
Dvě takřka nesrozumitelná 
jména. Obě pocházejí z nové 
knihy Milana Valenty se 
stejnojmenným názvem. Au-
tor je spisovatelem, výtvar-
níkem, vysloužilým hercem, 
divadelním režisérem, dra-
matikem a dramaturgem, 
speciálním pedagogem, uči-
telem, univerzitním profe-
sorem, sběratelem příběhů, 
fotografem a milovníkem 
krajiny, snílkem, otcem, 
manželem, synem, výcviko-
vým lektorem, dramatera-
peutem, falešným hráčem na trubku, příleži-
tostným peciválem, chalupářem, neúspěšným 
zahradníkem a také autorem knihy Půďáci ze 
staré školy, na které Muřinoh a Krchomilka 
volně navazují. 
S Milanem Valentou jsem se poprvé setkal na 
Drozdovské pile kousek od Zábřehu. Bylo to 
velice spontánní setkání, protože se odehrá-
lo na zabíjačce. Skupinka kamarádů z Peda-
gogické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci se rozhodla picnout čuníka. Tím po-
svátným místem byla prastará hospoda u Jo-
séfka Záruby, kterého velice dobře znají jevíčtí 
hasiči, kteří v údolí dlouhé roky pořádali tá-
bory pro děti. A prá-
vě na této zabíjačce 
jsme dohodli uspo-
řádání nového festi-
valu s názvem Jevíč-
kovění. Milan Valen-
ta do našeho města 
dorazil v doprovo-
du svých studentů 
z olomoucké uni-
verzity, kteří tančili, 
zpívali a hráli diva-
dlo. V sobotu jsme 
s Milanem vystoupali na městskou věž a dlou-
ho jsme si povídali o historii Malé Hané, ale 
hlavně Jevíčka.  Příběhy a vyprávění se Mila-
novi natolik zalíbily, že se rozhodl o Jevíčku 
napsat knihu přesněji volné poračování Půďá-
ků ze staré školy. Ještě než autor odjel domů, 
vybavili jsme ho veškerou dostupnou litera-
turou o našem městě jako studijním materiá-
lem. Pomalu, ale jistě se začala formovat nová 

kniha pro mladou generaci.
Milan začal tvořit a tak 
v průběhu posledních dvou 
roků se na různých místech 
četly úryvky z nově připra-
vované knihy. Všude se sklo-
ňovalo naše město a bylo 
velice příjemné to poslou-
chat. Jevíčko, Jevíčko kulaté 
jablíčko na dlani Hané. Už 
samotný název voní místem, 
kde se věci nevídané a pří-
běhy neslýchané jeví, taktéž 
bytosti a podivnosti zjevují 
(čili jak se v krajině říká – 

zjevíčkují).  Dále Milan píše: Buď pozdrave-
no město s dobrou krajinou jejíš čas doširoka 
spravuje hlas zvonu věžnice, kdysi tak zoufal-
stvím němé. Buď pochválena žírnost, v níž se 
tolik daří milým skřítkům, raráškům i vesele 
popletenému Muřinohu s Krchomilkou. Věříte 
v nadpřirozené bytosti? V taková ta stvořeníč-
ka, která nejsou vidět a přeci je lze tu a tam 
vytušit. A věříte v jiný svět, který není vidět 
a přesto je? Rozumný člověk by na takové ne-
smysly neměl dát, ale přesto… Naši předkové 
takové bytůstky znali a věřili na ně.
Kniha se skládá z osmi kapitol, jejichž děj 
se odehrává přímo v Jevíčku nebo v blízkém 

okolí. Příběhy jsou 
smyšlené, ale vystu-
pují v nich konkrét-
ní osoby z histo-
rie města a odehrá-
vají se na konkrét-
ních místech. Do 
budoucna bychom 
na těchto místech 
chtěli osadit infor-
mační tabule s tex-
tem příběhu a s há-
dankou, kterou by 

čtenáři museli vyluštit a za splnění všech 
sedmi úkolů by obdrželi odměnu. Knihu vy-
dalo nakladatelství Albatros a bude se pro-
dávat v celé republice. Pro naše potřeby jsme 
nechali vytisknout speciální přebal s textem 
o Jevíčku. Kniha je k dostání v Turistickém 
informačním centru na Palackého náměstí 
v Jevíčku za částku 250 Kč.

Ing. Roman Müller, starosta
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Informace SITA CZ o změně svozu komunálního 
odpadu pro Zadní Arnoštov a Mařín 

Z důvodu toho, že na svozový den v úterý 28. 
10. 2014 vychází státní svátek Den vzniku samo-
statného československého státu, bude svoz ko-
munálního odpadu v Zadním Arnoštově a Ma-
říně proveden v náhradním termínu v pondělí 

27. 10. 2014. Nezapomeňte prosím v uvedený 
den přistavit svozové nádoby, děkujeme. 
Pondělní svoz pro Jevíčko a OLÚ 27. 10. 2014 
zůstává beze změn. 

operátor SITA CZ

MUDr. Jiří Hájek
NEORDINUJE 02. 10. 2014

z důvodu školení.

MUDr. Jana Nádeníčková
DOVOLENÁ 29. 09.–10. 10. 2014.

Akutní případy ošetří 
MUDr. Hájek ve svých ordinačních ho-
dinách (ordinace Palackého nám. 20, 

Jevíčko).

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ A ŠKOLENÍ

10.–17. 10. 2014.
Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci 

– 03. 10. 2014. 

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje každý 2. pátek v měsíci –  

10. 10. 2014.
MUDr. Jana Trčková upozorňuje, že jsou 
k dispozici vakcíny na chřipku pro sezó-
nu 2014/2015. Pro pacienty nad 65 let, 

pro diabetiky, kardiaky a pacienty 
s onemocněním plic a ledvin ZDARMA. 

Ostatní 250 Kč/vakcínu + aplikace.

MUDr. Jana Trčková
neordinuje každý 3. pátek v měsíci –  

17. 10. 2014. 

MUDr. Alena Blahová – 
interna

neordinuje každý 3. pátek v měsíci –  
17. 10. 2014. 

MUDr. Tomáš Jagoš
DOVOLENÁ 01.–09. 10. 2014. 
Zastupuje MUDr. Letfusová 
během své ordinační doby.

Zájezd do Krakova
V měsíci srpnu pořádala Městská knihovna 
pod vedením paní Pavly Konečné a Slávky 
Kavanové zájezd do Krakova. Zájezd byl ve-
lice pěkný a pan průvodce Jan Valíček má 
velké znalosti. Plně se nám věnoval. Dík 
patří i panu řidiči, že jsme se vrátili v po-
řádku domů. A kam pojedeme příště?
Za účastníky zájezdu

Jiřina Foretová, Zadní Arnoštov

Naše škola
Na škole probíhá rekonstrukce,
což nejsou jen okna a izolace.
Kdekdo myslí, že na troše zateplení
zdaleka nic není.
Akce však zní: Snížení energetické náročnosti 
objektu, což není možné stihnout za prázdni-
novou siestu.
Byť byl úklid veliký 
a ruce jim vytahali kyblíky,
bez jakékoliv vytáčky přivítali prvňáčky.
Zatím však není jiného řešení
a kolem školy stojí lešení. 
Buďme proto shovívaví,
vždyť školu nám již brzy spraví.
Děkuji proto celému školnímu týmu
za jejich nasazení a velkou dřinu.
Věnováno všem, kteří se podílejí na opravě ZŠ

Eva Rozbořilová

Pionýrská chata
Kdysi dávno byla jedna chata, které jsme říkali 
skautská, stála ve Smolenském údolí a v dětství 
jsme tam trávívali docela dost volného času. Ta 
ale jednoho dne zmizela neznámo kam.  Na je-
jím místě dnes stojí chata, které říkám pionýr-
ská, ale i to je již dávná minulost. Teď patří 
městu. Každoročně si k ní udělám malý výlet na 
kole, kolo zaparkuji, procházím se po lese, sbí-
rám houby a přitom přemýšlím a vzpomínám. 
Letos tam ještě stálo docela dost stanů a tak je 
vidět, že je stále dětmi a jejich vedoucími hodně 
využívaná. A to je dobře. Ne všichni mohou trá-
vit dovolenou a prázdniny někde daleko u moře. 
Vždyť i tady, kousek od Jevíčka, je krásně. Ško-
da jen, že koupání v přehradě už není to, co 
bývalo a lesy jsou plné klíšťat. Vím, že údržba 
chaty a okolí vyžaduje nemálo starostí a práce. 
Myslím si ale, že ti, co tam trávili a v budoucnu 
trávit budou volné chvíle, to dostatečně ocení.

Vlasta Purketová

Poděkování
Rada města Jevíčko vyslovuje poděkování čle-
nům komisí a výborů a také všem členkám sbo-
ru pro občanské záležitosti za jejich práci pro 
město v letech 2010 až 2014. Vaše připomínky, 
názory a doporučení byly důležitým prvkem při 
rozhodování rady města a současně význam-
nou pomocí. Zároveň děkujeme za spolupráci 
v rámci přípravy schůzí rady města p. tajemní-
kovi, Bc. Pavlovi Sedlákovi, a ostatním zaměst-
nancům MěÚ Jevíčko.
Za radu města Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

––––
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko 
bych rád touto cestou poděkoval panu Vojtě-
chu Hebelkovi za pravidelnou finanční podpo-
ru činnosti SDH Jevíčko.  Pan Vojtěch Hebelka 
pravidelně od roku 2011 zasílal svoji odměnu  
za práci v zastupitelstvu na účet SDH Jevíčko.

Za SDH Jevíčko starosta sboru Ladislav Műller
––––

Tímto si dovoluji vyslovit poděkování za  pod-
poru SK Pinec Jevíčko na úseku sportovní čin-
nosti, ale i v oblasti materiálního zabezpečení. 
Tento dík patří zejména Ing. Romanu Mülle-
rovi, Mgr. Miroslavu Šafářovi, Ing. Jarosla-
vu Zezulovi, Mgr. Miloslavu Parolkovi a p. 
Dušanu Pávkovi.

Za SK Pinec Jevíčko Old. Zecha
––––

Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Jevíčku 
bych chtěl touto cestou poděkovat panu Karlu 
Richterovi z Jevíčka, který nám přeložil ručně 
psané zápisy z jednání výboru. Jedná se o tak zva-
né „Protokoly“ z let 1881 až 1888, které byly psá-
ny švabachem. K tomuto kroku se výbor rozhodl 
na základě zjištění, že náš sbor nemá žádné pí-
semné dokumenty za prvních deset let od založe-
ní sboru v roce 1870. Jelikož zápisy od roku 1881 
byly psány švabachem, nevěděli jsme, co na těch-
to schůzích bylo projednáváno. Tímto překladem 
jsme získali další historický přehled o práci jevíč-
ských hasičů, kteří měli tehdy německé vedení. 

Ladislav Müller starosta SDH
––––

Když jsem v roce 1969 přišla do Zadního Ar-
noštova, myslela jsem si, že tu právě skončila 
válka. Samé zbořeniště, kopřivy. Díky našim 
občanům, chalupářům Brňákům je naše dě-
dinka pěkná. Díky panu starostovi Ing. Ro-
manu Müllerovi i panu Mgr. Miroslavu Ša-
fářovi, jak se o nás starají. Dík patří celému 
Městskému Úřadu v Jevíčku a radě, která 
pro nás každou korunku schválí. Děkujeme,  že 
s námi komunikujete, což je pro nás moc důle-
žité. Za naše občany zdraví

Jiřina Foretová, Zadní Arnoštov

P O Z VÁ N K A
skautské oddíly Jevíčko si Vás dovolují pozvat na odhalení 
pamětní desky Petra Müllera, který byl právě před 70ti lety 
(3. 10. 1944) popraven za svou odbojovou činnost. Viz. článek 

v tomto čísle Jevíčského zpravodaje.
Odhalení proběhne v pátek 3. 10. 2014 od 15:00 ve skaut-

ské klubovně jevíčských oddílů na ulici K. H. Borovského – 
v areálu bývalého panského dvora.      Těšíme se na Vás jevíčské skautky a skauti
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka
Usnesení z 97. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 28. července 2014
1/97 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 5428 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
2/97 Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
na část pozemku p. č. 550/54 v k. ú. Jevíčko-před-
městí o velikosti 25 m2 dohodou ke dni 31. 12. 
2014 s žadatelkou dle zápisu,
3/97 Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi Městským úřadem Jevíčko, OVÚP a Ing. Ja-
nem Matouškem, 679 39 Úsobrno 13, jejímž před-
mětem je umístění a provedení stavby „Stavební 
úpravy bytového domu, Palackého nám. 36, Jevíč-
ko“ v Jevíčku,
4/97 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p. č. 1312/5 v k. ú. Jaroměřice,
5/97 Rada ruší bod usnesení RM č. 1/96 ze 
dne 9. 7. 2014,
6/97 Rada schvaluje umístění stavební plecho-
vé buňky na pozemku p. č. 4241/1 – orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí po dobu 2 let s podmín-
kou zajištění územního souhlasu na OVÚP, 

Usnesení z 98. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 11. srpna 2014
1/98 Rada neschvaluje podání žádosti o povo-
lení kácení ořešáku u domu Biskupická č. p. 364,
2/98 Rada pověřuje starostu řešením zadláždě-
ní prostorů sběrných míst na sídlišti K. Čapka,
3/98 Rada schvaluje podání žádosti o úpravu 
dopravního značení na ulici Příční,
4/98 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. 
č. 18/5 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
5/98 Rada schvaluje udělení souhlasu firmě 
Lesy ČR se skládkováním materiálu na pozemku 
p. č. 2568 v k. ú.  Zadní Arnoštov,
6/98 Rada schvaluje poskytnutí příspěvku 
5.000 Kč Středisku výchovné péče Svitavska na 
provoz detašovaného pracoviště v Jevíčku,

Usnesení z 99. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 25. srpna 2014
1/99 Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíč-
ko-město,
2/99 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
doložení platného souhlasu o pronajímání neby-
tových prostor na Komenského náměstí 167 třetí 
osobě od nájemkyně nebytových prostor,
3/99 Rada schvaluje bezúplatný pronájem bu-
dovy Synagogy k uspořádání akce: „Burza dětské-
ho oblečení a sportovních potřeb“, která se usku-
teční ve dnech 24. – 26. 9. 2014,
4/99 Rada schvaluje přidělení bytu č. 2 na ul. 

7/97 Rada uděluje souhlas společnosti Starý 
a partner, s. r. o., Kubova 6, Praha 8 k dokumenta-
ci pro územní souhlas a ohlášení stavby na stavbu 
„Novostavba rodinného domu Jevíčko, kat. úz. Je-
víčko, parc. č. 28 – ul. Okružní IV“ – vč. přípojek,
8/97 Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek – 
klempíř, Bělá u Jevíčka 37 k provedení nátěru stře-
chy na Pionýrské chatě za částku 14.560 Kč vč. DPH,
9/97 Rada schvaluje přidělení bytů č. 3 o ve-
likosti 1 + KK na ul. Svitavská 474 a bytu č. 13 
o velikosti 2 + 1 na ul. K. Čapka 782 žadatelům dle 
zápisu na doporučení bytové a sociální komise,
10/97 Rada schvaluje uzavření příkazní smlou-
vy mezi Městem Jevíčko a Ing. Ivo Junkem, jejímž 
předmětem je vykonávání autorského dozoru pro-
jektanta na stavbě „Snížení energetické zátěže ob-
jektu ZŠ Jevíčko“ s úhradou dle skutečnosti s účto-
váním ve výši 450 Kč bez DPH/hod. + 7 Kč/km,
11/97 Rada schvaluje příkazní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností JUSTITIA TENDER 
PARTNERS, s. r. o. na činnosti zadávacího řízení 
na akci: „Návrh výsadeb na veřejných prostran-
stvích, ul. Třebovské a Svitavské – Jevíčko“ za 
částku 20.000 Kč vč. DPH,
12/97 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner – 
obklady, krby, podlahy, Horní Štěpánov 362 k po-

ložení plovoucí podlahy EGGER v bytě č. 11 na ul. 
Nerudova 529/A, Jevíčko za částku 25.485 Kč bez 
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko,
13/97 Rada schvaluje CN firmy Roman Dvo-
řák – malířství, Městečko Trnávka 101 (není plát-
ce DPH) k provedení výmalby bytu, nátěru dveří 
a zárubní v bytě č. 11 na ul. Nerudova 529/A, 
Jevíčko za částku 12.705 Kč s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčko,
14/97 Rada schvaluje opravu neobytné části 
domu na ul. Biskupická 364 v Jevíčku firmou EL-
DEK, s. r. o., Cetkovice za částku 38.497 Kč bez 
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
15/97 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním ce-
nových nabídek na zpracování projektu na rekon-
strukci budovy na ul. Barvířská 560,
16/97 Rada schvaluje CN firmy Petr Bombera-
-kompletní podlahářské práce, Jaroměřice 393 
k provedení výměny PVC v ordinaci MUDr. Melko-
vé v prostoru laseru a přilehlé kanceláře za částku 
15.912 Kč bez DPH (19.254 Kč vč. DPH),
17/97 Rada pověřuje starostu zajištěním naceně-
ní oprav v rámci další etapy asfaltovacích prací na 
místních komunikacích v Jevíčku.
Ing. Roman Müller  Mgr. Miroslav Šafář
starosta města  místostarosta

7/98 Rada schvaluje ZŠ Jevíčko použití vozidla 
PEUGEOT pro dopravu dětí a vybavení na letní 
tábor v Jedlové u Poličky,
8/98 Rada schvaluje smlouvu o obstarání rekla-
my mezi VHOS, a. s. a Městem Jevíčko na prezen-
taci společnosti v rámci Jevíčské pouti 2014 za 
částku 5.000 Kč,
9/98 Rada schvaluje smlouvu o obstarání rekla-
my mezi Vašstav, s. r. o. a Městem Jevíčko na pre-
zentaci společnosti v rámci Jevíčské pouti 2014 za 
částku 50.000 Kč,
10/98 Rada schvaluje licenční smlouvu s OSA 
o veřejném provozování hudebních děl (reproduk-
ci hudebních děl v rámci vysílání městského roz-
hlasu) ve výši 7.298 Kč bez DPH ročně,
11/98 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Pa-
vel Továrek ve výši 16.965 Kč bez DPH na nátěr 
střechy bytového domu Třebovská č. p. 71,
12/98 Rada schvaluje fakturaci firmy Kamil Pit-

ner, Horní Štěpánov ve výši 10.747 Kč bez DPH 
za pokládku PVC a provedení dokončovacích prací 
v bytě číslo 11, Nerudova 529/A,
13/98 Rada schvaluje text výzvy pro poptávko-
vé řízení a složení komise pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek na zpracování PD stavebních 
úprav domu Barvířská 560,
14/98 Rada schvaluje fakturaci firmy Kamil Pit-
ner, Horní Štěpánov ve výši 8.960 Kč za provedení 
výměny vany v bytě č. 10, Pivovarská 812,
15/98 Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. 
2212 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov o ve-
likosti 1465 m2 za cenu 1,- Kč/m2 a rok, celkem 
1465 Kč/rok na dobu neurčitou žadateli dle zápisu,
16/98 Rada schvaluje cenovou nabídku společ-
nosti Ing. Witold Stopa, Český Těšín na zpracová-
ní průkazů energetické náročnosti budov v majet-
ku města ve výši 48.000 Kč (není plátce DPH).
  Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Kobližná 125, Jevíčko (DPS) žadatelům dle zápisu 
na základě doporučení bytové a sociální komise,

5/99 Rada schvaluje koncert renesanční a ba-
rokní hudby v podání kytaristy a loutnisty Karla 
Fleischlingera za částku 6.000 Kč vč. DPH v rámci 
konání Dnů evropského dědictví 2014,

6/99 Rada schvaluje objednávku 100 ks magne-
tů s motivy Jevíčka za částku 3.100 Kč bez DPH 
pro potřeby TIC Jevíčko,

7/99 Rada schvaluje návrh zápisu do kroniky 
města za rok 2013,

8/99 Rada schvaluje odměnu kronikáři města 
ve výši dle přílohy zápisu za provedení zápisu do 
kroniky města Jevíčka,

9/99 Rada schvaluje složení komise pro ote-
vírání obálek a hodnocení nabídek k provedení 

akce: „Oprava vnitřních omítek – vstupní chodba 
a schodiště bytového domu Třebovská 71, Jevíčko“ 
dle zápisu,

10/99 Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. 
1312/5 – trvalý travní porost v k. ú. Jaroměřice 
o velikosti 1101 m2 za cenu 1 Kč/m2 a rok, celkem 
1.101 Kč/rok na dobu neurčitou žadatelům dle zá-
pisu,

11/99 Rada schvaluje ukončení pronájmu neby-
tového prostoru v budově Kostelní 41, Jevíčko do-
hodou k 31. 8. 2014 s žadatelem dle zápisu,

12/99 Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor ve 2. NP domu Kostelní 41 na po-
zemcích p. č. st. 6, p. č. st. 179, oba v k. ú. Jevíč-
ko-město a p. č. st. 1344 v k. ú. Jevíčko-předměstí.

  Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADnICe

Oznámení voličům o době a místu konání voleb 
do Zastupitelstva města Jevíčka ve dnech 10. a 11. října 2014 

 
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

i n f o r m u j i   v o l i č e ,  že 
 

1. Volby do Zastupitelstva města Jevíčka se uskuteční  
 

 v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
 v sobotu dne 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

2. Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 1 
 je volební místnost - budova kulturního domu, Jevíčko - Zadní Arnoštov  pro voliče, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu v Jevíčku - Zadním Arnoštově,  

 ve volebním okrsku č. 2 
 je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, K. Čapka, K. H. Borovského, 
Kostelíček, M. Mikuláše, Mackerleho, Mlýnská, Na Rybníku, Na Salajce, Nappova, Nerudova, Okružní 
I, Okružní IV, Petra Bezruče, Pionýrská, Slunečná, Smolenská, TRN-Léčebna, U Zámečku, 
Vrchlického,  

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice Barvířská, Biskupická, Dolní, Dolní Farní, Dr. Klimeše, Horní, 
Horní Farní, K. Appla, Kobližná, Komenského nám., Kostelní, Krátká, Křivánkova, Luční, Malé 
náměstí, Okružní II, Okružní III, Olomoucká, Palackého nám., Pivovarská, Pod Zahradami, Přehrada, 
Příční, Růžová, Soudní, Spojovací, Svitavská, Třebovská, U Cihelny, U Střelnice, Úzká, Zadní a pro 
voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Jevíčku – na č.e. bez názvu ulice. 

3. Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního 
občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

4. Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich 
totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např. průkazem o povolení k trvalému pobytu na 
území České republiky či cestovním pasem jiného členského státu Evropské unie). 

5. Voličům budou dodány nejpozději 7. října 2014 hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti jsou pro všechny přítomné 
závazné pokyny předsedy okrskové volební komise. 

7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak 
mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 
V Jevíčku dne 22.09.2014 
 

Ing. Roman Müller, v.r. 
starosta 

 



5Říjen 2014Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

ŠKOLY A RŮZnÉ

Adaptační kurz aneb Trochu jiný začátek školy
Poněkud netradičně zahájili školní rok studen-
ti prvních ročníků Gymnázia Jevíčko. Neusedli 
do školních lavic, ale vyrazili poznávat kolektiv 

nových spolužáků a učitelů do prostředí rekre-
ačního střediska Vysoké Pole u Dětřichova. Před 
samotným odjezdem si ovšem ještě vyzkoušeli 

geocaching, vyslechli přednášky o historii 
gymnázia a možnostech paměti a přečkali 
noc na domově mládeže. První den adap-
tačního kurzu se tak stal předzvěstí zá-
žitků, které na studenty se Vysokém Poli 
čekaly. Na každý den jim jejich noví vyuču-
jící připravili výchovně-vzdělávací bloky, ve 
kterých svůj předmět představili. Studenti 
tak mimo jiné měli možnost ověřit si své 
orientační schopnosti v neznámém terénu, 
zastřílet si ze vzduchovky, zahrát si popu-
lární hru Scrabble v češtině i angličtině, od-
povědět na matematické hádanky, seznámit 
se s nyní již téměř historickými fyzikálními 
pomůckami, ozdobit si na památku lžičku 

Poděkování návštěvníkům  
Kinematografu Pavla Čadíka
Již podruhé hostilo Jevíčko kinemato-
graf Pavla Čadíka, který opět proměnil 
na čtyři večery náměstí v Jevíčku v let-
ní kino, obohacené o hudební vystou-
pení místních i hostujících kapel. I přes 
chladné a deštivé počasí si hudebně-fil-
mové večery našly své fanoušky.
Jevíčská ZUŠ se měla možnost částeč-
ně podílet na doprovodném programu, 
který zajistil dechový orchestr „Maloha-
nácká muzika“ a kapela „Defekt“. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat místním 
účinkujícím hudebníkům i hostům Ji-
římu Zonigovi s kapelou „Větry z jihu“ 
a kapele „Do větru“ za jejich vystoupe-
ní, ale především děkuji všem návštěvní-
kům jednotlivých večerů, kteří věnovali 
dobrovolné vstupné právě pro potřeby 
ZUŠ Jevíčko. Díky této akci se nám po-
dařilo vybrat částku 5559,- Kč, která 
bude použita na zakoupení učebních po-
můcek pro hudební, taneční a výtvarný 
obor Základní umělecké školy Jevíčko. 
Poděkování patří také pořadatelům akce: 
Městu Jevíčko, hotelu Morava a samo-
zřejmě Kinematografu Pavla Čadíka.

S poděkováním Dušan Pávek,
dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko

Fimo hmotou či podívat se na tělo včely okem 
mikroskopu. Až na deštivé úterý studentům po-
časí další tři dny přálo, a tak se vrátili domů 
plní zážitků a očekávání, co jim čtyři roky na 
Gymnáziu Jevíčko přinesou.

Mgr. Lenka Hrbáčková

Okénko mateřské školy
Od středy 1. 10. 2014 zahajujeme ve škol-
ce opět „Hrátky“ pro rodiče s dětmi. 
Jsou určeny pro děti, které ještě MŠ ne-
navštěvují a mají jim usnadnit pozdější 
nástup do MŠ, protože prostředí školky 
bude již pro děti známé.
Konají se vždy ve středu od 14.30 do  
16.00 hod. Stačí si přinést přezůvky.

Těšíme se na Vás

„Spolu ruku v ruce“ poprvé na Edeně
Prázdninové dny pomalu skončily a dětem zno-
vu začala škola. Nejinak tomu bylo i na Zá-
kladní škole v Jevíčku. A nejinak než třídenním 
zážitkovým seminářem „Spolu ruku v ruce“ za-
hájili školní rok šesťáci. Hned v pondělí, poté, 
co se ve školních lavicích přivítali s novými 
třídními učiteli, vyrazili na pěší túru, která kon-
čila v nedalekém penzionu Eden. Zde společně 
s učiteli prožili tři dny nabité hrami, soutěžemi, 
sportovními i kulturními aktivitami. V nejrůz-
nějších činnostech zaměřených na spolupráci, 
prevenci rizikového chování či kreativitu žáci 
prokázali odhodlání dodržovat pravidla, po-
máhat si, tolerovat se, soutěžit. Elán, nadšení 
a soutěživost neohrozil ani déšť.

Na třídních schůzkách byla rodičům promítnu-
ta prezentace a krátká videa, která jsme na akci 
pořídili. Z fotografií jsme vytiskli do tříd kalen-
dáře „Spolu ruku v ruce“. Letošní program byl 
opět určitým způsobem inovován, na jeho or-
ganizaci se podíleli třídní učitelé šestých tříd, 
tradičně potom školní metodik prevence a spe-
ciální pedagog. O tom, že se dětem i organizá-
torům na akci líbilo, svědčí vzkazy, které jsme 
napsali do „Poselství budoucím šesťákům“.
Celá akce byla financována z prostředků zá-
kladní školy a SRPS. Na akci také tradičně při-
spívají rodiče. Fotografie ke zhlédnutí na www.
zsjevicko.cz. 

Mgr. Jiřina Finsterlová
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Rozhovor s autorem knihy Milanem Valentou
Proč jste nazval svou knihu Muřinoh a Krcho-
milka?
Muřinoh, to se mi snad zdálo. Muří noha je ča-
rodějnický symbol, tak hlavně proto. Ta Krcho-
milka bydlí na hřbitově, proto má ráda hřbitov. 
No a hřbitov se řekne německy Krchov.
Proč jste si vybral zrovna Jevíčko?
Jevíčko se mi líbí, znám tu spoustu lidi a je 
to takové malé město, kde je skoro všechno.
Oblíbil jste si nějakou postavu z této knihy?
Právě tyhle dva. Hlavně Muřinoha, protože je 
s ním sranda. Až to budete číst, tak se možná 
i zasmějete, doufám tedy.
Jak jste vybral ilustrátora pro tuto knihu?
Petra Válka jsem poznal náhodou, protože 
jsem si prohlížel nějakou jeho knížku. Líbila 
se mi jeho tvorba. Protože rád maluje hřbitov-

ní obrazy, tak na nabídku kývnul.
Chtěl byste knížku zfilmovat?
Rád bych, kdyby se to podařilo. Mám žáka, 
který pracuje pro ČT a ten by to mohl zařídit. 
S minulou knihou to nedopadlo, a tak dou-
fám, že s touhle ano.
Kolik jste přibližně napsal knih?
To nevím úplně z hlavy. Beletrií jsem napsal 
asi tak pět a jinak jsem napsal přes čtyřicet 
knížek, to jsou učebnice, monografie atd.
Máte nějakého oblíbeného spisovatele? Kým se 
inspirujete?
Těch oblíbených spisovatelů je. Já hlavně 
píšu beletrie pro děti, to se inspiruji Václa-
vem Čtvrtkem, toho určitě znáte. Taky jsem 
tak přemýšlel, když Čtvrtek psal o Jičínu, že 
bych vytvořil něco takového malého tady v Je-

víčku. V Jevíčku, na místech, kde se příběh 
odehrával, budou postaveny panely. Takže to 
bude „takový malý Jičín“. A co se týká knížek 
pro dospělé, mě například inspiruje Vančura.
Kterou knihu byste nám doporučil k přečtení?
Přece Muřinoha s Krchomilkou. Ale předtím 
byste si měli přečíst Půďáky, znáte Půďáky? 
V těch Půďácích Krchomilka, vlastním jmé-
nem Johanka, nastoupila do první třídy, teď 
dospívá. Vlastně Muřinoh a Krchomilka je 
volné pokračování. A jinak co číst. To si každý 
musí najít sám, každému se líbí něco jiného.
Jaká je vaše nejoblíbenější knížka?
Je to vždycky ta, kterou čtu. V současné době 
jsem se vrátil k Hrabalovi, takže čtu nějaké 
jeho starší práce.

redaktoři časopisu OBJEV ZŠ Jevíčko

Hanácká zemědělská 
společnost Jevíčko, a. s.

a
Chornická z. o. s., a. s.

Oznamuje, že od 30. 9. 2014 budou 
k odběru naturální brambory denně od 
8:00 do 17:00 h na prodejně hospo-
dářských potřeb v Chornicích
(areál zemědělského střediska směr Mo-
ravská Třebová).
Cena 5 Kč/kg
Pro neobjednané možnost objednat.

Možnost objednání jablek
Odrůda: Šampion, Golden Delicious, Ru-
bín 12 Kč/kg; Gala 13 Kč/kg.

Dále přijímáme objednávky na dušičko-
vé vazby. 

Všechny objednávky na  
tel.: 724 939 397.

Středisko výchovné péče Svitavka ALFA

Poděkování panu Stanislavu Dokoupilovi
Poděkování Městu 

Jevíčko
Vzhledem k blížícímu se ukončení sou-
těžní sezony v roce 2014 bych rád, jmé-
nem jevíčských hasičů, poděkoval Měs-
tu Jevíčku a jeho představitelům za 
jejich vstřícný přístup ke Sboru dob-
rovolných hasičů Jevíčko, jako k ob-
čanskému sdružení a za podporování 
činnosti dobrovolných hasičů při jejich 
akcích. Rovněž tak si město zaslouží 
velké poděkování za podporu a finan-
cování chodu jednotky SDH Jevíčko.

Za SDH Jevíčko starosta sboru 
Ladislav Műller

Od 1. září 2014 oficiálně vzniklo Středis-
ko výchovné péče Svitavska ALFA (dále SVP 
ALFA). Zakladatelem tohoto střediska je Ob-
čanské sdružení Květná Zahrada a jeho ředi-
telem byl jmenován Mgr. Petr Dřínovský. SVP 
ALFA vzniklo na základě dlouhodobé poptáv-
ky po této službě právě ve Svitavském regionu. 
Středisko najdete od 1. 9. 2014 ve Svitavách, 
ul. Purkyňova 284/1 - budova bývalého domo-
va mládeže střední zdravotnické školy u velké-
ho kruhového objezdu - II. patro, dále také na 
detašovaných pracovištích v Jevíčku, Moravské 
Třebové, Litomyšli a Poličce. 
SVP ALFA je školským poradenským zaříze-
ním, které od školního roku 2014/15 poskytuje 
preventivně výchovnou péči dětem a mladist-
vým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení 
jejich soustavné přípravy na budoucí povolá-
ní (do max. 26 let). Dále nabízí středisko své 
služby rodičům a všem pedagogickým pracov-

níkům. Bezplatné služby jsou poskytovány for-
mou ambulantní (ve Svitavách a na detašova-
ných pracovištích), terénní (práce s třídními 
kolektivy a celými rodinami) a celodenní pro 
území celého okresu Svitavy. 
Středisko přijímá do péče klienty vykazující 
výchovné potíže, u kterých ale nenastal dů-
vod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení 
ochranné výchovy. Zároveň je snahou cílený-
mi postupy předcházet vzniku či prohlubová-
ní existujících problémů. K hlavním obtížím, 
které středisko řeší, patří: školní problémy, pro-
blémy v rodině, osobnostní a psychické pro-
blémy, počátky zneužívání návykových látek 
(včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy 
asociálního chování.
Středisko můžete kontaktovat na e-mailu 
svpsy@seznam.cz nebo na tel. č. 731 712 458, 
více informací o středisku naleznete na www.
svpsy.cz.

Vzhledem k blížícímu se ukončení soutěžní 
sezony v roce 2014 bych rád, jménem Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Jevíčku, poděkoval 
panu Stanislavu Dokoupilovi, za pravidelné 
a bezplatné poskytování svého soukromého 
majetku pro potřeby našeho sboru již od roku 
2009. 
Jedná se o umožnění využívání pozemku 
v katastru nad Žlíbkami, který využívá náš 
sbor pro potřeby výcviku, tréninku a schů-
zek pro všechny skupiny dětí, dorostu, mužů 
i žen. Zde probíhají pravidelné schůzky dětí, 
ale hlavně výcvik a tréninky pro požární sport 
všech věkových skupin našich hasičských zá-
vodníků. I díky tomu, že máme toto místo se 
můžeme pochlubit velice pěknými výsledky 
v požárním sportu a Okresní lize Svitavska. 
Naši dorostenci se opakovaně, přes postupo-
vá kola, probojují i do takových soutěží jako 

je účast na mistrovství ČR v požárním spor-
tu. Družstvo mužů vybojovalo v roce 2013 1. 
místo v Okresní lize Svitavska, družstvo žen je 
v letošním roce na průběžném druhém místě 
a družstvo mužů (po zdravotních problémech 
závodníků) na průběžném třetím místě. Druž-
stva dětí se na svých soutěžích probojují a zú-
častňují soutěží v krajských kolech.
Těchto výsledků by nebylo možné dosáhnout, 
mimo jiné, i bez možnosti pravidelně tréno-
vat. O pevné místo pro tyto potřeby jsme 
přišli v roce 1993 po opuštění Pivovarského 
parku a v roce 2005 po opuštění prostoru 
u střediska chovatelů.
Po různém hledání a spoustě jednání to byl 
právě pan Stanislav Dokoupil, který nám 
umožnil využití jeho pozemku pro naše účely, 
za což mu patří z naší strany veliký dík.
Za SDH Jevíčko starosta sboru Ladislav Műller
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Shrnutí výsledků činnosti výkonu pořádkové služby ve městě jevíčko
Za dobu, kdy je ve městě vykonávána služba bez-
pečnostní pořádkové hlídky, tj. období od červen-
ce roku 2013 dosud je třeba uvést, že se obecně 
proti období před výkonem této služby podařilo 
zlepšit zabezpečení veřejného pořádku. 
Podařilo se mimo jiné odstranit vysedávání mláde-
že zejména v nočních hodinách na lavičkách Pa-
lackého náměstí, kde mimo jiné konzumovali al-
kohol a docházelo často k rušení noční klidu, ale 
i vandalismu a znečišťování veřejného prostran-
ství. I v ostatních částech katastru města, kde 
je konzumace alkoholu na veřejnosti v souladu 
s platnou OZV zakázána se toto v podstatě dodr-
žuje. Samozřejmě, že se stále najdou případy, kdy 
je vyhláška porušována, ale  jedná se ve většině 
těchto případů o občany, kteří nejsou místní a ne-
jsou znalí OZV, přičemž jsou tito na uvedené upo-
zorněni nebo jisté místní existence, kteří se těchto 
přestupků dopouští opakovaně. Nicméně je třeba 
podotknout, že k těmto případům již dochází ze-
jména v době mimo výkon pořádkové služby ve 
městě, kdy si již dokázali jistí občané vystihnout 
dobu, kdy výkon služby není ve městě vykonáván, 
což by samozřejmě narovnal moment, kdyby byla 
služba ve městě vykonávána nepřetržitě. 
Sociálně slabší občany většinou bezdomovce se 
z větší části podařilo vytlačit z okolí centra města 
do okrajových částí, kdy docházelo k žebrání od 
občanů a návštěvníků města o finanční prostřed-
ky a především veřejným pohoršením, kdy často 
polehávali v centru města v podnapilém stavu na 
lavičkách a jiných místech a působili celkovým ne-
vábným dojmem, což neprospívá zejména turistic-
ké návštěvnosti města a samozřejmě ani náhledu 
na tyto občany ze strany místních občanů a ze-
jména dětí. Ve snaze o upozornění na nevhodnost 
jejich chování docházelo celkem často i k fyzické-
mu napadení členů hlídky PS a tím řešení těchto 
incidentů i ze strany přivolané policie ČR. O tom, 
že takto nastavená prevence má své opodstatnění 
a efekt svědčí i fakt, kdy se právě místní bezdo-
movci vyjádřili ve smyslu, kdy je již naše pořádko-
vá služba „silně vytáčí“ a že v době, kdy tady ne-
byli, měli alespoň klid na svoji „činnost“.
Podařilo se snížit počty nájezdů nepřizpůsobivých 
občanů z okolních obcí a měst, kteří odcizovali že-
lezné kovy u rodinných domů a jiných vybraných 
místech. Již jen velmi zřídka se objevují případy, 
kdy majitelé psů venčí své miláčky bez vodítka, ze-
jména v místech, kde je to platnou OZV zakázáno. 
Zákaz kouření na autobusových zastávkách se ve 
většině případů již dodržuje. Řešily se i případy, 
kdy velmi nadšeně kvitovali přítomnost hlídky PS 
právě řidiči autobusů, kdy mohli zasáhnout proti 
jistým podnapilým občanům, kteří nastupovali do 
autobusů samozřejmě bez řádného zaplacení, ale 
hlavně s cílem narušit klid při cestování hromad-
nou dopravou. V neposlední řadě jsou za toto rádi 
naši spoluobčané, kteří ať už cestují do zaměstná-
ní nebo jinam, nemusí být svědky „divadla“ ně-
kterých opilých občanů. Na veřejně přístupných 
místech již nepolehávají a nepřespávají podnapilí 
občané a dodržuje se i pořádek u kontejnerů a od-
padkových košů.
V rámci kontroly katastru města se daří mapovat 
i rekreační chatové oblasti, kde se provádí jednot-
livé kontroly těchto rekreačních objektů zejména 
v nočních hodinách a zaměřením mimo hlavní re-

