměřený na zdravou výživu. 
Nejdříve se děti seznámily s rodinou Zdravé 
pětky a pak musely nakrmit „Hranolkáče“ 
a „Jahodníka“ zdravými a nezdravými po-
travinami. Po té byly rozděleny do skupin 
a chystaly celodenní vhodné pokrmy. Na zá-
věr si děti ze zeleniny a ovoce sami připra-
vily na talířek pochoutku, kterou hravě na-
zdobily. 
Celým programem nás doprovázely písničky, 

při kterých si děti protáhly svá tělíčka. Za 
snahu dostaly jako dárek toto CD.

Putování za jablíčkem
Středeční podzimní odpoledne jsme si v naší 
MŠ zpříjemnili netradiční akcí s názvem Pu-
tování za jablíčkem. Děti se formou různoro-
dých úkolů seznamovaly s vývojem jablíčka. 
Cesta začínala u jadérka, pak vyrostl strome-
ček, na něm květy, které se proměnily v chut-
ná jablíčka.
Celou akcí se prolínala soutěž o nejchutnější 
„Jablečný mls“, který někteří rodiče s dětmi 

připravili.  Jablečných výrobků bylo celkem 
11. První místo získala rodina Košťálová, na 
druhém místě se umístila rodina Štindlová 
a třetí místo patřilo rodině Klíčové.
Děkujeme za napečené výrobky, které nám 

všem moc chutnaly. Vě-
říme, že si tuto akci 
všichni pohodově užili.

Žije s námi!
Na zahradě naší MŠ se 
ubytoval zajíček, kterého 
děti neustále z okna po-
zorují. Jelikož je s námi 
už od jara, považujeme 
ho za našeho. Děti mu 
chodí dávat mrkvičku, 
kukuřici, zrní a pozoru-
jí, jak se chová a staví si 
pelíšek. V zimě mu za-
hradu rádi propůjčíme, 
ale na jaře se o ni musí 
s námi podělit. 
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Gymnázium ve zlínské ZOO Lešná!
Ve středu 24. září zaplnili studenti Gymnázia 
Jevíčko dva autobusy a vydali se na cestu do 
více než 100 kilometrů vzdálené ZOO Zlín. 
Všichni jsme se těšili, protože nám paní pro-
fesorka Jirásková zajistila prohlídku s průvod-
cem. Za ZOO se na organizaci exkurze podí-
lel jevíčský rodák a absolvent gymnázia pan 
František Hladil, který zde zastává post ku-
rátora ptáků. 
Cesta nám docela rychle uběhla a už jsme byli 
před bránou do ZOO. Shromáždili jsme před 
pokladnami a mohli jsme si vybrat, jestli pů-
jdeme na trasu s průvodcem, nebo se vydá-
me objevovat zvířecí druhy sami. Většina zvo-
lila lákavou nabídku prohlídky s průvodcem 
a naše první zastávka byla u žiraf. Celý výklad 
pana průvodce byl proložen otázkami na nás 
k danému druhu, zajímavostmi a postřehy. 
Nebyly to jen takové ty informace, kolik zvíře 
váží, měří, ale dozvěděli jsme se spoustu uži-
tečných informací, které jistě využijeme v ho-
dinách biologie. Po komentované prohlídce, 
jež trvala hodinu a končila u slonů, jsme se už 
všichni rozdělili a šli jsme po stopách zvířat, 
která nás nejvíce zajímala. Největším trhákem 
byla pro všechny možnost pohladit si a nakr-
mit rejnoky ve zcela novém pavilonu s názvem 
Zátoka rejnoků, otevřeném 20. září. 
Celou zahradu jsme si bohužel prohlédnout 

nestačili, ale i to co jsme viděli, nám stači-
lo a po občerstvení v restauraci pod zámkem 
Lešná či jiném stánku s občerstvením jsme 
znaveni nasedali do autobusu na zpáteční ces-
tu domů. Tímto bych chtěl moc poděkovat 
profesorům, kteří nás doprovázeli a to paní 
Jiráskové, paní Novákové a panu Wiltschovi. 
A úplně poslední poděkování putuje do Lešné 
panu Hladilovi za skvěle zařízenou prohlíd-
ku zahrady a dar do školy v podobě pštrosí-
ho vejce, za které jsme jako učební pomůcku 
všichni moc vděčni. Snad to nebyla naše po-
slední návštěva, tak brzy na shledanou!

Michael Jordán, 6. S
Autorem fotografie je Mgr. Adam Wiltsch 

Konference (nejen) pro výchovné poradce
Ve středu 22. října 2014 se na Gymnáziu Jevíč-
ko sešli výchovní poradci ze škol Jihomoravské-
ho a Pardubického kraje na konferenci, kterou 
pro ně i laickou a odbornou veřejnost uspořá-
dalo Gymnázium Jevíčko a Univerzita Palacké-
ho v Olomouci.  Tématem konference byly mo-
derní trendy ve výuce.
V úvodu přivítal všechny přítomné ředitel Gym-
názia Jevíčko Mgr. Jiří Janeček spolu se sta-
rostou města Jevíčko Ing. Romanem Müllerem 
a poté následovaly jednotlivé příspěvky před-
nášejících. 
Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel Waldorfské zá-
kladní školy a mateřské školy v Brně, měl při-
pravenou prezentaci, jež se týkala vztahů dítěte 
a vzdělání a dítěte k učiteli. Rovněž referoval 
o vztahu rodičů, školy a dítěte.
Po diskusi vystoupil se svojí před-
náškou RNDr. Dag Hrubý. Pouká-
zal v ní na různé pohledy na vzdě-
lání v kontextu světových dějin.
S metodami práce a hodnocením 
ve waldorfské základní i střední 
škole a jejich významem pro vy-
tváření klíčových kompetencí se-
známil posluchače Mgr. Břetislav 
Kožušník, ředitel Střední odborné 
Waldorfské školy v Ostravě.
Doc. PhDr. Michaela Prášilová, 

Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouc za-
svěceně pohovořila o moderních trendech ve 
výuce coby výzvě nejen pro pedagogické pra-
covníky škol.
Na závěr konference vystoupil pedagog Gymná-
zia Jevíčko RNDr. Lukáš Müller, Ph.D., který 
všem přítomným představil nový čtyřletý stu-
dijní program – Lyceum.
Ze zájmu diskutovat o problematice zmíněné 
v jednotlivých příspěvcích a z kladných ohlasů 
účastníků, kteří ocenili příjemnou, tvůrčí a přá-
telskou atmosféru konference, vyplynulo, že ta-
kovéto vzdělávací akce mají smysl, jsou příno-
sem pro všechny zainteresované. Pevně věříme, 
že příští konference bude stejně úspěšná jako 
ta letošní.

Zprávy z TIC
Jako studentka vysoké školy oboru cestov-
ní ruch, mám povinnou odbornou praxi 
v rozsahu několika týdnů. Jednu z části 
praxe jsem měla možnost vykonávat v je-
víčském Turistickém informačním centru. 
Praxe pro mě byla velmi přínosná, práce 
mě bavila a dokonce jsem dostala i mož-
nost brigády přes letní prázdniny. Díky 
této zkušenosti jsem se mohla zúčastnit 
mezinárodního vzdělávacího semináře 
v Polsku, konaného pod záštitou Asocia-
ce turistických informačních center České 
republiky, jehož členem jevíčské Turistic-
ké informační centrum je. Semináře, který 
se konal 25. září 2014, jsem se zúčastnila 
spolu s paní Schneiderovou. V ranních ho-
dinách jsme se vydaly do České Třebové, 
kde byl sraz s dalšími účastníky seminá-
ře, což byli zástupci informačních center 
Pardubického kraje. Cílem naší cesty bylo 
polské Kladsko, které sousedí s Českou 
republikou a je zde velmi rozšířena spo-
lupráce mezi regiony obou států. V rámci 
naší cesty jsme navštívili celkem čtyři tu-
ristická informační centra Duszniki-Zdrój, 
Polanica-Zdrój, Klodzko, Bystrzyca Klodz-
ka. V posledním zmíněném městě se konal 
i seminář. Jeho cílem bylo podpořit česko-
-polskou spolupráci a cestovní ruch v pol-
ském příhraničí. Seznámili jsme se nejen 
se samosprávou a státní správou v Polsku 
i v České republice, ale také jsme navštívili 
širokou škálu atraktivit ve zmíněných měs-
tech. Musím říct, že jsem velmi ráda za 
systém v ČR, který umožňuje informačním 
centrům prodávat takové samozřejmosti, 
jako jsou např. pohledy. V Polsku je totiž 
v každém informačním centru nenajdete. 
Jsem potěšena, že jsem se mohla této akce 
zúčastnit, protože získané informace urči-
tě využiji ve svém studiu. Závěrem bych 
ještě ráda poděkovala paní Schneiderové 
a Braunerové z jevíčského Turistického in-
formačního centra, které mi ulehčují studi-
um cennými radami a zkušenostmi z pra-
xe. Naše město může být pyšné na to, jak 
krásné Turistické informační centrum má 
a věřte mi, že je zatím obrovský kus práce.

Nikola Kozelková
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S majetkem přicházely i vrchnosti starosti
18. století bylo obdobím, kdy se šlechta i v na-
šem kraji postupně zbavovala méně výnosného 
majetku, který prodávala občanům z nižších 
vrstev společnosti a tím jí ubyla starost zpro-
středkovávat dosavadní výhodné pronájmy. 
Jak si počínala, uvedu několik příkladů:
JEVÍČKO – Marie Františka hraběnka Salmo-
vá prodala „horní mlýn“ 21. 5. 1743 Františku 
Müllerovi.
BISKUPICE – Marie Antonie hraběnka Blü-
megenová prodala v lukách hospodu č. p. 50 
3. 11. 1772 Mikuláši Přichystalovi, 
r. 1783 si panskou kovárnu č. p. 2 koupil On-
dřej Zalíbil,
panská palírna č. p. 4 byla r. 1798 prodána 
Židu Mojžíši Bockovi.
NECTAVA – Josef Libštejnský hrabě z Kolo-
vrat roku 1744 prodal hospodu Davidu Svato-
šovi a r. 1747 mlýn u Nectavy Petru Korábo-
vi z Brandýsa, od roku 1790 v majetku rodu 
Kornitzerů.
VYSOKÁ – roku 1720 Libštejnští z Kolovrat, 
majitelé biskupického  panství, na částečně 
rozparcelovaném dvoře založili osadu o 15 do-
mech, kterou po úplném rozparcelování dvora, 
Blümegenové obec rozšířili.
VRANOVÁ LHOTA – vrchnostenský mlýn byl 
prodán již r. 1742, panskou kovárnu koupil 2. 
4. 1753 Jiří Greif.
NOVÁ ROVEŇ – roku 1786 biskupičtí Blü-
megenové založili nedaleko Staré Rovně parce-
lací panského dvora uvedenou osadu, zvanou 
„Dvorek“ a 22 osadníků mělo obydlí.
ÚSOBRNO -  30. 8. 1779 hradišťský opat Pa-
vel František Václavík prodal Jiřímu Komárko-
vi „horní mlýn“.
ŠUBÍŘOV – byl založen bez vlastního jmé-
na r. 1710 v lesích Františka Michala Šubíře 
z Chobyně, majitelem Jaroměřic při stavbě sil-
nice z Jaroměřic do Konice. Dřevo prodal k ta-
vení železné rudy ve Dzbeli, další zisk měl po 
spálení rozházených větví skácených stromů 

dalších 7 domů.
BISKUPICE – roku 1831 Josef hrabě Schaff-
gotsche prodal panský mlýn v lukách č. p. 49 
Vincenci Juříčkovi,
r. 1870 byl zrušen panský pivovar č. p. 11 
a v budově od r. 1878 byla trojtřídní obecná 
škola.
NOVÝ DVŮR – byl založen za Jaroměřicemi 
v letech 1826 – 1830 u panského dvora cca 
s počtem 34 domů.
O právech a povinnostech osadníků uvede-
ných osad, obcí by bylo dlouhé psaní. Zatím 
jsem ve známost uvedl nejdůležitější.

František Plech

Zase budeme hrát, již v novém...
SK Pinec Jevíčko zahajuje přípravu mladých 
hráčů stolního tenisu v sezoně 2014-15 v nově 
zrekonstruovaných prostorách ZŠ Jevíčko
od listopadu 2014.
Tak tedy nabídka pro RODIČE, vezměte své 
ratolesti věku 6 až 8 roků a společně přijďte 
na náborový trénink ve dnech 10. a 14. listo-
padu 2014, od 16,oo hod., do tělocvičny ZŠ 
Jevíčko.
Pro stávající členy klubu a nové zájemce, po-

hybová a sportovní příprava by měla probíhat 
ve dnech pondělí a pátek od 15,3o do 17,oo 
hod., podrobnosti se upřesní v průběhu lis-
topadu.
Pokud se chcete seznámit s naší dosavadní 
činností, je možné navštívit stránky  www.
pinec.jevicko.eu, FOTOGALERIE, kde jsou 
k nahlédnutí fotky a videa, nebo dotaz 
na kontakt  731895467. 

