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Fotoaktuality

Kontrolní den na základní škole

Táborníci na vrcholu Kriváně

Oprava chodníků U cihelny

BOBROVECKÁ DOLINA 2014
Tradice, která již 61 roků nebyla přerušena. 
Stálý zájem dětí a podpora spolupracovníků 
udržuje tento fenomén při životě. V letošním 
roce jsme konečně rozjeli to, co nese moderní 
doba. Milda Hublík naprogramoval interneto-
vé stránky táborů s adresou www.bobrdol.cz, 
které jsou již funkční, ale ne zcela naplněné. 
Fotografie z prvního tábora v Zázrivskej do-
lině již můžete zhlédnout, stejně tak i z loň-
ského roku. Letošní fotografie jsou stá-
le zavěšeny na stránkách města 
a opět mělo Jevíčko v mě-
síci červenci rekordní 
návštěvnost na webu. 
Nejvíce návštěv 534 
bylo 21. července 
a nejvíce zhléd-
nutí bylo 2252 
8. července. 
Letošní tábor 
se jmenoval Dů-
vtip, k čemuž implicitně 
patří hanácké Fištrón. To 
znamená něco vymyslet, ně-
co udělat, používat mozek 
a tak dále. Na celotáboro-
vé hře byly vytištěny příkla-
dy toho, co se na táborech 
dá všechno vymyslet. Ať 
to jsou speciální cviky, 
kamna, poličky do kuchyně, táborák, šifry 
a třeba hráz na Jalovčance. Celý tábor se ne-
sl tímto duchem a vrcholem byl opravdu vr-
chol, protože se důmyslně vymyslela túra na 
Kriváň, na který vystoupilo 13 dětí a 6 do-
spělých. Na tábory jezdím od roku 1976 a jen 
jednou se menší skupinka pokoušela Kriváň 
dobýt, bylo to kolem roku 1995. Počasí by-
lo však natolik nepříznivé, že se výprava mu-
sela vrátit. Pan učitel Továrek byl samozřej-
mě na Kriváni několikrát. V letošním roce se 
do našeho tábora přijeli podívat obě jeho dě-
ti - František a Vlasta. Oba jsou již v důcho-
du ale mezi dětmi v táboře každý omládne. 
Také se na své dva syny, kteří byli účastní-
ci tábora, přijela podívat vnučka pana učite-
le Romana a další vnuk Richard. Mezi vzácné 
návštěvy patřil pan učitel Plech a Jan Vrb-
ka, emeritní rektor VUT v Brně. Letošní tá-
bor byl na výpravy velice úspěšný. Celý tábor 
vylezl na kopec Babky (1566 m.n.n.), 25 dě-

tí zdolalo Sivý vrch (1805 m.n.m.) a dvakrát 
byl zdolán Chopok v Nízkých Tatrách (2024 
m.n.m.). Počasí bylo všelijaké, ale byl čas na 
koupání i na sušení. Láska k přírodě prochází 
žaludkem a tak srdcem celého tábora byla 
kuchyně. V letošním roce s novým tandemem 
kuchařek Jitkou Pavelkovou z Jaroměřic 
a Terkou Vašíčkovou z Chornic. Všem moc 
chutnalo. Česká kuchyně je česká kuchyně, 

byť v podhůří Západních Tater na 
Slovensku. Parta vedoucích 

a instruktorů se o dě-
ti vzorně starala. Vy-
mýšleli nové hry, do 
kterých se snažili 
zapracovat právě 

toho fištróna. 
Nejoblíbeněj-
ší zábavou 
pro celý tá-

bor je hra „Pa-
sák“, kterou vymyslel 

právě pan učitel Továrek. 
Nejmladším účastníkem 
byl Tobiáš Kryl, který svou 
samostatatností a přiro-
zenou inteligencí předčil 
i starší táborníky. Jde te-
prve do druhé třídy a již 
se těší na tábor v roce 

2015. Také to byl on, kdo zkusil řezat pilou 
zvanou ryba. Byl však na ni malý. Ovšem 10 
starších táborníků se s touto pilou řezat nau-
čilo. V letošním roce jsme se věnovali lasování 
a tak nejméně 8 táborníků roztočilo zkušeně 
krinolínu. Vše je možno shlédnout ve fotoga-
lerii města. Konec tábora bývá charakteristic-
ký výletem do Liptovského Mikuláše a Liptov-
ského Jána kdy plejáda pastelově zbarvených 
triček vyrazí do civilizace, nakoupí něco rodi-
čům a zaskotačí si v termálním bazénu. Mě-
řítkem hodnoty celého realizačního týmu tá-
bora je vždy loučení táborníků při příjezdu 
do Jevíčka. Slzy, srdečná objetí, výměna kon-
taktů, společné pokřiky, pohledy prvních lá-
sek a pak teprve rodiče. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se jakkoli přičinili o úspěch letoš-
ního tábora. Tábor DŮVTIP 2014 skončil, ať 
žije tábor 2015.

Ing. Roman Müller, 
hlavní vedoucí a starosta Města Jevíčka
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Informace o úplné uzavírce silnice Jevíčko – Zadní Arnoštov 15. 8.–30. 11. 2014
Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice včetně autobusové dopravy. 

Příjezd k OLÚ bude možný. SÚS PK, cestmistrovství Moravská Třebová 
Bližší info na www.jevicko.cz a úřední desce. 

Žádost
V souvislosti s konáním Jevíčské pouti a kul-
turním programem v neděli 17. 8. 2014 žádá-
me občany bydlící na Palackého náměstí, aby 
svozové nádoby přistavili až v pondělí v ran-
ních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Město Jevíčko

Pochvala Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko
Vážený pane starosto, chtěli bychom velice po-
chválit Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko za je-
jich ochotu a čas věnovaný našemu táboru v pi-
onýrské chatě u Smolenské přehrady. Nejenže 
naše děti poučili o náročné práci hasičů, ale zá-
roveň si s nimi děti užily spoustu zábavy.
Sbor dobrovolných hasičů dětem předvedl, jaké 
s sebou vozí vybavení, k čemu se toto vybavení 
používá, co všechno musí hasiči umět a jakým 
způsobem se co hasí. Děti si mohly vyzkoušet, 
jaké to je být obětí nehody anebo hasit požár. 
Dětem se všechno moc líbilo a odnesly si z toho 
nezapomenutelný zážitek, který dovršila krátká 
projížďka hasičským autem za zvuku sirén.

Oznámení
Informativní schůzka pro rodiče dětí, které od 
září nově nastupují do MŠ proběhne ve stře-
du 20. srpna v 15.00 hod. v mateřské škole. 
Přijďte prosím bez dětí!

S lítostí se loučí-
me s naší dlou-
holetou členkou 
a kamarádkou 
paní Janou Be-
ranovou, kte-
rá nás tragicky 
opustila. Ucho-
váme si na ni ty nejlepší vzpomínky.

ZO SPCCH Jevíčko

 Ještě jednou bychom chtěli Sboru dobrovol-
ných hasičů poděkovat a popřát hodně zdaru. 
Doufáme, že se s nimi setkáme i v dalších letech 
ve stejně pohodové náladě. 
Děkujeme za všechny vedoucí a děti.

Lukáš Terynek – Mladí ochránci přírody
Skalecká 521, 252 10 Mníšek pod Brdy

M STSKÝ Ú AD MORAVSKÁ T EBOVÁ 
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01  Moravská T ebová , pracovišt : ul. Olomoucká 2 
vy izuje: Ing.So a Elfmarková,  tel. 461 353 029, e-mail: selfmarkova@mtrebova.cz 

Spis.zn.: MUMT-37141/2010-OVUP2                                                                                  Dne 24.07.2014 
.j.:    MUMT 20445/2014 

    
 

OZNÁMENÍ 
 

Protože na základ  ve ejného projednání došlo k podstatné úprav  návrhu územního plánu, 
po izovatel v souladu s § 53 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu (dále jen stavební zákon), v platném zn ní oznamuje   

 

  
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  

SE BUDE KONAT DNE  

26. 08. 2014 v 15:00 hod 

NA M STSKÉM Ú AD  V JEVÍ KU (ZASEDACÍ MÍSTNOST)  
 Návrh územního plánu (dále ÚP) je vystaven k nahlédnutí na M stském ú adu Moravská T ebová, 
odbor výstavby a územního plánování a na M stském ú adu Jeví ko. Návrh ÚP je vystaven na: 
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/jevicko  

od 25. 07. 2014 do 02. 09. 2014 
Zveme dot ené orgány, krajský ú ad, sousední obce a obec, pro kterou je územní plán 
po izován k ú asti na ve ejném projednání.  

Dot ené orgány a krajský ú ad jako nad ízený orgán mohou uplatnit do 7 dn  ode dne 
opakovaného ve ejného jednání stanoviska k ástem ešení, které byly od VE EJNÉHO 
jednání zm n ny. Sousední obce mohou nejpozd ji do 7 dn  ode dne opakovaného 
ve ejného jednání uplatnit své p ipomínky. 

ásti, které byly od ve ejného jednání zm n ny jsou popsány v od vodn ní 
v kap. F v tab. vyhodnocení stanovisek a p ipomínek po ve ejném projednání 
návrhu ÚP a v kap. O a v kap. P.  
V upravené textové ásti návrhu v etn  od vodn ní je dopln ný text zvýrazn n 
modrou barvou a nep esné informace jsou p eškrtnuty. 
 

K pozd ji uplatn ným stanovisk m se nep ihlíží.  

 Otisk ú edního razítka 

          

Ing. So a Elfmarková  
       referent odboru výstavby  

    a územního plánování 

 

MUDr. Jiří Hájek
DOVOLENÁ 4.–22. 8. 2014
zastupuje MUDr. Nádeníčková.

MUDr. Jana Nádeníčková
NEORDINUJE 8. 8. 2014.

V pondělí odpoledne v červenci a srpnu ne-
ordinuje v Březině a v tuto dobu ordinuje 

v Jevíčku.

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 28. 7.–8. 8. 2014.

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje každý 2. pátek v měsíci 

– 8. 8. 2014. 

MUDr. Jana Trčková
neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 15. 8. 2014. 

MUDr. Alena Blahová – 
interna

DOVOLENÁ 18.–22. 8. 2014
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 

15. 8. 2014. 

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ 28. 7.–8. 8. 2014. 

MUDr. Karel Machánek
DOVOLENÁ

28. 7.–1. 8. 2014 a 18. 8.–22. 8. 2014
 Omezení ve dnech služeb na gynekologii 

(uvedeno na vývěsce na ordinaci).

MUDr. Iveta Mrázková
oční ambulance Velké Opatovice
ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN:

Úterý 08:00 - 16:00
Čtvrtek 09:30 - 13:00 pouze první v měsíci

Pohádkový les
Jsme dva – sedmdesátiletá babička a její sed-
miletý vnuk. Toto povídání vám píšeme spo-
lečně. Máme se rádi, společně prožité chvíle 
si užíváme naplno. Počítačové hry, lego figur-
ky a příšerky odpočívají v Brně, zatímco tady 
v Jevíčku si hrajeme všechny možné stolní hry, 
čteme knížky a radujeme se z toho, co se urodi-
lo na zahrádce. Takto jsme spolu prožívali i je-
den červnový víkend těsně před prázdninami. 
To nejlepší jsme ovšem zažili v Jaroměřicích 
v Pohádkovém lese. Už v úvodu při registra-
ci jsme byli uvítáni našimi dobrými známými, 
tady to ale nebyli dědeček s babičkou, ale pan 
král s paní královnou v překrásných kostýmech. 
No a co nás čekalo dál, to si ani nejde pamato-
vat. Prošli jsme mnoha zastaveními, kde jsme 
se ocitli v pohádkovém světě, dokonce i v pekle. 
Plnili jsme cestou mnoho úkolů, které souvisely 
právě s určitými pohádkami, dospělí přihlíželi 
a bavili jsme se všichni. Trasa končila na hřiš-
ti, kde nám sladké odměny předával sám pan 
starosta. Zde nás potom nejvíce zaujalo rytířské 
klání, to byl pro nás opravdu super zážitek. Ta-
kovéto krásné odpoledne jsme si mohli prožít 
díky organizátorům této akce. Bylo to opravdu 
moc pěkné. V.P. a J. Š.
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka
INFORMACE  
o konání 45. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko v souladu s ustano-
vením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, informuje o konání 45. zasedání 
Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného 
starostou města Ing. Romanem Müllerem 

v souladu s § 103 odst. 5 zákona o ob-
cích.