Podařilo se ve spolupráci s policií ČR objasnit 
případy znečištění na fasádách domů, tzv. gra-
ffiti. Bylo nalezeno a navráceno jejich majitelům 
několik jízdních kol, mobilních telefonů, dokladů 
apod. Bylo objeveno několik autovraků bez RZ, 
které zabíraly parkovací místa a byly následně od-
straněny. V několika případech byla volána rychlá 
zdravotnická služba k podnapilým a nebo zraně-
ným občanům. Asistovalo se při napadení matky 
svým nezletilým synem a zabránilo se několika fy-
zickým potyčkám mezi občany na veřejně přístup-
ných místech. V neposlední řadě se zasahovalo 
proti narušení veřejného pořádku nebo fyzickému 
napadení na vyžádání i v ostatních obchodních 
a jiných prostorech, mimo jiné místní obchody, 
ubytovna nebo restaurace.  
Důležitým faktem je, že i místní občané, kteří si 
přejí klid a pořádek ve městě si zvykli na přítom-
nost hlídky PS ve městě a sami se snaží upozor-
ňovat a případně nasměrovat hlídku na negativní 
dění ve městě. Velmi dobrým poznatkem je, že ne-
jenom starší spoluobčané, ale i mladí lidé a místní 
podnikatelé zastavují členy hlídek PS a sdělují, že 
jsou rádi, že tady hlídka působí, protože jakákoliv 
preventivní činnost i když bez pravomocí přísluš-
níka policie či městské policie je lepší než žád-
ná prevence. To byl také samozřejmě cíl celého 
projektu, který se již využívá i v jiných menších 
městech a obcích v naší republice. A v úzké spo-
lupráci s policií ČR se toto v tomto městě daří. 
V momentě, kdyby se tato služba zrušila bez ná-
hrady jiným způsobem, vše se velmi rychle vrátí 
do starých kolejí.
Karel Murín, jednatel společnosti ARAGON Security s.r.o.

Vzpomínka na Petra Müllera
3. října 2014 uplyne 70 roků od popravy statečné-
ho vlastence, mladého člověka a vedoucího jevíč-
ských skautů Petra Müllera.
Petr Müller se narodil 10. března 1917 v Jevíčku. 
Jeho maminka měla v Třebovské ulici krejčovství. 
Petrův starší bratr Oldřich, vyučený krejčí, jí s živ-
ností pomáhal. Mladší sestra Marie navštěvovala 
místní reálku. Petr se vyučil v obchodě s textilem 
Vladimíra Macka obchodním příručím. Jeho nej-
větší láskou byla příroda a s ní spojený  skau-
ting. Nejhezčí chvíle trávil se svými kamarády ve 
Smolenském údolí, kde v blízkosti přehrady stála 
skautská chata. Petr se stal v roce 1937 vedou-
cím jevíčských skautů a jeho sestra Marie vedoucí 
oddílu.
Radostné mládí však přerušila válka. V roce 1940 
následoval zákaz a rozpuštění skautských organi-
zací. V této době se ani Petr nevyhnul nařízenému 
pracovnímu nasazení. Musel opustit své zaměst-
nání v Jevíčku a dojíždět denně do Minervy v Bos-
kovicích, kde se místo šicích strojů vyráběla muni-
ce. Zanedlouho tam začala dojíždět i sestra Marie. 
V továrně se v roce 1943 často šeptalo o lesních 
bunkrech v Drválovicích, Valchově a u obce Suchý, 
kde jsou ukryti Češi, kterým se podařilo během 
bombardování uprchnout z nucených prací v Ně-
mecku i několik uprchlých ruských zajatců.
V Minervě vznikla odbojová skupina, do níž se 
zapojil i Petr Müller a jeho sestra. Skupina pod-
porovala partyzány ošacením, potravinami a vyví-

jela další odbojovou čin-
nost. Brněnské gestapo 
však vyslalo na Bosko-
vicko svého konfidenta 
Františka Šmída, který 
se vydával za předního 
funkcionáře ilegální ko-
munistické  organizace. 
Tomu se podařilo navázat spojení s ilegálními od-
bojáři na Jevíčsku a Boskovicku a proniknout i do 
partyzánské skupiny v Drválovicích. Při hromad-
ném zatýkání 10. listopadu 1943 byl zatčen nejen 
Petr Müller, ale i jeho setra Marie.
Petr Müller byl vězněn v Kounicových kolejích 
v Brně, kde byl podroben řadě výslechů. Gestapo 
z něj chtělo dostat jména dalších odbojářů, Petr 
však trpěl nelidské mučení a nikoho neprozra-
dil. Z Brna byl deportován do Vratislavi, kde byl 
zvláštním soudem odsouzen k nejvyššímu trestu - 
trestu smrti. Poprava stětím byla vykonána 3. října 
1944. Před tím mu bylo umožněno napsat mamin-
ce dopis na rozloučenou.
Petr Müller se stal svými vlasteneckými činy 
a hrdinstvím vzorem dnešní mládeži. Na jeho 
památku jevíčští skauti zbudovali na tábořišti 
ve Smolenském údolí pomník, který byl odhalen 
10. května 1947, jeho renovace byla provedena 
v roce 1974. Také oddíl jevíčských skautů nese 
jméno Petra Müllera.

A. Řehoř, ČSBS Jevíčko 

kreační sezónu, přičemž došlo v jednom vybraném 
případě i k zadržení osoby, která neoprávněně 
vnikla do cizího objektu. 
Provádí se kontrola místního hřbitova, aby nedo-
cházelo k vandalismu, což je v naší republice stále 
se zvyšující negativní jev. Podařilo se zajistit vol-
ná místa k parkování, která jsou určena pro zdra-
votně indisponované osoby. Průběžný monitoring 
dopravní situace ve městě týkající se dopravních 
přestupků mimo jiné především dodržováním zá-
kazu stání na vyhrazených místech a vymezených 
dopravním značením, se podařilo docílit snížení 
těchto přestupků právě proto, že i přes absenci 
pravomocí členů pořádkové služby, byly a jsou 
tyto přestupky dokumentovány a ohlašovány na 
příslušná místa, kde jsou následně řešeny s provi-
nilci včetně konečných důsledků.
Průběžně se dozoruje u škol nad bezpečností dětí 
a mládeže při cestě do a ze školy včetně jejich po-
hybu v okolí školního zařízení zejména z důvodu 
výskytu závadových osob už právě z důvodu nega-
tivního chování některých jedinců, což je bohužel 
stále narůstající jev v naší republice. 
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Program kina Astra Jevíčko
11. 10. Francouzský film v českém znění v 17: 30 hodin

ARTHUR 
A MINIMOJOVÉ
Pohádkový příběh o kouzel-
né zemi, která je opravdu 
kouzelně zpracována.
Vstupné 50 Kč, 102 minut, 
mládeži přístupný

18. 10. Francouzský film v českém znění v 17: 30 hodin

ARTHUR 
A MALTAZARDOVA 
POMSTA
Dobrá podívaná jako u minulého 
dílu. Pohádkový příběh pokra-
čuje...
Vstupné 50 Kč, 93 minut, mlá-
deži 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.

01.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
03.10. 15:00 Odhalení pamětní desky Petru Müllerovi, skautská
  klubovna – Panský dvůr
08.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
09.10. 18.00 Přednáška – Jak se to nepovedlo, sál zámečku
15.10. 08:00 Angliáda 2014, Gymnázium Jevíčko
15.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
16.10. 18:00 Listování s Lukášem Hejlíkem, sál zámečku
17.10. 09:00 Pasování na čtenáře, sál zámečku
17.10. 10.00 Pasování na čtenáře, sál zámečku
18.10. 14:00 6. Setkání harmonikářů, Hotel Morava
22.10. 08:30 Moderní trendy ve výuce, Gymnázium Jevíčko
22.10. 14:30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ
22.10. 17:00 Žákovský koncert, sál zámečku
25.10. 14:00 Obchodník s příběhy – hra, zámeček Jevíčko
30.10. 18:00 O dětech netradičně, přednáška, sál zámečku

Cena vstupného je včetně poplatku z kinematografického představení.

Pondělní potvoření
Výroba lucerniček

20. 10. 1014 
16:00 hod. 
RC Palouček

S sebou: 
větší zavařovací láhev
Lektorné:
30 Kč

 

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           
ŘÍJEN 2014 

Pondělky Z A V Ř E N O 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 

  

  

      

PROGRAM  SENIORSKÉHO  KLUBU  

Středa 1. října  2014   Zpívání  pro  radost  

Středa  8. října    2014   Hrátky        

Středa  15. října  2014   Jóga      

Středa  22. října  2014   Podzimní  dílna  

Středa  29. října  2014   Pexesový  turnaj  

                                  

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. 

  

  

Přijďte si s námi rozsvítit své domovy
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no, možnost navštívit zámek (vstup je potřeba kvůli 
velkému zájmu objednat předem, zájemcům to vy-
řídím). V pozdějších odpoledních hodinách odjezd 
do Holašovic – vesnička ve stylu tzv. selského baro-
ka ze 60. a 70. let 19. století tvoří jedinečný celek, 
od roku 1998 zapsaná do Seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO. Odjezd na ubytování do 
Veselí nad Lužnicí.  
2. den. Snídaně formou švédských stolů, odjezd do 
Jindřichova Hradce. Opět společná procházka po 
nejhezčích místech města, možnost navštívit Mu-
zeum Jindřichohradecka (Krýzovy jesličky, největší 
mechanický betlém na světě), komplex hradu a zám-
ku, známý 15. poledník, Muzeum gobelínů atd. Jako 
třešnička na dortu - unikátní hudební fontána, které 
jsou všehovšudy jen 4 na světě (Dubai, Las Vegas, 
Stuttgart a právě Jindřichův Hradec). Po obědě od-
jezd, cestou domů zastávka ve Žďáru nad Sázavou 
a prohlídka dalšího klenotu UNESCO - Kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře. A ještě něco, ale 
to si necháme jako překvapení J
Návrat do Jevíčka okolo 18.00.
Cena 1 150 Kč (zahrnuje dopravu, průvodcovské 
služby a nocleh ve *** hotelu se snídaní)
Veškeré informace dostanete v Městské knihovně 
v Jevíčku nebo na mailu jan.valicek@centrum.cz
Sobota 25. října od  14.00 hodin zveme rodiče 
a děti na hru Obchodník s příběhy.
Hra proběhne na zámečku v Jevíčku v rámci společ-
ného projektu MAS Hlinecko, Poličsko a Jevíčsko - 
Nezapomeňte (se) vrátit. Na děti čeká spoustu úkolů 
a po jejich splnění sladká odměna. Přijďte si zahrát 
spolu se svými dětmi a ponořit se do světa příběhů.
Ve čtvrtek 30. října v 18.00 hodin, sál zámeč-
ku přednáška Ing. Lenky Bojanovské – O dětech 
netradičně.
Rodinné konstelace, jak zlepšit vztahy v rodině. Ty-
pologie podle obličeje, řeč těla, nemoci dětí… Bližší 
informace na http://www.knihovna-jevicko.cz/

Městská knihovna Jevíčko
Podzimní počasí je přesně ten pravý čas 

na knížku, dobrou kávu nebo čaj a návštěvu 
pořadů, které pro Vás knihovna připravila.
Pokud máte rádi tradiční rukodělné techniky dopo-
ručujeme Vám kurz Paličkované krajky, který vede 
Iva Vanžurová. Lekce jsou jak pro úplné začátečnice 
i hodně pokročilé krajkářky. Pomůcky si můžete za-
půjčit přímo v kurzu. Hodiny budou probíhat každé 
pondělí od 17.30 na sále zámečku. Přihlásit se mů-
žete v Městské knihovně.
Ve čtvrtek 9. října v 18.00 hodin, sál zámečku
Jak se to nepovedlo – první Rakousko-uherská 
ofenziva proti Srbsku v srpnu 1914, připomeňme si 
první světovou válku, o které bylo lidstvo přesvědče-
no, že už se nikdy nebude opakovat.
Přednáška Ing. Jaromíra Vykoukala posluchače pro-
vede první ofenzivou monarchie ve Velké válce ve 
vší její hořkosti a dozvíte se informace o našich vo-
jácích v první světové válce. Dne 25. července 1914 
malý soused Rakousko-uherské monarchie Srbsko 
pochopilo, že ať udělá cokoliv a poníží se jakkoliv, 
není jiné cesty než se připravit na válku a zahájilo 
mobilizaci.  28. července 1914 vyhlá-
sila monarchie Srbsku válku.  Vzhle-
dem ke složitému systému spojenec-
kých smluv se do konfliktu zapojily 
i ostatní evropské mocnosti a Velká 
válka už nešla zastavit.
Ve čtvrtek 16. října v 18.00 hod., 
sál zámečku, Listování s Lukášem 
Hejlíkem – Holčička a cigareta
Proti světu plovoucímu v katastro-
fálně znečištěném vzduchu a zava-
lovanému všemožnými zákazy, proti 
vládě nevychovaných emancipova-
ných dětiček se hrdina knihy, čty-
řicátník zaměstnaný na magistrátě, 

dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají 
vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou 
a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věz-
nění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptic-
ké televizní reality show.
Po velmi humorném a přesto tak krutém představení 
bude následovat diskuze s autorem a pochopitelně 
i jeho podepisování knih, které budou na místě ke 
koupi. Vstupné 50 Kč.
V pátek 17. listopadu od 9.00 hodin a od 10.00 
hodin budou na sále zámečku děti druhých tříd Pa-
sovány na čtenáře. Rodiče, prarodiče, sourozenci 
… a všichni, kdo mají rádi svět knih a dětí, jsou sr-
dečně zváni.
Vážení milovníci krás České republiky, tímto 
Vás zveme na dvoudenní výlet za památkami 
UNESCO 
Pro všechny, kdo mají rádi přednášky z historie pří-
mo v krásných historických městech, jsme připravi-
li víkendové Jižní Čechy. Sobotu a neděli Vás čeká 
Český Krumlov, Holašovice, Zelená Hora s návště-
vou Jindřichova Hradce a noclehem ve Veselí nad 

Lužnicí. Odjezd - sobota 18. října 
2014 v 5.30 od Gymnázia v Je-
víčku. Návrat - neděle asi 18.00. 
Přihlásit se můžete v Městské 
knihovně. 
1. den. Odjezd z Jevíčka v 5.30 do 
Českého Krumlova. Společná pro-
cházka městem (hrad a zámek, 
Muzeum Egona Schieleho, něko-
likaposchoďový Most Na plášti, 
radnice, hradby, úžasné renesanč-
ní uličky, Zámecká zahrada s Kas-
kádovou fontánou, letohrádkem 
Belárie a známým otáčivým hledi-
štěm). Samozřejmostí je osobní vol-