Za SK Pinec Jevíčko Old. Zecha

po mýtině, jejich spálením, rozházením pope-
la, „porýpáním“ pozemku a zasetím žita, měl 
následující rok větší zisk, než za dřevo. Další 
příjem měl po rozprodeji pozemků na staveb-
ní místa domků nově zakládané obce a z růz-
ných poplatků, které mu majitelé domů muse-
li každoročně platit. Jméno dostal roku 1718.
CHOBYNĚ – po zrušení šubířovského dvo-
ra a chobyňského r. 1729 z pozemků prvního 
byla rozšířena obec Šubířov, z druhého vznikla 
osada Chobyně s malým dvorem č. p. 23, po 
jehož rozpracování 30. 11. 1779 na šest čtvrti-
nových hospodářství, dvory zcela zmizely.
ZÁLESÍ (Libštejn) – osadu založili posled-
ní Libštejnští z Kolovrat, majitelé Biskupic r. 
1729 rozparcelováním panského dvora. Měla 
prvních 12 domů a stejnou výměru pozemků. 
Zálesí od roku 1950.
POHORA – osada nedaleko Horního Štěpá-
nova vznikla po zrušení Hradišťského kláštera 
u Olomouce r. 1784, rozparcelováním klášter-
ního dvora roku 1786.
LUDVÍKOV – osada nedaleko Městečka Tr-
návky vznikla po rozparcelování dvora u Pa-
cova, patřícího několika majitelům roku 1789.
LÍPA (Langendon) – 1 km severně od Zad-
ního Arnoštova, byla založena Lichtensteiny 
z Moravské Třebové, kteří rozparcelovali dvůr 
v Zadním Arnoštově roku 1790 dali místo 16 
chalupám v Lípě a 4 v Zadním Arnoštově, na 
místě zrušeného dvora. (V osadě zůstaly 2 
domy).
MAŘÍN – 2 km západně od Zadního Arnošto-
va vznikl ze stejného důvodu, jako Lípa. Měl 
19 domů, ze kterých jich stojí pár. Zajímavá 
je studna, téměř 70 m hluboká z roku 1792 
a blízké zbytky „hradiska“.
BÍLÁ STUDNĚ – vznikla rovněž po rozparce-
lování panského dvora roku 1791 blízko Staré-
ho Města u Moravské Třebové. Tam příbytek 
získalo 10 osadníků.
BISKUPICE – hrabě Josef Schaffgotsche v le-
tech 1826 – 1830 dal ve východním svahu 
u Biskupic postavit kolonii o 22 domech pro 
lesní dělníky.
HARTINKOV – týž majitel Biskupic v letech 
1826 – 1830 dal postavit 25 domů a roku 1838 

Zapsáno v knize 
návštěv věže

9. října turistka z Letonic, okres Vyškov, 
se v ochozu věže ptala, kde se nachá-
zí sanatorium. Informoval jsem ji o po-
loze ústavu v lesích na úpatí Kumperku 
a možnostem příjezdu. Do knihy návštěv 
věže napsala: „Před 62 lety se moje tchýně 
léčila na tuberkulózu v sanatoriu v Jevíčku 
a úspěšně. Dnes má 82 roků a jejím přáním 
je ještě sanatorium a Jevíčko navštívit.“ 
Rodina její přání splní.

František Plech

KOLÁČCI
Vrážné 3. 7. 2014

Pečem hodně koláčků,
na pouti jdou na dračku.
Sešlo se mládí i stáří,
dobře se nám spolu vaří.
 Milada zadělá těsto,
 sotva se do mísy vešlo.
 Romanka dává tvaroh
a Natálka rozinku navrch.
A mladá paní Gošová, 
ta kuličky krásně nadělá.
Je tu i tichá paní,
za 20 jel Vašík pro ni!
 Trouby si hledí Anička,
 peče jen zlatá sluníčka.
 Maruška dělá revizi,
dohlíží, ať se nic nezkazí!
Máslo a z cukru čepice
a už je plná krabice.
Taková nádherná pohoda,
to je hlaholu a veselá nálada!
 Pak starostová vaří párečky,
 za ty naše pilné ručičky.
 A panáček taky nechybí,
 tak radujte se lidi!!

Vzpomínka na pouť ve Vrážném, která se 
koná každý rok v červenci.
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Program kina Astra Jevíčko
8. 11. sobota 17:30 hod. Český povídkový film

AUTOPOHÁDKY
Celovečerní animovaný film je sestaven ze čtyř epizod a hrané části, kte-
rá vše spojuje a vytváří rámec příběhu. První je inspirována Pohádkou 

o princezně, která se nesmá-
la. Druhá je klasickou animací 
kouzelných loutek. Třetí je Pří-
běh o rybáři, jeho ženě a zla-
té rybce. Čtvrtá se odehrává 
v nedaleké budoucnosti.
Hrají: Michal Malátný, Ondřej 

Vetchý, Petr Nárožný, Viktor Preiss, Eva Holubová, Pavel liška, Lucie 
Bílá a další.
Vstupné 50 Kč, 83 minut, mládeži přístupný

15. 11. sobota 17:30 hod. Český povídkový film

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Na motivy knihy Jana Wericha. Jak na Šumavě obři vyhynuli, O klo-
boučku s pérkem sojčím, Rozum a štěstí. Famfárum je slovo, které 
vymyslel Jan Werich do stejnojmenné pohádky. Jedná se o proutek 

„jen o chlup tenčí, než ta 
nejtenčí rákoska“, který se 
vejde do holínky. Pokud se 
jím jednou švihne, všechno 
v jeho okolí ztuhne a zne-
hybní jako na obrázku. Ne-
pohne se, dokud se nešvihne 
podruhé. A tak se pojďme 
podívat co všechno proutek 

dokázal v rukou dobrých a nedobrých…
Hrají: Jan Werich, Ota Jirák, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Roman 
Říčař, Miroslav Vladyka a další.
Vstupné: 50 Kč, 75 minut, mládeži 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.

05.11. 18:00  Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva 
města Jevíčka, Hotel Morava

06.11. 18:00 Kanada a Aljaška, přednáška, MěK
09.11. 10:00 Utkání Okresního přeboru v šachu, Hotel Morava
14.11. 18:00 Listování, Zámeček, MěK
16.11. 10:00 Utkání Krajského přeboru v šachu, Hotel Morava
16.11. 14:00  11. ročník festivalu mládežnických dechových or-

chestrů, Hotel Morava
26.11. 18:00 Spisovatelé a cestovatelé, Zámeček, MěK 
28.11. 19:30 Maturitní ples Oktávy, Gymnázium, hotel Morava
29.11. 09:00 Jevíčko Srstka Open, volejbal, Žlíbka a ZŠ
30.11. 14:00 Dárečková neděle, 1. advent, MěK
10.12.  Přírodovědecká olympiáda, Gymnázium Jevíčko

Cena vstupného je včetně poplatku z kinematografického představení.

  

    

PROGRAM  SENIORSKÉHO  KLUBU  

Středa  5. listopadu    2014   Výroba  lucerniček  s  Janou  

Středa 12.  listopadu    2014   Vaření  s  Ilčou        

Středa  19. listopadu  2014   Tvořivá  dílna  s  Janou      

Středa  26. listopadu    2014   Společné  skládání  písničky  +  překvapení    

                                  

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

  

POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky začínáme až v říjnu 

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

  

  

 

 

 
 

Zveme všechny maminky, které mají chuť na 
změnu. Přijďte všechny bez omezení věku 

dítěte, s miminkem i se starším dítětem.  
Jste všechny srdečně vítány. 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI           
LISTOPAD  2014 

Pondělky Z A V Ř E N O 
 

15:15–16:15  Jóga pro děti od 3  
let  +  Jednou za měsíc   

POndělní TVOŘENÍ 
viz samostatný leták 

Úterky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 

Středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

Čtvrtky 
9:30 HRÁTKY S DĚTMI  

(pro batolátka) 
10:30 VOLNÁ HERNA 

16:00 HRÁTKY  
S DĚTMI (pro běhálky) 
16:30  VOLNÁ HERNA 

Pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 
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z té doby. Nebo jste se narodili až po same-
tové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad 
tím, v čem vaši rodiče museli každodenně žít 
a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního. 
- účinkují: Pavel Oubram (alt. Gustav Hašek) 
a Věra Hollá - uspořádal Ján Simkanič.

Středa 26. listopadu 2014 v 18.00 hodin, 
sál zámečku
Spisovatelé a cestovatelé – Lenka a Václav 
Špillarovi vás tentokrát pozvou do Maro-
ka.
Maroko – Život v sousedství Sahary:
Zveme Vás na výlet do dávných časů, do po-
hádek Tisíce a jedné noci, do země hlubokých 
kontrastů. Zavítáme společně do historických 
měst jako je Marakesh, Taroudant, Sidi Ifni či 
Essaouira, jejichž staré mediny překypují živo-
tem, hýří barvami a jsou prosyceny směsicemi 
vůní i pachů všeho druhu. 
Vydáme se na vlastní kůži pocítit sílu sahar-
ského slunce do beduínského tábora ukryté-
ho mezi dunami pouště Erg Chigaga. V míst-
ních autobusech překonáme dva nejvyšší 
průsmyky pohoří Vysoký Atlas a pěšky se pak 
pokusíme zdolat jeho nejvyšší vrchol –Toub-
kal – vysoký přes 4 000 metrů. Zavedeme 
Vás do téměř nenavštěvovaných, před světem 
ukrytých údolí jižního Maroka, kde zub času 
pomalu ale jistě rozrušuje kdysi úžasná opev-
něná rodinná sídla zvaná kasby. Pozveme Vás 
rovněž do starého španělského přístavu s ba-

revnými stavbami ve stylu art deco i na jeho 
nedaleké pobřeží, které zdobí obrovské skal-
ní oblouky. Poznáte, jak velmi se liší naše 
vžité představy o Maroku od skutečnosti, 
kterou žije tato země geograficky nám tak 
blízká, fakticky však místy od nás vzdále-
ná o celá staletí.

Neděle 30. listopadu – 14.00 hodin, zá-
meček 
První adventní „Dárečková“ neděle 
Neděli zahájíme zapálením adventní svíce 
a vystoupením dětí ZŠ. Na zámečku pro vás 
budou připraveny vánoční dekorace a drob-
nosti pro vaše milé, koláčky, punč…
V 17.00 hodin bude od zámečku na náměs-
tí odcházet andělský průvod k slavnostnímu 
rozsvěcení vánočního stromu. 

Městská knihovna Jevíčko
  Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 –  

Kanada a Aljaška 
Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 18.00 hodin  
sál zámečku cestovatelská přednáška. Výpra-
va Karla Kocůrka, Jakuba Černého z Rájce 
a tří dalších přátel se vydala na cestu do Ka-
nady a na Aljašku. Navštívili divokou příro-
du skalistých hor, pluli lodí kolem ostrovů 
SZ pobřeží Kanady a Aljašky, pozorovali vel-
ryby, tuleně, orly, medvědy a losy. Putovali 
Yukonem, navštívili hrob polárníka Eskimo 
Welzla a indiánské kultury totemů. Na Aljaš-
ce přecházeli ledovce. Přijďte si poslechnout 
jejich zážitky doprovázené projekci fotografií 
z cesty.
Karel Kocůrek se narodil v Šumperku r. 1967. 
Dětství prožil v Jeseníkách. Studoval hru na 
lesní roh na konzervatoři v Ostravě a JAMU 
v Brně. Koncertoval po celém světě s brněn-
skou filharmonií, s vídeňským orchestrem 
i sólově. Učil angličtinu a hudební výchovu 
v Šumperku, v současné době se věnuje spolu 
se svou ženou koncertům a přednáškám pro 
školy. Spolupracuje s Technickým muzeem 
v Brně i s dalšími muzei v zahraničí. Fotogra-
fuje a rád cestuje.

V pátek 14. listopadu  - Listování, sál zá-
mečku 18.00 hodin, Vstupné 50,- Kč
Mé dětství v socialismu

(SOUBOR POVÍDEK VÍCE NEŽ 60TI OSOB-
NOSTÍ) + PRODEJ KNIHY
U příležitosti 25. výročí „Listopadu 89“ de-
sítky známých osobností připravily mozaiku 
příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská 
léta v období socialismu. Vykreslují mimořád-
ně plastický obraz doby, kterou zažila stále 
ještě naprostá většina z nás.
Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla tr-
vat na věčné časy. Děti dokážou být mimo-
řádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí už 
dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy 
mnohem intenzivněji vnímat absurditu, ne-
smyslnost i krásu. Patříte také mezi děti so-
cialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazi-
vé a originální texty zaručeně vyvolají proud 
vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků 

V pátek 3. 10. 2014 
proběhlo ve skaut-
ské klubovně jevíč-
ských oddílů odhalení 
pamětní desky Petra 
Müllera.
Jedná se o původní 
desku z pomníku ve 
Smolenském údolí. 
Pohnutý osud, jako 
Petr Müller, měla i tato deska. Jevíčští skauti 
ji nechali v roce 1947 odlít u firmy Českomo-
ravská Kolben-Daněk. Deska je bronzová a na 
tu dobu stála nemalou sumu 3.885,-Kč. K de-
mokracii vychovávající skauting byl komunis-
tickému režimu trnem v oku, podobně jako na-
cistům. Proto byla deska v sedmdesátých letech 
z pomníku vytržena. Jen zásluhou statečných 
lidí byla zachráněna před úplným zničením 
a dobře uschována. Ukryta na půdě u Loubalů 
čekala na návrat svobody.
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 

jsme mohli opět na 
pomník Petra Mülle-
ra umístit skautskou 
lilii. 
Loubalovi nechali po-
škozenou desku opra-
vit a čekali na vhod-
nou příležitost, aby 
mohla být opět umís-
těna na důstojném 

místě. Touto příležitostí bylo výročí 70ti let od 
popravy Petra Müllera.
PETR MÜLLER – byl předválečným vůdcem skau-
tů v Jevíčku. Za války jej nacisté popravili, když mu 
bylo pouhých 27 let. Byl bezpochyby statečným člo-
věkem, věděl, že ho to může stát život a přesto byl 
činný v odboji. Měl tedy vzácnou vlastnost – schop-
nost dělat činy, jež pomůžou ostatním. Jednoduše 
řečeno – plnil svůj skautský slib na 100%. Stateč-
nost se nedá dělit na kousky - buď je, nebo není.
Petr zemřel proto, abychom my mohli žít…

Mgr. Petr Votroubek

PAMĚTNÍ DESKA PETRA MÜLLERA
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POZVÁNKA

Ve čtvrtek  6.11.2014 v 10:30 hod. se v RC Palouček koná beseda v rámci projektu 

Ambasadorky

VÝŽIVA (nejen) DĚTÍ BĚHEM NEMOCI aneb JAK SE

RYCHLEJI UZDRAVIT

Přijďte si popovídat na zajímavé téma, dozvíte se třeba něco nového a čeká na Vás malý dárek.
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Emília Vašáryová
dekorační jiřinka, výška 110 cm, prům. květu 13 cm, šlechtitel Václavík, CZ 2000

Emília Vašáryová
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Andrea

Andrea
kaktusová jiřinka, výška 110 cm, prům. květu 14 cm, šlechtitel Václavík, CZ 2010
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Jiřinky
2015

Emil Dokoupil

 Narodil se 15. prosince 1878. Již před první světovou válkou  

v roce 1905 se začal intenzivně věnovat pěstování jiřinek. 