Místo konání: 
kulturní dům Zadní Arnoštov (doprava pro 
zastupitele a občany bude zajištěna mikrobu-
sem od MěÚ Jevíčko v 15:30 h)
Doba konání: 
13. 08. 2014 od 16:00 h
Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu

 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupi-

telstva
 5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
 6) Rozbor hospodaření za období 1.–6. 2014
 7) Zpráva finančního výboru
 8) Korespondence, různé
 9) Diskuse
 10) Usnesení

V Jevíčku dne 25. 07. 2014
Ing. Roman Müller, starosta města Jevíčka

Usnesení z 93. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 26. května 2014
1/93 Rada schvaluje přihlášení osoby k trva-
lému pobytu na adrese Komenského náměstí 
167 v Jevíčku dle zápisu,
2/93 Rada schvaluje záměr prodeje částí po-
zemků p. č. 207/1 – trvalý travní porost a p. 
č. 1757/7 – vodní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,
3/93 Rada pověřuje IT prověřením dalších 
možných variant úprav okenních parapetů 
v budově Zámečku tak, aby došlo k proudění 
vzduchu přirozeným způsobem,
4/93 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
Synagogy a kina Astra pro účely ZUŠ Jevíčko 
k uskutečnění koncertů a vystoupení absolven-
tů ZUŠ Jevíčko v termínech dle zápisu,
5/93 Rada uděluje souhlas k využití ul. K. 
Čapka na den 28. 6. 2014 v době od 12:00 do 
cca 15:00 h ke konání cyklistického závodu 
„Cykloman“,
6/93 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
cenových nabídek na provedení kompletní ob-
novy izolací bytu č. 2 na ul. Brněnská 786,

7/93 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. st. 655 – zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Jevíčko-předměstí,
8/93 Rada schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy na nebytové prostory na ul. Kostelní 
41, Jevíčko dohodou ke dni 31. 5. 2014,
9/93 Rada schvaluje uveřejnění reklamy na 
pouť v Jevíčku ve Svitavském deníku za částku 
max. 6.000 Kč bez DPH,
10/93 Rada schvaluje finanční příspěvek ve 
výši 1.000 Kč pro SRPS při ZŠ Jevíčko,   
11/93 Rada schvaluje zapůjčení techniky 
JSDH Jevíčko, vozidel Peugeot Boxer rz. 3E2 
7833 a Avia A 30 NA valník rz. SY 96-07, které 
by byly využity pro přepravu členů a historic-
ké techniky k účasti na „HASIČSKÝCH SLAV-
NOSTECH 2014“ v Litoměřicích, které se kona-
jí ve dnech 6. – 7. června 2014,
12/93 Rada schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku mezi Městem Jevíčko a Čes-
kou republikou - HZS Pardubického kraje týka-
jící se převodu montážní sady vozidlové digitál-
ní radiostanice terminálu MATRA HT1108 A,
13/93 Rada schvaluje zapůjčení techniky 
JSDH Jevíčko, vozidla Peugeot Boxer rz. 3E2 
7833 vč. úhrady pohonných hmot městem, kte-
ré by bylo využito pro přepravu účastníků Mis-

trovství světa v požárním sportu, které se koná 
ve dnech 12. – 20. července 2014 ve Svitavách,
14/93 Rada schvaluje CN firmy VPO Okna 
Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko 
na výměnu oken v bytě č. 12 bytového domu na 
ul. K. Čapka 783 za částku 9.331 Kč bez DPH 
z rozpočtu PBH města Jevíčko,
15/93 Rada schvaluje roční odměnu vedoucí 
PBH ve výši dle přílohy zápisu,
16/93 Rada schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě č. IZ – 12-2000255/1 mezi Městem Je-
víčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene služebnosti a smlouvy o právu pro-
vést stavbu na pozemcích p. č. 3059/3, p. č. 
3064/2 a p. č. 1757/8, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí a smlouvu o budoucí smlouvě č. IZ – 12-
2000255/1 mezi Městem Jevíčko a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene na pozem-
cích p. č. 3059/3, p. č. 3064/2 a p. č. 1757/8, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,
17/93 Rada pověřuje IT zajištěním opravy po-
škozených betonových dlaždic na ul. Barvířská.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Usnesení z 94. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 9. června 2014
1/94 Rada schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor v I. NP na ul. K. H. Borovského 
586, Jevíčko,
2/94 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina Astra pro divadelní soubor ZJEV k usku-
tečnění vystoupení pro veřejnost dne 8. 6. 2014,
3/94 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina Astra pro ZŠ Jevíčko k uskutečnění akce 
„Rozloučení s deváťáky“ dne 26. 6. 2014,
4/94 Rada schvaluje bezplatné poskytnu-
tí prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko pro 
TJ Cykloklub Jevíčko k uspořádání společen-
sko-kulturní akce v rámci pořádání 39. roční-
ku cyklistického závodu „Závod míru nejmlad-
ších – GP Matoušek 2015“, který proběhne ve 
dnech 7. – 10. 5. 2015,

5/94 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a ARAGON Security, s. r. o., Mojmírovo 
náměstí 75/2, 612 00 Brno o poskytování bez-
pečnostních služeb prostřednictvím PCO u ob-
jektů MěÚ Jevíčko a MK Jevíčko s účinností od 
1. 7. 2014,

6/94 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 24/1 v k. ú. Zadní Arnoštov,

7/94 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
Synagogy pro MK Jevíčko na den 14. 6. 2014 
k uskutečnění školení knihovníků malých 
knihoven regionu Jevíčska v rámci projektu 
MAS „Nezapomeňte (se) vrátit“,

8/94 Rada schvaluje přidělení odměny ředi-
telce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,

9/94 Rada schvaluje zapůjčení párty stanů 
dle schváleného ceníku za částku 1.000 Kč 
vč. DPH/1 den a za každý další započatý den 
500 Kč vč. DPH žadateli dle zápisu,
10/94 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 

pivních setů a párty stanů pro ZUŠ Jevíčko 
k uspořádání akce „Mejdan na Zámečku“, kte-
rá proběhne v parku u Zámečku dne 27. 6. 2014 
v době od 17:00 do 22:30 hodin,

11/94 Rada schvaluje složení krizového štábu 
Města Jevíčka dle zápisu,

12/94 Rada schvaluje kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností Albatros Me-
dia, a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Pra-
ha 4 k zakoupení 200 ks knih a přebalů titu-
lu „Muřinoh a Krchomilka“ za celkovou částku 
49.358,32 Kč vč. DPH,

13/94 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě mezi Městem Jevíčko a společností Lesy ČR 
o nájmu pozemků č. 161273 a úhradu alikvotní 
části z důvodu nezrealizování výstavby rozhled-
ny ve výši 14.282 Kč,

14/94 Rada schvaluje zakoupení celt na stany 
od firmy Svitap Svitavy za částku do 5.500 Kč 
bez DPH,



4 Jevíčský zpravodajSrpen 2014 

www.jevicko.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Policejní zprávy červenec 2014
Za sprejerství padlo obvinění - poškoze-
ných jsou dvě desítky 
Případy sprejerství z února a března toho-
to roku, které trápily občany města Je-
víčka, jsou objasněny. Obviněna byla 
jediná osoba, která se ke svému pro-
tiprávnímu jednání přiznala. Poško-
zených jsou  dvě desítky. Vyšetřování 
případu bylo velmi časově náročné, ale 
nyní je ze strany policie ukončeno. Kom-
pletní spisový materiál s návrhem na podání 
obžaloby byl předán dozorujícímu státnímu 
zástupci, který podal návrh obžaloby k sou-
du. Za přečin poškození cizí věci lze soudem 
uložit trest odnětí svobody až na jeden rok. 

Dvě úmrtí během pár hodin
Čtvrtek 17. července 2014 se mnohým do pa-

měti vryje černým písmem. V ten den totiž 
ze světa odešli dva lidé. Žena a muž. Krátce 
po poledni bylo nedaleko Jevíčka  na vodní 

hladině přehrady rybářem nalezeno tělo 
ženy, jejíž totožnost se nám poměrně 
dlouho nedařilo identifikovat. Ale již 
prvotním ohledáním na místě přítom-
ný lékař vyloučil cizí zavinění. Na vý-

sledky nařízené pitvy si budeme muset 
nějaký čas počkat, stejně jako ve druhém 

případě a to v případě tragické havárie na 
I/35. Nelze vyloučit, že by se na obou úmr-
tích mohlo podílet i čtvrteční parné počasí. 
Proto bychom v těchto horkých dnech měli 
všichni,  bez rozdílu věku,  dbát na dosta-
tečný přísun tekutin a dodržovat pravidelný 
pitný režim. 

nprap. Anna Štegnerová

Usnesení z 95. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 23. června 2014
1/95 Rada ruší bod usnesení RM č. 16/33 ze 
dne 16. 1. 2012,
2/95  Rada pověřuje starostu jednáním 
s vlastníky pozemků v lokalitě Panské pole ve 
věci kupní ceny pozemků,
3/95 Rada schvaluje zřízení věcného břemene 
- služebnosti stezky - vstupu na pozemek p. č. 
2352 – zahrada v k. ú. Velké Opatovice za úče-
lem údržby a opravy božích muk ve prospěch 
oprávněného Města Jevíčka za úhradu jednorázo-
vé platby ve výši 5.000 Kč povinnému dle zápisu,
4/95 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 678 01 
Blansko na výměnu 2 ks oken v bytovém domě 
na ul. Třebovská 71 za částku 35.952 Kč bez 
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
5/95 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Klubu Chovatelů jezevčíků ČR ve výši 
5.000 Kč k zakoupení cen v rámci pořádání 6. 
ročníku Mezinárodní klubové výstavy jezevčíků, 
která se uskuteční 3. 8. 2014 v areálu SK Jevíčko,
6/95 Rada pověřuje IT zajištěním opravy před-
láždění chodníku na ul. U Cihelny před domem 
č. p. 378,
7/95 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořa-
datelům k uskutečnění 6. ročníku závodu hor-
ských kol „MATOUŠEK CZ MTB OPEN JEVÍČ-
KO 2014“, který se uskuteční dne 9. 8. 2014,
8/95 Rada schvaluje poskytnutí věcných cen 
v hodnotě do 1.000 Kč pořadatelům závodu hor-
ských kol,
9/95 Rada schvaluje stanovení poplatku pořa-
datelům závodu horských kol pro Město Jevíčko 
ve výši 20 Kč na dospělou osobu závodníka na 
pokrytí nákladů za energie,
10/95 Rada schvaluje zbudování nájezdu do 
domu na ul. Slunečná 833 žadateli dle zápisu,
11/95 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč 
na každého účastníka letních táborů v roce 2014, 
pořádaného Svazem skautů a skautek ČR Jevíč-
ko, který má trvalý pobyt v Jevíčku,

12/95 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli 
ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
13/95 Rada souhlasí s obousměrnou objízdnou 
trasou přes město Jevíčko vlivem uzavírky silni-
ce II/368 Moravská Třebová-Křenov při pořádání 
mezinárodního cyklistického závodu Czech Cyc-
ling Tour 2014 dne 17. 7. 2014 v době od 16:30 
do cca 18:30 hodin,
14/95 Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 2.000 Kč na vydání literárního prů-
vodce s názvem „Literární toulky po Svitavsku“,
15/95 Rada schvaluje smlouvu o poradenských 
službách koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi mezi Městem Je-
víčko a Janem Brychtou, 691 65 Křepice 205 za 
částku do 20.000 Kč vč. DPH,
16/95 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Jiřím Zonygou, Hlavní 87, 691 41 Břec-
lav k uskutečnění koncertu Jiřího Zonygy a jeho 
hudební skupiny dne 22. 8. 2014 za částku 
25.000 Kč bez DPH,
17/95 Rada schvaluje text a podání opakované 
výzvy k podání nabídky na koupi osobního auto-
mobilu TATRA T700 s úhradou kauce, jejíž výše 
je stanovena na 100.000 Kč, 

18/95 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, 
obklady, podlahy, krby, Horní Štěpánov 382 na 
výměnu dlažby vstupní chodby DPS na ul. Ko-
bližná 125 za částku 51.826 Kč bez DPH s úhra-
dou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
19/95 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o, Rožmitálova 2291/14, 678 01 
Blansko na výměnu oken v bytě č. 11 na ul. Ne-
rudova 529/A za částku 36.989 Kč bez DPH 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
20/95 Rada schvaluje CN firmy Petr Kalandra, 
Nappova 518, Jevíčko k provedení el. instalace 
v bytě č. 11 na ul. Nerudova 529/A, Jevíčko za 
částku 19.595 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka,
21/95 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
provedení navržených oprav v bytě č. 11 na ul. 
Nerudova 529/A, Jevíčko,
22/95 Rada schvaluje přidělení bytů 2 +1 na 
ul. Nerudova 529/A a 2 + KK na u. Pivovarská 
812 žadatelům dle zápisu na základě doporučení 
bytové a sociální komise.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

15/94 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnu-
tí finančních prostředků z Programu podpory 
stavební obnovy a restaurování kulturních pa-
mátek v Pk a drobných objektů památkového 
charakteru na rok 2014, kde předmětem smlou-
vy je poskytnutí neinvestičního grantu ve výši 
50.000 Kč na restaurování vojenského pomní-
ku obětem napoleonských válek v Jevíčku,
16/94 Rada schvaluje smlouvu č. 13142966 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí ve výši 45.308,75 Kč na 
akci: „Osada Zadní Arnoštov – Regenerace ze-
leně, regenerace alejí, břehových porostů a soli-
térních stromů“,