ŽIJÍ S NÁMI...
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka 
a spousta dalších...
V dnešním článku se vrátíme k zoonózám, tj. nemo-
cem  přenosným ze zvířete na člověka, a řekneme si 
něco o vzteklině. Tato nemoc stále patří, pokud se 
rozvinou klinické příznaky, k nevyléčitelným a smr-
telným. Nejvíce je rozšířená v Africe a v Asii. Ročně 
na ni zemře cca 55 000 lidí. Naše republika má sice 
od roku 2004 status země vztekliny prosté, a to 
díky povinné vakcinaci psů a plošné vakcinaci lišek. 
Plošná vakcinace lišek se ale již neprovádí, a pro-
tože sousedíme se zeměmi, kde k záchytu vztekliny 
občas dochází (Polsko, Slovenská republika), a plot 
mezi sebou nemáme, tudíž neustálá opatrnost je 
na místě. Další možnou cestou, jak si opět zemi 
zamořit, je dovoz (většinou nelegální) toulavých 
psů z jiných zemí, například z Chorvatska či Ru-
munska. Dalším nebezpečím můžou být netopýři. 
V roce 2005 ji prokázali u jednoho netopýra na Mo-
ravě. Status země prosté vztekliny se kvůli záchytu 
u netopýrů neodebírá, ale je to dalším důvodem, 
proč být neustále obezřetný.
Nyní něco o vzteklině. K infekci jsou vnímaví všich-
ni teplokrevní  živočichové, u ptáků jen po expe-
rimentální infekci.  Rezervoárem jsou především 
šelmy a letouni. Nemoc způsobuje virus, který se 
přenáší slinami. Tedy nejčastěji kousným poraně-
ním. Méně častým přenosem je škrábnutí za před-
pokladu, že je dráp znečištěný slinami,nebo pohla-
zení nakaženého zvířete. Muselo by mít ale srst 
znečištěnou slinami a na ruce byste museli mít kr-

vavou oděrku, záděru či jinak porušený kožní po-
vrch, aby k přenosu mohlo dojít.
Virus po přenosu putuje podél nervů do mozku. 
V této fázi je ještě nemoc ovlivnitelná vakcinací. Po-
kud vir doputuje do mozkové tkáně a vyvinou se 
příznaky onemocnění, je šance na uzdravení mizivá. 
Doba, kdy se vir do mozku dostane, je různá, od pár 
dnů do několika měsíců. Průměr je  2 týdny až 2 
měsíce. Záleží na místě pokousání (čím dále od moz-
ku, tím lépe), velikosti infekční dávky a imunitním 
stavu jedince. Pokud je organismus očkovaný, proti-
látky stačí virus zničit, než dojde do mozkové tkáně. 
Z mozku se dále dostává do slinných žláz a jedinec 
se tím stává nebezpečným, schopným přenosu. 
Příznaky onemocnění jsou zprvu podobné chřipce 
– bolest hlavy, teplota, různé velikosti zornic, spa-
vost,bolest a svědivost v místě pokousání, zhoršuje 
se polykání, zvíře nadměrně sliní, je bázlivé, nebo 
naopak, pokud se jedná o divoce žijící zvíře, může 
ztrácet plachost.První fáze trvá 1-3 dny.V druhé fázi 
přichází agresivita, útočnost, ztráta hlasu, úplná ne-
možnost polknutí, obrna lícního nervu. Druhá fáze 
trvá 2-3 dny. Třetí stadium je stadium paralytické, 
kdy dochází k postupnému ochrnutí končetin, mo-
čového měchýře, konečníku a dýchacích svalů. Poté 
dochází ke kómatu, ochrnutí všech svalů a úhynu. 
Tato fáze trvá cca 4-5 dní.
Co tedy dělat, pokud vás poraní zvíře? Nepanikařit, 
ránu hojně vymýt, řádně vydezinfikovat a snažit se 
zjistit majitele a chtít po něm vyšetření zvířete u ve-
terinárního lékaře. Následnou zprávu  předáte své-
mu ošetřujícímu lékaři. Vyšetření  se provádí do 24 
hodin po poranění a 5. den po poranění. Zvíře musí 
být v karanténě,nesmí se potulovat , nikoho jiné-

ho poranit, každá změna zdravotního stavu se musí 
hlásit a při úhynu v době karantény se nesmí tělo 
pohřbívat či jinak likvidovat, ale musí se odeslat na 
vyšetření do státního veterinárního ústavu. Pokud 
vás poraní zvíře, které uteče, majitel nejde dohledat,  
nebo jde o zvíře divoké, které již nejde odchytit, je 
situace složitější a pravděpodobně váš lékař zahájí 
preventivní a léčebné akce v podobě série vakcinací. 
Abyste se takovým situacím vyhnuli, chovejte se pre-
ventivně obezřetně a veďte k tomu i svoje děti. Ne-
hlaďte neznámá zvířata, zvlášť  která nejsou v do-
provodu majitele. V lese nehlaďte a neberte zvířata, 
která jsou podezřele plachá. Upozorněte na ně mys-
liveckou stráž. Nedotýkejte se uhynulých zvířat bez 
rukavic. Virus v mrtvém zvířeti může přežít i pár dní 
při teplotě 20 st. Ničí ho pouze vyšší teploty, spoleh-
livě var či běžné dezinfekční prostředky. V mrazu ale 
může přečkat i měsíce. 
Majitelé psů musí nechat ze zákona svá zvířata oč-
kovat. Očkovaný musí být každý pes starší 3 měsí-
ců. Očkování se opakuje dle vakcinačního schématu 
doporučeného výrobcem konkrétní vakcíny. Výrobců 
je více a vakcinační schémata nejsou u všech stejná. 
Vakcinační schémata se také odlišují dle toho, jest-
li vakcinujete pouze vzteklinu, nebo ji kombinujete 
i s jinými nemocemi. Váš veterinární lékař vám vše 
vysvětlí. Kočky se vakcinovat nemusí, ale doporučuje 
se to hlavně u převážně venkovních koček, které si 
přece jen nějakého toho netopýra můžou ulovit. Po-
kud byste chtěli s kočkou cestovat do zahraničí, vak-
cinovaná být musí, i když pobývá pouze doma. Po-
kud se chystáte cestovat do destinací, kde je výskyt 
vztekliny běžnější, nechte se sami oočkovat.

MVDr. Eva Kouřilová
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V Jevíčku působí archeologové z Univerzity 
Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olo-
mouci již pátým rokem. Za tu dobu se naše 

poznatky o zkoumané lokalitě Jevíčko-Před-
městí 6 (poloha: „Pod Příčnou cestou“), ale 
rovněž o celém regionu Malá Haná, značně 
rozrostly. Před pěti lety jsme sice předpoklá-
dali, že tu máme pro dobu římskou zajímavé 
naleziště, dosavadní výsledky však výrazně 
překročily naše očekávání.
Za pět let byla prozkoumána plocha 975 m2 
(tj. téměř 10 arů). Na ní jsme odkryli přes 
dvě stovky objektů, z toho 28 žárových hrobů 
ze starší doby římské (zejména ze 2. století). 
K tomu je nutné přičíst stovky kovových ar-
tefaktů, které pocházejí z vrstev a mnohé se 
dostaly až do ornice. Odtud jsou získávány 
pomocí detektoru kovů, jelikož jde zpravidla 
o velmi malé fragmenty nebo dokonce slitky 
původně bronzových předmětů, které spočí-
valy na hranici s pozůstatky zemřelých a ne-
dostaly se přímo do uren. Jevíčské pohřebi-
ště je jediné z doby římské na Malé Hané 
a náleží k nemnohým na celé Moravě, které 
lze ještě zkoumat. Většina z nich už podlehla 
hluboké orbě v minulosti. Z této doby se na 

Malé Hané zachovala zejména sídliště a lo-
kality s ojedinělými nálezy jednotlivých ar-
tefaktů. Celkový počet takových lokalit je 46 
a byly zjištěny na patnácti katastrech obcí 
(stav k roku 2014). Na pohřebišti pochová-
vali své mrtvé obyvatelé z blízkých germán-
ských osad, především však lidé, kteří svoji 
osadu měli v místech nedaleko od někdejšího 
jevíčského pivovaru. Četné římské importy, 
získané ze žárového pohřebiště, svědčí o vý-
znamných nadregionálních kontaktech, které 
udržovali místní polabští Germáni (Svébové) 
s římskými provinciemi.
Na katastru Jevíčka, resp. Jevíčka-Předměstí 
se nachází devět lokalit s nálezy z doby řím-
ské. Kromě zmíněného pohřebiště lze mini-
málně tři považovat za sídlištní, ostatní za-
tím označujeme jako lokality s ojedinělými 
nálezy. Po dvě stě letech od zániku poměr-
ně krátkodobého pohřebiště (existovalo při-
bližně 20 až 30, maximálně 40 let) vzniká 
na stejném místě osada. Ve druhé polovině 
4. století ji využívali jiní Svébové. Také oni 
měli poměrně čilé kontakty s římským pro-
středím, ale rovněž 
i s východními 
Germány (prze-
worská kultura) 
na území Polska. 
O tom nám svě-
dectví zanecha-
ly četné kovové 
a keramické ná-
lezy (např. spony, 
šperk, nádoby skleněné 
a keramické vytáčené na kruhu). V loňském 
roce jsme začali odkrývat zbytky nadzemních 
konstrukcí z této doby, tedy z pozdní antiky. 

Pět let archeologických výzkumů v Jevíčku
Domnívali jsme se, že půjde o dvě velké stav-
by orientované ve směru západ-východ. Vý-
sledky z letošního roku však naše předběžné 
poznatky částečně korigují. Zřejmě se jedná 
o vícelodní stavbu orientovanou ve směru se-
ver-jih, jejíž celková rozloha ještě není známá. 
V každém případě to v oblasti na sever od 
hranic římské říše byl velmi významný ob-
jekt, který mohl být součástí dvorce.
Na výzkumu se podíleli, obdobně jako v pře-
dešlých letech, studenti archeologie olomouc-
ké univerzity s pomocí studentů z Univer-
zity Hradec Králové a řešovské univerzity 
(Uniwersytet Rzeszowski). Lokalita však ješ-
tě není zdaleka celá prozkoumaná. Na to 
potřebujeme více času a rovněž prostřed-

ků, o jejichž získání se sna-
žíme formou různých projek-
tů. Tak důležité naleziště si 

to rozhodně zaslouží. K tomu je 
nutno přičíst skvělou spolupráci s jevíčský-

mi občany, bez jejichž všestranné pomoci by 
se archeologický výzkum obtížně realizoval. 
Jim a především a zejména starostovi města 
panu Ing. Romanu Müllerovi patří náš velký 
dík. Moc bychom si přáli, aby tato kooperace 
mohla pokračovat i v dalších letech.
Podrobnější informace o výzkumu, jakož 
i o nálezech a osídlení z doby římské nalezne 
laskavý čtenář v článku: Droberjar, E. 2014: 
Germáni v Jevíčku a na Malé Hané v době 
římské. Historica Olomucensia 48 (v tisku), 
kde jsou rovněž odkazy na početnou literatu-
ru k danému tématu.

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
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Pan Šilhán z Biskupic pracoval za první ČSR 
jako kovář u velkého závodu s hlubinnými doly 
na uhlí a lupek, s pecemi, vlastní elektrárnou 
a úzkokolejnou železnicí v Mladějově na Mora-
vě. První dva roky bydlel v Kunčině. Potom žá-
dal závod o byt v Mladějově, kde pracoval, ale 
jako člen sociální demokracie, jej nedostal. Při-
dělili mu závodní byt v Nové Vsi. Děti docháze-
ly do české menšinové jednotřídní obecné ško-
ly v Mladějově, kde učil svobodný učitel. Když 
tam českých dětí ubývalo a hrozilo zrušení ško-
ly, vzali si čeští obyvatelé tam žijící, do rodin 
děti ze sirotčince v Jevíčku. Do měšťanské školy 
děti dojížděly do Městečka Trnávky, později do 
zřízené menšinové české měšťanské školy v Mo-
ravské Třebové.
Roku 1920 dostával pan Šilhán za odpracova-
nou směnu tj. jeden den 20 Kčs a 0,20 Kčs na 
dítě. Za rok požádal spolumajitele závodu mla-
dého pana Mauweho o zvýšení mzdy, protože 
dosavadní byla minimum. Dosáhl zlepšení a za 
odpracovanou směnu dostal 29 Kčs a na dítě 1 
Kčs. Byl spokojen.
Přišel říjen 1938 a Mladějov s okolními obcemi 
byl za velkého jásotu německých obyvatel, za-
brán do Sudet. Pan Šilhán, jako ostatní Češi, 
musel do 24 hodin opustit obec. Co si stačil 

z nejdůležitějšího vzít, to si vzal a s rodinou ode-
šel do Biskupic. Netrvalo dlouho a ryze česká 
obec Biskupice, byla 24. listopadu 1938 také za-
brána do Sudet. Než se vzpamatoval z této po-
hromy, v dubnu roku 1940 se do Biskupic při-
stěhoval s rodinou z Mladějova Ludvík Köhler, 
strojník závodu, kde pan Šilhán pracoval, aby 
zastával funkci «amtsleitera» nad několika obce-
mi. Usídlil se v novostavbě č. p. 109 pana Adol-
fa Vykydala, který do Biskupic a svého domu 
z protektorátu Čechy a Morava, nesměl nastě-
hovat. Amtsleiter dal urychleně dostavět silnici 
z Biskupic do Zálesí a snil o postavení velké ně-
mecké školy... nedočkal se a v dubnu 1945 kva-
pem Biskupice opustil.
Třeba si připomenout, že roku 1938 v soused-
ních Chornicích nečekaně skončila česká men-
šinová měšťanská škola a mateřská škola, jak 
čeští železničáři tam přestěhovaní se vším po-
třebným a možným v nákladních vagonech, če-
kali na lokomotivu, která měla přijet od Bosko-
vic, aby je odtáhla do českého území.
Dnes po 76 letech pamětníků těchto událostí 
a jim podobných, již mnoho není, odcházejí i je-
jich děti. Je potřebné na uvedenou minulost ne-
zapomínat.

František Plech

Petr Müller (1917–1944)

O hmotných poměrech dělníků u důlní společnosti

(vzpomínal Ing. Jan Suchomel)
U lesní cesty od Smolenské vodní nádrže k Sa-
natoriu, pod skautskou chatou stojí pomníček 
připomínající přítele, skautského bratra Petra 
Müllera. Deska na pomníčku nesla původně ná-
pis (za komunistického režimu byl odstraněn): 
„Památce Petra Müllera, vedoucího organizace 
Junák v Jevíčku, popraveného 3. 10. 1944 ve 
věku 27 let ve Vratislavi. Junáci z Jevíčka“.
Životní cesta Petra Müllera má svůj počátek 
10. 3. 1917 v Jevíčku. Jeho maminka měla na 
Chornické ulici dámské krejčovství, jeho star-
ší bratr byl vyučen a pracoval s ní jako krejčí. 
Petr se vyučil obchodním příručím u fy. Ma-
cek na Palackého nám. – menší obchodní dům 
s textilem, zásobnicemi Reform fy. Bareš a Till, 
sklem a porcelánem. Petr byl oblíbený mladý 
muž, přitažlivý, sympatický a inteligentní. Ce-
lým srdcem se věnoval skautskému hnutí, kte-
ré bylo v Jevíčku významnou organizací mláde-
že. V zemi Moravskoslezské bylo v té době osm 
skautských žup s jednotlivými okresy a oddíly. 
Oddíly byly vedeny vůdcem a dělily se na dru-
žiny, které vedli starší skauti – rádcové. Věkové 
se skauti dělili na vlčata (u dívek světlušky) od 
7 do 12 let, skauty a skautky od 12 do 18 let 
a starší rovery. Jevíčko patřilo k okresu Brno-
-venkov, později od roku 1933 k novému okresu 
Boskovice.
Začínal jsem též jako vlče. Petr byl pro nás vzor, 
starší bratr a kamarád. Mimo jiné mám dodnes 
na něho vzpomínku, když jsme tábořili v roce 
1935 pod Duranou na Úsobrně. Hráli jsme fot-
bal a kopl jsem míč, který se odrazil a skon-
čil v táborovém ohništi, které bylo posvátné 
a tabu. Za trest jsem dostal celonoční pobyt 
mimo tábor u Mravenčí skály. Měl jsem 11 let, 
do smíchu mi nebylo, překonával jsem strach 
z noci o samotě v lese, v neznámém a cizím pro-
středí. Jak jsem byl šťasten, když se asi v jednu 
hodinu v noci objevil Petr a odvedl mě do tábo-
ra. V té době byl vůdcem br. prof. Jelen, který 
byl v roce 1937 přeložen na reálné gymnázium 
v Benešově u Prahy a vůdcem se stává br. Petr 
Müller. Všichni jsme ho měli rádi, byl vždy klid-
ný, laskavý a kde mohl, každému pomohl. A ta 
pohoda o pozdních večerech, když už byli vzhů-
ru jen starší skauti a když se vzduchem šířila 
vzácná vůně z jeho dýmky.
Skautskou klubovnu jsme měli nejdříve u obuv-
níka p. Kaplana. Později na zámečku, vchod byl 
z dnešního parku. Byla stylově upravená, krás-
né výrobky ze dřeva a na jedné stěně byl indián 
na koni, kresba br. J. Pazdírka. V té době jsem 
byl již rádcem družiny Rysů. V r. 1936 jsme po-
stavili na lesním pozemku, který jsme zakoupili 
od kováře p. Kubína, nádhernou chatu s veran-
dou o půdorysu 7x10m (podle návrhu prof. Po-
láka). Pracovali jsme celé léto, nejdříve poká-
celi stromy, vykopali pařezy, provedli planýrku 
pozemku, každý měl svůj úsek. Cihly daroval 
br. Huráb z Boskovic, hranoly a desky „pantáta 
Mackerle“ z Jevíčka. Vznikla kouzelná skautská 
rezervace, je popsaná jako vzor v časopise Ju-
nák č. 7/8 roč. 23. Bohužel brzy následoval zá-
kaz a rozpuštění skautského hnutí v říjnu 1940.

Petr Müller byl totálně nasazen v Minervě 
v Boskovicích. Zde se v roce 1943 často šepta-
lo o lesních bunkrech v Drválovicích, Valchově 
a jinde, kde jsou čeští hoši, kteří utekli z nu-
cených prací v Německu, dále uprchlí ruští 
zajatci. V Minervě vzniká odbojová skupina ří-
zená Antonínem Králem. Uskutečňuje sbírky, 
obstarává jídlo a ošacení pro uprchlíky, po-
máhá budovat další podzemní bunkry. Brněn-
ské gestapo vysílá na Boskovicko řadu svých 
agentů-konfidentů, kteří pronikají do odbojo-
vých skupin a zrazují. Nejvíce nebezpečný byl 
František Šmíd zvaný Velký Franta. Předsta-
vuje se jako jeden z předních činitelů zemské-
ho komunistického vedení, navazuje spojení 
v Jevíčku, v Boskovicích, dostane se do bunk-
ru v Drválovicích a slibuje odvoz sovětských 
uprchlíků do Beskyd, což se uskutečnilo, ale 
ve skutečnosti byli gestapáky zavezeni do 
Kounicových kolejí v Brně. Dne 10. listopadu 
1943 provádí gestapo přímý úder v Drválovi-
cích, Boskovicích a Jevíčku. Mimo jiné je za-
tčen Petr Müller a jeho sestra Marie. Petr je 
po výsleších v Kounicových kolejích odvezen 
do Vratislavi, zvláštním soudem je odsouzen 
k trestu smrti stětím. Poprava byla 3. října 
1944, těsně před popravou píše dopis na roz-
loučenou:
„Kde domov můj“ Pozdrav všem bratřím!
Předrahá maminko, sourozenci, příbuzní a všich-
ni, kteří jste mě měli rádi. Nevím, jak bych za-
čal. Musím se na tomto světě s Vámi rozloučit. 
Dnes v 6.15 večer skončí můj mladý život. Dra-
há maminko, co Bůh činí dobře činí. Děkuji Ti za 
všechnu dobrotu a oběti, které jsi za mě přinesla. 
Utěšujme se modlitbou a věřme, že se v nebi zase 

celá rodina sejdeme. Nermuťte se, buďme svorní 
a milujme se! Budu se na Vás dívat, jak jste ve-
spolek šťastni, ublížil-li jsem Vám někdy, odpusť-
te mi a vzpomínejte na mne. Odcházím vyrovnán, 
neboť věřím v boží mlýny…
Alespoň kdybych Vás mohl ještě spatřit a obe-
jmout. Byl to můj osud a přijímám jej. Mamin-
ko, buď tak pevná, jako když umřel tatínek. To 
bylo u nás hůř. Poslední s Bohem a na shledanou 
u Pána Boha.