Svědčí o tom ceníky, v nichž se uvádí: „ .... první speciální 

pěstění jiřin a závod pro prozkoušení a zavádění nových dru-

hů v Rakousku.“ 

 V roce 1914 byl již držitelem 28 nejvyšších vyzname-

nání - zlatých, stříbrných a bronzových - získaných v Praze, 

Plzni, Přerově, Kojetíně a v Boskovicích. Nepříznivý vliv první 

světové války na pěstování jiřinek se snažil Emil Dokoupil napravit založením Ná-

rodní jiřinkové společnosti, a proto napsal v roce 1925 výzvu do Zahradnických listů 

k založení společnosti. Na výzvu reagoval pouze chrudimský architekt Josef Vaněk, 

ale 24.ledna 1926 se sešlo v Pardubicích 42 pěstitelů - milovníků jiřinek. Tím byla 

společnost ustanovena a jejím předsedou se stal velkoopatovický Emil Dokoupil.

 Funkce se ujal jako odborník, který v té době má přehled o pěstování jiřinek na 

celém světě. Byl také členem společností v Americe, Francii, Holansku a Německu. 

Pracoval houževnatě ve spolku, ale ještě více jako řadový pěstitel. Každoročně vydá-

val katalogy a ceníky a informoval zájemce o novinkách z celého světa. Díky různým 

výstavám a veletrhům se stal známým.

 Velkou výstavu jiřinek v roce 1926 v Hronově navštívil také Alois Jirásek. Vybral 

si jeden z nových výpěstků Dokoupilových a tato novinka byla pokřtěna „Miláček 

Aloise Jiráska“.

 Dokoupilovi se dostalo i další pocty - od roku 1932 je zvolen starostou obce 

Velké Opatovice. V této funkci setrval do roku 1938.

 Roku 1936 se pro nemoc vzdal předsednictví v Národní jiřinkářské společnosti.  

I přes těžkou konkurenci sklízel další úspěchy. Jeho novinky obdivovali v roce 1937 

v Kalifornii, Kanadě, Massachusetts, Illionois, Ohiu, Anglii, Belgii, Bulharsku, Francii, 

Holansku, Itálii, Jugoslávii, Litvě, Maďarsku, Německu, Polsku, Řecku, severní Africe, 

ale i jinde. Téhož roku se na mezinárodní výstavě jiřin v Curychu dostala jeho odrůda 

„Paní Hana“ při veřejném hlasování, kterého se zúčastnilo více jak 10 000 osob, nej-

více hlasů, a tím byla uznána tato opatovická květina za nejkrásnější.

Asi těžko bychom vyjmenovávali všechny odrůdy vypěstované panem Emilem Do-

koupilem. Jeho vlastnoručně vyšlechtěných druhů bylo 152 ks do roku. Péči věnoval 

také odrůdám jiných pěstitelů. Zmiňme se alespoň o jednom jeho výpěstku. 

 Psal se rok 1928 a pan Emil Dokoupil požádal Kancelář prezidenta republiky  

o souhlas, aby mohl pojmenovat krásnou novou odrůdu prezidentovým jménem  

- T.G. Masaryk. Než však byla žádost doručena, přijela do Velkých Opatovic osmičlen-

ná komise ministrských úředníků. Tuto přemrštěnou úřednickou důkladnost nemohl 

strávit básník, slezský bard, Petr Bezruč, který se o této události dozvěděl. Událost 

mu dala podnět k napsání dvacetišestislokové satirické básně „Píseň o georgíně 

aneb osm na jednu květinu. A tak Dokoupilovi způsobili, že se Velké Opatovice do-

staly do Bezručovy poezie.

 V katalogu jiřin z roku 1939 najdeme některé názvy, které nutí k zamyšlení 

- „Smutek čsl. národa“, „Pýcha národa“, „Československý exulant“ atd. Naplno se 

projevuje Dokoupilovo vlastenectví. Jako malíř na plátno, básník do veršů, dovedl  

i on národní smutek ztělesnit v květech milovaných jiřin. 

 Poctou pro Velké Opatovice byla návštěva pana A. N. Ballega, největšího holan-

ského pěstitele jiřin, který osobně přijel k Dokoupilům. 

 23. srpna 1941 zemřel nejen opatovický „Král jiřin“, „Jiřinkářský táta“, ale odešel  

v něm i šéf závodu, kerý měl srdce nejen pro květiny, ale i pro svoje zaměstnance  

a podřízené. Zaměstnanci na něj vzpomínali ještě dlouho jako na odborníka, kama-

rádského a dobrosrdečného člověka.

Začátek historie pěstování 

jiřin ve Velkých Opatovicích

Švitorka      

dekorační jiřinka, výška 110 cm, prům. květu 13 cm

poslední dochovaná odrůda E. Dokoupila, 1935

Sídlo firmy - Dolensko čp. 50
E. Dokoupil na výstavě v Praze Holešovicích Pohled na zahdradnictví z ul. Záhumení Zaměstnanci E. Dokoupila

Kalendář vydaly Služby Města Velké Opatovice, s.r.o., www.kc.velkeopatovice

Dárek, který potěší
nástěnný kalendář

 Jiřinky 2015
Kalendář fotografií krásných odrůd jiřin doplněný o pohlednice 
zámku Velké Opatovice. Na posledním listě je zachycena historie 
pěstování a šlechtění jiřin panem Emilem Dokoupilem ve 20.-40. 
letech min. století.

Cena: 110 Kč
Lze koupit na Infocentru ve Velkých 
Opatovicích a v Jevíčku 
nebo objednat na tel.:  607 657 690
či email: smvo1@seznam.cz
Pro firmy při odběru nad 20 ks
dotisk loga zdarma.
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Mladí přírodovědci  
aneb  

Přírodovědecká olympiáda, 
která se uskuteční 10. prosince 2014 na Gymnáziu v Jevíčku. 

Gymnázium Jevíčko 
Si Vás dovoluje pozvat na soutěž týmů  

žáků 8. a 9. tříd základních škol  

Hlásit se mohou tříčlenné týmy odesláním přihlášky do 3. 12. 2014 
na adresu muller@gymjev.cz. 
 
Soutěž bude obsahovat otázky a praktické úkoly z chemie, biologie  
a ekologie vhodné pro žáky základních škol. 
 
Další informace můžete najít na webových stránkách: 
 

www.gymjev.cz
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Zápisy ve školní kronice nás seznamují 
s událostmi, které nás dnes překvapují, 
ale udály se.
- 1894 20. 11. odevzdala stará kněžna 
Antonie Thurn-Taxisová faráři P. Vi-
tonskému 30 zl. na vaření polévky pro 
chudé děti v zimní době. Tak jako jiná 
léta i tuto zimu byly děti podělovány na 
faráře od 20. 11. 1893 do 30. 3. 1894. 
Celkem obdržely 1386 talířů zasmažené 
polévky. 
- Podobná situace byla i ve Velkých Opa-
tovicích v zimě roku 1913. Tam «polév-
kový ústav» vařil polévku pro děti, které 
zůstaly ve škole přes poledne, od 1. 11. 
1913 do velikonoc. Celkem bylo rozdáno 
dětem z Brťova 1940, z Malé Roudky 953, 

Skočové Lhoty 691 a z Velkých Opatovic 
783, celkem 4 367 talířů polévky. Na tuto 
akci darovali občané naturálie i přispěli 
peněžně. Z Brťova: Raimund Komoň, J. 
Červinka, A. Trčka, J. Dokoupil, J. Ko-
zelek, J. Dobeš, Fr. Hok, Fr. Dobeš, Fr. 
Vašek, A. Komoň. Z Malé Roudky: pí Ja-
níčková, J. Tihon, Lizna, Jurková, Toul, 
Hrbatová. Ze Skočové Lhoty: pí Kobel-
ková, Ženatová, Baběrádová, Širůčková, 
Rychtrová. Z Velkých Opatovic: Fr. La-
cina, P. A. Polanský, Ant. Maršálek, Při-
kryl, hraběnka Herbersteinová 10 K, 
mladá hraběnka 100 K a 20 talířů.
- Vraťme se na Vánoce do Biskupic, kde 
roku 1894 24. prosince měli ve škole po-
prvé vánoční stromeček pro chudé žáky. 

Zimní období a Vánoce v biskupické škole před 120 a 119 lety
K tomuto účelu se sešlo celkem 55 zl. 
53 kr. na dárky. Na darovaných penězích 
se podíleli: stará kněžna 20 zl., Místní 
školní rada 10 zl. a 25 zl. 53 kr. bylo zís-
káno dobrovolnou sbírkou v obci.
- Roku 1895 24. prosince měli ve škole vá-
noční stromeček pro chudé žáky druhým 
rokem. Stará kněžna Antonie opět daro-
vala 20 zl. k  tomu z vlny za 8 zl. upletly 
s komornou 9 párů punčoch, 9 čepic, 12 
párů nátepniček. Místní školní rada dala 
10 zl. a zbytek peněz do 63 zl. 54 kr. byl 
získán opět veřejnou sbírkou. U stromeč-
ku bylo poděleno celkem 77 dětí. Toho 
roku měla škola 76 chlapců a 100 děvčat, 
176 žáků celkem.

František Plech

RC Palouček Jevíčko pořádá pravidelné cvičení 

DĚTSKÁ JÓGA
Pro děti od 3 do 7 let

Každé pondělí od 15:15 do 16:15  
v RC Palouček v Jevíčku

Pravidelně cvičíme od 3. listopadu

Vede: MgA. Zdeňka Selingerová,  
cvičitelka s akreditací MŠMT

Sebou si vezměte pohodlné oblečení. 

Poplatek 100 Kč /měsíc.

Zájemcům lektorka vystavuje doklad pro VZP.

ostrnka@seznam.cz, tel: 608 478 252

RC Palouček Vás zve na pondělní

POTVOŘENÍ

VÝROBKY 
Z FILCU

24. 11. 2014, RC PALOUČEK, 16:00 HODIN
Lektorné: 30 Kč
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1884 Ve Velkých Opatovicích první par-
ní lokomobila k mlácení a pohonu 
strojů na  panském velkostatku.

 - V Jevíčku na náměstí zakoupila 
„záložna“ od Herbersteinů z Vel. 
Opatovic „panský  dům“, přestavo-
ván 1870, 1939, středisko kultury, 
dnes hotel MORAVA.

1894  - Ve Velkých Opatovicích byl v ša-
motové továrně vydán pro dělníky 
a horníky dolů v Březinách, Korbe-
lové Lhotě česko-německý „Pořádek 
pracovní“. Pro zajímavost z jeho ob-
sahu:

 1/ Všechny pracovní dny je pracov-
ní doba 11 hodin, od 6-12, od 13-18 
hodin.

 2/ Peněžitý trest třidenní mzdy za: 
opozděný příchod do práce, neomlu-
vená pracovní směna, opilství, při-
nesení alkoholu do práce.

 3/ Okamžitě propuštěn a 14 dny 
vězení potrestán ten, který proti 
podnikateli podněcuje k neposluš-
nosti.

 4/ Ženy pracující pouze ve dne. Do 
práce nastoupí ne dříve, než 4 týdny 
po porodu.

 5/ Střídání směn u topičů je v 18 
hodin, nesmějí pracovní místo opus-

tit, dokud nejsou zastoupeni jinými 
dělníky.

 6/ Co se mzdy týče, je stanove-
no, kdy se vyplácí, ale nemluví se 
o srážkách. Také není stanovena 
výše mzdy a nárok na dovolenou 
a její délka.

 Pracovní pořádek měl celkem 14 
paragrafů, do češtiny špatně pře-
loženo. Schválen a podepsán 3. 8. 
1894 c. k. Hejtmanem Schmiedelem 
v Moravské Třebové.

1914 - Za Jevíčkem byl 27. 5. položen zá-
kladní kámen pro stavbu dnešního 
OLÚ na pozemcích katastrů Bělá 
a Jevíčko o výměře 69 ha 1 096 m2, 
tj. cca 362 měřic a započala stavba 
prvních budov.

 - Jevíčko bylo elektrifikováno z Jaro-
šovy elektrárny ve Zboňku napětím 
120 V, s jediným transformátorem 
v současné Okružní ulici III.

1934 - Dokončena stavba Smolenské 
přehrady firmou Černý-Brno za 
762 000 Kč, kdy nezaměstnaní pra-
covali za 10 – 11 Kč denně.

 - Na hřbitůvku u kostelíčka sv. Bar-
toloměje byl zbudován pomník pad-
lým v I. Světové válce (česko-němec-
ký).

1954 - V Jevíčku bylo první roentgenové 
snímkování všech občanů v hostinci 
„U Pařízků“, které trvalo 14 dní.

 - V Jevíčku byla v červenci prove-
dena skartace obecní spisovny zá-
stupcem ONV p. Bartákem a spisy 
ze  skartace vyloučené byly uloženy 
v archivu, kde je Ing. Jar. Mackarle 
uspořádal dle desetinného třídění 
v deseti kapitolách a tak jako archi-
vář města, městský archiv rozšířil 
s dokonalou přesností.

1974  - Do jednoho celku „JZD Malá 
Haná v Jevíčku“ byla sloučena JZD 
Jevíčko, Víska, Biskupice, Jaroměři-
ce a Bělá.

1994 - V Jevíčku nový závod WOODEX, 
zpracující dřevo, dává zaměstnání 
téměř 200 lidem.

 - Jevíčko-Základní organisace České-
ho svazu včelařů organizuje: celkem 
118 včelařů, chovajících 1 333 včel-
stev. Z kterých obcí: Jevíčko 39/449, 
Víska 4/22, Chornice 17/141, Bis-
kupice 4/37, Zadní Arnoštov 2/13, 
Smolná 5/34, Bělá 12/153, Březi-
ny 12/131, Slatina 7/69, Křenov 
13/223, Janůvky 4/61 včelstev.

2004 - V Maříně, osadě, v minulosti pa-
třící k Zadnímu Arnoštovu, mající 
v současnosti trvale bydlící dvě ro-
diny, 3. 10. byl požehnán nový dře-
věný kříž, stojící vedle celodřevěné 
zvonice z r. 1790. Mši sv. celebroval 
P. Jan Turko, farář jevíčský.