17/94 Rada schvaluje poskytnutí dotace z Mi-
nisterstva životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí v celkové 
výši 634.322,50 Kč na akci: „Osada Zadní Ar-
noštov – Regenerace zeleně, regenerace alejí, 
břehových porostů a solitérních stromů“,
18/94 Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek 
– klempíř, Bělá u Jevíčka 37 k provedení nátě-
ru střechy na bytovém domě na ul. Brněnská 
786 (pivovar), Jevíčko za částku 86.275 Kč bez 
DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka,
19/94 Rada schvaluje pronájem části pozem-
ku p. č. 550/12 – ostatní plocha v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí o velikosti 37 m2 za cenu 2 Kč/
m2 a rok, celkem 74 Kč/rok na dobu neurčitou 
žadatelce dle zápisu,

20/94 Rada schvaluje pronájem částí pozem-
ku p. č. 112 a p. č. 117, oba ostatní plocha 
v k. ú. Jevíčko-město o celkové velikosti 90 m2 
za cenu 2 Kč/m2 a rok, celkem 180 Kč/rok na 
dobu neurčitou žadatelům dle zápisu,
21/94 Rada schvaluje bezplatné užití vozidla 
Peugeot Tranzit k cestě do SR a úhradu pohon-
ných hmot městem,
22/94 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 
Kč na každého účastníka letního tábora v Bob-
rovecké dolině s trvalým pobytem v Jevíčku, po-
řádaného organizací PIONÝR Jevíčko dle před-
loženého seznamu.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta
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Blahopřání Václavu Markovi
V měsíci červnu oslavil vý-
znamné životní jubileum 
operní pěvec pan Vác-
lav Marek. Dětství prožil 
ve svém rodišti ve Velkých 
Opatovicích. Maturoval na 
jevíčském gymnáziu. V Je-

víčku i pět let se svou rodinou bydlel. V letech 1987 
až 1996 působil jako sólista v opeře v Olomouci. 
Od roku 1996 je sólistou opery Slezského divadla 
v Opavě. Celkem nastudoval přes šedesát operních 
rolí. Několikrát jsme ho mohli slyšet i v Jevíčku 
nebo v okolních obcích na Malé Hané. O vřelém 
vztahu pana Václava Marka k Malé Hané (k její pří-
rodě, historii, nářečí apod.) svědčí to, že po několika 
letech pobytu mimo rodný kraj si s manželkou za-
koupili chalupu v Bělé u Jevíčka, kde v posledních 
letech převážně žijí. 
Posluchači na operním zpěvu pana Václava Marka 
oceňují jeho sytý bas pěkné barvy se zvučnými hlu-
bokými tóny. 
Manželka Ludmila Marková učila na jevíčském gym-
náziu češtinu a němčinu. Bratr Jiří Marek byl ředi-
telem ZUŠ (dříve LŠU) v Jevíčku.
Přejeme panu Václavu Markovi hodně tvůrčích sil 
do dalších let jeho života. Doufáme, že budeme mít 
v brzké době příležitost opět se potěšit jeho zpěvem 
v našem městě. 
Při této příležitosti otiskujeme rozhovor, který s ju-
bilantem vedl herec Slezského divadla Opava pan 
Evžen Trupar.  
Na slovíčko s VÁCLAVEM MARKEM, českým 
operním pěvcem, emeritním sólistou opery Slezské-
ho divadla. (ET – Evžen Trupar, VM – Václav Marek) 

ET: Václave, 5. června oslavíš významné životní jubi-
leum, a to 70 let. Dovolím si začít náš rozhovor vzpo-
mínkou na krásnou a ojedinělou oslavu Tvých šede-
sátin, téměř na den, v muzikálu Paula Burkharda 
Ohňostroj, a sice přímo v roli OTCE – šedesátníka, 
kterému se sjede celá rodina na oslavu. A živě si pa-
matuji na Tvé překvapení a spontánní reakci publika 
i standing ovation i na tvé dojetí.
VM: Na to se opravdu nedá zapomenout, bylo to 9. 
června 2004 a opravdu se to asi málokomu poštěstí.
ET: Ale vraťme se v čase zpět. Ty jsi prý ve studiu 
zpěvu spolužákem Karla Gotta, Heleny Vondráčkové 
i Václava Neckáře...
VM: Dá se to tak říci, studovali jsme společně zpěv 
u pana profesora Konstantina Karenina. Po jeho 
úmrtí jsem pokračoval ve studiu u jeho paní, oper-
ní sólistky Zdeny Kareninové v Janáčkově opeře 
v Brně a také u prof. Vlastimila Babáka.
ET: Co Tvé první sólistické angažmá?
VM: Bylo v Olomouci, kde jsem působil 9 let, a sice 
od roku 1987 do roku 1996, v roce 1993 jsem hosto-
val Zachariáše v opeře Nabucco v Opavě na pozvání 
šéfa opery Oldřicha Bohuňovského.
ET: A pak se Ti v Opavě postupně zalíbilo a upsal ses 
našemu divadlu.
VM: Ano, opavské divadlo mělo vždy svou uznáva-
nou vysokou úroveň a zvláštní rodinnou atmosféru, 
prostě genius loci, všichni, kdo jím prošli, na něj 
rádi vzpomínají.
ET: Basisté jsou předurčeni pro role charakterní, 
moudré, prostě otcovské, a těch jsi zazpíval bezpočet. 
Jen připomenu další – otec v Chytračce od Carla Or-
ffa, dále Vodník, Kecal, Lucifer, Mumlal, hrabě v Ja-
kobínovi a ještě další otec v Loupežnících od Verdiho, 

Don Basilio, Don Pasquale, Sarastro, Ramphis v Aidě, 
Bartolo v Lazebníkovi a další Bartolo ve Figarce, sedla 
Ti titulní role Bludného Holanďana, Gremin, Zachari-
áš i barytonový otec Germont v Traviatě, role operetní, 
muzikálové, bohatá koncertní činnost a další a další 
aktivity. A připomenu i Tvé zahraniční cesty, zejména 
Paříž, Německo, Itálie... vlastně celá Evropa i Japon-
sko. Myslím, že máš být na co pyšný a můžeš se hrdě 
a s radostí ohlížet zpět. Ovšem čas je neúprosný, není 
možné jej obelstít, lze ho jen naplnit a já věřím, že sis 
splnil všechny své divadelní sny a svůj život jsi opravdu 
naplnil. Potěšil jsi tisíce lidí svým zpěvem.
VM: Děkuji, věřím, že ano.
ET: A nabízí se ještě tradiční otázka na závěr – kterou 
roli jsi zpíval nejraději?
VM: A já na ni tradičně odpovím – KAŽDOU, ale 
přece jen ten Zachariáš mi byl asi nejvlastnější.
ET: Jak by ne, vždyť jsi jej zpíval více jak 100x a já vě-
řím, že bys jej „vystřihl“ i teď v sedmdesáti, co říkáš?
VM: Děkuji za důvěru, byl by to pro mne velký dar 
a vyznamenání.

Bomberova Annapurna
Napsala Jiřina Skřepská
Co jen to v člověku je,
že hory tak miluje?
Těžký batoh na záda
a ne, není to paráda!
Ta touha, jít nahoru
a nafotit tu nádheru. 
I když se těžko dýchá, 
zvláštní blaho jim to skýtá!
Ach ubývá jim sil
a vysoko je ještě cíl!
Vítr tu tak fičí 
a štíty hor k nebi se tyčí!
A voda tu čistá taky není
a doma pelíšek – jen snění!
Síla, vytrvalost a odvaha,
tohle vše má tahle výprava!
A srdce skáče nedočkavě, 
když slunce v mlze se zasměje.
Člověk snese jako kůň, 
tak při nich Pán Bůh stůj!

Ohlednutí za šikovností 
dětí v Jevíčku

K příležitosti ukončení školního roku uspořádala 
ZO AVZO Jevíčko dne 22.6.2014 ve 14:00 hod. 
na Palackého náměstí jízdu zručnosti na kolech. 
Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií.
1. kategorie - děti ze školky - účast 9 dětí
2. kategorie - děti 1-3 třída - účast 8 dětí
3. kategorie - děti 4-5 třída - účast 2 děti
4. kategorie - děti 6-8 třída - účast nulová
Vítězové :
1. kategorie - 1. místo - Sedláková Veronika
2. místo - Širůčková Denisa
3. místo - Šmídová Veronika
2. kategorie - 1. místo - Stejskal Jaroslav
2. místo - Stejskal Tomáš
3. místo - Štindl Filip, Vykydal Vojtěch
3. kategorie - 1. místo - Štindl Matěj
2. místo - Šmídová Adéla
Všichni soutěžící obdrželi při přihlášení sáček 
bonbónů, vítězové obdrželi medaile a věcné ceny.

Langer František, AVZO JEVÍČKO

„Byli jsme na Labutím jezeře“
Dne 19. 6. 2014 navštívili žáci tanečního obo-
ru ZUŠ Jevíčko Janáčkovo divadlo v Brně. 
Mohli zde zhlédnout baletní představení s ná-
zvem Labutí jezero. Labutí jezero patří k nej-
slavnějším klasickým baletním titulům a je 
součástí repertoáru všech světových scén. 
Děj Labutího jezera ukrýval nádherný příběh. 
I přesto, že city toho děje museli tanečníci za-
tančit,  odvedli dobrou práci a bylo to nádher-
né. Taneční vystoupení doprovázel živý orche-
str. Tento příběh jsme podpořili potleskem, 

který si tanečníci zasloužili.  
Z divadla si každý vzal ponaučení. A to, že tvr-
dá dřina a hodiny pilné práce se vyplácí, jak 
jsme mohli vidět na představení. Představení 
bylo zkrátka úžasné, zanechalo nám klid v srd-
ci, úsměv na tváři a úžasný pocit, že všechno 
se dá zvládnout, když se chce a jdeme za tím. 
Jinak veliké díky patří Aleně Dosedlové, Daně 
Machorkové a rodičům kteří dohlíželi na ta-
nečníky oboru ZUŠ Jevíčko. Děkuji.

Antonie Kosinová
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Tradiční noční pochod na HUŠÁK

Od počítače ke sportování...

Konec školního roku přinesl nejen vysvědčení 
a čas dovolených, ale i noční pochod na Hu-
šák, který je zároveň 2. ročníkem memoriálu 
našeho bratra MVDr. Jindřicha Kleibla. Pochod 
startoval tradičně v pátek 27.6.2014 v 17 ho-
din z Tyršovy plovárny v Jevíčku, všem známé 
jako Žlíbka. Zájemci mohli ještě před samot-
ným začátkem navštívit jevíčskou věž, která 
je každoročně na pochod otevřena. Na startu 
nás přivítali hlavní organizátoři za Sokol Je-
víčko Ing. František Bušina a za Klub čes-
kých turistů Jaroměřice Ing. Josef Peka, kteří 
zahájili pochod klasickým „Zdrávi došli.“ Me-
moriálu se letos zúčastnilo 109 lidí, kteří po-
chod absolvovali nejen pěšky, ale i na kolech, 
a to z Jevíčka, Chornic, Vísky, Městečka Tr-
návky a Velkých Opatovic. Diplomy se roz-
dávaly v hospodě ve Vísce a pod Holubí stu-
dánkou na Hušáku. Párky si děti mohly opéct 
v tábořišti nedaleko pomníku Rudoarmějců. 
A plnoletí účastníci mohli doplnit tekutiny, 
po výstupu a sestupu, v místě prvního check 

Při SK  Pinec Jevíčko je každoročně od září do 
června provozována „Školička stolního teni-
su“, kterou navštěvují děti nejrůznějšího věku.
Mladí sportovní adepti si mohou zdokonalit 
své pohybové dovednosti, vytrvalost, obrat-
nost, smysl pro pravidelnost a ohleduplnost.
Možná se někomu nebude zdát jako podstat-
né, když se dítě naučí prosté poskoky přes 
švihadlo či obyčejný kotoul, nebo si zdokonalí 
motorické schopnosti, jistou hodnotou však 
takové umění pro každého jedince bude.
Na www.pinec.jevicko.eu v sekci fotogalerie 
si můžete prohlédnout krátké video nahrávky 

z různých pasáží tréninku mladých stolních 
tenistů.
Již dnes chci upozornit všechny případné zá-
jemce o sportování při SK Pinec Jevíčko na 
„ZÁŘÍ 2014“ , v první polovině měsíce vyhlá-
síme
„ Dny pohybových dovedností“, společně pro 
děti od 6 do 10 roků, s možnou účastí i ro-
dičů.
Jistě si přijdou vyzkoušet své dovednosti ne-
jen zájemci z Jevíčka, ale i z jiných částí re-
gionu.

Za SK Pinec Jevíčko Old. Zecha

pointu. Už teď se můžete těšit na příští roč-
ník memoriálu MVDr. Jindřicha Kleibla, noč-
ního pochodu na Hušák, kdy za pořadatele se 
budeme snažit, aby nám k poslechu a tanci 
hrála kapela.