Váš dobrý Petřík
Můj hrob bude v Tvém srdci a tam, maminko, 
budu mít klid. Líbám a ještě jednou zdravím…

Petr Müller umírá za své přesvědčení, v boji 
proti diktatuře a za svobodu. Přišel o život 
justiční vraždou, nevinný. Ve svém utrpení se 
obrací k Bohu, je vyrovnaný a statečný. Zů-
stává věrný skautskému slibu „Milovat svou 
vlast a sloužiti ji v každé době…“ Petr nebyl 
zapomenut. Zásluhou bratrů Jaromíra a Pet-
ra Votroubka 28. jevíčský skautský oddíl nese 
jméno Petra Müllera. Vždyť nikdo nemůže více 
přinést pro svou vlast než ten, kdo za ni po-
ložil život.
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VÝLOV 
RYBNÍKA 

Lescus Cetkovice, s.r.o. pořádá

slavnostní

dne 11.10.2014
od 11.00 hod.

v Cetkovicích u lesní školky
Cetkovické vinobraní - Cimbálová muzika
Bohatý program pro děti - Tombola (1. cena TV)
Rybí speciality - Možnost koupě živých ryb

HOTEL

MORAVA
RESTAURACE

Akce se koná za každého počasí!
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ANGLIÁDA 2014 

Kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko 
ve spolupráci s Oxford University Press  

Olomouc a Bridge Publishing House  
pořádá  1. ročník soutěže   

o nejlepšího mladého angličtináře  
15. 10. 2014 

Vítězové soutěže a nejúspěšnější škola získají hodnotné ceny a každý  
účastník si odnese drobnou odměnu a cenné zkušenosti. 

Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol regionu Malá Haná 
a blízkého okolí. 
Obsahem soutěže je test z anglického jazyka na úrovni A2: 
 poslech s porozuměním  
 četba s porozuměním 
 užití anglického jazyka 

Bližší informace na  
www.gymjev.cz. 

Přihlášky do 10. 10. 2014 
na huf@gymjev.cz 

  課程  中文 

 

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 

Kurzy čínštiny 

Místo konání kurzů: Gymnázium Jevíčko 

Termíny kurzů: od 8. 10. 2014 do 30. 6. 2015, středa 16:00 -17:30 
(bude upřesněno podle počtu zájemců) 

Rozsah kurzu: 2x 45 minut týdně 

Cena kurzu: 50,-Kč/45 minut 

Nutno zakoupit učebnice v ceně 400,-Kč (postačí na 2 roky) 

Případné dotazy posílejte elektronickou poštou na adresu 
janecek@gymjev.cz 

Přihlášky  do kurzů přijímáme od 1. září 2014. Uzávěrka přihlášek je do 30. září 
2014. Počet uchazečů je limitován. Otevření kurzu je podmíněno dostatečným 
počtem posluchačů (minimálně 8). Kurzy budou zahájeny  ve středu 8. října 
2014 (čas bude upřesněn). Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu 
janecek@gymjev.cz nebo odevzdejte vyplněné v kanceláři Gymnázia Jevíčko 
paní Linhartové. Přihlášku najdete na http://www.gymjev.cz/aktuality/kurzy-
cinstiny/ 

Přihláška do kurzu čínštiny 

Titul, jméno, příjmení  
Ulice, č.p.  
Obec/Město  
PSČ  
Telefon  
e-mail  

 

 

    
  

Univerzita  Palackého  a  Gymnázium  Jevíčko  
  Vás  zve  na  konferenci  (nejen)  pro  výchovné  poradce  

  
Moderní  trendy  ve  výuce  

  

Termín  konference  –  středa  22.  října  2014  
Místo  konání  konference:  Gymnázium,  Jevíčko,  A.  K.  Vitáka  452  

  

  

Program  konference  

08:30  –  09:00   registrace  účastníků  (budova  Gymnázia  Jevíčko)  

09:00  –  09:15     zahájení  konference    

09:15  –10:15       Setkání  člověka  s  člověkem.  Vztah  učitele  a  žáka  na  waldorfské  škole  
   (Mgr.  Tomáš  Jedlička,  ředitel  Základní  Waldorfské  školy  v  Brně)    

10:15  –  10:45   Vzdělávání  na  prahu  21.  století  aneb  český  učitel  ještě  žije  
(RNDr.  Dag  Hrubý,  Gymnázium  Jevíčko,  předseda  Komise  pro  vzdělávání  učitelů  matematiky  a  

fyziky  JČMF)  

  10:45  –  11:00   přestávka  (Coffee  Break)    

11:00  –12:00       Metody  práce  a  hodnocení  ve  waldorfské  základní  i  střední  škole  a  jejich  význam  pro  

vytváření  klíčových  kompetencí  
   (Mgr.  Břetislav  Kožušník,  ředitel  Střední  odborné  Waldorfské  školy  v  Ostravě)    

12:00  –  12:45   oběd  

12:45  –  13:30   Moderní  česká  škola  aneb  výzva  nejen  pro  pedagogické  pracovníky  škol    
(doc.  PhDr.  Michaela  Prášilová,  Ph.D.,  Univerzita  Palackého  Olomouc)  

13:30  –  14:00   Lyceum  –  výzva  a  příležitost  
      (RNDr.  Lukáš  Müller,  Ph.D.,  Gymnázium  Jevíčko  &  Univerzita  Palackého)  

14:00      ukončení  konference  

 
MĚSTO JEVÍČKO POŘÁDÁ  

 
 

 
 

KTERÉ SE USKUTEČNÍ 
 

VE STŘEDU 8. ŘÍJNA OD 18:00 HOD.  
V ŽIDOVSKÉ SYNAGOZE V JEVÍČKU 

 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph. D. 
 

TÉMA: 

PĚT LET ARCHEOLOGICKÉHO 
VÝZKUNU V JEVÍČKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

             

  

Gymnázium,  Jevíčko,  A.  K.  Vitáka  452  

Kurzy  čínštiny  

Místo  konání  kurzů:  Gymnázium  Jevíčko  

Termíny   kurzů:   od   8.   10.   2014   do   30.   6.   2015,   středa   16:00–17:30  
(bude  upřesněno  podle  počtu  zájemců)  

Rozsah  kurzu:  2  x  45  minut  týdně  

Cena  kurzu:  50  Kč/45  minut  

Nutno  zakoupit  učebnice  v  ceně  400  Kč  (postačí  na  2  roky)  

Případné   dotazy   posílejte   elektronickou   poštou   na   adresu  
janecek@gymjev.cz.  

Přihlášky  do  kurzů  přijímáme  od  1.  září  2014.  Uzávěrka  přihlášek  je  do  7.  října  
2014.  Počet  uchazečů  je  limitován.  Otevření  kurzu  je  podmíněno  dostatečným  
počtem   posluchačů   (minimálně   8).   Kurzy   budou   zahájeny   ve   středu   8.   října  
2014   (čas   bude   upřesněn).   Přihlášky   zasílejte   e-‐mailem   na   adresu  
janecek@gymjev.cz   nebo   odevzdejte   vyplněné   v  kanceláři   Gymnázia   Jevíčko  
paní   Linhartové.   Přihlášku   najdete   na   http://www.gymjev.cz/aktuality/kurzy-‐
cinstiny/.  

Přihláška  do  kurzu  čínštiny  

Titul,  jméno,  příjmení     
Ulice,  č.  p.     
Obec/Město     
PSČ     
Telefon     
E-‐mail     
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23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradič-
ním výrobcem technicky náročných plastových 
dílů pro oblast průmyslu, stavebnictví a auto-
mobilového průmyslu a to s celosvětovou pů-
sobností. Německá firma, která se profiluje jako 
výběrová značka, i díky své více než šedesátileté 
tradici produkuje špičkové výrobky, které jsou 
synonymem kvality, spolehlivosti a dokonalé-
ho technického i estetického zpracování.

Výrobní závod REHAU, s.r.o. zahájil svoji činnost 
v roce 1994. Nejdříve v pronajatých prostorách se 
třemi vstřikolisovacími výrobními zařízeními a s 
30 pracovníky. V následujícím roce byl položen zá-
kladní kámen vlastního výrobního závodu v Mo-
ravské Třebové, který se stal jediným výrobním 
areálem německého gigantu v České republice. 
V roce 1996 zde byla zahájena samotná produkce. 
Výrobky a systémy byly od počátku určeny pro 
zákazníky z automobilového průmyslu. Počátkem 
července 2008 firma investovala téměř 308 mil. 
Kč nejen do stavebních úprav, ale v první řadě 
do rozšíření a modernizace výrobních technolo-
gií a logistiky. Největší rozvoj závod zaznamenal 
v posledních čtyřech letech. Investice do dalšího 
rozšiřování závodu, strojů a výrobních zařízení, 
do robotů, inventáře i sociálního zázemí činily za 
toto poměrně krátké období více než 500 mil. Kč.
Velký strategický význam v regionu Evropa byl 
stvrzen další investicí ve výši cca 60 mil. Kč, kdy 
byl závod v roce 2011 rozšířen o novou provozov-
nu v nedalekém Jevíčku. 

Významný místní partner a zaměstnavatel 
V současné době je výrobní závod v Moravské Tře-
bové s celkem 743 zaměstnanci druhým největším 
závodem skupiny REHAU a největším zaměstna-
vatelem v regionu. Ve výrobním závodě v Morav-
ské Třebové je využívána technologie lisování, ex-
truzní vyfukování a následná konfekce. Spektrum 
výrobků zahrnuje komplexní systémy vnějších 
dílů pro automobilový průmysl, které jsou dodá-
vány předním evropským automobilkám. Náleží 
mezi ně značky jako Audi, BMW, Daimler, Ford, 
Jaguar, Mini, Nissan, Porsche, PSA, Škoda, Su-
zuki, TPCA, Volvo a VW. Dalšími zákazníky jsou 
pak i někteří dodavatelé do automobilek. 
Provozovna v Jevíčku je zaměřena na výrobu 
plastových komponentů pro automobilový prů-
mysl technologií extruze s následnou montáží. 

Významným krokem z hlediska prestiže bylo vy-
budování technologického centra v Jevíčku. Vznik 
centra představuje ocenění kompetencí a znalostí 
pracovníků české společnosti, jejíž základy byly 
budovány v uplynulých letech. Toto centrum 
slouží pro optimalizaci výrobních procesů. V sou-
časné době má 14 zaměstnanců. Nové projekty 
skupiny REHAU přicházejí do tohoto centra, aby 
tam pro ně byly vytvořeny optimální a efektiv-
ní výrobní postupy. Navíc se pracovníci techno-
logického centra podílejí na zkouškách spojených 
se zahájením nových výrob. Kromě toho hledají 
způsob, jak zvýšit účinnost již běžících výrobních 
postupů.  
Dynamika a rozvoj české společnosti REHAU jsou 
úzce spojeny se schopností zajištění kvalifikova-
ného personálu, a to jak v současnosti, tak i ve 
středně- až dlouhodobé budoucnosti. S ohledem 
na zaměření firmy je zásadním cílem zajištění kva-
lifikovaného technického personálu – jak vysoko-
školsky, tak zejména středoškolsky vzdělaného.
Za svůj strategický úkol s významným celospole-
čenským přesahem považuje společnost REHAU 
aktivity na poli vzdělávání a systematické odbor-
né přípravy kvalifikovaných pracovních sil. Pro-
to v oblasti odborného technického vzdělávání 
iniciovala a od otevření prvního ročníku v roce 
2012 intenzivně a průběžně podporuje nový stu-
dijní obor Mechanik plastikářských strojů, vyučo-
vaný na Středním odborném učilišti ve Svitavách. 
Střední odborné učiliště zajišťuje všeobecnou vý-
uku a firma REHAU, s.r.o. se podílí na zajiště-
ní odborné části vzdělání včetně praxe. Úspěšné 
zvládnutí 4letého maturitního oboru je skvělým 
předpokladem k následnému uplatnění nejen 
v oblasti zpracování polymerů, ale také v dalších 
technických oborech. Absolventi budou připrave-
ni na studium na vysoké škole, aby se z nich sta-
li vysoce kvalifikovaní odborníci s komplexními 
znalostmi z odborné praxe. Společnost REHAU 
tímto krokem významně posiluje své postavení 
na regionálním trhu práce a úspěšně navazuje na 
dlouholetou tradici v oblasti vzdělávání a vlastní 
výchovy odborníků, která je u skupiny REHAU 
vysoce ceněna a zejména v Německu patří k pilí-
řům rozvoje firmy. 
Společnost REHAU má velký zájem i o spoluprá-
ci s univerzitami. Rozšiřování kompetencí zejmé-
na v oblasti konstrukce nových výrobků a vývoje 
nových strojních zařízení pak napomáhá úspěšné 

spolupráci zejména s technickými fakultami a je-
jich studenty.
V roce 2011 se firma REHAU, s.r.o. stala gene-
rálním sponzorem TJ Slovan Moravská Třebová. 
Tímto krokem se zavázala podporovat rozvoj ho-
kejové mládeže a jako největší firma v regionu se 
tak zapojila do podpory sportu v Moravské Třebo-
vé. Ve stejném roce byla slavnostně otevřena RE-
HAU aréna v Moravské Třebové. 
Vyvrcholením oslav 20letého výročí působení vý-
robního závodu v Moravské Třebové na českém 
trhu byla letní slavnost, která se konala koncem 
srpna 2014. Pozvání přijalo více než 600 hostů. 
Mezi nimi zaměstnanci se svými partnery, zástup-
ci skupiny REHAU Automotive i čestní hosté z re-
gionu jako např. senátor Radko Martínek, starosta 
Moravské Třebové Miloš Izák nebo starosta města 
Jevíčka Roman Müller. 
Ředitel výrobního závodu, pan Pavel Kaše, po-
zdravil zaměstnance, kterým poděkoval za jejich 
práci a nasazení. Firma REHAU přinášela do re-
gionu již od začátku svého působení své Know-
-how a technologie, kterými se jí daří uspět v kon-
kurenčním prostředí. JUDr. Miloš Izák, starosta 
města Moravské Třebové, podtrhl význam firmy 
jako největšího zaměstnavatele a místního part-
nera. Působení v České republice ocenil i sená-
tor, pan Radko Martínek, který vyzdvihl aktivní 
přístup firmy v daném regionu, který lze dávat za 
vzor. Lze konstatovat, že se firma REHAU s cí-
lem udržení zdravého životního prostředí aktivně 
a zodpovědně podílí na vývoji a orientaci automo-
bilového průmyslu a své sliby uplatňuje v praxi.

Oblast Automotive je významným pilířem fir-
my REHAU, specializující se na zpracování 
polymerů s celosvětovou působností.  Firma 
propojením tří odvětví: stavebnictví, automo-
tive a průmyslu, specifickým Know-how, které 
významně posiluje její konkurenceschopnost 
a pozici světového lídra, nabízí díky vysoké 
kvalitě produktů, poradenské činnosti a servi-
su, inovativní systémová řešení. Na kontinuál-
ním růstu se podílí přes 18.000 zaměstnanců 
ve více než 170 místech po celém světě.

Více informací naleznete na www.rehau.cz
Kontakt: REHAU, s.r.o.
Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
E-mail: motre@rehau.com  

1994–2014 Firma REHAU, s.r.o. – Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 
20 let úspěšného působení na českém trhu
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Obec Víska u Jevíčka nabízí občanům šestnáct parcel pro výstavbu rodin-
ných domků jihovýchodně na okraji obce. Stavební parcely jsou v rozsahu 
950–1050 m2. Cena pozemku činí 50 Kč/m2, cena inženýrských sítí 30Kč/
m2, přípojka elektrické energie 12.500,- Kč. Zakoupení pozemku bude mož-
no od března roku 2015. Pro více informací, kontaktujte starostu obce, 
p. Josefa Žouželku na tel. čísle 732 803 233 nebo emailem obecviska@
tiscali.cz. 

3. ročník silničního závodu historických 
velocipedistů Jevíčko–Biskupice

Volné stavební parcely

Sobota 4. října 2014 ve 13:00 hodin, start na Palackého náměstí v Jevíčku. Od 12:30 
hodin můžete velocipedy a cyklisty vidět při promenádní jízdě kolem náměstí. Většina ve-
locipedistů startuje v dobových oblecích z první republiky. Představí se vysoká kola, plá-
tová kola, drezíny a kostitřasy. I velocipedisté mají Své mistrovství světa a zde na startu 
v Jevíčku Vám přítomné představíme. Přijďte se podívat a na startu povzbudit nadšence 
historických kol.

TJ Cykloklub Jevíčko
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HISTORIe nA POKRAČOVÁní