Uspořádal František Plech

Zajímavé události z Jevíčka a okolí 
z let v letopočtech končících – 4.
dokončení z čísla 8/2014
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Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve spolupráci s městem Jevíčkem zve ve dnech 
7. a 8. 11. 2014 kluky a holky ve věku od 10 do 15let na dobrodružnou dvoudenní 

hru ve stínadelských uličkách 
 
 

„BOJ O JEŽKA“                          

 

Znáš  a chceš zažít podobné dobrodružství jako oni a pátrat v 
tajemných Stínadlech po záhadném hlavolamu Ježek v kleci? 

Přijď v pátek 7.11. v 19h ke kašně na náměstí v Jevíčku. S sebou 
tužku,zápisník,baterku a žlutý špendlík. 

Bližší info na : petrprosser@seznam.cz nebo tel: 605 474 858 

Městská knihovna Jevíčko 
Vás srdečně zve na společné prožití 

 
 

první adventní neděle  
„ Dárečkové “  

 
adventní čas zahájíme 30. listopadu 2014 v 14.00 hodin u zámečku  

zapálením první adventní svíce  
 a vystoupením pěveckého sboru ZŠ Jevíčko. 

  V 17.00 hodin bude od zámečku odcházet průvod andílků  
k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu na náměstí. 

 
                                                                                                Čeká na Vás:   

Ježíškova pošta pro děti            dárečky pro vaše milé           Paprsek Velké Opatovice a jeho krásné výrobky  

         Keramika od kocoura            něco na parádu…              kosmetika z růží  přírodní, zdravá mýdla  

         dobrůtky od pana Havlíčka, vyhlášené jitrničky, tlačenka a jiné  zabíjačkové pochoutky           

koláčky a tradiční vánoční punč vysoké kvality a síly                     

          vánoční hvězdy a dekorace                   šperky třpytivé  

dárečky pro děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky a strýce… 

         Těšíme se na Vás  
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XXXI

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek
K byzantskému kostelu na Vyšehradě se snad 
vztahují i tři kapitoly v Kosmově kronice, kde píše 
o Babenberku. Ve všech napovídá slovem noc, že 
něco bylo jinak, než to na první pohled vypadá. 
V kap. I, 37 užil slovo noc, v III, 32 slovo vá-
noční,  v III, 55 slovo velikonoční.  V kap. I, 
37 je popis kostela a jsou tam narážky na Vy-
šehrad (Babenberk znamená první hora). Zřejmě 
jsou v textu narážky na Rostislava (je schován 
za Jindřicha, jehož jméno znamená: pán, vládce 
domu, otčiny; slovo vousy je užito proto, že latin-
ské slovo critesion (ječmen) se podoba latinské 
podobě jména Rostislav (Krescencius); jméno Jiří 
(chrám sv. Jiří) vychází z řeckého slova geórgos, tj. 
rolník, zemědělec, a Rostislav = Přemysl byl povo-
lán na knížecí trůn jako oráč od pluhu; Rostislav 
měl možná vadu zvukovodu, proto se zde u ka-
licha urazí ucho. Snad se objevují i narážky na 
Metoděje: slovo archimandrita bylo za Kosmy mj. 
názvem pro arcibiskupy; příchod Metoděje připo-
mínají slova: vraceje se přes Cařihrad; v Založení 
kláštera Sázavského je Metoděj skryt za poustev-
níkem Prokopem, i zde je užito slovo poustevník. 
(V kap. I, 4 si vjedou do vousů správci nad lidem 
– jeden z nich je totiž „Ječmínek“ Rostislav, dru-
hý je Strojmír, jeho jméno vysvětluje Kristián jako 
spravuj pokoj.) 
V kap. III, 55 vystupuje zřejmě Metoděj jako Podi-
ven. Kosmas o něm mj. napsal: „Ten [Podiven] byl 
služebník a nerozdílný druh v práci a strasti sva-
tého Václava mučedníka, o jehož skutcích v Životě 
téhož svatého dostatečně se vypravuje...“ Kosmas 
zde připomenul Život svatého Metoděje (Podive-
na), zřejmě nikoliv Václava. Užil legendista jmé-
no Podiven proto, že se podobá latinskému divino 
(hádat; vzpomeňme Kristianovu hadačku) a jmé-
nu Dowina? 
Na Vyšehradě měl ve škole jazyka slovanského 
studovat Prokop. Za ním legendy skrývají Meto-
děje. V blízkosti Vyšehradu je Prokopské údolí. 
Údolí se latinsky řekne mj. convexum. A toto latin-
ské slovo znamená i klenuté. Zastřešení „byzant-
ského“ kostela bylo klenuté. Ve jméně Prokop je 
-oko-. Latinsky se oko řekne mj. tendicula. Ten-
dikula však znamená i léčka. A využívání motivu 
oka (zejména oslepení) je u Kosmy léčkou. Lstí. 
Zřejmě ne náhodou Kosmas ve Druhé předmluvě... 
zmínil Homéra, přičemž se soudí, že jméno Ho-
mér mohlo vzniknout z řeckého slova pro slepce.
V kap. II, 14 možná Kosmas upozornil na Ros-
tislavův „byzantský“ chrám slovy: dal vyhostiti 
i abatyši u sv. Jiří. 
Rostislav a Metoděj podle legend nedobrovolně 
pobývali v bavorském klášteře. Ne ve vyšehrad-
ském? 
Lýčené střevíce. Kosmas I, 7: „...[Přemysl] obut 
v královskou obuv... vezme s sebou své střevíce, 
zcela z lýčí ušité... chovají se na Vyšehradě...“ Lýko 
se latinsky řekne mj. liber. Latinské liber však 
také znamená kniha. Obuv je v latinském textu 
kroniky calciamento. Slovo střevíce se (podle Pře-
kladač Google) latinsky řekne mj. et calceamentis, 
calciamenta. Latinské slovo calce znamená vápno, 
calci znamená pálené vápno. A latinské slovo men-

ta znamená duševní. Dostali jsme řadu slov: Pře-
mysl - Vyšehrad – kniha – pálené vápno – duševní. 
Sděluje Kosmas lýčenými střevíci toto? Přemysl – 
Rostislav; Vyšehrad – místo; pálené vápno – stav-
ba; kniha – Konstantin; duševní – Metoděj?     
K rotundě sv. Kateřiny. V Založení kostela tře-
bíčského čteme: „... byly připojeny tyto vsi... Břeš-
ťané... Maloměřici, Bznatici, Smilovici, Nebovidi. Po 
smrti Vratislavově bylo přidáno Nmecino. Sám 
kníže Oldřich však určil pro chudobu nových lidí... 
šest peněz jako desátek.“ Pod jménem Vratislav 
je jedna a tatáž osoba: Oldřich. (Je zde nazván 
i Vratislavem, protože vládl 2x) Zemřel roku 1034. 
Nmecino si možná máme představit část věku člo-
věka zvanou mecítma. Vztahuje se na lidi, proží-
vající svoje dvacátá léta. Dostáváme číslo 20 (me-
cítma) + 5 (počet vsí před vsí Nmecino). Výpočet: 
1034 + [25 . (10 - 6)] = 1134. Roku 1134 byly 
provedeny malby (alespoň jejich část) v rotundě.
 Po vsi Nmecino je vyjmenováno 20 vsí: Miča-
pi, Kracovici, Přelščici, Cretes, Staříče, Raškovici, 
Pozďatici, Okraševici, Čemíře, Pohvizdi, Hrajkovici, 
Řipovici, Kohíř, Kožuchovici a dále Dalešice, Heř-
manice, Strupěšín, Sovolusky, Caknovo, Sedlatíno. 
Domnívám se, že z citovaných vsí měl čtenář slo-
žit větu, která mohla znít asi takto: „(Jan II.) Bři-
chatý v pozdním věku již jako stařec sedě v dřepu 
s nohama jako pařezy často v kožichu, pohvizduje 
si a jako by si hrál, okrášlil – s touhou přelstít di-
váka (rotundu) u svahu – kresbami Rastislava  / 
a z dálky přišlými dvěma muži, a to Strachotou (tj. 
Metoděj) a Filosofem (tj. Konstantinem) a (koňmi) 
s postroji a sedly.“
Břichatý: Čemíře – Dle V. Machka (1968, s. 97) 
znamená slovo čemer mj. bulku pod koží. Jan II. 
má bulkou břicho.
v pozdním věku: Pozďatici – V. Machek (s. 477): 
„Všeslovanské: stsl. pozdě, pozd6n7...“
stařec: Staříče – V. Machek (s. 574): „starý... sta-
řec < star-6c6... (…) Psl. star7... tlustý... (…) Vlast-
ní význam nebyl původně asi ,starý’, nýbrž asi 
,vyspělý, vzrostlý, dozrálý’; pro ,starý’ bylo slovo 
vetchý“
sedě v dřepu: Mičapi – Dle V. Machka (s. 94) slovo 
čapěti znamená seděti v dřepu.
pařezy: Kohíř – V. Machek (s. 266): „kohát je na 
Hořicku silný kořen u pařezu... (…) Máme-li č. 
kohát, s á, za starší podobu, dá se myslit na řecké 
[slovo pro]... stehno, kyčel...“
v kožichu: Kožuchovici – V. Machek (310): „Všeslo-
vanské je koža a kožuch7.“
pohvizduje si: Pohvizdi – V. Machek (192): „hvíz-
dati, hvízdnouti, postv. hvizd; sníh pod nohama, 
koule, kámen kolem hlavy hviždí, mor. Hvižďžeť.“
jako by si hrál: Hrajkovici – V. Machek (s. 181): 
„hra: stč. (j)hra...“
okrášlil: Okraševici – V. Machek (s. 290, 291): 
„Krasa, *kras6n7, krasiti zastoupeno u všech Slo-
vanů...“ Latinské crassus znamená tučný. To by se 
hodilo ke jménu Břichatý.
přelstít: Přelščici – V. Machek (s. 327) k heslu lest 
mj.: „Stsl. l6st6 fem., l6stiv7 (prě)l6stiti.“
srázu: Řipovici – I. Lutterer, R. Šrámek (2004, s. 
231): „Říp... lat. rěpa ,břeh, svah, úbočí’.“
kresbami: Cretes – V. Machek (s. 292): „...kresba 

z *kreslba... Přejato na počátku 19. století z polšti-
ny (kreślić)...“
Rastislava: Raškovici
z dálky: Dalešice 
dvěma muži: Heřmanice – M. Knappové (2008, s. 
168): „Heřman... ,pán (muž) od vojska, válečník’“. 
Autor Založení... možná vycházel z němčiny: r Herr 
= pán, r. Mann = muž.
Strachotou: Strupěšín – Jméno Strachota vzniklo 
špatným výkladem slova Metoděj; řecké Metho-
dios se vykládalo z latinského metus = strach.
Filosofem: Sovolusky,  filosofie je láska k moud-
rosti. Slovo láska zní podobně jako lusky.
postroji: Caknovo – V. Machek (s. 80) uvádí, že 
cajk (z něm. Zeug) znamená mj. postroj na koně.
sedly: Sedlatíno – V. Machek (s. 539): „sedlo na 
koně... (…) ...sedlo je útvar velmi starobylý, před-
slovanský... Sedlo je tedy pojem i název prajazy-
kový...“ 
Celá věta odpovídá jezdecké scéně ve znojemské 
rotundě. 
Úvodní souvětí Založení... končí slovy: „...z jejich 
chvályhodných činů.“ Slovo chvála je jedním z vý-
znamů jména Kosmas. Je tedy slovo chvála Kos-
movým podpisem? A v předposledním souvětí 
jsou slova: „...usadivše bratry černého řádu...“ Je 
slovo černého narážkou na to, že autor do textu 
Založení... skryl nějaké informace?
Co prozrazují Verše o utrpení svatého Vojtě-
cha? V kap. 3 čteme: „... ho [Vojtěcha] poslal otec, 
by vyšších znalostí nabyl, / na slavný dvůr, kde vrch-
ní pastýř Adalbert sídlil. / To byl veliký muž... / ve 
svatém křesťanství sídle a na hradě Parthenopoli. 
/ Děvín slove ten hrad – tím jménem byl od lidu na-
zván, / velebný kdysi to hrad, jenž k slavným družil 
se hradům, / dokud Ota První svou pravicí králov-
ské žezlo / třímal, leč dnes jen přístav nejistý ubo-
hých lodí. / ...ten kraj tak zpustl a zchátral.“ Parthe-
nopolis je řecké označení Magdeburku. Magdeburk 
zní v překladu Dívčí hrad. (Řecké Parthenon zna-
mená.příbytek, místo panen.) Parthenopolis, to je 
v této legendě Stará Kouřim, jinak Děvín, civitas 
Dowina. V kapitole I, 12 popisující luckou válku 
napsal Kosmas: „Zatím se jejich kníže Neklan... 
na útěku rychlejší než Parth, strachoval následují-
cí bitvy...“ Jménem Parth (Neklan... rychlejší než 
Parth) Kosmas prozradil, že se lucká válka vztahu-
je k Parthenopoli, tedy k Děvínu, tj. zřejmě ke Sta-
ré Kouřimi. V kapitole I, 9 Libuše věštila: „...hora 
velmi skalnatá, která se od skal nazývá Petřín, pře-
vyšuje okolí. Hora toho místa se zkrucuje na způsob 
delfína [neophocaena – nový Canburg]... Až tam 
přijdete, naleznete člověka, an... teše práh [Parth?] 
domu. A protože se u nízkého prahu i velcí pánové 
sklánějí, podle této příhody hrad [dříve překládá-
no jako město], jejž vystavíte, nazvete Prahou.“ Do 
Prahy přišli Přemyslovci ze Staré Kouřimi. Praha 
pro ně byla nový Canburg, ale i nový Dívčí hrad, 
nový Magdeburg, nová Parthenopolis. Vznikl tedy 
od části Parth (panna) název Praha s významem 
Děvín? Pokud se v době Kosmově velcí pánové 
skláněli před dívkami, je tato teorie ještě pravdě-
podobnější. Je náhoda, že slávu Prahy (Partheno-
pole) věští dívka Libuše. Nesouvisí s významem 
jména Praha i to, že první kostel na Pražském hra-
dě byl zasvěcen Panně Marii? U Kristiána dostává 
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

 V pozdější době jsem při některých příleži-
tostech také rád vypomohl. Naposled jsem, my-
slím, vystoupil na jevišti jako herec o silvest-
rovském večeru roku 1932 v kouzelné zpěvohře 
Symfonie v úloze čarodějnice Heureky, kterou 
jsem zpíval již potřetí. Hudbu řídil tehdy sbor-
mistr Rudolf Hruška, režii měl Ed. Podhrázský. 
 Silvestrovské zábavy byly po celou řadu let 
velmi zdařilé a přivábily vždy mnoho obecen-
stva. V posledních letech jsem pak rád účinko-
val při loutkovém divadle, jehož obětavým prin-

cipálem byl po mnoho let profesor Josef 
Ryš. Škoda že od dalšího hraní bylo 

nebo muselo býti upuštěno a mlá-
dež neútlejšího věku byla tak při-
pravena o radost z ušlechtilé zá-
bavy, na níž se v zimním období 
vždy celý týden těšívala. Jistě-
že ta drobotina dlouho teskni-
la po zamilovaném neposedovi 
Kašpárkovi.