Se sokolským „NAZDAR“ Vít Musil

No baže, tetičko
No řekno vám drazi rozmili, bel sem všode 
možně ve světě, ať jož s erárem če se jenom 
tak kóknót. Ale tam, gde bela moja jevičská 
tetička Mařka, tam sem nikde nebel. Zrov-
na minolé tédeň bela aji s celó kumpanijó ve 
Staré Rovně a dokonce aji v Nové. Vona se 
vám na stary kolena (No ta kdebe mě sle-
šela!) dala zapsat k turistum. Řikajó si mla-
doduchodci a každé tédeň prošmédijó nějaké 
kótek ve vokoli.
No ja, ale co bodó dělat, až začnó jezdit te 
menši autobuse. „Šak me si poradime a nějak 
to ztentojem, te séčko jeden,“ vehrkla na mě 
tetička v telefóno.
Holt ať se děje, co se děje, větčenó každó 
středo vetáhne tetička svoje zánovni hulke, co 
stojijó jináč v kótě ho dveři, namaže si kole-
na alpó a ož hotiká na scuk, jako be skákala 
na trampolině. Má je dokonce aji posvěceny, 
gdež bele na véletě na Svatym kopečko ho 
Volomóca.
No baže, drahá tetičko, deť poheb je zdravé 
a nějakó to žizeň na cestě hohasi dobry pi-
večko, kery se decke nande. A tož ať jim sló-
ži a pořád vokřivajó e všeci turisti z vokoli 
a mladoduchodci z Jevička zvlášť.

Pavel Kyselák

ÓDA pro Jarču 
(p. učitelku Vrbkovou)

Jiřina Skřepská
To byla ale sokolnice,
taková nenarodí se už více!
Vytrvalosti a elánu měla dosti,
to mohla rozdávat plné hrsti!

Šibřinky – to byla její parketa!
Ty scénky mohly hned jít do světa!
Vždy pilná jako včelka,
to byla naše Jarka!

Nic už není, jak bylo,
i slávě šibřinek už odzvonilo!
Tak posíláme vzpomínku do nebe
a věříme, že tam anděly teď trénuje!
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Poděkování pacientů OLU 
Jevíčko oddělení S/3

Koncem měsíce května nás navštívila na sanatorce naše bývalá spolupa-
cientka Majka, která nám přijela zahrát se svoji oblíbenou kytarou a har-
monikou. Počasí přálo a tak jsme se mohli zazpívat před pavilonem N. 
Tímto bychom chtěli poděkovat MUDr. Mamadou Dia, primáři oddělení 
MUDr. P. Bartoňovi a všem sestřičkám a zaměstnancům, že nám umož-
nili toto setkání uskutečnit. A také poděkovat za péči, které se nám na 
oddělení dostává. Vždy se budeme rádi vracet OM, JJ.

SK JEVÍČKO  PODZIM 2014

ZMĚNA PROGRAMU MOŽNÁ DLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK!!

DATUM DEN

KO
LO OP muži A1A čas

KO
LO 7+1 žáci  E2A čas DATUM DEN

02.08. SOBOTA ČP J - TŘEBAŘOV 17:00 02.08. SOBOTA
03.08. NEDĚLE 03.08. NEDĚLE

09.08. SOBOTA 09.08. SOBOTA
10.08. NEDĚLE 1 LINHARTICE - J 17:00 10.08. NEDĚLE

16.08. SOBOTA 2 J - HORNÍ ÚJEZD 17:00 16.08. SOBOTA
17.08. NEDĚLE 17.08. NEDĚLE

23.08. SOBOTA 3 OPATOVEC - J 17:00 23.08. SOBOTA
24.08. NEDĚLE 24.08. NEDĚLE

27.08. STŘEDA 27.08. STŘEDA

30.08. SOBOTA 4 KŘENOV - J 17:00 30.08. SOBOTA
31.08. NEDĚLE 1 J - JAROMĚŘICE 10:00 31.08. NEDĚLE

06.09. SOBOTA 2 HRADEC - J 10:00 06.09. SOBOTA
07.09. NEDĚLE 5 J - DOLNÍ ÚJEZD B 17:00 07.09. NEDĚLE

13.09. SOBOTA 6 ROHOZNÁ - J 17:00 10:00 13.09. SOBOTA
14.09. NEDĚLE 3 J - OPATOV 10:00 14.09. NEDĚLE

20.09. SOBOTA 20.09. SOBOTA
21.09. NEDĚLE 7 J - HRADEC N. S. 16:30 4 M. TRNÁVKA - J 10:00 21.09. NEDĚLE

27.09. SOBOTA 8 JANOV - J 16:30 10:00 27.09. SOBOTA
28.09. NEDĚLE 5 J - BŘEZOVÁ 10:00 28.09. NEDĚLE

04.10. SOBOTA 04.10. SOBOTA
05.10. NEDĚLE 9 J - JAROMĚŘICE 16:00 6 JAROMĚŘICE - J 10:00 05.10. NEDĚLE

11.10. SOBOTA 10:00 11.10. SOBOTA
12.10. NEDĚLE 10 BYSTRÉ - J 16:00 7 J - HRADEC 10:00 12.10. NEDĚLE

18.10. SOBOTA 8 OPATOV - J 10:00 18.10. SOBOTA
19.10. NEDĚLE 11 J - MLADĚJOV 15:30 19.10. NEDĚLE

25.10. SOBOTA 12 TŘEBAŘOV - J 14:30 25.10. SOBOTA
26.10. NEDĚLE 9 J - M. TRNÁVKA 10:00 26.10. NEDĚLE

01.11. SOBOTA 10 BŘEZOVÁ - J 12:00 01.11. SOBOTA
02.11. NEDĚLE 13 J - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B 14:00 02.11. NEDĚLE

08.11. SOBOTA 14 J - LINHARTICE 14:00 08.11. SOBOTA
09.11. NEDĚLE 09.11. NEDĚLE

SK Jevíčko podzim 2014
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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 
Srpen  2014

Úterky
9:30 -12:00

VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

     O prázdninách bude omezený provoz. Děkujeme za pochopení. 

              

PROGRAMY

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

02.08. 09:00 Jevíčská věž o pohár města, areál Žlíbka
02.08. 17:00 Fotbal Muži A - Třebařov, SK Jevíčko
03.08. 08:00 Výstava jezevčíků, SK Jevíčko
03.08. 09:00 Jevíčská věž o pohár města, areál Žlíbka
08.08. 18:00 Thajský večer, hotel Morava, rezervace nutná!
09.08. 08:00 MTB Matoušek open Jevíčko 2014
09.08. 10:00 12. ročník Nohejbalového turnaje dvojic, areál Žlíbka
09.08. 16:00 Ochutnávka česneku, restaurace Sport
13.08. 16:00 Zastupitelstvo města, Kulturní dům Zadní Arnoštov
16.08. 10:00 Rybí speciality, Dům chovatelů
16.08. 17:00 Fotbal Muži A - Horní Újezd, SK Jevíčko
17.08. 08:00 Městská pouť, Palackého náměstí
20.08. 15:00 Informativní schůzka rodičů, Mateřská škola
23.08. 09:00 10. ročník Míčového sedmiboje dvojic, areál Žlíbka

ŽIJÍ S NÁMI…
Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta dalších…

Způsobují průjem, zvracení, slabost, zvíře 
se motá, je dýchavičné, může dojít k zás-
tavě srdeční činnosti  nebo dýchání. Srdeč-
ní jedy v sobě obsahují i náprstník červený, 
oleandr obecný a konvalinka vonná. Klinic-
ké příznaky  se objevují do 2 až 8 hodin. 
Projevují se sliněním, zvracením, průjmem, 
poruchami srdeční činnosti, které vedou 
ke snížení tlaku, šoku, kolapsu, kómatu 
a často ke smrti do 48 hodin. Rychlé otravy 
může způsobit i pěnišník či azalka. V nich 
obsažené grayanotoxiny vyvolávají rychlé 
otravy projevující se sliněním, zvracením, 
průjmem, který může být i krvavý, nechu-
tenstvím, bolestí břicha, třesem, slabostí, 
otokem plic. 
Na TRÁVÍCÍ SYSTÉM mají nežádoucí vliv 
skočec obecný, ocún jesenní a vistárie čínská. 
Otravy se projevují zvracením, průjmem, 
často i krvavým, křečemi, může dojít k se-
lhání ledvin a jater. Záněty, ulcerace zaží-
vadel a křeče mohou způsobit i cibule či 
listy amarylku, narcisu, tulipánu, hvězdníku 
a hyacintu. Při rozžvýkání listů monstery, 
filodendronu, diefenbachie, epiprenma, antu-
ria, aglaonemy či kaly dochází k podráždění 
sliznice dutiny ústní. Postižená zvířata tře-
pou hlavou, škrábou si čenich, sliní, otéká 
jazyk, patro a může tak docházet i k duše-
ní. Pokud dojde ke spolknutí listů, objeví 
se dávení, nemožnost polykání, zvracení, 
průjem. U diefenbachie může následovat 
arytmie, rozšíření zorniček, kóma a smrt. 
Stejně nebezpečné jsou i pryšce (vánoční 
hvězda), kroton pestrý a břečťan popínavý. 
I oblíbené bramboříky, kosatce a mečíky ob-

sahují jedovaté látky, schopné vyvolat váž-
nou otravu.
K SELHÁNÍ LEDVIN může dojít po pozře-
ní lilie či denivky nebo vinné révy. Změny ve 
složení KRVE vyvolává česnek, cibule, bob-
kovišeň a semena meruňky, švestky, brosk-
voně, mandloně a celá rostlina hortenzie.
Rostlin schopných vyvolat otravu je tedy 
spousta. A jsou to rostliny běžně a hojně se 
vyskytující kolem nás. Co přesně z té které 
rostliny je jedovaté a kolik látky musí zvíře 
přijmout, aby vznikla otrava, je nad rámec 
tohoto článku, ale velmi často bývá rost-
lina jedovatá celá a stačí malé množství. 
Logicky jsou nejohroženější malá a mladá 
zvířata a na druhé straně zase zvířata sta-
rá nebo oslabená. Je dobré znát každou 
květinu a dřevinu doma a v blízkém okolí, 
a pokud máte malé děti nebo zvířata, tak 
je nejraději nepěstovat nebo dobře zabez-
pečit. Z článku také vyplývá, že příznaky 
otrav jsou si velmi podobné. Jedná se o sli-
nění, zvracení, průjem, často s krví, bolest 
dutiny břišní, křeče, třesy, slabost, kolaps, 
namáhavé dýchání, kóma a úhyn. Příznaky 
můžou být všechny najednou nebo přichá-
zejí postupně. Výjimečné nejsou ani náhlé 
úhyny bez předchozích výraznějších přízna-
ků. Podobné příznaky také můžou být i u 
jiných onemocnění, orgánových, infekčních 
a podobně, a pokud není zvíře přichyceno 
přímo „při činu“, je často bez dozoru a na 
volno, příčina potíží bývá často neodhale-
na. 

Krásné léto bez nepříjemností přeje 
MVDr. Eva Kouřilová

V dnešním článku si budeme povídat opět 
o otravách. Léto je v plném proudu, vše 
kvete a plodí, tak se budeme věnovat mož-
ným otravám pokojovými a zahradními 
rostlinami. Otravy mohou vzniknout při 
požití určité jedovaté části rostliny nebo při 
jejím kontaktu s kůží nebo sliznicí s ná-
sledným podrážděním či poškozením. Je-
dovatá může být celá rostlina nebo jen její 
část. Nejohroženějšími jsou mláďata, která 
mají tendenci vše okusovat. Dobré je znát, 
co konkrétně u vás doma a v okolí máte, 
aby pomoc mohla být co nejpřesnější. Po-
kud rostlinu neznáte, vezměte ji s sebou.
Zmíním některé rostliny dle jejich toxic-
kých účinků na jednotlivé orgány. Hodně 
rostlin ale ovlivňuje více systémů dohroma-
dy, protože obsahují často více jedovatých 
látek. Rozdělení tedy bude orientační, po-
dle převažujících účinků. 
Převážně na NERVOVÝ SYSTÉM působí 
například durman. Jedovatý je celý. Pří-
znaky otravy jsou : zrychlená srdeční čin-
nost, zvracení, přehřívání, rozrušení, kře-
če, útlum dýchání. Většinou nekončí smrtí. 
Příznaky odeznívají za několik minut až 
den a půl. Na nervový systém působí i vlčí 
bob, u něhož je prognóza při požití nepří-
znivá. Nebezpečné jsou i dekorativní ost-
rožka a oměj, kde je toxicita různá dle dru-
hu. Způsobují ochrnutí dýchacího systému. 
Ochrnutí, slinění, zvracení a průjem, křeče 
můžou způsobit velmi frekventované a ob-
líbené túje.
Mezi SRDEČNÍ A CÉVNÍ jedy patří na-
příklad toxiny obsažené v tisu červeném. 
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pokračování ve vložených listech

Zajímavé události z Jevíčka a okolí z let 
v letopočtech končících – 4.

1364 Markrabě Jan nařídil, aby obchodní 
cesta do Čech a do Polska byla vede-
na přes Jevíčko, minulo se účinku, 
vedla přes Moravskou Třebovou.