Co by nemělo vidět třetí oko XXX

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek
Dětmar z Merseburku napsal (2008, s. 72): „Žádal 
je, aby zpívali kyrie eleison... Ti zlotřilci to... zko-
molili na ,ukrivolsa’, což v naší řeči znamená ,v křoví 
stojí olše’. Ačkoli se je pokoušel opravovat, tvrdi-
li: ,Tak to říkal Boso.’“ Kyrie eleison (Pane, smi-
luj se) se používalo i ve zkrácené podobě krleš. 
Německé böse znamená mj. zlý, špatný. Zlý byl 
u Kosmy Strachkvas, Kristián. Nahrazením slova 
křoví slovem chrastí dostaneme v chrastí stojí olše. 
Slovo chrastí upomíná na Chvrasten (Vyšehrad) 
a na Rastislava. Na internetu můžeme číst: „Zna-
mení olše symbolizované Sokolem je starověký sym-
bol králů a hrdinů, kteří brání říši proti vetřelcům 
a uzurpátorům pokoušejícím se svrhnout právoplat-
ného vládce.“ Chtěl Dětmar větou v křoví stojí olše 
říci, že na Vyšehradě stálo sídlo dobyvatele Ros-
tislava?
Rostislava ( = Ludmila? = Bořivoj?) zřejmě za-
bil jeho syn (?) Vratislav. (U Kristiána Ludmila 
vrahům říká: „...jsem vás vychovávala jako vlastní 
syny...“) Když se podle Kristiána vracel Bořivoj 
do Čech, Metoděj přidal mu kněze [budoucího 
knížete?]... Kaicha. Tímto jménem snad Kristián 
říká, že si Bořivoj vzal s sebou budoucího vraha 
Kaina. Kosmas ho nazval Kazi (písmeno N pře-
vrátil o 90° a přemístil ho před -i-). O olši se 
zmiňuje i Kosmas; oběsil se na ní Durynk. Byl 
Durynkem Vratislav (aniž by se oběsil)? O Du-
rynkovi Kosmas napsal (I, 13) že byl horší než 
otcovrah. Vrahem Ludmily (to je Rostislava) uči-
nily legendy Drahomíru.
Fr. Kopečný (1974, s. 45) u jména Bohumír vy-
světluje, že část -mir měla možná i význam slavný. 
Potom bychom za jménem Drahomíra mohli vidět 
Vratislava. Část Draho- se podobá Vrati- a část 
-míra by šla nahradit částí -slav.
Kdy byl založen vyšehradský kostel byzantské-
ho typu a s kým toto založení souvisí? Při ře-
šení této otázky se musíme vrátit k samotným po-
čátkům českého státu. Kristián napsal: „Posléze 
ranou morovou jsouce sužování [Slované čeští] na 
jakousi hadačku se podle pověsti obrátili...“ Rána 
morová je zřejmě vojenská rána z Moravy. Hádat 
se latinsky řekne divino. Slovo divino je narážkou 
na civitas Dowina, Děvín. Kristián pokračuje: „...
davše mu [Přemyslovi] za manželku onu hadač-
ku pannu...“ Jde o obrazné vyjádření; Přemysl se 
zmocnil Dowiny. Bořivoj je spjat s Levým Hrad-
cem. To je Kouřim. Když Přemyslovci z Dowiny 
odešli, stal se tento jejich hlavní hrad hradem 
vedlejším, tj. Hradcem. A Levým ho Kosmas na-
zval proto, že latinská slova reliquit, derelictus, si-
nistram znamenají mj. vlevo, odešel a opustil. Do 
Dowiny Bořivoj zřejmě odešel z Valů u Mikulčic. 
Kosmas nemohl o Dowině psát. Proto si vymyslel 
dívčí válku. Nejde pravděpodobně o válku mezi 
Bořivojem a původním vládcem středních Čech, 
ale o válku mezi Václavem a Boleslavem. Že byla 
Stará Kouřim Dowinou, asi prozradil Kristián. Pro 
její nové jméno použil řečtinu. Řecky se totiž dív-
ka řekne korítsí, antické sochy dívek se nazýva-
ly koré. Tak vzniklo jméno Korim, dnes Kouřim. 
Kosmas neposlal Přemysla do Prahy ani z civitas 
Dowina, ani z Kouřimi. Poslal ho do Prahy z ji-
ného města. Z civitas ( = město) vytvořil Stadice 
od německého Stadt ( = město). Pokud je nutno 
slovo Stadt vyloučit (třeba se za Kosmy neužíva-

lo), mohl ho vytvořit od stod7, tj. kůl, a mínit 
jím vodní hrad Valy u Mikulčic. V. Machek (1968, 
s. 578): „...obecné jméno [stod] totožné se strus. 
stod7 idol. příbuzné se stog7 kůl. Tvar rozšířený 
o -or (je sln. stodor kůl) vidí ve jméně slovan-
ského kmene Stodoranů.“ Přestože se uvádí, že 
Drahomíra pocházela z kmene Stodoranů, mys-
lím, že není vyloučeno, že pocházela z vodního 
hradu Valy u Mikulčic. Ty se zřejmě nejmenova-
ly Stodory. Jménem Stodory se prozrazovalo, že 
Drahomířino ( = Vratislavovo?) rodiště bylo mezi 
kůly ve Valech.  
V Životě sv. Metoděje říká Konstantin Metodějovi 
(kap. 7): „...my dva jsme byli souspřeží...“ V Kroni-
ce Čechů (kap. I, 6-8) Kosmas „oblékl“ voly tak, 
jak se oblékali, podle Kosmových znalostí nebo 
představ, Konstantin a Metoděj. Zároveň prozra-
zuje, že Přemysl je Rostislav (např. ve slovech kní-
že, buď zdráv, tys oslavy nad jiné hoden je skryto 
Rastislav). V mýtických knížatech je zřejmě Ros-
tislav skryt pod nápadně podobnými jmény Pře-
mysl i Křesomysl, přičemž jméno Křesomysl při-
pomíná latinskou podobu jména Rostislav, a to 
Krescencius. V Založení kostela třebíčského může-
me seznam vsí od Mičap po Sedlatíno dešifro-
vat asi takto: (Jan II.) Břichatý v pozdním věku 
již jako stařec sedě v dřepu s nohama jako pařez 
(často v kožichu), pohvizduje si a jako by si hrál, 
okrášlil - s touhou přelstít diváka (rotundu) u sva-
hu – kresbami Rostislava / a z dálky přišlými dvě-
ma muži, Strachotou (tj. Metodějem) a Filosofem 
(Konstantinem) a (koňmi) s postroji a sedly. Věta 
odpovídá jezdecké scéně z rotundy sv. Kateřiny. 
(Blíže v příštím čísle.) Prokop (tj. Metoděj) již orá 
brázdu s čertem sám. Orání s voly symbolizuje 
těžkou práci, orání s čertem duchovní boj s nepřá-
teli. V zakladatelské pověsti našeho státu je skryt 
za Přemyslem Rostislav, zakladatel světský, a za 
voly Konstantin a Metoděj, zakladatelé duchovní.
Jméno Rostislav / Rastislav / Rastic může být 
skryto ve jménech Chvrasten, Prostěj, Piast (R 
dá Pi), Gorazd. O Prostějovi napsal: „...byli Pros-
těj a jeho zeť, jenž slul ,tichý Vacek’... oba zbaveni 
zraku.“ Zbavení zraku znamená, že se jedná o jiné 
osoby. Šlo o Václava a Rostislava? Byli Rostislav 
a Václav ve vztahu tchán a zeť, nebo šlo o příbu-
zenství jiné a Kosmas ho úmyslně změnil? Je uži-
to slovo tichý proto, že Mojmírovci (a Rostislav je 
možná zároveň Mojmírovec a zároveň Přemyslovec) 
měli možná vadu zvukovodu. (Jsou lebky z hrobu 
K1 a lebka z hrobu 12/59 lebky Mojmírovců?)
S Rostislavem mohl na Staré Kouřimi pobývat ně-
jaký čas i Metoděj. 
Církev by ráda učinila z Metoděje a Rostislava 
světce. Podařilo se jim to prosadit pouze užitím 
lsti. Z průkopníka křesťanství v Čechách – Me-
toděje – učinili Prokopa (viz pokračování XX). 
Z Rostislava učinili Ludmilu.
V opisu Kroniky Čechů A2b je do kapitoly II, 
13 připsáno: „Roku... 1053, dne 25. března... ze-
mřel svatý Prokop... jeho pohřbu... se účastnil Šebíř, 
šeský biskup pražského kostela...“ 
Výpočet: 1053 – (25 + 3) . 6 = 885. Toho roku 
zemřel Metoděj.
A byl to právě Prokop, tj. Metoděj, kdo podle Za-
ložení kláštera Sázavského učinil toto: „...vystavěl 
baziliku [autor  nemohl typ vyšehradského koste-
la správně pojmenovat] ke cti... rodičky Boží Marie 

a svatého Jana Křtitele...“ 
Založení „byzantského“ kostela na Vyšehradě sou-
visí „ideově“ s Metodějovým pobytem v Čechách. 
Přišel však i s plánem postavit takovýto kostel? 
Podílel se na příchodu stavitelů? Jde o kostel, kde 
byl Metoděj pohřben? 
Je-li v lucké válce Tyr (martyr?, monastýr?, ty-
rannos = pán?) Rostislavem, potom jsou hříčky 
možná i v závěru bitvy. Tyr je pochován pod nej-
vyšší mohylou. (Přemístili legendisté Rostislava 
z největšího kostela do nejvyšší mohyly?) Říká 
Kosmas něco následující nelogičností? „...pln jsa 
šípů jako ježek, padl uprostřed seče...“ Mohli lučiš-
níci střílet po Tyrovi, když bojoval uprostřed seče? 
Nebo je zde nějaká skrývačka? Ježek se latinsky 
řekne ericius, latericius znamená cihlový, z cihel. 
Byzantské kostely byly postaveny zčásti z cihel. 
Je slovo ježek narážka na kostel založený Tyrem 
(Rostislavem)? Nebo je lucká válka válkou Václa-
va s Boleslavem?
Píše Kosmas o zničení vyšehradského koste-
la v kapitole II, 14? Že Kosmas v kapitole něco 
skrývá, že něco probíhalo jinak, než to na první 
pohled vypadá, snad naznačil tím, že Spytihněv 
vlasy měl tmavší nad černou smůlu. K časovému 
určení použil panovníky Spytihněva a jeho otce 
Břetislava. Jenomže již víme, že v kapitole o úno-
su Jitky (Jitka v kap. II. 14 slouží k tomu, aby 
tuto kap. spojila s kap. I, 40) se za Břetislavem 
skrývá Boleslava I. (Biagota patří k Boleslavovi I. 
Kosmas: „...aby zůstala dlouho na živu, buď Bohu 
chvála.“)  Učinil-li tak i v této kapitole, pak by 
se za Spytihněvem skrýval Boleslav II. O něm se 
uvádí, že panoval v letech 972 až 999. (Do kterého 
roku skutečně panoval, je otázka. K roku 995 Kos-
mas napsal, že vládli předáci.) Jak Kosmas místo 
lokalizoval? Že ve skryté vrstvě nemá na mysli po-
tok Brusnici, ale Botič, to naznačil slovy: od hlavy 
k patám. Kde kostel stál, prozradil i jinak. Nad 
zbořeným kostelem byl vystavěn nový, zasvěcený 
sv. Vavřinci. Ten byl umučen opékáním na roštu. 
Na jméno Vavřinec tedy Kosmas naráží psaním 
o peci. Možná mu kostel připomínal pec i svým 
tvarem. Kostel měl za vzor kostely byzantské. Na 
to naráží Kosmas tím, že se zmiňuje o klášteru 
sv. Jiří. Sv. Jiří se narodil asi roku 270 v Kappa-
dokii, rozsáhlém území v Malé Asii, jež patřilo 
Byzantské říši. Slovem pec může Kosmas narážet 
i na větu v Životě sv. Metoděje (kap. 9): „...řekl 
král šibalsky:,Netrapte mého Metoděje, vždyť se už 
zpotil jako při peci.’“ I slovy Kyrie eleison v úvodu 
kapitoly, jež mají původ na křesťanském Východě, 
poukazuje Kosmas na vyšehradský chrám byzant-
ského typu. V klášteře sv. Jiří měla být abatyší 
Mlada. Ta měla vyjednávat s papežem o založení 
pražského biskupství. Že by v tehdejší době byla 
nějaká žena schopna se zhostit tohoto úkolu, je 
těžko uvěřitelné. Ve skutečnosti zřejmě vyjedával 
Strachkvas, což byl velice vzdělaný mnich Kristi-
án, mladší bratr Boleslava II. Dopustil se však 
zřejmě tak závažných zločinů (Kosmas: popadl ho 
krutý ďábel), že ho Kosmas nemohl spojovat s jed-
náním o založení biskupství. Buď ho přejmenoval 
na Mladu nebo ho za existující Mladu schoval. Za 
Mladou v kap. II, 14 tedy vizme Kristiána, Stra-
chkvase. Kosmovi soudobí čtenáři věděli, že za 
slovy Kyrie eleison následují slova Christe eleison. 
A slovo Christe, i když nebylo napsáno, mohlo být 
narážkou na Kristiána, křesťana jen podle jména. 
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 Práce věnovaná obecním zájmům, byť byla 
sebeobětavější, bývá často znehodnocována, 
ano, potkává se někdy i s nevděkem, neboť při 
nejlepší vůli není možno zachovati se všem li-
dem. Ale všem těm pracovníkům, kteří pro měs-
to něco dobrého vykonali budiž nejcennější od-
měnou vlastní vědomí, že svědomitě a nezištně 
plnili své povinnosti, k nimž je zavazoval jejich 
úřad a smysl pro zodpovědnost. 
Významné návštěvy
 Nemohu také opomenouti nezmíniti se 

o dvou významných místních událostech 
z doby popřevratové. Při příležitosti 

zájezdu pana prezidenta dr. T. G 
Masaryka některých měst západ-
ní Moravy dne 16. června 1929 
bylo také naše město poctěno 
jeho návštěvou. Bylo ovšem 
předem ohlášena a probíhala 
přesně podle stanoveného pro-
gramu. Městská rada a spolky 

se postaraly, aby našemu Osvo-
boditeli připravily důstojné uvítá-

ní. Město odělo se v tento památný 
den ve slavností háv, jako snad nikdy 

předtím, nebylo snad ani jednoho dom-
ku, aby nebyl ozdoben aspoň praporem. 
 Na pokraji města byly postaveny vkusně vy-
zdobené slavobrány podle návrhu prof. Poláka. 
Náměstí a ulice tonuly v záplavě praporů a ze-
leně. Na náměstí Palackého přeplněném obe-
censtvem, tvořili špalír žactvo a studující s fá-
bory, dále místní a okolní krojované spolky  
a u pestře vyzdobené tribuny zaujali místa zá-
stupci úřadů, korporací a významnějších spolků. 
 Při příjezdu pana prezidenta projevo-
val mu shromážděný lid svou úctu, oddanost  
a vděčnost jásavým a srdečným pozdravením. 
Na tribuně přivítal jej okresní hejtman dr. Ho-
vůrka, za naše město starosta Alois Volf a ně-

kteří hodnostáři z venkova. Po představení zá-
stupců úřadu a korporací odjel pan prezident 
s průvodem do Zemské plícní léčebny. Když jela 
auta náměstím Komenského, zahrála vojenská 
hudba na ochozu městské věže fanfáry z ope-
ry Libuše. Po prohlídce sanatoria a slavnostním 
obědě projížděl zase pan prezident městem, 
znovu obecenstvem jásavě zdraven, směrem 
k Bouzovu. 
 V doprovodu pana prezidenta byl též tehdej-
ší předseda vlády František Udržal, jemuž po-
slal poštmistr Karel Appel z Velkého Meziříčí 
pozdravný telegram jako vzpomínku na dobu 
mládí, když spolu studovali v Moravské Třebo-
vé. Z té doby znal Udržal i naše město jako bý-
valý host rodiny Applovy. 
 Druhou vzácnou návštěvou bylo naše město 
poctěno dne 25. srpna 1937, když se v našem 
kraji konaly větší vojenské manévry za přítom-
nosti pana prezidenta dr. Edvarda Beneše. Jeho 
návštěva nebyla ovšem hlášena, ale město na 
ni bylo připraveno a v těch dnech vyzdobeno 
prapory. Pan prezident zavítal k nám nečekaně 
dne 25. srpna 1937 v doprovodu některých vo-
jenských hodnostářů na přehlídku vojenských 
oddílů vozatajstva, jež měly své stanoviště u zá-
mečku a v Tillově sadu. 
 Zpráva o této nenadálé návštěvě rozšířila se 
bleskurychle městem a starosta Al. Volf s ně-
kterými městskými radními přispěchali, aby 
pana prezidenta jménem města uctivě uvítali. 
Přehlídka netrvala ovšem dlouho, ale přece jen 
se již na náměstí a v ulicích shromáždilo dosti 
lidu, který pana prezidenta při odjezdu na ma-
névřiště s úctou a nadšením zdravil. 
 Za dnešních stísněných poměrů jistě každý 
vzpomíná na tyto blažené a zlaté časy, kdy jsme 
žili ještě volně, spokojeně, bezstarostně, takřka 
v blahobytu. 

pokračování příště

pokračování příště

Nová správa města
V krátkosti se chci jen zmíniti, že ve vedení 
správy města nastala také změna. Některé sta-
ré pracovníky vystřídala mladší generace a do-
savadní měšťanosta Emanuel Sedláček při 
nastávajících volbách provedených již 
podle nového řádu, neucházel se 
více o svou funkci. 
 Nově ustanoveným obec-
ním zastupitelstvem byl úřad 
měšťanosty vložen do nej-
povolanějších rukou vrchní-
ho soudního rady Františka 
Člaňka, jenž svou funkci konal 
svědomitě, nestranně a vzor-
ně, ale svým úřadem u sou-
du a jako předseda Okresní péče  
o mládež byl prací tak přetížen, že 
uplynutí prvního období novou volbu více 
nepřijal.
 Při nových volbách byl úředníkem měšťanos-
ty pověřen Theodor Kubíček, majitel voskařské-
ho závodu, jenž se však po dvou letech vzdal. 
Na jeho místě byl pak zvolen knihkupec Alois 
Volf, jenž setrval v čele zastupitelstva města ne-
přetržitě až do roku 1938. Jeho opětovná volba 
byla nejlepším uznáním jeho dlouholeté zásluž-
né práce. On i jeho předchůdci a ostatní členo-
vé městské správy nejenže pokračovali v pracích 
dřívějším zastupitelstvem započatých, ale sna-
žili se řešiti i jiné naléhavé úkoly, že směřova-
ly k hospodářskému a kulturnímu povznesení 
města.

O Mladě Kosmas napsal, že byla též Marie. Jmé-
nem Marie odkazuje tedy Kosmas buď rovněž na 
Kristiána nebo na zasvěcení kostela matce Boží 
Marii. Otcem abatyše je u Kosmy Bruno. Není to 
ve skryté vrstvě myšleno doslovně. Otec Bruno je 
totiž Svatý otec Bruno. U Kosmy se jméno Bruno 
objevuje jenom na tomto místě. Autorovi opisu A3 
se možná zdálo, že jméno Bruno je u Kosmy v ka-
pitole II, 14 těžko dešifrovatelné, proto ke kapito-
le I, 35 do míst „a po celá dvě léta, totiž roku od 
narození Páně 1000“ připojil několik řádků začí-
najících slovy: „Téhož roku zemřel papež Bruno...“ 
Bruno z Korutan se stal papežem Řehořem V. 
(996 až 999). V letech 997-998 měl vzdoropapeže 
Řeka Philagathose, Jana XVI. Na straně Řehoře 
stál Ota III., a proto vzdoropapeže uvrhl do vězení. 
Vzdoropapež rodem Řek byl možná spjat s Byzan-
cí. Konflikt mohl propuknout ještě před tím, než 
se Řek vzdoropapežem stal, dokonce předtím, než 
se stal papežem Řehoř V. Mohl se promítnout i do 
Čech. Biskup Vojtěch zřejmě stál na straně proti-
byzantské. Vždyť byl přítelem Oty III. a na Libici 
stál kostel saského typu.
Je možné, že letopočet vztahující se k událostem 
spojených se zbouráním kostela, můžeme vypočí-
tat i návratem k únosu Jitky (kap. I, 40). Tuto ka-
pitolu s kapitolou II, 14 spojuje mj. to, že se v nich 

za Břetislavem I. skrývá Boleslav I. Že v kap. I, 40 
je pod vrstvou „veřejnou“ (únos Jitky) ještě vrst-
va „skrytá“, naznačuje Kosmas zřejmě slovy: pře-
nocovat, nešporům, v noční temnotě. (Slovo vlk 
snad naznačuje, že je v ní skryt Boleslav I., = Vok 
= Vlk) V této kapitole se objevují tato čísla: jedi-
nou [1] dceru – asi po sedmidenní [7] jízdě – nad 
oba dva [2 + 2 nebo jen 2] – tisíckrát [1000] 
vytoužená - jedněm [1] oči vyloupali (opět nazna-
čeno, že má Kosmas ve skryté podobě na mysli 
bojovníky jiné) – 1021 – po stu [100] v řadách – 
Po smrti Boleslava II. [2].
1. výpočet: 1 + asi 7 + 4? + 1 + 1021 = 1034. 
Byla roku 1034 unesena Jitka? Historici datují 
únos do roku 1030.
2. výpočet: 1 + asi 7 + 4? + 1 + 1021 – 100 – 2 = 
932. Byl toho roku unesen Václav Boleslavem I.? 
Byl unesen ze Staré Kouřimi, tedy z Děvína? To 
mohou naznačovat následující Kosmovy narážky: 
co je pod Sluncem děv – řečené dívky – panna sličná 
– panna tisíckrát vytoužená – něžné dívenky – chy-
tiv pannu – unesenou pannou – panna Jitka.
Pro výpočet nebylo použito číslo tisíc. Nemá toto 
číslo přejít se skrytým Boleslavem I. a s Jitkou 
z kap. I, 40 do kap. II. 14? V ní se objevují tato 
čísla: prvorozeného [1] syna – prvního [1] dne - do 
tří [3] dnů.