 I v jiných spolcích jsem 
byl činným a rád jsem vypomá-

hal při zábavách a podnicích, jež 
spolky pořádaly, podporoval jsem je 

dle možností a nikdy jsem na nich ne-
scházel. 
 V Záložně nastoupil jsem roku 1887 za před-
sedy Hynka Hegera, rolníka na odpočinku, dru-
hým úředníkem byl tehdy pokladník Ludvík 
Pichler. Každé povolání přináší s sebou jisté 
nepříjemnosti, ale jinak jsem neměl nikdy pří-
ležitost stěžovat si na své služební poměry. Prá-
ce mne vždy těšívala, konal jsem ji rád s chutí, 
zvláště když jsem viděl, že důvěra obecenstva 
o náš ústav stále více rostla a vkladů nám při-
bývalo. Když jsem nastoupil na místo, měla Zá-
ložna 542 000 zl. vkladů, 526 000 zl. zápůjček, 
rezervní fond obnášel 24 000 zl. a na darech od 
založení ústavu do té doby vyplaceno 4 562 zl. 

Když jsem po 42 letech odcházel na odpočinek, 
vykazovala účetní závěrka za rok 1828 vkladů 
14 386 528 Kč., zápujček 10 872 519 Kč, re-
zervní fondy obnášely 500 000 Kč. Záložna byla 
té doby největším peněžním ústavem celé Malé 
Hané. 
 Při obezřetném vedení ústavu byly i ob-
chodní výsledky tak uspokojivé, že Záložna 
mohla ze svých každoročních výsledků štěd-
ře podporovati jak národní, tak i kulturní  
a humanitární účely, zejména školství. Tak při-
spívala důchodu města po celou řadu let znač-
nými obnosy na výdaje spojené s vydržováním 
vyšší reálky v pozdějších letech postátněné. Do 
té doby bylo na darech vyplaceno 265 000 Kč. 
 Snahou mojí bylo provždy, abych svědomi-
tým plněním svých povinností přicházel člen-
stvu a občanstvu s ochotu a úslužností vstříc 
a nezavdal jsem nikdy příčiny k nějaké stíž-
nosti. 
 Ale tak jako snad žádnému člověku při nej-
lepší vůli není možno zachovati se všem, byla 
i Záložna trnem v oku jistým nepříznivým a ško-
dolibým lidem, kteří se po dvakráte pokusili vy-
volati krizi a její klidný a zdárný rozvoj nějak 
poškoditi. Stalo se to jednou z důvodu národ-
nostních (po rušných volbách r. 1896), podruhé 
z příčin politického rázu. Ale osnovatelé tohoto 
tažení dožili se jen fiaska. Veřejnost nedala se 
nijak klamati a osvědčila vedení Záložny, které 
bylo vždy v rukou spolehlivých, naprostou dů-
věru, Podrobnější dějiny vývoje Záložny napsal 
jsem do výroční zprávy za rok 1915 při oslavě 
padesátiletého trvání Záložny. 
 Při mém odchodu na odpočinek bylo mé 
dlouholeté působení oceňováno z mnoha stran 
a vzpomínali na mne v dobrém tehdejší před-
seda p. Eduard Hauser, sl. Růžena Žáková, p. 
Aug. Němec a mnoho jiných přátel. 

pokračování příště

pokračování příště

A nyní bych se ve vzpomínkách zase poněkud 
vrátil do dřívější doby. 
Z minulých let
 Když jsem se roku 1887 stal úředníkem Zá-
ložny, mohl jsem se pak věnovati více spol-
kovému a společenskému životu. Pů-
sobil jsem v čtenářsko-pěveckém 
spolku Ctibor, v tělocvičné jedno-
tě Sokol a místním odboru Ná-
rodní jednoty, kde jsem zastával 
v mladých letech střídavě růz-
né funkce a snažil jsem se, jak 
jsem mol přispěti svou trochu 
pro spolkovou práci. Po více jak 
50 roků jsem byl pilným členem 
pěveckého odboru Ctibora, ale 
nejraději jsem působil při ochot-
nickém divadle. Se souborem star-
ších ochotníků jsem pilně hrával do svých 
abrahámovin. 
 Ale tu již nastupovala nová generace, která 
jako my před 30 lety přebírala naše místa. Byla 
to dorůstající mládež ze zdejších vlasteneckých 
rodin Tillové, Žákové, Mackové, Leischnerové, 
Mackerlové a jiných. Také přibyly Ctiboru a So-
kolu nové mladé síly z řad inteligence a studu-
jících zdejší reálky. Herecké výkony mnohých 
ochotníků byly velice dobré, takže bylo možno 
hráti vybranější hry, zvláště když při nich jako 
hosté spolupůsobili bratři Podhrázských, rození 
to herci, a jejich sestra, členka našich ochotníků 
paní Eliška Dostálová, kteří svými výkony dale-
ko předstihli úroveň divadelních ochotníků. 

Přemysl ( = Rostislav) za manželku hadačku (há-
dat – lat. divino) pannu. 
V kap. 4 Veršů o utrpení... můžeme číst: „Kolem 
šla dívka, a jeden z nich, když spatřil tu dívku, / 
ihned v bujném žertu ji srazil a povalil na zem, / 
jeho pak [Vojtěcha], ač se vzpíral a vzpěčoval, 
porazil na ni.“ Tyto verše nemusely být napsány 
především proto, aby opentlily Vojtěcha cudností, 
ale proto, aby ho spojily s Dowinou. Vojtěch se 
vzpíral stát se biskupem. Kníže Boleslav II. a jeho 
nejlepší muži mu pravili: ,Chtěj nechtěj, naším bis-
kupem budeš...’ A o několik řádků níže Kosmas 
napsal: „Tato volba se stala nedaleko od hradu Pra-
hy na hradě Levém Hradci...“  Máme chápat Levý 
Hradec jako Levý Hradec, Špatný Hradec nebo 
jako Opuštěný Hradec (latinská slova reliquit, de-
reliquit, sinistram znamenají vlevo, odešel, opus-
til), tedy Starou Kouřim nebo jako hradiště na 
ostrožně sv. Jiří?
J. Gaarder v Sofiině světě napsal (s. 128): „Staří 
Indové vyznávali boha jménem Dyaus. V řečtině se 
jmenoval Zeus... staroseversky Tyr.. (…) Jiné slovo 
pro ,boha´ zní v sanskrtu deva a v iránských jazy-
cích daeva.“ I. Lutterer, R. Šrámek (2004, s. 71, 
72): „Někteří badatelé... považují jméno Děvín za 
předslovanské; spojují je s OJ Deva z ide. základu 

deiuos >*div-in … (srov. ind. déva ,bůh’)“ Spojil 
takto Kosmas hrdinu Tyra s hradištěm Dowi-
nou, Děvínem?
Jakou lokalitou je u Kosmy Krakov? Když Kos-
mas psal o Krakovu, mínil jím zřejmě město Kro-
kovo (tj. Bořivojovo = Rostislavovo = Ludmilino, 
později Václavovo), tedy Starou Kouřim (možná 
ne vždy). Citujme z Kroniky české. Kap. I, 33: „...
hranice této země, jež jsem já [Boleslav II.] rozší-
řil až k horám za Krakovem, jež slovou Tritri...“ 
- Kap. I, 34: „Měšek [tj. kníže Václav]...  ihned se 
zmocnil lstí hradu Krakova a všechny Čechy, které 
tam zastihl, dal pobíti mečem. (…) ...vjede [Bole-
slav] do hradu Krakova za zlého znamení na hody 
u věrolomného knížete Měška [Václava].“ Kap. II, 
2: „...[Břetislav, tj. Boleslav I.] táhl do země pol-
ské [území Čech a Moravy ovládané Měškem, tj. 
Václavem], zbavené svého knížete, nepřátelsky na ni 
udeřil... dobýval pevných míst a vtáhnuv do hradu 
Krakova... vyvrátil jej z kořene a zmocnil se v něm 
kořisti.“ Kap. II, 34: „...když jsem dlel [Radim, 
bratr sv. Vojtěcha] na hradě Krakově po tři léta 
v podzemním žaláři...“ - Kap. II. 37: „Odtud na vý-
chod má tyto řeky za hranice: Bug a Styr s hradem 
Krakovem a krajem, jehož jméno je Váh, se všemi 
krajinami, jež náleží k dříve řečenému hradu, jímž 

jest Krakov. Odtud připojením pomezí uherského 
rozšířena, táhne se až k horám, jež slovou Tritri.“ Je 
Krakov Stará Kouřim. (Pokud ne ve všech přípa-
dech, pak alespoň v případech některých.) A jsou 
Tritri skutečně Tatry? Nepřipojil některý z Bole-
slavů po dobytí „Krakova“ (Staré Kouřimi) k své-
mu území poraženého protivníka až k 9 horám 
(tri . tri), to je k Velkému Blaníku + 8 okolním 
vrchům? Neskrývají se za řekami Bug, Styr a Váh 
řeky Blanice, Brodec a Sázava? Ovládnutím území 
na jih od Staré Kouřimi se stal Boleslav II. (v II, 
37 se skrývá za Vratislavem) vládcem jak Čech, tak 
i [„českého“] Polska.
Že se česká vládnoucí vrstva dělila na dvě čás-
ti, na původní vládnoucí vrstvu středních Čech 
(zřejmě Vršovce) a na vládnoucí vrstvu přišlou 
z Moravy, v jejímž čele stála knížata, dnes zvaná 
Přemyslovci, a která nakonec zvítězila, můžeme 
možná vidět i v tomto Kosmově vyjádření (II, 35): 
„ ...markrabí... kázal, aby se všichni, od pasáka svi-
ní po pasáka volů... připravili... do boje.“ Pasáci 
sviní, to je původní vládnoucí vrstva spojená se 
Starou Kouřimí, u Kosmy mj. se Svinibrodem. Pa-
sáci volů, to je nová vládnoucí vrstva přišlá z Mo-
ravy (Přemysl = Rostislav orá s voly).
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Obec Biskupice

Společenská rubrika  
říjen 2014

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

OHLÉDNUTÍ ZA KALÉŠKEM 2014
V sobotu 4. října 2014 se v naší obci uskutečnil 
již 16. ročník festivalu slivovice Biskupické kalé-
šek.  Organizátoři letošního ročníku  uspořádali 
pro návštěvníky bohatý program, hlavní se ode-
hrával na návsi a doplňujíci v bývalém areálu JZD. 
Návštěvníci mohli i nově shlédnout divadelní hru 
v podání ochotnického  divadelního spolku TEA-
TRUM z Velkých Opatovic  Biskupické elixír aneb 
legenda o pokladu na  hradě Plankenberk, která 
se odehrávala v domě čp. 4 u pana Valoucha. Ka-
ždý návštěvník si mohl vybrat dle své chuti a to 
bylo hlavním cílem tohoto ročníku. A co vše bylo 
ke shlédnutí ? V areálu JZD oblastní výstava koní, 
mažoretky Jevíčko a sólo vystoupení mistryně Kat-
ky Felnerové, psí show, Bob Montana a jeho laso 
a biče,  promenádní vystoupení Holóbkove muzi-
ky, dále pak doprovodný program výstavy země-
dělské techniky, koňských kočárů a postrojů,  vý-
stava kočárků a řemeslný jarmark, večer uspořádal 
Klub Zoufalců koncerty kapel Rimortis, Nightfall 
Nightwish revival, Kiss revival. Na návsi již tra-
dičně 13. ročník jízdy historických velocipedistů 
a vše co k nim patří, vystoupení kapely Iršava 
a žongléře Křup Alá hop, poté večerní zábava se 
skupinou Epicentrum. Spolupořadatelem kaléšku 
byl Klub Zoufalců, pálenice Still s. r. o. a hospoda  
U Zechů.
V letošním ročníku 
bylo přihlášeno celkem 
42  vzorků, které byly 
degustovány odbornou 
porotou a vyhodnoce-
ny následovně:
1. místo Jaroslava 
Šlézarová, Dětřichou 
u Moravské Třebové, 
švestka 52 %, vypálená 
v roce 2013 v palírně 
Cetkovice

2. místo Bedřich Pazdírek, Biskupice, švestka 53 
%, vypálená v roce 2013 v palírně Still Biskupice
3. místo Daniel Slouka, Biskupice, švestka 54 %, 
vypálená v roce 2013 v palírně Still Biskupice
4.-5. místo Obec Biskupice, švestka 54 %, vypále-
ná v roce 2013 v palírně Still Biskupice a Daniel 
Slouka, Biskupice, dorance 54 %, vypálené v roce 
2014 v palírně Still Biskupice
Cenu publika  získal z 42 degustovaných vzorků 
shodně vzorek, který se umístil na 4. místě – Obec 
Biskupice, švestka 54 %, vypálená v roce 2013 
v palírně Still Biskupice.
Třešničkou na dortu bylo pokřtění knihy o Bisku-
picích k jejímu významnému jubileu první písem-
né zmínky o obci – 750 let obce Biskupice, autora 
Jiřího Šmerala. Knihu je možno zakoupit na Obec-
ním úřadě v Biskupicích.
Zvláštní poděkování patří panu Stanislavu Valou-
chovi a jeho rodině za zapůjčení prostor v domě 
čp. 4.
Děkujeme všem účinkujícím, vystavovatelům, or-
ganizátorům, sponzorům, návštěvníkům a příští 
rok zase na viděnou.

Organizační tým kaléšku
Fotogalerii k akci je možno shlédnout na www.
biskupice.cz.