1374 Smolná a Malonín (u Bělé) tvořily sa-
mostatné statky panství Opatovic.

1404 Jevíčko již nemělo v majetku žádné 
vesnice.

1424  V Jevíčku bylo husitské vojsko, svědčí 
o tom listina Víčka z Opatovic faráři 
do Biskupic.

1454 Března 30. potvrzuje v Praze král La-
dislav (Pohrobek) privilégium císaře 
Karla IV.  Z 25. 3. 1351 a doslovně 
vepsané privilégium markraběte Jana 

z 6. července 1368 (v Brně), kterým 
dává městu Jevíčku odúmrť. Sám 
dává městu druhý výroční trh na den 
sv. Pavla se stejnými právy, jako trh I. 
(Bartolomějský).

1464 V Jevíčku se stalo fojtství, (tj. Rych-
ta), majetkem města, které městu po-
stoupil  Proček z Kunštátu.

 – V Jevíčku na předměstí byl posta-
ven „panský dvůr“ - (inseminačka).

1564 V Jevíčku u „panského dvora“ posta-
vena dvoupatrová sýpka

 – Října 4. ve Vídni císař Maxmilián II. 
potvrzuje městu Jevíčku jeho privilégia.

Tábor Bobrovec V den příjezdu bylo pěkné počasí, zdejší hos-
podář nám postavil za táborem stany a my si 
užívali výletů do okolí tábora (např. vodopád, 
salaš, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján). Bra-
tr dokonce ve svých 73 letech vystoupil na 
Sivý vrch. Dnes se ale počasí pokazilo a my se 
synem si poslední zde prožitou noc jdeme užít 
do luxusu blízkého hotelu Mnich. Ve svém 
povídání pokračuji již doma v Jevíčku. Proži-
li jsme na táboře krásné chvíle, zavzpomínali 
na doby dávno minulé, které jsme tu  trávili 
jako děti a my starší i jako vedoucí. Není jed-
noduché tady všechny děti zabavit, připravit 
pro ně program i když počasí není právě nej-
lepší. Velice si vážím všech těch, kteří toto 
dělají. Stejně tak oceňuji práci kuchařky, její 
pomocnice, hospodáře, zdravotníka a všech 
ostatních, kteří se na chodu tábora podílejí. 
Největší zásluhu na tom, že tyto tábory po 
mnoho let existují má hlavní vedoucí, tady 
pro všechny Roman, v Jevíčku starosta měs-
ta. A já za všechny členy naší rodiny musím 

Toto povídání začínám psát na táboře jevíč-
ských dětí v Bobrovecké dolině za prudkého 
deště ve stanu „Coleman“ (vnitřní rozměry 
přibližně 1,80 x 1,50m). Mým velkým snem 
bylo se sem podívat. A letos při příležitosti 
mých sedmdesátých narozenin jsem zorgani-
zovala část své rodiny - syna, bratra a jeho 
dceru trvale žijící v Anglii, která zde má opa-
kovaně své dva syny a přijela.

Bobrovecká dolina 2012
Ruda B. Beran

Na salaši u Bobrovce
koukám, koukám: Kde jsou ovce?
Pochopit to nemohu,
že já, Beran bez rohů,
byl bych tady špatně? 

Sednul jsem si před kolibu,
ovšem smrádek - neměl chybu.
Čuchám ovčí podestýlku…
ale taky pionýrku. 
Vida, mrká na mě! 

Prej ať dojdu do tábora.
„Vidíš támhle, tam ta hora,
to je Mních a pod ním sme.“

Tož jsem vsadil na jehňata. 
A tu radost, pravda svatá,
mi už nikdo nevezme.

Cestička 
do výšin
Ruda B. Beran

Za klidem zbraní 
Bobrovecká dolina 2014

Ruda B. Beran 

Liptovský Mikuláš • Bobrovec • Jalovec 
V táboře v dolině čeká mě bouda. 
Vyspím se v pytli a vyšplhám na kopec, 
kde si pak s pietou dopřeju čouda. 
 
Doutník mi zavoní, kořalka zahřeje, 
svätý Mních přižehná vlastního kání. 
Vůle se uvolí, pakliže kalé je 
štístko, co zahoří nad klidem zbraní. 
 
Po cestě nazpátek spočinu v salaši, 
abych ten svätý Mier přetavil v ódu. 
Piju-li žinčicu, v pajšlu mi haraší, 
řinčím jak uragán...  
a  d ě l á m  m o u  h r o u d u .

Napekla mi naše máma
tvarohový koláče;
zítra jedu totiž s váma -
cíl: slovenský Roháče.

Máte tam dát na mě bacha,
jedu do hor poprvé !
říkal ale Jirkův brácha,
že prý nejste volové ! 

Abyste mě někam hnali -
a pak třeba nepočkali,
když budu mít závratě,

málo pití v batožině,
lesní včelku na modřině
nebo puchýř na patě…
––––
K potoku jdu ještě jednou,
bojím se vlízt do stanu -
„Co si o mně asi řeknou,
jestli ráno nevstanu ?“

Bručím… ve tmě trošku tápu - -
až voda mě probírá !
rázem sebe jinak chápu -
prdelka se otvírá.
A ty sny, co přijdou k ránu,
rozvalí tu správnou bránu -
od pěšinky do výšek.

Ferda mě zve na panáčka -
a já nejsem žádná máčka,
ale jenom človíček !
––––

Houstne les a řídnou kecy,
pot mi teče z podpaží -
z každé strany ze dvě deci…
smiřuju se s blamáží.

Teprve, když odpočívám
u ledové studánky,
tajím dech…  a jak se dívám
na ledové čuránky :

všecko se to ve mně mění -
chvilku myslím na smíření
s Bohem nebo s bůhvíčím…?

chvilku na svou rodnou ´vísku´- -
zde na slavném Košárisku,
na cestičce do výšin! 

říct, že čím jsme starší, tím více vzpomínáme 
na našeho tatínka a dědečka, který se přiči-
nil o to, aby tyto tábory byly a děkuji všem, 
kteří v této tradici pokračovali a pokračují. 
No a závěrem bych chtěla všem táborníkům 
poděkovat za milé přijetí a překrásné chvíle 
s nimi prožité. Teď už mi zůstanou jen foto-
grafie a pěkné vzpomínky.

Vlasta Purketová (Továrková)
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1594 Ledna 1. v Jevíčku Jan Žalkovský 
za Žalkovic urovnává v Jevíčku spor 
mezi sebou a městem. Za držení 
dvou hajných povoluje v lesích ho-
nitbu. „ Za tuto milost uvoluje se 
32 majitelů gruntů na předměstí 
dva dni ročně orati a jeden den svá-
žeti nikoliv z povinností, ale z lásky 
ke svému pánu.“

 – V Jevíčku k věžnímu hodinové-
mu struji byl ulit konvářem Janem 
Benešovským v Moravské Třebové 
cymbál o průměru 85 cm, obvo-
du 267 cm s textem: „ZIALM CL  
CHWALTEZHO NA CZYMBALYCH 
ZWUCZNYCH CHWALTEZHO NA 
CZYMBALYCH UTIESSENY WSSE-
LYKY DUCH CHWAL HOSPODY-
NA – TENTO CZYMBAL CEST 
SLYT NAKLADEM WSSY OBCZE 
MIESTA GEWICZKA- LETA PA-
NIE1594“

1614 V Jevíčku měly majetek čtyři oso-
by rytířského stavu, které nechtě-
ly platit městu dávky (Jan Dobšic 
ze Splavu, Wolf Puchrt Woděrad-
ský z Woděrad, Walentin Seiento-
chowsky ze Swantochlowa a Božena 
Vlkovna z Konecchlumu.

1624 Vedlo Jevíčko město s klášterem 
spor o vaření piva, který se táhl ješ-
tě roku 1664 a zanikl až zrušením 
kláštera 1784.

 – Purkmistr a rada města Jevíč-
ka žádají kardinála Dietrichatei-
na o odvolání rejtarstva, které je 
u města více neděl utábořeno.

1634 V nedostatku kněží kardinál Diet-
richstein investoval za faráře v Je-
víčku, Opatovicích a Biskupicích 
převora jevičského kláštera jakuba 
Kirchnera.

1644 V Jevíčku ležel Rebekův císařský 
pluk k nemalým škodám města.

1674 Bylo v Jevíčku při poutním kláš-
terním dostele založeno Růžencové 
bratrstvo, které v krátké době mělo 
1 000 členů.

 – V Boskovicích je připomínána sla-
dovna, existující ještě 1840.

1684 Vyšel tiskem v Litomyšli český 
zpěvníček „O Jevíčské Panně Ma-
rii“.

1704 Zemřel Jiří Protivín Žalkovský. Po 
smrti své manželky Juliány rozené 
Czyganu a Slubska, se stal knězem 
(věnoval kostelu v Jevíčku mons-
tranci, stříbrný kalich, konvičky 
s tácem a zvonek). Napsal: „Tortura 

sv. ELUCIUM JOANNIS SARCAN-
DRI OLOMUCI 1689“ vyšlo r. 1702.

1714 Krajem se začal šířit mor a v Jevíč-
ku měli mimořádné výdaje na věž, 
za špek na mazání ložisek zvonů, 
protože ze strany moru dvakráte 
denně zvonili.

 – Září 16. v Jevíčku František Zik-
mund Žalkovský ujišťuje občany, že 
práce 32 předměšťanů není a nebu-
de pokládána za žádnou robotu.

1724 Na sv. Annu vyhořela celá čtvt 
města Jevíčka, počínaje č. p. 10 
v Kostelní ulici (č. p. 38 PRIMA), 
přes náměstí po severní straně, 
ulici Křivánkovou až k Jaroměřic-
ké bráně, včetně židovského města, 
předměstí a Zadní ulice. Vyhořelo 
12 domů rynkovních, 14 uličních, 
14 předměstských statků, židovské 
domy počítány nebyly. Tehdy, co 
„oheň nestrávil, zlí lidé rozkradli.“ 
Další dva roky následovala velká 
neúroda.

1734 Jevíčkem procházelo vojsko ze Slez-
ska do Rakous.

 – V Jevíčku došlo „k translokaci“ 
vymezení židovského města.

1744 Z Biskupic hrabě Josef Libštejnský 
z Kolovrat prodal v Nectavě hospo-
du Davidu Svatošovi.

 – Hrabě Josef Libštejnský z Kolo-
vrat prodává mlýn u Nectavy Petru 
Korábovi z Brandejsa. Od r. 1790 
vlastní Kornitzerovi.

1774 Mělo město „transakt“ s klášterem 
o pivní várky.

1784 7. září byl v Jevíčku zrušen augus-
tiniánský klášter, existující od roku 
1372 412 roků. Současně byl odsvě-
cen farní kostel sv. Mikuláše, stojící 
na hřbitově, nynější zahradě fary, 
který byl 1791 rozebrán a materiá-
lu použito na stavbu budovy dnešní 
fary r. 1792/93 a synagogy 1794. 
Současně byl zrušen hřbitov, proto-
že již od roku 1700 bylo pochovává-
no v novém za městem.

 – V Jevíčku je v Židovské ulici při-
pomínána samostatná židovská ško-
la s vyúčtovacím jazykem němec-
kým.

 – Brodek u Konice má zavedenou 
kostelní matriku.

1804 V Jevíčku od tohoto roku vždy 
počátkem února skládalo všech 
16 cechmistrů na radnici slib tj. 
obvyklou  přísahu. O trzích drželi 
cechmistři a tovaryši ozbrojenou 
stráž u městských bran a na radni-
ci. Mezi stánky prováděli kontrolu 
měr a vah.

1814 14. 5. ve vojenské polní nemocnici 
(sýpka dvora) v Jevíčku zemřeli čty-
ři poslední nemocní. Tak skončilo 
pochovávání do šacht na vojenském 
pohřebišti pod Červeným kopcem, 
kde leží: 215 Rakušanů, 20 Prusů, 8 
Rusů, 133 Francouzů a 17 civilních  
osob, které v nemocnici pracovaly.

 – V Jevíčku byl soupis „manufakto-
rií a výrobků“.

1824 V Zadním Arnoštově je na návsi 
uváděná zděná zvonice.

1834 Jevíčko má katastrální plán.
 – Jevíčko má „protokoly čeledních 

povolení a pasů“.
 – Křenov má 100 domů a 778 oby-

vatel
1844 Jevíčko má věci gruntovní (Fa 

XXII)
 – Jevíčko má plánky stavby mostů 

na předměstí
 – Jevíčko a jeho mýta do r. 1849
 – V Jevíčku Herbersteinové prodali 

zámeček Danieli Schützovi, kaple 
byla zrušena, inventář přenesen do 
Opatovic.

 – V Jevíčku byla báně na městské 
věži pokryta pocínovaným plechem.

 – Rok byl špatný, seno vzalo voda, 
pšenice porůstaly, žně pšenic zapo-
čaly 14. 9. a brambory se kopaly až 
do půli listopadu.

 – V Jevíčku žilo 2 127 katolíků 
a 986 Židů. Z obyvatel bylo 67 vel-
koměšťanů, platících daň po 5 zl. 
a 113 maloměšťanů, platících po 2 
zl. 30 kr. Ve městě stálo 161 domů, 
v předměstí a před hradbami 169 
domů. Zajímavé bylo, že ze 116 nově 
postavených domů (většinou před 
hradbami) se platilo 1 zl. a 15 kr.