Výpočet: 1000 – 1 – 1 – 3 = 995. Toho roku byli 
vyvražděni Slavníkovci.
Archeolog B. Navrátil, který už v 60. letech 20. 
stol. narazil na část základů byzantského kostela 
na Vyšehradě, o něm prohlásil: „Stavbu můžeme 
zasadit přibližně od 2. pol. 10. století do 1. pol. 11. 
století.“ Došlo-li k zániku kostela opravdu za Ře-
hoře V., pak spadá do poloviny časového období, 
kterou pro existence kostela předpokládá B. Ne-
chvátal. 
Za tohoto konfliktu v církvi přeneseného z Říma 
do Čech mohli přijít o život Slavníkovci, mezi nimi 
i Vojtěch. Ještě předtím mohl přijít o trůn (i o ži-
vot?) Boleslav II. Mladší Boleslavův bratr Stra-
chkvas (Kristián, snad Konrád Ota) se stal msti-
telem. K vyvraždění Slavníkovců došlo na svátek 
sv. Václava. Kosmas mlžil a napsal, že Strachkvas 
se narodil za hostiny bratrovraždou kleté. Pro Kos-
mu se stal Kristián Strachkvasem za vyvraždění 
Slavníkovců (i  Vojtěcha).  
Svou úlohu pro vznik politické a církevní krize 
mohlo sehrát i to, že se blížil rok 1000, kdy mno-
zí lidé v Evropě očekávali konec světa. To mohlo 
u nás vyvolat snahu dát v církvi „věci“ do po-
řádku. Probyzantská strana a prořímská strana si 
mohly vysvětlovat tento pořádek každá po svém.
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika  
září 2014

Naši jubilanti
Josef Sedláček
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci
Max Wiltsch
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšný
první krůček v životě.
Z našich řad odešli
Ing. Jaroslav Laštůvka
Upřímnou soustrast.

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji posled-
ní zainvestované stavební místo v nové 
lokalitě pro 15 RD – 
parcelu č. 199/27 o výměře 879 m2

parcelu č. 199/28 o výměře 836 m2 
(možno i s projektem RD zdarma)
parcelu č. 199/42 o výměře 826 m2 
(možno i s projektem RD zdarma)
CENA 50 Kč/m²
Další informace na 
tel.: 461 326 521, www.biskupice.cz

Doručení žádostí:
•  písemně: Obec Biskupice,  

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

Jaké to bylo u „Broučků“
V pátek 5. září v podvečer v rámci projektu 
„Nezapomeňte (se) vrátit“ proběhla v prosto-
rách obecního úřadu a knihovny akce „Jaké to 
bylo u Broučků“. Za MAS MTJ se jí zúčastnily 
p. Mirka Šejnohová a p. Monika Obručníková.

Společně s dětmi i dospělými jsme vyráběli 
lucerničky z drátěnek, které jsme ozdobili sr-
díčky, beruškami, motýlky, kytičkami a ováza-
li barevnými stužkami. Po malém občerstve-
ní, při kterém nám Anička předčítala ukázky 
z knížky Jana Karafiáta – Broučci, jsme si za-
pálili v lucerničkách svíčky. S rozžatými lucer-
ničkami jsme se vydali na malou procházku 
po Biskupicích. Po návratu do knihovny čeka-

lo na děti překvapení. Broučci jim zanechali 
balíček plný kulatých lízátek.

Helena Neuerová, knihovnice

POZVÁNKA

Stezka odvahy 2014
V sobotu 18. října v 18:30 hod. zve-
me všechny nebojácné lidičky na náves 
před obecní úřad. Letos se sejdeme již 
na 9. ročníku „Stezky odvahy“. V lese 
se na Vás těší bludičky, víly, rusalky, 
skřítci, hejkalové a další lesní potvůr-
ky. Na začátku „strašidelné“ cesty bude 
připraveno něco na zahřátí a na konci 
cesty něco dobrého k snědku. Baterky 
a svítilny nechte doma, nebudete je po-
třebovat. Vstupné na trasu pro každého 
účastníka je 10 Kč. 
Těšíme se na všechny odvážné – malé 
i velké. 

Helena Neuerová, ČČK

Prodej dřevěných briket a pelet
Kulaté brikety       5.300,-Kč / paleta
Hranaté brikety  4.800,-Kč / paleta
Pelety(na objednání)  5.500,-Kč / paleta

Biskupice 147, tel. : 724 570 554, 724 121 507, email: peletkybiskupice@seznam.cz
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Ohlédnutí za jarmarkem 
V neděli 24.8.2014 proběhl v býva-
lém zámeckém dvoře druhý ročník 
jarmarku P.A.O.S Thurn Taxis. Po-
časí mám přálo i účast návštěvní-
ků byla oproti loňskému roku lepší. 
Chtěli bychom poděkovat všem stán-

kařům, kteří se zúčastnili a prodáva-
li. Děkujeme i všem, kteří pomohli 
uspořádat tento jarmark a přichys-
tat.
Hlavní dík patří všem návštěvníkům, 
kteří se zúčastnili a podpořili akci.

U S N E S E N Í
z 29. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 28. 08. 2014 

29/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise
c) smlouvu  o poskytnutí dotace č. 22343/2014 
ve výši 10 000,- Kč na akci „16. ročník festiva-
lu slivovice Biskupické kaléšek“ s Pardubickým 
krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice IČ:70892822
d) smlouvu o půjčce s dlužníkem MAS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 27505189 ve výši 
78 300,- Kč na předfinancování projektu kniho-
ven „Nezapomeňte se vrátit“
e) smlouvu č. 1415 na zajištění programu a mo-
derování na akci „16. ročník festivalu slivovice 
Biskupické kaléšek“č. 1415 s VIP produkce Voj-
těch Polanský, se sídlem Za Horou 466, 664 82 
Říčany u Brna, IČ:11486244  za částku ve výši 
37 000,-Kč
f) kupní smlouvu na koupi pozemků par. č. 
900/18 o výměře 71 m² v obci Biskupice a k.ú. 
Biskupice u Jevíčka a pozemků č. 66/28 o vý-
měře 267 m², č. 66/29 o výměře 185 m² a č. 
327/1 o výměře 269 m² v obci Biskupice a k.ú. 
Zálesí u Jevíčka,  od  firmy: Lesy České republi-
ky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hra-
dec Králové, IČ: 42196451 za dohodnutou cenu 
ve výši 56 590,- Kč, pozemky jsou v současné 
době součástí místních komunikací v obci

g) žádost ze dne 13.8.2014 Mateřské školy Bis-
kupice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě 
na školní rok 2014/2015 z 24 dětí na 28 dětí
h) žádost ze dne 4.7.2013 firmy LICEA, spol. 
s r.o., Sladkovského 246, 796 01 Prostějov, IČ: 
25520563 na umístění kontejneru na výkup 
ovoce v areálu bývalého družstva za jednorázo-
vou úhradu ve výši 1000,-Kč
ch) žádost o pronájem nebytových prostor ze 
dne 21.7.2014 v bývalém areálu  zemědělského 
družstva  v Biskupicích a smlouvu o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání panu Tomáši Bed-
nářovi, se sídlem Křtěnov čp. 47, 679 74 Oleš-
nice na Moravě, IČ: 02691001 za částku ve výši 
1000,-Kč/měsíc
i) žádost ze dne 30. dubna 2014 zmocněnce 
spolku P.A.O.S. Thur Taxis paní Venduly Va-
šíčkové, bytem Biskupice, o finanční příspěvek 
na dechovou kapelu Holoubci, která by vystou-
pila na letošním ročníku Biskupického kaléšku 
v areálu bývalého družstva za částku 5000,-Kč

29/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) výsledek konkursního řízení na ředitelku 
Mateřské školy Biskupice
b) žádost a souhlas   ze dne 11.8.2014 pana 
Jana Bidmona, bytem Biskupice čp. 11, 569 43 
o provedení přeložení vodovodního řádu přípoj-
ky k místnímu hřbitovu za účelem odkoupení 
pozemku části parcely č. 199/48 a 202/2 
c)  žádost ze dne 12.6.2014 Základní organiza-
ce Svazu postižených civilizačními chorobami 
ČR, o.s. základní organizace, 569 43 Jevíčko 
d) žádost ze dne 15.7.2014 pana Aloise Vyky-
dala, bytem Smolenská 583, 569 43 Jevíčko 

o koupi pozemku par. č. 841/2 o výměře 78 m² 
v k.ú. Biskupice u Jevíčka
e) žádost ze dne 25.8.2014 pana Jiřího Rédy, 
bytem Bělá u Jevíčka 150, 569 43 Jevíčko 
o koupi pozemku par. č. 152/24 o výměře 1974 
m² v k.ú. Biskupice u Jevíčka
f) informaci starosty obce o doplatku dle kup-
ní smlouvy s výhradou vlastnictví č. 66/9/01 
ze dne 28.12.2001 na prodej plynovodu, kdy 
je možné prodej dokončit, protože pominula 
blokace prodeje,  obec obdrží doplatek ve výši 
50 000,- Kč od firmy RWE

29/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 29/1 tohoto usnesení

29/4 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) žádost ze dne 19.5.2014 Ing. Rudolfa Kor-
bela, bytem Březinky – Nectava 1, 569 43 Je-
víčko o koupi pozemku par. č. 841/2 o výmě-
ře 78 m² v k.ú. Biskupice u Jevíčka
b) žádost ze dne 15.7.2014 pana Aloise Vyky-
dala, bytem Smolenská 583, 569 43 Jevíčko 
o koupi pozemku par. č. 841/2 o výměře 78 
m² v k.ú. Biskupice u Jevíčka
c) žádost ze dne 25.8.2014 pana Jiřího Rédy, 
bytem Bělá u Jevíčka 150, 569 43 Jevíčko 
o koupi pozemku par. č. 152/24 o výměře 
1974 m² v k.ú. Biskupice u Jevíčka
d) nabídku  paní Věry Kaderkové na uspo-
řádání divadla s názvem „Biskupický elixír“ 
v rámci akce Biskupické kaléšek za částku 
15 000,- Kč 
Dalibor Šebek    Filip Procházka
starosta obce                místostarosta obce
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci říjnu
Anna Ajglová
Jarmila Vyhlídalová
Josef Lexman
Jan Trbušek
Jindřich Chyla
Karel Zatloukal
Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

První den v základní škole v Chornicích

Exkurze žáků do Moravského krasu 

Prvního září opět oži-
ly školní třídy a chod-
by po dvouměsíční 
prázdninové pauze.
Také do školních lavic 
v první třídě zasedlo 
devět nových prvňáč-
ků. Desátý, bohužel, 
se doma uzdravoval 
z nemoci.
Všichni jsme se těšili 
na nové tváře a prvňáčci snad také přicházeli 
do školy s elánem.
Slavnostní  den zahájil pan ředitel Mgr. Ja-
roslav Vyhlídal, který uvítal rodiče, příbuzné 
a žáky nováčky.
Po krátkém projevu, ve kterém  popřál pan ře-
ditel dětem hodně úspěchů v jejich novém škol-
ním roce, se ujal slova starosta obce, pan Jiří 
Smékal. Také z jeho úst slyšely děti  slova po-
vzbuzení do školní práce.
Poté se představila třídní učitelka, Mgr. Mile-
na Truhlářová, která dětem předala symbolický 
klíč od školy a vzdělávání. Následovala krátká 

Nástup do nového školního roku si žáci zá-
kladní školy Chornice letos zpříjemnili pou-
tavým výletem do Moravského krasu a přileh-
lého okolí.
Již samotná prohlídka Punkevní jeskyně 
s překrásnou krápníkovou výzdobou a násled-
ná 350 metrů dlouhá plavba čluny po pod-
zemní řece Punkvě zanechala v řadách ná-
vštěvníků silné emoce. 
Následný  fascinující  pohled do  138 metrů 
hluboké propasti Macocha utvrdil výletníky 
o jedinečnosti a kráse Moravského krasu.
Odpolední prohlídka zámku v Rájci nad Svita-
vou obohatila žáky o znalosti  historie zdější-

Divadelní soubor Městečko Trnávka 
uvádí komedii Eduardo Rovnera

Vrátila se jednou v noci
v neděli 5. října 2014 v 16:00 hodin
v Kulturním domě v Chornicích
vstupné: dospělí 50 Kč, děti a studenti 25 Kč   

básnička, co si děti spo-
lečně zarecitovaly.
Každý žáček si vyloso-
val své razítko, které jej 
bude po celý školní rok 
provázet a také dostal 
svůj první domácí úkol 
si tohle razítko vybarvit.
Po úvodním seznámení 
si děti prohlížely nové 
barvy, pastelky a jiné 

školní potřeby, které dostaly od školy darem. 
Pak už malé školáky čekalo sladké pohoštění 
ve školní družině, kam si je odvedla paní vy-
chovatelka Eva Kočí.
Rodiče mezitím ještě zůstali ve třídě, aby s paní 
učitelkou probrali obsah školního řádu a orga-
nizační záležitosti. Naším cílem bude vytvořit 
takové školní klima, ve kterém se budou děti 
cítit příjemně a vyučování je začne bavit.
Nezbývá, než nám všem popřát hodně trpě-
livosti, výdrže a radosti při vzdělávání v naší 
škole.

Mgr. Milena Truhlářová

ho regionu. Závěrečná  návštěva pštrosí farmy 
v Doubravici nad Svitavou završila program 
této různorodé a na zážitky bohaté exkurze.

Návrat do minulosti 
Chornic

Obecní knihovna Chornice se zapojila do pro-
jektu „Nezapomeňte (se) vrátit!“, který zašti-
tuje organizace MAS (Místní akční skupina) 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.. Hlavním 
cílem tohoto projektu, který je financován pe-
nězi z fondu EU, je zvýšení návštěvnosti knihov-
ny, zejména dětí, ale také dospělých. Přínosem 
je pořízení nového vybavení do knihovny a po-
řádání akcí, které osloví širokou veřejnost. 
První takovou akcí byl  pátek 12. září, kdy 
proběhl projektový den Návrat do minulos-
ti Chornic, kterého se zúčastnili žáci místní 
základní školy od 2. – 5. třídy. Žáci navštívili 
kostel a hasičskou zbrojnici, kde se sezná-
mili s historií obce a zhlédli fotografie z ne-
dávné milosti. V knihovně, která se nachází 
v budově obecního úřadu, se zase seznámili 
s nabídkou knih, která je velmi pestrá a roz-
manitá. Při prohlídce a listování knihami si 
každý žák našel ,,tu svou“, kterou si v brzké 
době přijde vypůjčit. A tak se místní knihov-
na může těšit na příchod nových čtenářů. Na 
závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na 
pořádání uvedené akce podíleli.

Mgr. Iveta Špičková

Sbor dobrovolných hasičů Chornice ve spolupráci s Obcí Chornice, pořádají 
v předvečer státního svátku tradiční lampionový průvod. Akce se usku-
teční v pondělí 27. 10. 2014. Sraz účastníků je v 17:00 hodin u bývalého 
závodu KRAS. Průvod bude zakončen před kulturním domem, kde bude 
pro účastníky připraveno drobné občerstvení. Všichni jsou zváni.
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Hasiči nespí… aneb… ohlédnutí za úspěchy!
Měsíc srpen byl pro nás ve znamení závodů 
a z jejich výsledky bychom se Vám chtěli po-
chlubit.
První srpnový víkend se konaly závody ve Sta-
ré Rovni tyto závody jsou velmi časově náročné 
.Jedná se o požární útok s překážkami a jak 
jsme zmínili noční tak tyto závody začínají ve 
21 hod. a trvají do druhé hodiny ranní.Na Ro-
veň se vydali nejen naši muži, ale i veteráni.
Soutěže se zúčastnilo 23.družstev mužů a 10.
družstev veteránů. Muži si dovezli 15. místo 
a veteráni krásné 1.místo a předvedli velmi 
pěkný čas se strojem ps- 8,který mnozí nepře-
konali se silnějšími a novějšími stroji ps-12.
Dne 9.8.se konaly závody v Městečku Trnávka 
-- Memoriál Vojtěcha Jachana soutěž probíha-
la ve štafetovém běhu a požárním útoku naši 
muži si dovezli krásné 7. místo.
Dne 23. 8. se konaly závody v obci Dzbel ten-
tokrát pro nás pořadatelé nachystali požární 
útoky formou vyřazováku. Jsou to běžecky 
a psychicky velmi náročné závody. Soutěží dvě 
družstva proti sobě a vítěz postupuje do další-
ho kola.Do Dzbele jezdíme již 5. rokem závody 
jsou tam velmi oblíbené a v letošním roce se 
zúčastnilo 10 družstev mužů a 5. družstev ve-
teránů. Náš sbor vyslal na tyto závody muže 

i veterány. Muži se umístili na krásném 3.mís-
tě a veteráni na 1. místě.
Poslední závody sezony se konaly v naší ob-
ci jedná se o Sraz osmičkářů o Putovní pohár 
starosty obce dne 6. 9. Soutěže se zúčastni-
lo 8. družstev mužů 5. družstev žen a 2. druž-
stva veteránů. Soutěžilo se na dva požární úto-
ky a lepší čas se započítal do konečného vý-
sledku.Naši muži obhajovali pohár z loňské-
ho roku, ale po prvním kole útoků byli až na 
třetím místě s časem 32,7 s. Na prvním mís-
tě byli muži z Gruny 
s velmi pěkným ča-
sem 30,7 s. Do dru-
hého kola šli s bojo-
vým nasazením a vů-
lí vyhrát a s časem 
30,0 s pokořili všech-
ny soupeře a tím ob-
hájili putovní pohár, 
ale ani veteráni neza-
háleli a také obsadi-
li 1. místo ve své ka-
tegorii.Chtěli bychom 
poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na or-
ganizaci závodů, roz-

hodčím, ale i starostovi obce Jiřímu Smékalo-
vi za jeho podporu při soutěži a panu Michalu 
Počkovi za komentováni při těchto závodech.
Myslím, že hasičská sezona byla velmi úspěšná 
tímto bych chtěl poděkovat všem našim hasi-
čům za účast na závodech a našim veteránům 
za vynikající úspěchy. 