Biskupice navštíví 
sv. Mikuláš

V pátek 5. prosince 2014 ve večerních ho-
dinách přijede do Biskupic sv.Mikuláš se 
svým doprovodem – andělem a čerty. Ma-
minky, tatínci, babičky a dědečci, chcete-
-li, aby navštívili i Vaše děti, tak nahlaste 
jména dětí v místní prodejně. Paní Hon-
zírková seznam sv.Mikulášovi pošle ne-
beskou poštou.

Helena Neuerová, knihovnice

Výsledky komunálních voleb v obci
Ve dnech 10. a 11. října proběhly komunální volby. Z celkových 352 oprávněných voličů bylo 
odevzdáno 201 obálek, což představuje volební účast 57,1 %. Děkujeme všem voličům, kteří při-
šli svůj hlas odevzdat, protože tímto vyjádřili, že jim není dění v obci lhostejné. 

Dalibor Šebek, starosta obce
Zvolení kandidáti:
Kandidátní listina Kandidát Navrhující 

strana
Politická 
přísluš.

Hlasy Pořadí 
zvoleníčíslo název poř. 

číslo příjmení, jméno, tit. věk abs. v %

1 SNK Biskupice,SNK 1 Šebek Dalibor 42 NK BEZPP 152 13,79 1
1 SNK Biskupice,SNK 2 Procházka Filip 35 NK BEZPP 146 13,24 2
1 SNK Biskupice,SNK 3 Berka Pavel 46 NK BEZPP 137 12,43 3
1 SNK Biskupice,SNK 4 Macek Vítězslav 47 NK BEZPP 136 12,34 4
1 SNK Biskupice,SNK 5 Navrátil Jiří 59 NK BEZPP 90 8,16 5
1 SNK Biskupice,SNK 6 Finsterle Jiří 60 NK BEZPP 107 9,70 6
1 SNK Biskupice,SNK 7 Havlíček Roman 46 NK BEZPP 115 10,43 7

Zvolení náhradníci:
Kandidátní listina Kandidát Navrhující 

strana
Politická 
přísluš.

Hlasy Pořadí 
náhr.číslo název poř. 

číslo příjmení, jméno, tit. věk abs. v %

1 SNK Biskupice,SNK 8 Parolek Rostislav Ing. 39 NK BEZPP 114 10,34 1
1 SNK Biskupice,SNK 9 Havlíčková Irena 42 NK BEZPP 105 9,52 2
Další informace lze nalézt na: http://www.volby.cz
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Hravé odpoledne – pozvánka
V neděli 9. listopadu 2014 v 15.00 hod 
v prostorách knihovny a obecního úřadu se 
uskuteční akce „Hravé odpoledne – aneb 
pojďte si hrát“. Akce je součástí projektu 
„Nezapomeňte (se) vrátit“. Jsou pro vás při-

praveny deskové společenské hry pro jednot-
livce i skupiny a také spousta hlavolamů. 
Těšíme se na malé i velké hráče, nudit se 
určitě nebudete. 

Helena Neuerová, knihovnice

U S N E S E N Í
z 30. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 26. 9. 2014.

30/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise
c) licenční smlouvu nakladatelskou s autorem 
PhDr. Jiřím Šmeralem, bytem Holandská 10, 
571 01 Moravská Třebová na přípravu knihy 
„Biskupice 1262–2012  Dějiny obce“ ve výši 
35 000,-Kč
d) cenovou nabídku na tisk 1000 kusů knihy 
„Biskupice 1261–2012  Dějiny obce“ od firmy 
RUSTIKA s.r.o.,  Svitavská 166, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 25938738 ve výši 148 830,-Kč s DPH
e) vyúčtování provedených prací v roce 2014 
firmou AKVAMONT, společnost s ručením 
omezeným, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy,  IČ: 
15035221 na akci „Technické zázemí obce Bis-
kupice“ v celkové částce ve výši 1 600 930,-Kč 
s DPH
f) žádost ze dne 23.9.2014 Hanácké zeměděl-
ské společnosti Jevíčko a.s., Třebovská 713, Je-
víčko, IČ: 48173053 na změnu užívání stavby 
ze silážních jam na kompostárnu na pozemcích 
PK p.č. 420/7, p.č. 420/8 a p.č. 420/9 všechny 
v  k.ú. Biskupice u Jevíčka
g) provozní řád kompostárny Biskupice zpraco-
vaný v červenci 2014 oprávněnou osobou Ing. 
Jurákem Némethem, CSc. 

h) smlouvu o podmínkách svozu a využití bio-
logicky rozložitelných odpadů s firmou Lucie 
Krejčí,   Kaňákova 280/2, 674 01 Třebíč,  IČ: 
75117789 na kompostárně Biskupice, kdy od-
pady budou obcí Biskupice ukládány bezplatně
ch) v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodnutí o námitkách podaných k ná-
vrhu Územního plánu Biskupice ve znění před-
loženém pořizovatelem takto: 
1) námitce č. 1 se nevyhovuje – podal Bedřich 
Pazdírek, Biskupice 
2) námitce č. 2 se nevyhovuje – podal Bedřich 
Přichystal, Biskupice 
3) námitce č. 3 se nevyhovuje – podala Marie 
Zemánková, Biskupice 
4) námitce č. 4 se nevyhovuje – podal Jan Ze-
mánek, Biskupice 
5) námitce č. 5 se nevyhovuje – podala Jiřina 
Laštůvková, Biskupice 

i) na základě vyhodnocení výsledků veřejného 
projednání návrhu Územního plánu Biskupice 
vrácení návrhu územního plánu k jeho podstat-
né úpravě a k opakovanému veřejnému projed-
nání
j) žádost ze dne 12.6.2014 Základní organizace 
Svazu postižených civilizačními chorobami ČR, 
o.s. základní organizace, 569 43 Jevíčko na po-
skytnutí příspěvku ve výši 3 000,-Kč

30/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) zápis kontrolního výboru z kontroly obce ze 
dne 25.9.2014

b) zápis finančního výboru z kontroly obce ze 
dne 15.9.2014
c) žádost ze dne 1.9.2014 Michala Schreibera, 
bytem K.Appla 705, Jevíčko  ve věci vrácení 
pozemkové parcely č. 199/26 o výměře 857 
m² v k.ú.Biskupice u Jevíčka určené k výstav-
bě RD
d) vyhodnocení výsledků veřejného projednání 
návrhu Územního plánu Biskupice – přílohy č. 
1 až č. 4. 

Přílohy: 
č. 1: Tab.C1-Vyhodnocení stanovisek a připo-
mínek k částem řešení, které byly od společ-
ného jednání změněny po veřejném projednání 
v řízení o návrhu ÚP Biskupice 
č. 2: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatně-
ných k návrhu ÚP Biskupice a jejich odůvod-
nění 
č. 3: Návrh vypořádání připomínek uplatně-
ných k návrhu ÚP Biskupice a jejich odůvod-
nění 
č. 4: Tab.D-Vyhodnocení stanovisek k návrh 
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návr-
hu ÚP

30/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 30/1 tohoto usnesení

Dalibor Šebek    Filip Procházka
starosta obce                místostarosta obce

V neděli 30. listopadu 2014 od 15 hodin na návsi před OÚ. 
                       

Můžete se těšit na zpívání adventních písní dětí z MŠ Biskupice, 
vystoupení pěveckého sboru Cantilo, žesťového kvintetu ZUŠ 
Jevíčko, tanečního oboru ZUŠ Jevíčko, vánoční požehnání otce 
Tomáše, v 16.00 hodin slavnostně vypustíme balónky s přáním
Ježíškovi, v 16.30 hodin rozsvítíme vánoční stromeček a 
pokračujeme ohňovou show. 
Dospělé zahřeje vánoční punč a děti vánoční čaj. K zakousnutí  
zvěřinový raut, vánoční cukroví, koláče, perníčky a další. Možnost 
zakoupení vánočních drobností a ozdob. 

Přijďte si zazpívat a jen tak pobejt !

Stezka odvahy – 
ohlédnutí

V sobotu 18. října 2014 v noci proběhl 
9. ročník „Stezky odvahy“. Velká pochvala 
patří Toníčkovi Přichystalovi (8 let), který 
jediný prošel celou trasu úplně sám a bez 
baterky. Trasa začínala kopečkem Člupek 
a dále vedla hlubokým, tmavým lesem, kte-
rý byl plný skřítků, hejkalů, vil, rusalek 
a duchů. V lese rozdávala nebojsům rusal-
ka Zuzka sladkosti. Téměř na konci stra-
šidelné cesty loudila zakletá lesní víla po 
kolemjdoucích podpisy. Kdo měl odvahu 
a podepsal se, tomu víla darovala zlatý du-
kát. Cesta končila „Na střelnici“, kde bylo 
připraveno pohoštění. I letos se nám počasí 
vydařilo a hlavně nikdo se neztratil a ne-
zabloudil. Krkolomnou cestu jsme přežili 
všichni, bez úhony na zdraví a zvládli jsme 
ji výborně. Dokonce i Robert s půlročním 
Martínkem v kočárku J.
Letos „Stezkou odvahy“ prošlo 130 odváž-
livců, cestu osvětlovalo 260 světýlek a 14 
lampiónků. Trasu střežilo 25 dobrovolníků 
– všem děkujeme. 

Helena Neuerová, knihovnice
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci listopadu
Ladislav Blažek
Jaroslav Bušina
Irena Vašíčková
Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

CHORNICKÁ DRAKIÁDA

Zpráva o tvořivém odpoledni v mateřské škole

Dne 4. října 2014 se uskutečnila 4. chornic-
ká drakiáda.  Na hřišti se sešlo celkem 20 
draků, mezi kterými mohli návštěvníci zvolit 
nejpřitažlivějšího draka. Pak už jsme povolili 
provázky a vypustili draky do oblak. Vítr sice 
moc nefoukal, ale i přesto se všem podaři-
lo alespoň na chvíli odlepit draka od země. 
Ti, kteří draka udrželi ve vzduchu po stano-

Podzimní vítr láká každoročně spoustu dětí, aby 
vypustily k obloze létající draky. Nejenže je to 
výborná zábava, ale také podívaná na tu přehlíd-
ku tvarů i barev.
A právě podzimní draci byli inspirací pro tvoři-
vé odpoledne v mateřské škole. Sice nelétali, ale 
stala se z nich ozdoba interiéru třídy. Nabídka 
ke společné aktivitě 
oslovila šest maminek, 
které přišly se svými 
předškolními dětmi.
Po zahájení a přiví-
tání se všichni pus-
tili s chutí do práce. 
V akci bylo vidět ši-
kovné ruce, které stří-
haly, lepily a vytvářely 
nápadité podoby obli-
čejů.
Dětem se také před-
stavily paní učitelky ze 
základní školy, které 
se na této spolupráci 
s rodiči také podílely.

venou dobu, si pak odnesli diplom za nejdéle 
létajícího draka.  Drakiádu si užili malí i velcí 
účastníci. Děkujeme všem, kteří přišli „vyvět-
rat“ domácího draka, a doufáme, že se příští 
rok znovu sejdeme na chornické drakiádě.
Více fotografií si můžete prohlédnout na:  
www.tjsokolchornice.cz

Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová

Výsledkem snažení se stali draci fešáci, každý 
osobitý a jinak zajímavý. Děti se s nimi také vy-
fotografovaly, takže jejich dílko zůstane zdoku-
mentováno na památku.
Všichni jsme prožili ve školce pohodové okamži-
ky a už nyní se těšíme na další shledání.

Mgr. Milena Truhlářová

Obec Chornice, 
Obecní knihovna Chornice, 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 
ve spolupráci 

s paní Jiřinou Jakubcovou 
pořádají

v sobotu 29. 11. 2014 
v prostorách kulturního 

domu v Chornicích

UKÁZKU VÝROBY ADVENTNÍCH 
VĚNEČKŮ S MOŽNOSTÍ NÁKU-

PU VÁNOČNÍ VÝZDOBY
Výroba adventní výzdoby a malý předvá-

noční trh od 8:00 do 
15:00 hodin. 

Všichni jsou  
srdečně zváni.

Technohrátky
V rámci podpory technického vzdělávání 
a řemesel se žáci naší školy v říjnu zúčast-
nili projektu Technohrátky na ISŠ v Mo-
ravské Třebové. Učitelé odborného výcviku 
a žáci ISŠ je zde postupně na šesti stano-
vištích zasvětili do tajů jednotlivých vyučo-
vacích oborů a řemesel. Následně si žáci 
vyzkoušeli zábavnou a soutěžní formou 
dílčí praktické úkoly jako například přípra-
vu chlebíčků a míchaných nápojů, řezání 
tvárnic, zručnost při manipulaci s vozíčká-
řem či pokládku střešní krytiny. Po absol-
vování praktických úkolů si žáci společně 
zasoutěžili v zábavně-vědomostní soutěži, 
ve které prokázali postřeh a znalosti získa-
né na jednotlivých stanovištích.
Všem zúčastněným žákům byla na závěr 
zdařilé akce předána zasloužená sladká 
odměna.