 – Ve Vanovicích postaven velký 
evangelický kostel.

1854 V Jevíčku byla slavnostně nesena 
do současného kostela socha panny 
Marie, (původně stojící na hlavním 
oltáři kostela sv. Mikuláše), dnes 
jako nejstarší je ve výklenku nad 
vchodem do kaple.

 – Jevíčko mělo 3 167 obyvatel, 
z toho 930 Židů.

1864 Byl v Jevíčku městským písařem 
Leopold Heger (též 9. 11.) zajímal 
o historii města.  Skoro všechny 
obálky archivu nesou jeho poznám-
ku „gelesen = četl“. Bylo uvažováno 
o vydání jeho dějepisu Jevíčka, ale 
k tomu nedošlo.

 – Ve Velkých Opatovicích vznikla 
„záložna“, nejstarší peněžní ústav 
kolem Jevíčka

Zajímavé události z Jevíčka a okolí 
z let v letopočtech končících – 4.
pokračování ze strany 9

dokončení příště
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Hvězdy nad táborem   F. Továrek
Potom se dáme do práce:
a) Uvedeme do pořádku kuchyni.
b) Připravíme dost palivového dříví i dříví pro 

první táborové stavby; šetříme přitom živé 
stromy, bereme jenom souše. Les je národní 
majetek a my jsme jeho hospodáři.

c) Vypravíme se na první nákup (pomoc kuchyň-
skému personálu), pro chleba, máslo, maso 
apod. a zajistíme si plynulou dodávku mléka.

d) Na místech, která vykolíkoval nebo dal vy-
kolíkovat hlavní vedoucí, postaví si jednot-
livé dvojice stany. (Pokud nejsou ubytovány 
ve srubu). Půjde to rychle, protože podsady 
máme z domova. Zarazíme čtyři kůly, při-
chytíme stěny, vztyčíme konstrukci a napne-
me plátna. Zhotovíme si ještě pryčny a men-
ší dodělávky necháme na příští den.

e) Nacpeme slamníky. Máme z čeho, protože 
dodávka slámy byla předem zajištěna (hosp. 
družstvo). Vycpeme si je dobře, protože „jak 
si kdo ustele, tak si lehne“. A je potřeba 
dobře si lehnout, protože spánek posilu-
je. Zejména na táboře. Při cpaní slamníku 
(lépe hned při jeho pořizování), musíme ov-
šem brát v úvahu rozměry naší pryčny!

ly vedoucímu zprávu, že obsazení bylo dokonče-
no, zazněl signál, povel k průzkumu lesa. Plán byl 
vcelku jednoduchý a byl dobře vykonán – postu-
povalo se zvolna, spojení nebylo přerušeno, kruh 
se stáhl na Kičeru. Beran však nikde.
„Kde by mohol byť“, říkal pořád Božek. „Ahá, On 
si zašiel na  Bužoru. Viete čo, súdruh vedúcí, po-
jdem na Bužoru. Veď ho akosi lapnem“.
Na Bužoru se šlo odpoledne. A sotva se začaly 
oddíly rozestavovat, najednou se tam ve strání 
ozvalo..bek..bek..bek. „To je náš baran!“ vykřikl 
Božek. „Súdruh vedoucí, chytro naň!“. Plán byl 
okamžitě změněn. Mladší pionýři byli rozesta-
veni „kolem hory“, 10 starších dostalo za úkol 
berana zachytit anebo hnát ven, 5 pionýrů bylo 
v záloze, aby vyrazili na pomoc, kdyby chtěl „ba-
ran“ uniknout z obklíčení. A pak začala honba. 
Pionýři zamířili tím směrem, kde se beran ozval, 
ale nechytili jej. Unikl a občas zabekal. A chlapci 
zase za ním. Přišla na pomoc záloha. Bekání však 
najednou ustalo a pátrání bylo bezvýsledné. Kdo 
nezkusil, neřekl by, že beran je takový filuta. Za-

V táboře 
Znělka:
Nad  horami svítá,
celý tábor vítá
nový den.
K práci a obraně buď připraven!

První den
Vystupujete z autobusu v široké horské dolině. 
Jejím středem protéká řeka, dokola jsou vysoké, 
zalesněné hory. Jedna, na vrcholu lysá, ční zvlášť 
vysoko. Jmenuje se Osnice. Je časně ráno, vždyť 
jste z vlaku vystupovali o 5. hodině. Před chvílí 
vyšlo slunce, zatlačilo mlhu a třpytí se v rose. 
A tam j vaše tábořiště: tři sruby a pod nimi velká 
suchá louka.
Co teď? Rozběhnout se horempádem na místo, 
rozdělat torny, stavět stany… Nikoliv, vyčkáme, 
až bude dán povel.
Dřív než vstoupíme na tábořiště, přislibme si, 
že budeme a) ukáznění, b) trpěliví, c) pracovití). 
Nebudeme nikdy dělat jenom to, co chceme, co 
se nám snad pávě líbí a hodí, ale budeme se ří-
dit pokyny svých vedoucích. Vlastní připomínky 
uplatníme na táborovém 
aktivu.
Seřadíme se a odejdeme 
na tábořiště. Odložíme 
batohy na vykázané mís-
to. Nedáme se hned do 
jídla, ale nanosíme su-
ché dříví, postavíme pol-
ní ohniště a uvaříme si 
v kotlích čaj. Posnídáme. 
A protože jsme po polo-
probdělé noci unaveni, vě-
nujeme aspoň dvě hodiny 
spánku. Zatím nejvyspě-
lejší pionýři vypomohou 
při doprav inventáře z ná-
draží na tábořiště.

Honba na berana
Na táboře se stane někdy leccos nepředvídaného, 
něco zvláštního, čeho však můžeme dobře vyu-
žít k ověření našeho tělovýchovného a branného 
výcviku. Nelépe to vidíme na příběhu z jednoho 
pionýrského tábora na Slovensku:
Brzy po ránu přišel Božek ze samoty celý udý-
chaný a povídá: „Súdruhu vedúcí, ztratil sa nám 
baran. Keď u nás chlapci napchávali slamníky 
pre vašeho hosťa, nechali otvorené vrátka. Keď 
sme to videli, bol už baran preč. Nemohol byste 
sa s chlapcami pozreť do lesa pod Kičeru? Kde 
by inde bol?“
„To ho musíme najít“, řekl bez otálení soudruh 
vedoucí, „tím spíš, že ztrátu zavinili naši chlapci“.
Za chvilku byl vyhlášen poplach. Vedoucí oddí-
lů přišli na poradu. První oddíl dostal za úkol 
obsadit okraj lesa podél silnice mezi sloupy 195 
a 210, druhý oddíl obsazoval hranici od sloupu 
195 podél bystřiny až po louku, třetí od sloupu 
210 podél cesty také po louku. Když spojky poda-

f) V závětří vykopeme latrínu a opatříme ji se-
maforem, který hlásá: Volno – Obsazeno!

g) Je-li potřeba, poopravíme studnu. Všichni 
musí vědět, kde čerpat pitnou vodu.

Práci přiděluje a řídí hlavní vedoucí ve spolupráci 
s oddílovými vedoucími tak, aby byla přiměřeně 
rozdělena, např. jedni pomáhají v kuchyni, druzí 
jsou na dříví, třetí kopou latrínu. Potom všichni 
stavějí tábor, na nákup jdou hoši (dívky) ubytova-
ní ve srubu. Slamníky se cpou hromadně, jeden za 
druhým, při vzájemné výpomoci.
První noc strávíme podle možnosti už na svých 
místech, jednak ve stanech, jednak ve srubech. 
Věci si uložíme na přidělené místo, napřed si je 
však složíme do batohu (kufříku). Spíme-li venku, 
pak se řídíme tím, co jsme si osvojili doma na pří-
pravných výletech.
Přes noc postavíme hlídky. Budou se střídat v ho-
dinových intervalech (všichni se potřebují vyspat). 
Obyčejně se počítá s dobrovolníky. Je samozřejmé, 
že se nejprve hlásí vedoucí a starší pionýři, kteří 
pociťují nejméně únavy.
Cestujeme-li ve dne a na tábořiště přijdeme ve-
čer, ubytujeme se nouzově (sruby nebo stany po-

stavené narychlo na zem), uvaříme 
si jednoduchou večeři na polním 
ohni, umyjeme se a jdeme spát. 
Pracovat začneme ráno.
Když se dostaneme na tábořiště po 
poledni, obstaráme nákup a připra-
víme si materiál na příští den, vyko-
peme latrínu a odpadovou jámu. Po-
někud obtížnější to bude za lijavce, 
ale ani v tomto případě nebudeme 
věšet hlavu: máme pláště do deš-
tě, gumáky, stanové dílce, můžeme 
obstarat nákup, můžeme vařit, mů-
žeme mít veselý náhradní program. 
Déšť v době táborů bývá zřídka kdy 
vytrvalý. Louka brzy oschne a stany 
rostou „jako houby po dešti“. 

lehl někam do houští a nedal se vyrušit.
„Viete čo?“ řekl zase Božek. „Súdruh vedúcí, 
nechme ho, však on vyjde večer na lúku! Bude sa 
chcieť napásť. Keď sme ho nechytili teraz, lapne-
me ho naozaj potom“.
A tak došlo ještě i ke třetí výpravě, už v podve-
čer. Hranice lesa a louky na Bužoře byly obsazeny 
dojitou stráží (aby beran neunikl zpět do lesa), 
10 silných pionýrů bylo v záloze, aby přispěchali 
k místu, kde se beran objeví. Bylo nařízeno zacho-
vat klid a dát jenom znamení paží (dvakrát zato-
čit nad hlavou), když „oběť“ vyjde z lesa. Stmíva-
lo se, když taková zpráva došla k záloze. Tiše jako 
stín se pohybovali pionýři okrajem lesa. Sevřeli 
berana do kruhu, plížili se a nakonec vyrazili..
Nad horami zazářily první hvězdy a z moře lesů 
vyplouval povolna měsíc. Božek si odváděl na 
provaze „barana“, ale pionýři ještě dlouho seděli 
na svahu Bužory, ukazovali si Velký a Malý vůz 
s Polárkou, Kasiopeju, Draka, Korunu. Hory se 
slévaly v jedinou tmavou hradbu. Teprve potom 
se vzali pionýři za ruce a sestupovali k táboru.
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XXVIII

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek
Porovnejme, jak sám sebe popisuje Dětmar 
Merseburský a jak snad jeho popisuje Kosmas.
Dětmar sám se charakterizuje takto (2008, s. 
132): „...malý človíček se znetvořenou levou 
tváří a bokem, kde bují stále se zvětšující vřed. 
(…) Jsem ale ničemný, příliš prchlivý a velmi 
neochotný k dobrým činům, závistivý, zlomysl-
ný vůči jiným... Nikoho nešetřím... Jsem poži-
vačník a pokrytec, lakomec a nactiutrhač.“
V dodatku v Kosmově kronice nazvaném 
O Děthartovi... zřejmě sám Kosmas o něm píše 
(2005, s. 210): „Muž výborný, krásný v tváři, 
bystrý nadáním, vážný v mysli, milý povahou, 
velmi ušlechtilý v řeči, málomluvný, nepřítel 
nepravostí a nad míru klidný... (…) ...říkaje, 
že je to jako hřích čarodějnictví, neochotně se 
podrobiti poslušnosti...  (...) ...se trápil velikou 
bolestí v svých útrobách...“  V předposledním 
odstavci užil Kosmas slova: životě, živ, živ, žil, 
bolestí v svých útrobách [v břiše]. Jimi se zřej-
mě „podepsal“ (viz níže).
Kosmova (?) charakteristika Dětharta ( = 
Dětmara Merseburského) budí dojem, že Kos-
mas měl při psaní Dětmarovu „sebekritiku“ 
před sebou a reagoval přímo na ni. Napsal 
úmyslně několikrát opak: znetvořená tvář x 
krásná tvář; prchlivý x klidný; zlomyslný, na-
ctiutrhač apod. x nepřítel nepravostí. Latinské 
Severus (a tak se latinsky jmenoval biskup Še-
bíř, to je Dětmar, Kosmův Děthart) znamená 
mj. vážný.
O biskupu Šebířovi (1030-1067) = o kronikáři 
Dětmarovi Merseburském Kosmas psal v kapi-
tolách I, 23 a 24. Zdánlivě píše o prvním praž-
ském biskupu Dětmarovi (973-982). Dopouští 
se však, asi úmyslně, závažných chyb. Dětma-
rovo zvolení biskupem časově řadí k Otovi I. 
místo k Otovi II. a nechá ho zemřít roku 969. 
Jenomže letopočet úmrtí se má vypočítat z čí-
selných údajů obsažených v této větě: „...dne 
2. ledna [1] roku... 969, byv vyproštěn z pout 
tělesných, hřivnu sobě svěřenou navrátil Kris-
tu stonásobnou [100] .“ Počítejme: - (2 . 1) + 
969 + 100 = 1067. Že lze z uvedených číselných 
údajů pravděpodobně vypočítat i smrt biskupa 
Dětmara, to jsem ukázal v jedné z předešlých 
kapitol. Napsat takovou kroniku, jakou napsal 
Šebíř = Dětmar Merseburský, to vyžadovalo 
velikou vzdělanost a veliké literární schopnos-
ti. Kosmova kapitola I, 23 začíná takto: „Při-
šel... ze Sas muž podivuhodné výmluvnosti 
a učenosti, jménem Dětmar... [zřejmě Šebíř = 
Dětmar Merseburský]“
Byl Jan II. Břichatý (vydávající se za Kosmu) 
autorem Kroniky anonymného notára kráľa 
Bela? V Začína sa úvod do činov Maďarov au-
tor napsal: „Magister zvaný P a niekdajší notár 
najslávnejšieho uhorského kráľa Bela [gloriosi-
ssimi Bele regis Hungarie]... napísal som deji-
ny Tróje a boje Grékov...“ Kosmas v první knize 
své kroniky použil motivy z trójské války, např. 
únos Jitky Břetislavem (ve skutečnosti Václava 
Boleslavem), Břetislav (Boleslav I.) je nazván 
nový Achilleus. Kosmas je i autorem anonym-
ního díla Kronika a činy polských knížat a krá-
lů. To jsou ony boje Grekov. Autor nebyl magis-