Za SDH Chornice Pohanka František
Fotogalerie a videa můžete shlédnout na  
http://sdhchornice.rajce.idnes.cz/
https://www.youtube.com
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Obec Jaroměřice

Všudybyl a Všechnoznal – prázdninová soutěž pro děti
Nejen prázdniny, ale už i první měsíc školní do-
cházky jsou minulostí. Zůstaly jen vzpomínky na 
příjemně prožité letní měsíce. Už třetí rok se děti 
zaregistrovaly v knihovně do soutěže se Všudy-
bylem a Všechnoznalem a vedly si zápisy o všech 
událostech, prožitých v červenci a v srpnu.
Zaplnily deníčky množ-
stvím vstupenek, razí-
tek, zápisů, obrázků, fo-
tografií, pohlednic – co 
záznam, to jeden bod. 
Pečlivě měly vypracova-
né i čtenářské deníčky- 
přečtená a zaznamenaná 
kniha měla hodnotu 10ti 
bodů. Test s 10ti otázka-
mi z historie a současnos-
ti obce byl opět těžký, ale za 10 bodů donutil 
děti ke komunikaci s pamětníky nebo se zúčast-
nit procházky Jaroměřicemi s historikem Mgr. 
Schusterem.
Nyní je knihovna vyzdobena výtvarnými prace-
mi, které byly rovněž ohodnoceny 10ti–50ti body.
Zaregistrovalo se 22 dětí, z nichž 15 odevzdalo 
všechny splněné úkoly. Loňské vítězství znovu 
potvrdil Dominik Klvač, nyní žák 2.třídy. Jeho 
soutěživou chuť cestovat, komunikovat při získá-
vání razítek a zajímavých údajů i z četby ani le-
tos nikdo nepředčil. Celkový počet 530 bodů mu 
zajistil jisté vítězství.
O druhá místa se podělili sourozenci Vendulka 
a Martin Křičkovi z Mor. Třebové za 330 bodů 

Rubrika Sboru pro 
občanské záležitosti 

pro měsíc říjen
V podzimním měsíci své  
významné narozeniny  
oslaví:
Ent František
Hloušková Alžběta
Krejčí Antonín
Mackerle František
Všem jmenovaným přejeme slavnostní i všed-
ní dny, prožívané v klidu, v pohodě a přede-
vším ve zdraví.

V měsíci září  se narodila letos již v Jaromě-
řicích druhá dvojčátka, tentokrát chlapci 
Jakub a Jan Vaculovi
Chlapcům přejeme samé radosti a rodi-
čům hodně sil v náročných začátcích života 
obou dětí.

Diamantovou svatbu oslavili manželé
Anna a Jaroslav Langerovi
K tomuto vyjímečnému výročí blahopřejeme 
a připojujeme přání mnoha dalších společně 
prožitých spokojených let.

V posledních dnech jsme se rozloučili se 
spoluobčany:
Františkem Weissem
Jiřím Továrkem
Helenou Klekrovou
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Nabídka stavebních 
míst v obci Jaroměřice
Obec Jaroměřice nabízí k prodeji zain-
vestovaná stavební místa v lokalitě „Za 
Tvrzí“ ještě pro 6 rodinných domů:
- p. č. 166/26 o výměře 722 m²
- p. č. 166/28 o výměře 874 m²
- p. č. 166/30 o výměře 884 m²
- p. č. 166/32 o výměře 1087 m²
- p. č. 166/35 o výměře 818 m²
- p. č. 166/37 o výměře 1091 m²
Cena 150 Kč/m2

Další informace na tel. 461 325 720, 
461 327 813, www.jaromerice.cz
Doručení písemných žádostí:
Obec Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1,  
email: obecjaromerice@cmail.cz

a precizně vypracované turistické i čtenářské de-
níčky, stejně tak s  200 body se na třetích mís-
tech umístnili Matyáš a Kamilka Hrouzkovi a za 
nemnoho cestovatelských záznamů ale za 20 pře-
čtených knih Anetka Valášková.
Velký podíl v celé soutěži mají i rodiče a prarodi-

če, kteří výlety podniknou 
a financují. Ze všech vý-
sledků 15ti Všudybylů je 
zřejmé, že i rodiče se sou-
těží baví a je pro ně samo-
zřejmé se dětem věnovat.
Vyhodnocení soutěže   
11. září mělo slavnostní 
ráz. Obecenstvo tvořily 
děti ze družiny a někteří 
rodiče. Vítězové i ostatní 

soutěžící byli odměněni drobnými dárky.
S pozorností poblahopřála i zástupkyně MAS 
(Místní akční skupiny) Jevíčsko a Moravskotře-
bovsko. Děti společně s knihovnicí poděkovaly 
především za společenské hry, který MASka po-
skytla knihovně v rámci projektu „Nezapomeňte 
(se) vrátit“.
A vy, milí cestovatelé a čtenáři, nezapomeňte se 
vždy vrátit do knihovny!

www.jaromerice.cz

„Pastelové pohlazení“
Výstavy se staly v průběhu let ve výstavní síni Cen-
tra života a podnikání samozřejmostí. Jedna střídá 
druhou, a tak se mohou čtenáři, hosté knihovny, 
účastníci besed, přednášek, cvičení, kurzů a naho-
dilých setkání obdivovat stále novým různorodým 
výtvarným dílům.
V pátek 5.září 2014 byla zahájena příjemnou ver-
nisáží měsíční výstava obrazů paní Libuše Mülle-
rové. V kulturním programu vystoupila skupina 

Stary železo, úvodní slovo přednesl kolega malíř 
a básník Petr Bernard.
Před pěti lety již v Jaroměřicích představila soubor 
svého díla a získala velký obdiv. Tentokrát zdobí 
výstavní síň obrazy zcela jiné, ale jako ty předešlé, 
vyjadřují cit a lásku – jemnost a „pohlazení“.
Výtvarnice z Bystrého Jaroměřice navštěvuje i při 
jiných kulturních příležitostech a k naší obci si vy-
tvořila milý vztah, který se snažíme opětovat.

Svoz směsného odpadu 
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pá-
tek dne  24. října 2014 a odvezeny budou v pon-
dělí 27. října 2014.
Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým 
objemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy 
o veškerý nábytek z domácnosti, sedací soupravy, 
matrace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné 
nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, auto-
skla, běžně znečištěné plastové a papírové obaly, 
pytle nebo fólie napřiklad od jídla nebo od sta-
vebních materiálů, velké plastové věci jako jsou 
vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní 
stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové 
části automobilů, dále veškeré podlahové krytiny, 
textilie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, 
sanitární zařízení a keramiku z WC a koupelen, 
zbytky stavebních materiálů, ale pozor, ne na bázi 
sádry nebo azbestu, obaly stavebních materiálů, 
dále veškerou domácí a zahradní keramiku, také 
pálené nebo keramické tašky ze střech, starou 
a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery, vel-
ké skleněné věci nebo nádoby.
V podstatě všechny nepotřebné věci z domácnos-
ti, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou 
vypsány v nebezpečných odpadech nebo jsou ne-
bezpečnou látkou znečištěné.
Rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy 
a podobný velkoobjemový odpad dle svých mož-
ností,prosím, rozložte. Je to proto, že pokud je ná-
bytek v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je 
neskladný. Dle svých možností, prosím, odstraň-
te z nábytku kovové součásti i drátěnky, (kovový 
odpad včetně sporáků, praček bez elektromotorů 
atd. patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy pro-
dat). Skleněné výplně vysklít do určených separa-
čních kontejnerů na sklo.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc říjen 2014
Od 3.- 31.10. v době provozu knihovny, výstavní síň 
(VS)
Výstava dřevořezeb řezbáře Lubomíra Jedličky
Po,St  9-11, 13-16,  Pá 13-18 h, jinak po dohodě 
s knihovnicí (776 552 246)
Vždy v pátky ( až do začátku prosince) 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 bu-
dou plést společně všichni, kdo mají smysl pro hu-
mor, chtějí se naučit plést od starších zkušených a vy-
tvořit třeba rekord. Pokud bude chvílemi ticho, bude 
se předčítat z knihy Fr.Nepila „Štuclinka a Zachumlá-
nek“.
5.10., neděle, 9.00-18.00 h, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
Humanitární sbírka bude probíhat v týdnu od 6.-
10.10. po dohodě s knihovnicí 
v zadní místnosti ve dvoře CŽP, sběr vyřazeného šat-
stva aj. potřeb dle zveřejněného plakátu, 
za nepřítomnosti můžete darované zboží nechat ve 
stodole
6.- 21.10., OK – CŽP, v době provozu knihovny
Objednání dušičkových vazeb ze zahradnictví Boro-
tín a Radišov v knihovně dle fotonabídky, 
prodej ve čtvrtek 23.10. 2013 od 13.00 do 15.00 hodin
6. - 12.10.  Obecní knihovna  
TÝDEN KNIHOVEN s registrací nových členů 
knihovny zdarma
6.10., pondělí, ve 14.30 h, zadní místnost dvo-
ra CŽP
Keramická dílna s Petrou Zezulovou, PUZZLE 
Z POVĚSTÍ 
Zahajovací hodina – součást projektu „Nezapomeň-
te (se) vrátit“, další kurzy budou pokračovat po 14ti 
dnech, tzn. 20.10., 3.11...., termíny budou vždy uve-
deny v měsíčním programu
Roční kurzovné, včetně výpalného 700,- Kč, pracovní 
oděv, tvořivou chuť s sebou
7.10., úterý, cca v 11.00 h, učebna ZŠ, v rámci pro-
jektu „Maraton čtení“
„České dějiny s Lucií Seifertovou“ beseda a vý-
tvarná dílna se spisovatelkou a výtvarnicí 
8.10., středa, 18.00 h, VS
„Jak se to nepovedlo“ přednáška s ing. Vykouka-
lem s bohatou promítanou fotodokumentací. První 
ofenziva rakousko-uherské armády proti Srbsku a dal-
ší historie 1. světové války 
10.-11.10, pátek 14.00- 22.00 h, sobota 8.00-14.00 
h, VS
Komunální volby do zastupitelstva obce
10.10. pátek, 18.00 h, klubovna CŽP
„Partitury zelených lásek“, křest básnické sbírky 
PhDr. O. Koudelky s fotografiemi J. Hlaváče
13.10., pondělí, 10.30 h, VS
Hledáme se mezi leporely – návštěva knihovny nej-
menších s maminkami
17.10., pátek, 18.00 h, VS
„Pojdˇ si se mnou zahrát“ velké deskohraní rodičů, 
prarodičů a dětí s hrami, které knihovna získala z pro-
jektu „Nezapomeňte (se) vrátit“
Petr Frajvald předvede i další zábavné stolní i venkov-

50. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 17. 9. 2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřova-

tele zápisu
2. finanční částku ve výši 31 525 Kč na opravu žu-

lové hřbitovní zdi
3. zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posled-

ního zasedání 
4. hospodaření obce za leden až srpen 2014
5. záměr prodeje parcel p.č. 166/43 o výměře 5 m²,  

p.č. 451/6 o výměře 2 m²  a p.č. 451/9 o výměře 
9 m²

6. prodej parcel p.č. 280/26 o výměře 1 477 m² 
a p.č. 280/65 o výměře 100 m² panu Radku Be-
nešovi, kupní cena stanovena na 68 465 Kč

7. záměr prodeje parcel  p.č. 3515 o výměře 7 922 
m²,  p.č. 3630 o výměře 1 399 m² , p.č. 3803/2 
o výměře 1 052 m² a p.č. 3803/1 o výměře 12 
m²

8. kupní smlouvu s MUDr. Ludmilou Prchalovou 
na nemovitosti p. č. st. 375, p.č. 2443/28, p. č. 
2442/1, p. č. 2442/3, p č. 2442/4  a budovu 
č.p. 118, na pozemku p. č. st. 375, kupní cena 
stanovena ve výši 2 500 000 Kč

9. přijetí finančního daru od společnosti WOMEN  
FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 45 402 Kč na stra-
vovací služby pro žáky Základní školy a mateř-
ské školy, Jaroměřice, okres Svitavy

Zastupitelstvo obce ruší:
10. bod usnesení č. 49/10 – kupní smlouva mezi 

Obcí Jaroměřice a Chornickou z.o.s., a.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
11. žádost pana Josefa Lagrona o pronájem veřej-

ného prostranství v obci v době konání poutí 
v roce 2015

Zastupitelstvo obce ukládá:
12. starostovi obce podepsat  Smlouvu o dílo s pa-

nem Petrem Kubou na opravu hřbitovní zdi dle 
zápisu

13. starostovi obce podepsat  kupní smlouvu s pa-
nem Radkem Benešem dle zápisu

14. starostovi obce podepsat kupní smlouvu 
s MUDr. Ludmilou Prchalovou dle zápisu

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

ní hry s možností koupi či objednávky.
18.10., sobota, 9.00 h, VS
Kurz patchworku s lektorkou Renatou Edlmano-
vou
22.10., středa, 16.00 h, VS
Beseda s Kamilou Skopovou, výtvarnicí a spisova-
telkou, sběratelkou lidových tradic a receptů,
spojená s výtvarnou dílnou Tvoříme voňavé panen-
ky z levandule.
Dodatečný křest autorčiných nových líbivých dět-
ských leporel. Možnost koupi knih autorky.
23.10., čtvrtek, 13.00 – 15.00 h, VS
Prodej objednaných dušičkových vazeb ze zahrad-
nictví Borotín a Radišov 
24. - 26.10., kontejnery na návsi
Sběr směsného odpadu
24.10., pátek, 17.00 hodin sraz před budovou ZŠ, 
i v tématických kostýmech
Průvod s rozsvětlenými dýněmi na dvůr „Dvoustov-
ky“ (Centra života a podnikání)
cca v 18.00 Pohádky z Planetária s p. Boženou Čer-
nohousovou z prostějovské hvězdárny
25. 10., sobota
Zájezd do PRAHY na muzikál „Hello, Dolly!“ 
s Ivanou Chýlkovou v hl.roli
dopoledne návštěva Hradčan a Malé Strany s průvod-
cem Janem Valíčkem, v 15.00 hod zač. představení 
v divadle Studio DVA na Václavském náměstí. Cena 
600,-Kč, - vstupenka s přispěním Obce a PROBonu-
sys, s.r.o., jízdné a průvodcovská služba
Odjezd autobusu:  Jaroměřice 6.00 h, Jevíčko 6.10 h, 
Velké Opatovice 6.15 h
25.10. sobota, 16.00 h, ZŠ – učebna družiny
Meditace s ezoterikem Broňou, další z oblíbených 
setkání, vstupné 300,- Kč
31.10., pátek, 18.00 h, VS
Křest kalendáře na rok 2015 s mandalami Emilie 
Didi Bertové a s texty Aleny Málkové

Miskohraní s ing. Janou Remerovou
Připravujeme:
2.11., neděle, 9.00-18.00 h, VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou
3.11., pondělí,  14.30 h, zadní místnost dvora CŽP 
Keramická dílna s Petrou Zezulovou
7.11., pátek, 18.00 h, VS,  „Skandinávie“ cest. 
přednáška s Dr.Milošem Kvapilem
16.11.,neděle, 14.00 h, BESEDA S DŮCHODCI
14.11., pátek, 18.00 h, VS, „Okořeňte si svůj ži-
vot“ s Veron.Vykydalovou, ukázka a ochutnávka
17.11., pondělí, 14.00 h, obřadní síň zámku, poté 
knihovna, PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
21.11., pátek, 18.00 h, Čaje se Zlatuší Knollo-
vou, návštěva Srí Lanky, ochutnávka a prodej čajů
29.11., sobota, 9.00 – 13.00 h ADVENTNÍ JAR-
MARK
6.12., sobota Zájezd do adventní BUDAPEŠTI 
s Janem Valíčkem, přihlášky v knihovně
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou 
v klubovně CŽP, pondělky   16.30 h 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Ha-
nouskovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordi-
naci nebo tel.: 724 288 524 
Pilates   s Mgr. Janou Kamenou ve výst.síni CŽP 
, pondělky   od 17.30 h
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP,  Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin 
Ve čtvrtek 9.10. začíná cvičení SM systém s Bc.
Barborou Sekaninovou, VS CŽP, čtvrtky 18.00 ho-
din

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

Lovci perel 2014
V Obecní knihovně Jaroměřice, která má k 1. září 
270 čtenářů, z toho 85 dětských, se zapojilo do čte-
nářské soutěže „Lovci perel“ od ledna 2014 68 dětí.
V rámci projektu si vypůjčily celkem 757 knih s daný-
mi otázkami, označených značkou „perlorodka“,což 
je úctyhodné číslo, které zdárně ovlivní i celoroční 
statistiky. Po kontrole písemně zodpovězených otá-
zek si vylovily 757 perliček, které si navlékají postup-
ně na šňůry.
1 - 3 knihy- perlorodky si vypůjčilo 29 dětí 
4 - 83 knih - perlorodek si vypůjčilo 39 dětí

Prozatimní pořadí prvních pěti lovců:
1. Nicole Kalasová 83 nyní 7.tř.
2. Aneta Valášková 74 3.
3. Patrik Dostál (s maminkou) 47 5.
4. Továrková Karolína 39 4.
4. Lexmanová Anežka 39 7.
5. Zverbíková Jana 36 7.
Za vedlejší nepovinné otázky, vyplněné v jedné perlo-
rodce, jsou čtenáři odměněni stovkou morionů (což 
je speciální bankovka) - je tedy rozdáno cca 75 000 
morionů. Je pravda, že prvotní euforie opadla a zů-
stali stejně věrní jenom dobří čtenáři. Je taky po-
chopitelné, že na vesnici s příchodem jara, vyměnili 

zejména kluci knihu za fotbalový míč. Ale i počáteč-
ní nadšení je započítáno, třeba ještě něco doženou 
v říjnu a v listopadu. Celoroční soutěž bude ukon-
čena začátkem prosince, kdy si Lovci perel vymění 
své moriony za sponzorské dárky. Co je hlavní, že 
lovce soutěž baví a rádi do knihovny chodí. Navíc, 
a to doufejme, 
že nejdůležitěj-
ší smysl pro-
jektu, vylovit 
z textů knih to 
podstatné, se 
naplňuje.
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Zajišťujeme veškeré pohřební  
a hřbitovní služby
Jevíčko, Okružní II/264,
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu.
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť).

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

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.

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře budovy
Třebovská 809, Jevíčko (Hruška). Prostory 20 m2 – 60 m2, 
možno i spojit. Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, 

výrobní činnost, ordinace, … Telefon 602 751 543.

Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, 
přijedu k Vám, 
zaměřím objekt, 
navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu 
a když se Vám to bude 
líbit, rád vše dodám.“

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.
www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3)  150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za 

20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony  
a další ceny.

www.colemanie.cz

Váš poradce: Martin Bábor
mobil: 725 675 633
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY, 
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740 
ředitel obchodního centra Martin Prokop, mobil: 725 675 627

Výrobky těchto 
partnerů u nás  

nakoupíte výhodněji
Nejkvalitnější česká betonová 

taška za exkluzivní cenu!
Pouze v Colemanu

za cenu

od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

ZIMA SE BLÍŽÍ
Připravte na ni svou 
střechu
SNÍH NA STŘECHÁCH  
NEMUSÍ BÝT STRAŠÁKEM

V nabídce protisněhové zábrany  
pro všechny typy krytin

STŘECHA LAST MINUTE
Potřebujete zakrýt před 

zimou dřevo?

Zakrývací plachty,  
trapézové plechy,  

bitumenová krytina  
Onduline za výhodné ceny 