Ivo Vymětal

Přijďte mezi nás
Každé pondělí v 8:15 hodin se setkáváme spolu s našimi dětmi (ve věku 1-3 roky) 
v kulturním domě v Chornicích u společného cvičení. Děti si pohrají a maminky se 
odreagují.          Poplatek 30 Kč.
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Další elektronická aukce na elektřinu a zemní plyn v Chornicích

Premiéra nového českého filmu + cestovatelská beseda

Chcete snížit náklady na dodávku elektrické ener-
gie a zemního plynu pro Vaši domácnost? Připoj-
te se k domácnostem mnoha dalších měst a obcí 
a prostřednictvím elektronické aukce vyberte nejlev-
nějšího dodavatele těchto služeb. Čím více lidí se 
do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží. Pro 
domácnosti, podnikatele i veřejný sektor je služba 
zcela zdarma. Pořadatelské firmě hradí odměnu ví-
tězný dodavatel. 
Chcete-li se do e-aukce zapojit, přijďte na informa-
tivní schůzku do Kulturního domu v Chornicích, 
která se bude konat se zástupci společnosti eCEN-

Obec Chornice zve všechny na premiéru nové-
ho českého cestovatelského filmu ROUTE 66 
REVISITED!, který bude promítnut v sobotu  
29. listopadu od 16,00 hodin v kul-
turním domě v Chornicích. Po fil-
mové projekci proběhne beseda 
s autory filmu. Vstupné je 50,- 
Kč za dospělého, děti a studenti 
25,- Kč. Lístky je možno zakoupit 
v předprodeji v kanceláři obecní-
ho úřadu v Chornicích, nebo ob-
jednat na tel: 461 327 807.  Více 
na www.obecchornice.cz
Každý, kdo někdy projel nejslavnější silni-
ci světa, je ochoten odpřísáhnout, že se dří-
ve nebo později na Route 66 rozhodně vrá-
tí. Stručně řečeno – jedna jízda nestačí.  
Americká šestašedesátka má svoje nepopsa-
telné kouzlo, kterým už takto očarovala mi-
liony lidí z celého světa. Lidi nejrůznějších 
profesí, odlišného sociálního  a společen-

TRE, a.s. ve středu 5. listopadu 2014 od 17 ho-
din. Následně bude probíhat sběr podkladů pro 
vstup do aukce. Přineste s sebou kopii smlouvy 
s Vašim stávajícím dodavatelem (včetně všech do-
datků a obchodních podmínek), kopii ročního vyúč-
tování spotřeby elektrické energie či zemního plynu 
a občanský průkaz.
Rozhodnete-li se přihlásit do e-aukce, podepíšete 
smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplat-
ná a definuje práva a povinnosti smluvních stran. 
Předchozí aukce, která proběhla v měsíci září, zlev-
nila přihlášeným odběratelům elektřinu v průměru 

ského postavení, barev a vyznání. Jaký je 
tedy důvod tohoto zvláštního fenoménu? Je 
to touha znovu prožít báječné dny “on the 

road“, opět potkat fantastické lidi 
na staré šestašedesátce, objevo-
vat nové věci a místa, na která 
poprvé nezbyl čas? Anebo si jed-
noduše užít spoustu zábavy bě-
hem putování přes Ameriku? 
Všechny uvedené důvody jsou  
stoprocentně pravdivé a platné.

Proto se čeští a slovenští moto-
risté vydávají znovu dobýt Route 66. 

Vyzbrojeni předchozími zkušenostmi si chtějí 
ověřit, zda je “hlavní ulice Ameriky“ stále ta-
ková, jakousi ji uchovali ve své paměti. Vede-
ni zkušenou dvojicí, producentem Zdeňkem 
Juráskem a režisérem Tomášem Zindlerem, 
se stávají protagonisty nového celovečerního 
filmu ROUTE 66 REVISITED!, který boha-
tě zúročuje mnohaleté zkušenosti, kontakty, 

o cca. 20 % a zemní plyn  v průměru o cca. 25%. 
K aukci se mohou přihlásit občané (domácnosti) 
i firmy (podnikatelé) z Chornic i okolních obcí. 

osobní přátelství i významné postavení České 
asociace Route 66, v současné době asi nej-
aktivnější  organizace Route 66 mimo území 
Spojených států.
Účastníci této vpravdě historické výpravy se 
však nespokojí s „pouhou“ jízdou. Díky peč-
livě připravenému scénáři se stávají svědky 
a protagonisty celé řady neobyčejných událos-
tí a happeningů, objevují místa, která zůstáva-
jí běžným turistům skryta. Žení se na mostě 
přes Mississippi, přebarvují slavné cadillaky 
do národních barev, účinkují v muzikálu, sou-
těží v pojídání jablkového koláče s americkým 
profesionálem, holí se u legendárního holiče, 
vaří „domorodcům“ česká jídla, sestupují do 
zlatého dolu, odpalují ohňostroj uprostřed 
pouště…
Tajemná místa ožívají, stovky lidí se dávají do 
pohybu, zvuk motorů proniká hluboko pod 
kůži a Route 66 vydává nová svědectví. Buďte 
u toho s námi!

DEN POHYBU 

Jitka Zelenková
Obec Chornice zve všechny na Vánoční 
koncert známé zpěvačky Jitky Zelenko-
vé a jevíčského pěveckého sboru CANTI-
LO. Za doprovodu Lva Rybalkina a Fran-
tiška Raby bude odehráno 21 krásných  
melodií, mezi kterými nebudou chybět 
písně - Ty mi smíš i lhát, Když se naro-
díme, Rád… Akce se uskuteční v sobotu 
6. 12. 2014 v kulturním domě v Chor-
nicích. Zahájení je v 18,00 hodin. Vstup-
né ve výši 150,- Kč je možno zakoupit 
předem na obecním úřadě v Chornicích 
– tel. 461 327 807, nebo na místě za 200, 
- Kč.  Repertoárový list chystaného kon-
certu najdete na: www.obecchornice.cz 
(odkaz aktuality)

V sobotu 11. října 2014 se v Chornicích usku-
tečnil 2. ročník Dne pohybu. Návštěvníci měli 
možnost aktivně se zapojit do různých čin-
ností, které jsme na tento den připravili. Jako 
první nás čekala rozcvička, následoval nohej-
bal, tenis s overballem a volejbal. Po celou 
dobu byla na hřišti k dispozici překážková 
dráha. V kulturním domě si mohli účastní-
ci zahrát florbal, ping pong, zacvičit si jógu 
pro děti, posílit si 
tělo nebo si zacvičit 
zumbu. K dispozici 
byla také zdravá 
svačinka, kterou si 
mohli účastnici do-
plnit vypálené ka-
lorie.
Děkujeme všem, 
kteří přišli podpo-
řit dobrou věc a ne-
litovali času, který 

věnovali svému zdraví. Rádi bychom také po-
děkovali obci Chornice za bezplatný proná-
jem kulturního domu, paní Květě Vodákové 
za zapůjčení sítě, cvičitelkám Anežce Hege-
rové, Petře Klvačové a Zdeňce Selingerové za 
spolupráci.
Více fotografií si můžete prohlédnout na: 
www.tjsokolchornice.cz

Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová 
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru pro 
občanské záležitosti 

pro měsíc listopad
V měsíci listopadu své 
významné narozeniny oslaví:
Knollová Štěpánka
Pařilová Eliška
Přidal František
Všem jmenovaným přejeme  
nejen v den narozenin, ale po  
celý rok všechny dny, prožívané  
v klidu, v pohodě a především ve zdraví.

V měsíci listopadu  se narodily dvě holčičky 
Vanessa Dostálová
Anna Hladilová
Děvčatům i jejich rodičům přejeme hodně 
radosti, zdraví  a příjemně prožívané nej-
hezčí období života v rodinném kruhu.

Společně vzpomeneme začátkem listopadu 
na všechny zesnulé, kteří nás provázeli urči-
tým obdobím života a svým způsobem ovliv-
nili naši současnost i budoucnost. 
Za jejich kladný odkaz, který zanechali jak 
vlastním rodinám, tak i naší obci či celé 
společnosti DĚKUJEME.

www.jaromerice.cz

Beseda a výtvarná dílna s Lucií Seifertovou

Pleteme nekonečnou šálu 

Knihovna se začlenila do projektu Maraton čtení 
a tak získala finanční podporu, které měla pokrýt 
náklady na besedu a cestovné pro autora, nomi-
novaného či oceněného cenou Magnesia Litera. Po 
zvážení byla oslovena v současné době často jmeno-

Již poslední zářijový pátek byl zahájen v knihovně 
zajímavý „seriál“ na pokračování.
Zdánlivě nasmyslný nápad „Pleteme šálu pro stud-
nu na Dvoustovce“ našel naštěstí příznivce a po-
stupně dochází k naplnění.
Jednoduše řečeno výtvarná dílna s pletením různý-
mi technikami přilákala zkušené i začínající pletař-
ky. Jedním z důvodů bylo umožnit generační setká-
ní starších žen, které chtějí předat své zkušenosti  
malým děvčatům. 
Literárním podtextem posloužila kapitola z knihy 
Františka Nepila Štuclinka a Zachumlánek o stud-
ni, která byla před tuhou zimou zabalena, aby voda 
v ní nezmrzla. 
No a to už byl krůček ke zdůvodnění cile dvoumě-
síční snahy. 
Po celý říjen a doufejme, že do konce listopadu 
nadšení potrvá, se setkávají pletařky v knihovně, 
poměřují délky své šály a v pohodě pletou. Věř-
te, že míry jsou neskutečné. Nadšenkyně tvoří i ve 
volných chvílích doma u televize, menší děvčata, 
kerá vydržela a pletou dál i po začátečním nadše-
ní, mají ze svého díla násobnou radost. Plete se 
klasicky jehlicemi, na pletacím stroji, na desce, do-
konce i na hrabích - techniky nemají meze. Páteční 

vaná a oceněná výtvarnice a spisovatelka paní Lu-
cie Seifertová. K překvapení si udělala čas a v úterý 
5.10.2014 přijela za dětmi Základní školy v Jaromě-
řicích. 
Představila se 45ti dětem I.stupně a svým sympa-
tickým projevem si je hned získala. Stručně nastí-
nila  svůj literární a výtvarný vývoj, seznámila malé 
zvědavce s výrobou složitých trojrozměrných lepo-
rel, s „obří“ knihou Dějiny udatného českého náro-
da. Děti měly možnost si všechny její vydané knihy 
zblízka prohlédnout.
 S výtvarným nadšením tvořily pod vedením paní 
Lucie malou vystřihovánku. Vše dopadlo na jednič-
ku.
Díky finanční podpoře, která byla naší knihovně 
poskytnuta, můžeme i my, vzdáleni 220 km od Pra-
hy, poznat významné osobnosti spisovatelského 
světa. Děkujeme.

odpoledne výjimečné chvíle ticha vyplňuje četbou 
Štuclinky a Zachumlánka bývalá knihovnice paní 
Olga Zacharová.
Pestrou šálu ze zbytků vln cca 15 cm širokou na 
konci měsíce listopadu zcelíme a společně ji omotá-
me kolem studny ve dvoře Centra života a podniká-
ní, aby byla na zimu řádně připravená a ozdobená, 
zvláště na Adventní jarmark v sobotu 29. 11.2014 
na Dvoustovce.
Pokud ještě některé pletařky chějí nápad podpořit, 
přijďte si pro vlnu do knihovny.

Sběrný dvůr v Jaroměřicích
Upozorňujeme občany, že ve středu 29. října zaha-
juje provoz Sběrný dvůr v Jaroměřicích. Provozní 
doba: středa od 16 do 18 hodin, sobota od 9 do 
11 hodin. 
Do sběrného dvora je možné uložit: nebezpečné od-
pady mimo azbestu, pneumatiky, kovy, papír, plast, 
sklo,  vyřazené elektrické a elek tronické zařízení, 
baterie a akumulátory, zářivky  a velkoobjemový 
odpad. 
Bližší informace Vám poskytne odpovědný vedoucí 
pan Luděk Knoll, tel. 723 987 970.

Zpátky ve školce
Tak jsme zase tady. Rozsáhlá rekonstrukce prostor 
MŠ trvala téměř 4 měsíce. Z náhradních prostor ve 
VČA, kde jsme přebývali s omezeným počtem dětí, 
jsme se přestěhovali do naší „nové školky“ 17. října. 
Všichni jsme se moc těšili. 
A co tu máme nového? Rekonstrukce se týkala vý-
měny oken, nového osvětlení všech prostor, přístav-
by sociálního zařízení včetně koupelny a úklidové 
místnosti v I. poschodí.
Velké změny proběhly ve třídě II. oddělení, kde byly 
odizolované obvodové zdi a podlaha. Nyní tu máme 
i podlahové vytápění.
Rovněž byla provedena úprava v kuchyni. Z její 
části je vytvořen průchod ve stylu domečku, kte-
rý slouží k bezpečnému přecházení dětí ze třídy 
do šatny.
Na rychlém úklidu po rekonstrukci se podílely 
všechny pracovnice MŠ.  

Zdenka ILLEOVÁ, učitelka MŠ

Zahrádkářská výstava
jako každý rok i letos se uskutečnila v Domě 
zahrádkářů výstava ovoce, zeleniny a jiných 
produktů jaroměřických členů Základní orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu a jejich 
příznivců.
Letos byla obohacena burzou nadbyteč-
ných výpěstků. Výstava byla vkusně a ne-
obvykle vyaranžovaná, v burze si mohli ná-
vštěvníci vybrat z bohaté nabídky. Ve dnech 
10.–13. 10. 2014 zhlédli výstavu mnozí hosté, 
v pondělí i žáci zdejší Základní školy.

Rekonstrukce mateřské školy a výměna oken na zámku 
Letní měsíce měly být ve znamení rekonstrukce ma-
teřské školy sídlící na zámku a zároveň i výměny 
všech zámeckých oken. Když dětem nastaly prázd-
niny, započaly na zámku stavební práce. Hned v je-
jich začátku bylo jasné, že rozsah plánovaných oprav 
bude mnohem větší, než se původně plánovalo. 

Celkovou rekonstrukcí prošlo sociální zařízení 
v přízemí budovy, nově se budovalo sociální zaří-
zení u ložnice v prvním nadzemním podlaží. Změ-
nu doznala i školní kuchyňka – nově přes ni vede 
chodba spojující třídu velkého oddělení se šatnou. 
Největším problémem byla třída velkého odděle-
ní. Bylo třeba vyřešit vlhkost v severní zdi zám-
ku a poté, co se odkryla podlahová krytina třídy, 
i vlhkost samotné podlahy. Příjemnému prostředí 
pro dětské hry a učení nyní přispívá podlahové 
vytápění třídy. Celkovou rekonstrukcí prošlo také 
osvětlení v prostorách mateřské školy. I když si děti 
i jejich rodiče museli na opravené prostory počkat 
o měsíc déle, než se původně plánovalo, výsledek 
určitě stojí zato. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracov-
níkům mateřské školy a obecního úřadu za velké 
pracovní úsilí, které věnovali úklidu všech zámec-
kých prostor.