trem u glorisissimi Bele regis Hungarie, ale byl 
biskupem Janem II. Břichatým u olomoucké-
ho knížete Oty II. Černého (1107-1110 a 1113-
1125). Jan II. Břichatý (známý jako Kosmas) 
užíval jako jednu hříčku antonyma. Čtenáře má 
při čtení jména Bele napadnout slovo bílý (la-
tinsky mj. albellus) a poté si má vytvořit anto-
nymum černý. Jako zaměnil bílý ↔ černý, stej-
ně možná převrátil písmena b ↕ P v Magister 
zvaný P, což jsou první slova uvedené kroniky. 
Písmeno b by bylo počátkem Janova přízviska 
B(b)řichatý. Písmeno P může vycházet i z ital-
ského slova pancia (břicho) nebo z latinských 
slov pachys, pingnis (tlustý). Jméno Jan je 
z hebrejského bůh je milostivý. Tato slova užil 
autor uprostřed úvodu, když psal o sobě, ve 
větě: „...spoliehajúc sa na pomoc Božej milos-
ti...“ Slovo najslávnejšieho může být narážkou 
na olomouckého knížete Vladislava I. (1110-
1113). Závěr Začíná se... zní takto: „A z tých 
kráľov nech je chvála a česť Večnému Kráľo-
vi a jeho matke, svätej Márii, z ktorej milosti 
nech uhorskí králi a veľmoži vládnu (kráľov-
stvu až) do šťastného konca teraz i na veky. 
Amen.“ Podle M. Knappové má jméno Kosmas 
tyto významy: svět, řád, věčnost, popř. také 
ozdoba, pochvala. Zde máme slova chvála, Več-
nému a na veky. Slova věčnost, navěky apod. 
se možná v závěru legend (či v závěru jejich 
úvodů) užívalo běžně. Obrat Věčnému Královi 
již zřejmě běžný není. Slovo milosti je narážkou 
na jméno Jan.
Závěr Kroniky zní: „Sám Tonuzoba žil až do 
čias svätého kráľa Štefana... A keď blahosla-
vený kráľ Štefan hlásal slová života a pokrstil 
Maďarov, vtedy sa Tonuzoba, nestály vo vie-
re, nechcel stať kresťanom a bol s manželkou 
za živa pochovaný při brode Abád, aby ani on 
a ani jeho manželka nežili po krste naveky 
s Kristom. Jeho syn Urkun sa však kresťanom 
stal a žil s Kristom naveky.“ V závěru Jan II. 
Břichatý opět dvakrát použil slova naveky, a to 
ve spojení se stejným slovem. Pětkrát se po-
depsal jako Břichatý, neboť použil slova: živo-
ta, žil, živa, nežili, žil. Latinsky se život řekne 
mj. uterus. To slovo však také znamená břicho. 
V latinském textu si má čtenář za dané slo-
vo dosadit homonymum nebo slovo s homony-
mem příbuzné.
Slovem život se Jan II. Břichatý zřejmě pode-
psal i v jiných svých dílech. V Kronice a činech 
polských knížat a vládců se podepsal takto: 
Úvodní List Knihy první: „...se staly [činy] za 
vašeho života...“ V Nejprve předmluva čteme: 
žijí... pohanské kmeny...“ V Začíná list v Knize 
druhé: „Jejich život je chvályhodný...“ (V tom-
to Začíná list se hromadí jeden význam slova 
Kosmas, a sice chvála: „chválu – chvalořečech 
– chvále – chvályhodní – chvála – chvályhodný 
- chvále.) V Začíná list třetí knihy: „A jako ži-
voty... svatých... cestu ke zbožnému životu...“  
V Kronice Čechů v prvním souvětí Počíná se 
úvod k proboštu Šebířovi čteme tato slova: „...
Kosmas... po běhu tohoto života přeje odmě-
ny v království nebeském.“ V Druhé předmlu-
vě...: „Živ buď a zdráv...“ V Počíná se předmlu-
va...: „...muži tak svatého života...“  V Počíná 

se omluva... v třetí knize: „...než psáti o činech 
žijících lidí.“ 
V legendě Verše o utrpení svatého Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka (2011) na s. 166 (kap. 
29) čteme: „...v klášteře, ve kterém žil kdysi 
otec náš Vojtěch, jednomu bratru, jménem Ja-
novi... ukázal vidění Bůh...“ Slovo žil prozrazu-
je, o jakého Jana jde, že o Jana II. Břichatého. 
(V kap. 21 se píše o kaplanu Brunovi a zároveň 
je připomenut Petr. U Kosmy v A3 v kap. 35 je 
jmenován papež Bruno, biskup Vojtěch a mís-
to Quedlinburk, jež se zvukově nápadně podo-
bá Querfurtu. Tyto shody jsou narážkou na to, 
že olomoucký biskup Petr, 1096-1104, je auto-
rem spisů připisovaných Brunovi z Querfurtu.) 
Jan II. Břichatý se mohl „podepisovat“ i slovy 
s životem těsně souvisícími: početí, narození, 
smrt apod. 
Slova, jimiž se legendisté a kronikáři podepi-
sovali, jsou běžná slova (Petr, Kristus, život 
apod.). Nápadné je to, že jsou v textu v mís-
tech, kde je očekáváme, nebo že jsou použita 
nápadně často.
Ukažme ještě na vymyšleném příkladě, jak vy-
padal jeden druh Kosmovy hříčky. Bylo by na-
psáno: Zničil plod. Čtenář by slovo plod měl 
nahradit homonymem plot. Doslat by Zničil 
plot. Těžší varianta. Bylo by napsáno: Zničil 
ovoce. Slovo ovoce by čtenář nahradil synony-
mem plod a slovo plod následně homonymem 
plot. U Kosmy je situace ztížena tím, že se 
v hříčce uplatňují dva jazyky: latina a čeština.
Ještě jeden dodatek ke Kosmovi. V Založení 
kostela vyšehradského je ve skutečnosti popi-
sováno založení kostela sv. Václava v Olomouci 
za Jana II. Břichatého. Autor Dodatku předstí-
rá, že jde o založení kostela v Praze a uvádí, že 
ho založil biskup Jan Tusculský. Slovo Tuskul-
ský však má být narážkou, možná sebekriticky 
ironickou, na Jana II. Břichatého. Latinské slo-
vo latuscula totiž znamená útlý bok.
V úvodech některých Kosmových děl je zřejmě 
zašifrováno, kdy je Kosmas (Jan II. Břichatý) 
začal psát. Následující Kosmova díla byla na-
psána v tomto pořadí: Kronika a činy polských 
knížat a králů – Kronika Čechů – Kronika ano-
nymného notára kráľa Bela. V Kronice Čechů 
se Kosmas zmiňuje o Kronice a činech..., a to 
jako o Epilogu téže země [Moravy] a Čech. 
Kronika anonymného notára... se zmiňuje 
o Kronice a činech..., a to slovy spísal... boje 
Grékov, a o Kronice Čechů, a to slovy spísal 
dejiny Tróje. V Kronice anonymného notára... 
čteme v Začína sa úvod... v latinské podobě 
tyto číslovky: unum – septem – primus – se-
cundum simpliciter. V slovenském překladu: 
jedneho [1] zväzku – sedem [7] náčelníkov – 
prvý [1] maďarský knieža – jednoducho [1] 
napíšem. Slovo secundum znamená: na dru-
hém místě – podle – vzadu – vzápětí. Do slo-
venštiny je přeloženo: podle (vzoru rôznych de-
jepiscov). Z uvedených čísel je reálný letopočet 
1117. V Druhé předmluvě... první knihy Kro-
niky Čechů čteme: od prvních [1] obyvatelů 
země – Tato první [1] kniha – až do časů Břeti-
slava I. [1] - panoval Jindřich IV. [4]. Z daných 
vychází letopočet 1114. (Nebyla započtena čís-
lovka druhé z nadpisu.) V Listu Gallovy Kroni-
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s nadšenými ovacemi. Tak si naše líbivá česká 
píseň vždy a všude dobývala půdy  a šířila nám 
známost v celém světě. 
 Po zastávce v Kostnici, kde jsme navštívili 
památná místa tragického skonu mistra Jana 
Husa, vraceli jsme se na Bregenz – Salzburg 
– Vídeň domů. Po celou dobu přálo nám pěk-
né slunné počasí, již delší dobu panovalo su-
cho a místy byla půda vyprahlá a tráva jako 
sežehnutá. Viděli jsme sice dosti romantických 
krajů, ale když jsme se blížili k domovu  a uvi-

deěli náš malebný kraj v plné svěží zele-
ni a rozhlédli se kolkolem, uvědomili 

jsme si znovu, že naše rodné měs-
to se svým lesnatým okolím má 
též velice romantickou polohu  
a maně nám napadlo známé 
přísloví: „Všude dobře, doma 
však nejlépe.“
 
Sokolské slety
 Mnoho radostných vzpomí-

nek zůstalo v mé mysli takřka 
nesmazatelně zachováno na slav-

nostní dny prožité o všesokolských 
sletech, na nichž i naše jednota byla 

svým členstvem vždy počestně zastoupena. 
 Poprvé po svém založení zúčastnila se naše 
jednota IV. sletu v r. 1901. Vzpomínám si, že 
mezi jinými nejmladšími našimi účastníky byli 
též br. Rostislava Krejcara a František Rovner, 
kteří v posledních letech byli již zařazeni do 
družstva starých bratrů. Jak jen ty dny našeho 
života rychle a nezadržitelně ubíhají!
 Sokolské slety a jejich stálý vzrůst měly 
značný vliv na uvědomění našeho lidu a šíření 
sokolské myšlenky. Ale stávaly se též výmluvný-
mi manifestacemi vzájemnosti slovanské  a dů-
ležitým pojítkem českého národa a cizinou. 
 Pražské slety měly vždy klidný a nadmíru 
důstojný průběh a za nadšené nálady vyvrcholi-
ly vždy okázalými vlasteneckými projevy českého 
lidu. 