Mgr. Iveta Glocová, místostarostka
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc listopad 2014
Od 3.- 26.11. v době provozu knihovny, výstavní síň 
(VS) Centra života a podnikání
Výstava Komiks vs. ilustrace představuje deset vý-
tvarníků tvořících na pomezí mezi komiksem a ilu-
strací - Tomáš Chlud, David Böhm, Jiří Grus, Dan 
Černý, Nikkarin, Tomáš Kučerovský, Jiří Franta, Karel 
Jerie, Lucie Lomová, Václav Šlajch. Výstavu zapůjčil 
Světz knihy. s.r.o. 
Zpřístupněno Po,St  9-11, 13-16,  Pá 13-18 h, jinak po 
dohodě s knihovnicí (776 552 246)
Vždy v pátky ( až do konce listopadu) od 15.00 cca 
do 18.00 ve výstavní síni nebo v klubovně
PLETEME ŠÁLU se Štuclinkou a Zachumlánkem 
pro studnu ve dvoře CŽP.
Co nejdelší pestrobarevnou šálu ze zbytků vlny pletou 
společně všichni, kdo mají smysl pro humor, chtějí se 
naučit plést od starších zkušených a vytvořit třeba 
rekord. Pokud je chvílemi ticho, předčítá se z knihy 
Fr.Nepila „Štuclinka a Zachumlánek“.
2.11., neděle, 9.00-18.00 h, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
3.11. pondělí, 16.00 h, VS, opět zahajovací hodina, 
v případě zájmu pokračování vždy v pondělky
Cvičení maminek a dětí s Mgr. Janou Kamenou, 
zábavná forma společného pohybu, 
min. počet 5 dětí, zájem, prosím nahlaste v knihovně, 
poplatek 30,- Kč maminka + 20,- Kč dítě
AEROBIC, další nabízené cvičení pro mladší ženy 
a dívky, v 18.30 h, 40,- Kč 
7.11.pátek, 18.00 h, VS
„Skandinávie“ zajímavosti ze severských zemí v cest. 
přednášce s Dr.Milošem Kvapilem, 
bohatá fotodokumentace
9.11. neděle, 14.00 h, VS
„Barvíme hedvábné šály“ výtvarný kurz s ing.I. Van-
žurovou, lektorné 50,- Kč + spotřeb. materiál,
který si můžete zakoupit na místě, vhodný vánoční 
dárek
10.11., pondělí, ve 14.30 h, zadní místnost dvora 
CŽP
Předvánoční keramická dílna s Petrou Zezulovou,  
pracovní oděv, tvořivou chuť s sebou, 40,- Kč

Zhodnocení Týdne knihoven 2014 a dalších říjnových událostí
V říjnu bývá v knihovnách velmi rušno, a to nejen 
v Týdnu knihoven, který v roce 2014 probíhal od 6. 
do 12.10. Nejen na jeden týden, ale na celý měsíc byl 
v jaroměřické knihovně naplánován pestrý program, 
který měl oslovit jak čtenáře, tak širokou veřejnost. 
Doznívala burza knih, výstavu pastelů Libuše Mülle-
rové vystřídaly vážné i nevážné dřevěné plastiky Lu-
bomíra Jedličky.
Poslední pátek v září začaly pletací odpoledne, kte-
rá pokračují až do konce listopadu. Zkušené ženy 
a malé holčičky, které se chtějí naučit tuto techniku, 
se setkávají v knihovně a pletou šály, kterými zahřejí 
studnu ve dvoře Centra života a podnikání, jak to dě-
lali Štuclinka se Zachumlánkem v knize Fr. Nepila.
Úspěšně pokračuje celoroční literární soutěž „Lovci 
perel“, která bude vyhodnocena začátkem prosince, 
při příležitosti Dne dětské knihy.
V rámci projektu „Maraton čtení“ jsme získali fi-
nanční podporu SKIPu - Sdružení knihovnických 
a informačních pracovníků a Čtení pomáhá k pozvá-
ní  výtvarnice a spisovatelky Lucie Seifertové, která 
tvoří trojrozměrná leporela s historickou tématikou. 
Její oceněnou knihu Dějiny udatného českého náro-
da i ostatní leporela si mohly děti I. stupně prohléd-
nout a pokusily se malou skládačku vytvořit v úterý 
7.10.2014.
Pro dospělé, zvl. pro pány, byla připravena na středu 
8.10.2014 přednáška pana ing. Vykoukala o historii 
I. světové války s názvem „Jak se to nepovedlo“. 
Bohužel, tuto příležitost využilo málo posluchačů.

V pátek 10.10.2014 se setkala skupina hostů na 
křest básnické sbírky „Partitury zelených lásek“ 
spisovatele a básníka PhDr. Oldřicha Koudelky, do-
plněné fotografiemi Jana Hlaváče. Poetickou nála-
du podpořily recitace Rudolfa Berana a vzpomínky 
účastníků příjemného podvečera.
Velké deskohraní se už do Týdne knihoven „neveš-
lo“, ale mělo velký ohlas. V pátek 17.10. se zaplnila 
výstavní síň dětmi, rodiči a všemi, co si rádi hrají. 
Pan Petr Frajvald se svými přáteli předvedli přítom-
ným hry, které obdržela knihovna z projektu „Neza-
pomeňte (se) vrátit“. Navíc přivezli s sebou množ-
ství jiných stolních her k pobavení malých i velkých.
Jako každý měsíc, i v říjnu proběhly tvůrčí kurzy 
paličkování a patchworku.
Velmi jsme se těšili na opakované setkání s Kami-
lou Skopovou ve středu 22.10.2014, kdy si připravila 
výtvarnou dílnu na tvorbu levandulových panenek. 
Tentokrát moc o tradicích nepovídala, protože se 
více pracovalo. Děvčatům se podařilo zhotovit velice 
originální panenky, které budou v domovech dlouho 
vonět levandulí. Samozřejmě nechyběly její skvělé 
kuchařské knihy a navíc čtyři nová  leporela s kla-
sickými pohádkami.
Opět pro děti připravilo SRPŠS v pátek 24.10. prů-
vod s rozsvícenými dýněmi a lampióny, který vždy 
končí na dvoře Centra života a podnikání. Děti ve 
vyhřáté výstavní síni čekala paní Černohousová 
z prostějovské hvězdárny s pohádkami o hvězdách, 
souhvězdích a vesmíru. Tentokrát byly děti zvlášť 

14.11., pátek, 18.00 h, VS 
„Okořeňte si svůj život“ s Veronikou Vykydalovou, 
předvedení mnohých i méně známých druhů koření, 
ukázka a ochutnávka okořeněných potravin, možnost 
koupi vybraných přísad k vaření
17.11., pondělí, 14.00 h, obřadní síň zámku
Pasování žáků 2.třídy na čtenáře
Pokračování slavnostního odpoledne v Obecní knihov-
ně s pestrým zábavným programem
19.11. středa, Knihovna uzavřena
21.11., pátek, 18.00 h, VS
„Kouzlo jihu Srí Lanky“ se Zlatuší Knollovou,  
cestopisná přednáška o zajímavostech jihu malebné-
ho ostrova, ochutnávka a prodej pravých sypaných 
cejlonských čajů v dárkovém balení
23.11.,neděle, 14.00 h, Pohostinství u Trojanů
BESEDA S DŮCHODCI se zástupci obce, pohoště-
ním, hudbou, popř. tancem a dobrou zábavou
28.11., pátek, 17.00 h
Zateplení studny ve dvoře CŽP se Štuclinkou 
a Zachumlánkem pletařkami zhotovenými šálami ve 
dvouměsíčním období, přeměření běžné délky zhoto-
veného díla, společné zhodnocení 
29.11., sobota, 9.00 – 13.00 h, VS a prostory dvora CŽP
ADVENTNÍ JARMARK, nabídka řemeslného a spo-
třebního zboží a potravinářských výrobků, ochutnávka 
dobrot ze zabíjačky 
30.11., neděle, 17.00 h, prostor před dolním kos-
telem
Rozsvícení vánočního stromu, žesťový kvintet ZUŠ 
Jevíčko, vánoční koledy se školním pěveckým sborem, 
odhalení Betlému ze sena, pouštění balónků s přáním 
pro Ježíška, překvapení pro děti i dospělé, předvá-
noční punč
V průběhu měsíce objednáváme v knihovně lepo-
rela L. Seifertové a další knihy K. Skopové.
Připravujeme:
2.12. úterý, 13.30 h, VS
Den Dětské Knihy s návštěvou Štuclinky a Za-
chumlánka, registrace nových dět. čtenářů zdarma
Vyhodnocení celoroční soutěže „Lovci perel“, pro-
dej dárečků za moriony, výstavka knih

5.12. pátek, 15.00 – 17.00 h, OK+VS
Mikulášské  půjčování s čertem a andělem s ma-
lou nadílkou
6.12. sobota, odjezd Biskupice  04.20 h, Jaroměřice  
04.30 h, Jevíčko 04.40h,V.Opatovice  04.50 h 
Zájezd do ADVENTNÍ BUDAPEŠTI s průvodcem 
Janem Valíčkem,
prohlídka kulturních památek maďarské metropole, 
adventní tržnice, plavba lodí po Dunaji, 
platba předpokládané ceny 700,- Kč v knihovně do 
14.11.2014, zájezd obsazen, zapisují se náhradníci, 
možnost spol. výměny forintů v hodnotě cca 230,- Kč 
(loď, kostel sv. Štěpána, WC)
7.12. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS Kurz paličkování 
s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou
7.12.neděle, 15.00 h, volnočasový areál
Pohádka „Královna Koloběžka“ v provedení diva-
delního souboru Vel.Opatovice, vstupné 20,- Kč
12.12., pátek,18.00 h., VS
Zahájení výstavy Betlémů, ze sbírky poličských bet-
lémářů s vystoupením pěveckého sboru ZŠ 
zpřístupněno v době provozu knihovny do 19.12., PO, 
ST  9-11, 13 – 16,  PÁ 13 -18, 
dále ve dnech 25., 26., 27. a 28. otevřeno od 
14.00 do 16.00 h
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP Pondělky  17.00 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP Pondělky   od 16.00ti hodin, 
objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 288 524 
Cvičení maminek s dětmi v 16.00 h, Pilátes od 
17.30 h, Aerobic od 18.30 h 
s Mgr. Janou Kamenou, pondělky
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Barborou 
Sekaninovou, 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

Poděkování
Říjnové volby ukončily čtyřleté pracovní ob-
dobí zastupitelstva obce, a proto mi dovolte 
všem jeho členům poděkovat za odvedenou 
práci. Zvláštní poděkování patří dosluhující-
mu starostovi obce panu Rostislavu Grulicho-
vi. Stál v čele Jaroměřic celých 37 let – bez-
mála čtyři dekády práce a služby veřejnosti. 
Děkujeme a přejeme Vám pohodu a hodně 
zdraví do dalších let.

Mgr. Iveta Glocová, místostarostka

pozorné a snad si některé informace zapamatovaly.
V sobotu 25.10. byl uskutečněn dlouho plánovaný 
zájezd do Prahy. Spolehlivý a opět vzorně připrave-
ný průvodce Jan Valíček provedl Hradčanami všech-
ny zájemce. Při loňském zájezdu do adventní Prahy 
jsme se na Hrad už nedostali, tak jsme spojili ná-
vštěvu divadla s poznáním významné památky. Di-
vadlo Studio Dva nám poskytlo příjemný zážitek při 
shlédnutí muzikálu  „Halló, Dolly!“ s hlavní před-
stavitelkou Ivanou Chýlkovou.
Ještě nás čeká v pátek 31.10. další křest, a to kalen-
dáře s mandalami Emilie Didi Bertové. Křest bude 
doprovázet recitace a čtení astrologických textů Ale-
ny Málkové. Tóny tibetských misek Jany Remero-
vé zajisté vytvoří magickou náladu, jak jsme zvyklí 
z předešlých setkání.
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PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách umístěných 
na Palackého náměstí. Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc.
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na autobusové zastávce 
na ulici K. H. Borovského v Jevíčku. Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc.

Povinné ručení, životní a majetkové pojištění
Spotřebitelské úvěry, konsolidace, hypotéky

LML Finance s . r . o . 777 872 356, kaderka@lmlfinance .cz

Komisní prodej v Jevíčku
PŘINESTE, CO CHCETE PRODAT,  

A MY PORADÍME, NACENÍME, ZPENĚŽÍME
Bazar nejen nábytku Jevíčko

v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)
Otevírací doba: 

Jevíčko St-Čt-Pá 10:00–16:30, So 8:30–11:00
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

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku nebo okolí do 20 km. 
Opravy nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 722 624 829.

Stěhování. Tel.: 733 165 144.

Prodám DB 2 + 1 s garáží v Jevíčku u Penny. 
Vlastní plynové topení a ohřev vody, balkon, plastová okna, 
1. patro. Cena 770.000 Kč. Tel.: 603 844 361.

Firma Revenge, a. s., Dřevařská 1418/7, 680 01 Boskovice
nabízí volná pracovní místa na pozici: třídička textilu.

Jednosměnný provoz od 6:00 do 14:30 h, plat 13-14000 Kč hrubého. 
Bližší informace na tel. č.: 516 411 765, 

životopisy zasílejte na e-mail: jurcagovaz@gmail.com.

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
Podmínky inzerce v Jevíčském zpravodaji byly schváleny 4. 2. 2008 na 32. schůzi 
Rady města Jevíčka bodem usnesení 9/32 a 16. 4. 2012 na 41. schůzi Rady města 
Jevíčka bodem usnesení 10/41 následujícím způsobem: 1 cm délkový inzerce 
při standartní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH 
(121 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravodaji 
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

Prodám řadový rodinný dům v Jaroměřicích. 
Tel.: 773 996 071.

SECOND HAND
CHORNICE 

v 1. polovině listopadu
PŘESTĚHOVÁN DO JEVÍČKA
ul. Soudní č. 67 (bývalé Koberce)

Těšíme se na Vaši návštěvu

Všechny Vás srdečně zveme do nově otevřené restaurace

,,Hanácká Krčma“
 provozovatel: 
 P & R construkt, s. r. o., 
 IČO: 25959115
 569 44 Jaroměřice 220
 tel.: 606 738 088 (Petr Švancara)
 tel.: 724 336 175 (Hanácká Krčma)

Nabízíme denní obědová menu za zvýhodněné ceny.
Možnost dohody pravidelného odběru jídel s dopravou až domů.

Nabízíme dovoz obědů také pro firmy (výběr ze dvou jídel).
Možnost pořádání soukromých a firemních oslav, večírků atd.
Od 1. 10. 2014 nabízíme ubytování hotelového typu v pokojích 

s vlastním soc. zařízením, TV, Wi-Fi a samozřejmě možnost snídaní.

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  