Slet v Brně r. 1914
 Stejný radostný výsledek očekávali jsme od 
sletu pořádaného dne 28. června 1914 v Brně, 
ale dožili jsme se zklamání. Již přípravy k němu 
ze strany nepřátel. Sokolstva nevěstily nic dob-
rého. Mluvilo se o tom, že mají v úmyslu slet 
buď znemožniti, nebo aspoň překaziti. 
 Již dopoledne při hromadném příjezdu ven-
kovských návštěvníků došlo k ojedinělým po-
uličním šarvátkám, ale větší výtržností byly 
připravovány až k slavnostnímu průvodu. De-
monstranti stáli sice připraveni a ve skupinách 
semknutí na Kolišti poblíž Nové ulice, ale když 
uviděli mohutný proud pochodujících čackých 
Sokolů a ochromující množství nadšeně je víta-
jícího českého lidu, zbledli a hleděli se vytratiti. 
Vidím jako dnes, jak oblíbený kapelník Franti-
šek Kmoch na čele své huby s usměvavou tváří 
statečně vykračoval, děkuje na všechny strany 
ze srdečné pozdrav jásajících lidu. 
 Za obrovské účasti obecenstva a bujaré ná-
lady bylo započato prostným cvičení mužů. Sot-
važe byly přecvičeny dva oddíly, nastala delší 
přestávka, jejíž příčinu si nikdo nedovel vysvět-
liti, neboť byl na cvičišti jinak úplný klid. Když 
však pojednou všichni přítomní důstojníci opus-
tili hromadně svá místa, vzbudilo to všeobecný 
neklid v předtuše, že se přihodilo něco neoby-
čejného. Teprve po delší době trapného čekání 
rozšířila se šeptem zpráva o spáchaném atentá-
tu v Sarajevě a o úředním zákazu v dalším po-
kračování cvičení. 
 V přestávce bylo zatím telefonicky vyjedná-
váno s místodržitelstvím, aby bylo povoleno 
docvičiti aspoň prostná mužů. Ukončení pro-
gramu z úředního nařízení bylo pak obecen-
stvu oznámeno s výzvou, aby se ve všem klidu 
rozešlo. To se také stalo, ale na ulicích lidem 
přeplněnými a o této události rokujících došlo 
pak zase k čestným srážkám  a výtržnostem 
a demonstranty, které se i druhý den opako-
valy. 

pokračování příště

pokračování příště

 Stejně tak o výstavbě samé, která vynikala 
jak svým rozsahem a podávala přehled o výkon-
nosti ve všech oborech z odvětvích práce národu 
na ni zastoupených. Ovšemže jsme neopomněli 
několikrát navštívit „Besedu“, středisko 
pařížských Čechů,jež byla po dobu 
výstavy dostaveníčkem českých 
návštěvníků, kteří se zde opat-
řovali nejen nutné informace, 
ale vyhledávali ji hlavně kvůli 
české kuchyni a říznému pl-
zeňskému Prazdroji. 
 Jeden den věnovali jsme 
návštěvě historicky památné-
ho města Versailles, druhého 
dne pak jsme jeli do přístav-
ního měsla Le Havre, abychom 
uviděli krásy moře. 
 Po osmidenním pobytu u pohos-
tinného strýce a jeho dobrosrdečné cho-
ti nastoupili jsme nanejvýš spokojeni zpáteční 
cestu na Švýcarsko. Zastavili jsme se nakrát-
ko v Basileji, pak Curychu, položeném v krás-
ném údolí s nádhernou vyhlídkou na jezero 
a romantické okolí. Zde jsme přenocovali. Zde 
jsem vyplňoval odhlašovací lístek, vytušil patr-
ně úslužný vrchní hotelu, že jsme Češi a jal se 
nám vyprávět, že jsou Češi u nich takřka den-
ními vítanými hosty. Před 14 dny že zde dlela 
větší výprava zpěváckého spolku z Prahy, který 
pořádal večer v zahradě hotelu improvizovaný 
koncert, jenž přivábil tisícihlavé obecenstvo. 
 Málokterá podobná produkce se zde potka-
la s takovým pronikavým úspěchem, jako ten-
to koncert pražských pěvců. Jejich skvělé výko-
ny, o nichž se ještě dnes mluví, byly prý přijaty 

ky... čteme: slavnými činy třetího [3] Boleslava 
– jednohlasně [1] a jednomyslně [1] v jedné 
[1] chvále – jedné [1] mysli. Pokud se v latin-
ském textu číslovka jedna vztahuje jak k hlasu, 
tak k mysli („jedním hlasem a myslí“), pak by 
mohl vzniknout letopočet 1113.
O jakém Epilogu se zmiňuje Kosmas? V kap. 
I, 15 Kosmas napsal: „Avšak o tom, jak milostí 
Boží dosáhl kníže Bořivoj svátosti křtu nebo kte-
rak se vlivem jeho nástupců v našich krajinách... 
šířilo náboženství křesťanské víry, nebo který 
kníže které kostely... zřídil, o tom o všem jsme ra-
ději volili pomlčetí než čtenářům nechuť způsobiti 
proto, že jsme to již čtli sepsáno od jiných: něco 
v Privilegiu církve moravské, něco v Epilogu 
téže země a Čech, něco v Životě neb umuče-
ní přesvatého našeho patrona a mučedníka 
Václava.“ Domnívám se, že Privilegium církve 
moravské je totožné se Založením kláštera Sá-
zavského. Jde zřejmě o dílko Kosmovo, tj. dílko 
Jana II. Břichatého (v první větě Založení... se 
podepsal slovy milostí řízení Božího a slovem 
chválena), v němž za opaty Sázavského kláš-
tera skrývá Metoděje a další moravské bisku-

py. A Kosmou zmiňovaný Epilog... je dílo Galla 
Anonyma (zřejmě opět Kosmy) Kronika a činy 
polských knížat a králů. Každá ze tří knih této 
Kroniky... má na začátku verše  Začíná epilog. 
V poznámce 13 k první knize čteme: „Pisatel 
neměl na mysli závěr... ale shrnutí obsahu násle-
dujících kapitol. Shodným způsobem zahájil rov-
něž druhou a třetí knihu.“ 
Království Slovanů - kniha chorvatská. L. E. 
Havlík cituje z Království Slovanů – Kniha 
chorvatská (Dukljanská kronika), kap. IX 
(2013, s. 271): „Nejctihodnější ten král Svato-
pluk vládl pak čtyřicet let a čtyři [tři] měsíce 
a zplodil syny a dcery a zemřel s příchodem 
sedmnáctého dne, [to jest] devátého dne mě-
síce března.“ K tomu na následující straně L. 
E. Havlík dodává: „Datum 9. března je shod-
né s datem svátku sv. Kyrila a Metoděje, kte-
rý byl na Moravě oficiálně zaveden r. 1349. 
Počítejme: 404 + (17 . 9 . 3) = 863. Vidíme, 
že do textu není zašifrován jenom svátek Cy-
rila a Metoděje, ale i rok jejich příchodu na 
Moravu.
Hradiště Libušín. Kosmas ve své kronice na-

psal (I, 4): „...Libuše... vystavěla též hrad tehdy 
nejmocnější u lesa, jenž táhne se ke vsi Zbeč-
nu, a podle svého jména jej nazvala Libušín.“ 
M. Lutovský o Libušínu napsal (2006, s. 108): 
„Údaje Kosmovy kroniky nedokazují samozřej-
mě spojitost Libušína s dobou bájné Libuše... 
kronikář opět spojil známý objekt s mlhavou 
pověstí. (…) Hrad Libušín je ale mladšího data, 
založen byl nejspíše za vlády Spytihněva I. … 
v době Kosmově již svoji funkci dávno nepl-
nil; někde mezi těmito dvěma časovými body 
leží tedy skutečné dějiny Libušína...“  Spytih-
něv vládl v letech 894 – 915, Kosmas se po-
dle historiků narodil asi kolem roku 1045 (do-
mnívám se, že asi o 20 let později). Kdo však 
je u Kosmy v kap. I, 4 Libuše? Kníže Václav. 
A ten zahynul snad roku 929 nebo snad roku 
935. Jeho vláda leží tedy mezi dvěma časovými 
body skutečných dějin Libušína. Takže Libuše 
( = kníže Václav) mohla Libušín založit.
Domnívám se, že mlhavé pověsti Kosmas ne-
psal. Jeho pověsti skrývají závažná historická 
fakta.
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Obec Biskupice

Společenská rubrika  
červenec 2014

Naši jubilanti
Ludmila Sekerková
Petr Somol
Manfred Machálek
František Svojanovský
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli
Věra Sedláčková
Upřímnou soustrast.

Kaléšek 2014
16. ročník Biskupického kaléšku, který 
se uskuteční v sobotu 4. října 2014, se 
blíží. Prosíme tedy všechny zájemce, kteří 
mají zájem zaslat svůj vzorek a nechat ho 
ohodnotit nejenom porotou, ale i návštěvní-
ky Biskupického kaléšku (každý návštěvník, 
samozřejmě anonymně pod čísly může de-
gustovat vzorky, které nepostoupily do finá-
le, a sám je ohodnotit známkou , stejným 
způsobem, jako porota Biskupického kaléš-
ku. Nejlepší vzorek, podle dosažených bodů 
bude ohodnocen věcnou cenou Publika), 
aby vzorky slivovice do letošního ročníku 
soutěže o nejlepší vzorek slivovice ode-
vzdali nejpozději do 22. září 2014 na níže 

uvedené kontaktní adresy.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno 
jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, 
stupeň alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec 
Biskupice, tel. 461 326 521 a  STILL s.r.o. 
Biskupice
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny fi-
nančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar , 2.místo 
2000,-Kč + věcný dar, 3.místo 1000,-Kč + 
věcný dar, 4.-5. místo věcné dary.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci 
vzorkem, předem děkujeme.

Organizační tým kaléšku

Elektroodpady – 
upozornění

Žádáme občany, kteří vozí elektrozařízení na sběrné mís-
to v hasičské zbrojnici, aby je nezanechávali před budovou. 
Toto elektrozařízení je neznámými osobami rozebíráno a za-
nechán pouze obal elektrozařízení. Pro sběr elektrozařízení 
svozovými firmami a jejich následnou likvidaci je potřeba do-
dávat úplné elektrozařízení. Prosíme tedy občany, aby elek-
trozařízení vyváželi pouze v pracovní dny Obecního úřadu 
nebo dle domluvy se zaměstnanci OÚ, aby mohlo být elktro-
zařízení odklizeno do budovy. 

Děkujeme za pochopení OÚ Biskupice

Volejbalový turnaj Turnaj v malé kopané Turnaj v malé kopané
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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

Technické zázemí obce

Areál „Střelnice“ má nové sprchy

Volejbalový turnaj

Po provedené výběrovém řízení, kdy nejvý-
hodnější nabídku v celkové výši 4 606 611 
Kč vč. 21 % DPH podala firma AKVAMONT, 
společnost s ručením omezeným, Svitavy za-
počaly práce na akci „Technické zázemí obce 
Biskupice“ - budově v bývalém areál JZD, kde 
by měly vzniknout nové prostory pro obec.

Dalibor Šebek, starosta obce

Za finančního přispění obce na nákup mate-
riálu a dobrovolnou prací, jsme se mohli na 
póťovém fotbalovém turnaji osprchovat v nově 
zbudovaných sprchách. Velký dík patří samo-
zřejmě všem, kteří se na budování podíleli svou 
dobrovolnou prací, a to především správci areá-
lu - naši „INPRDI“ (invalidní pracující důchod-
ci) Franta Trbušek a Milan Foret a také dalším 
dobrovolníkům a členům AVZO Biskupice. Po-
děkování patří také firmě ADOS Sekerka-Anto-

Poslední červencová sobota se již tradič-
ně v Biskupicích nese ve znamení volejba-
lu. Místní skupina volejbalistů podporovaná 
OÚ Biskupice a sdružením AVZO uspořáda-
la již IX. ročník volejbalového turnaje smíše-
ných družstev Biskupice CUP 2014. Celkem se 
zúčastnilo 7 týmů z okolí, které mezi sebou 
soupeřily systémem „každý s každým.“ Týmy 
byly hráčsky vyrovnané, takže se bylo na co 
koukat. Nechybělo pohoštění, steaky, gulášek 
a hlavně chlazené nápoje, protože bylo teplo 
jak s…slunce moc svítilo J A kdo se chtěl 

šovský a Instalatérství Bidmon. Vybudováním 
nového sociálního zařízení dostává areál „Střel-
nice“ lepší možnosti pro větší využití, např. 
možnost pro rozvoj turistiky, kdy bude možné 

nabídnout praktic-
ky veškerý komfort 
např. pro kempo-
vání, protože nyní 
probíhá ještě úpra-
va kuchyňky a are-
ál bude také nově 
osvětlen. 
Ještě jednou všem 
velké poděkování 
a pozvání na další 
akce v areálu „Střel-
nice“.

Dalibor Šebek, 
starosta obce

ochladit více, mohl využít nově vybudované 
koupelny se sprchama, za což patří velký dík 
Frantovi,  Milanovi a Obci Biskupice. 
A jak to všechno dopadlo, kdo se jak umíst-
nil?
1. Vranová Lhota - směs
2. Jaroměřice
3. Trpaslíci Biskupice
4. Jééévičko
5. Sborná
6. Želešice
7. Black Lóšaď
Blahopřejeme vítězům i poraženým. Myslím 
si, že jsme si všichni dobře zahráli a není dů-
ležité, kdo zvítězil, ale že jsme se zase po roce 
sešli a užili si dobré nálady!
V neposlední řadě patří velké poděkování 
všem, kdo přiložili ruku k dílu a všem spon-
zorům, kteří větší či menší měrou pomohli 
uskutečnit tento turnaj, AVZU za poskytnutí 
prostor a zajištění pohoštění a OÚ Biskupice 
za pořízení pohárů pro vítěze.

Filip Procházka
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v srpnu
Marie Doláková
Ludmila Tylšarová
Emil Ošlejšek
Gratulujeme a přejeme  
spokojenost a pevné zdraví  
v dalších letech.

Hasičská sezona vypukla

Projekt „Učíme se celý život!“

Po delší odmlce se hasičina opět hlásí o slovo 
čas prázdnin není pro nás hasiče čas dovole-
ných,ale naopak zahájení sezony 2014.
V měsících červenec a srpen nenajdete v hasič-
ském kalendáři volnou sobotu neboť závody se 
konají každý týden.Bohužel ,ale není v našich 
silách se všech těchto závodů zúčastnit. My by-
chom se rádi pochlubili nejen závody,ale i tím 
co děláme.
24.5. se konaly okrskové zá-
vody v požárním sportu na 
Březinkách soutěžilo se v po-
žárním útoku a ve štafetě 
mužů.Naši muži získali krásné 
1.místo.Jako doplňkovou sou-
těž pořádali štafetu nazvanou 
sranda match aneb jak se ha-
siči baví.Jednalo se o štafetu 5 
mužů kde naši muži získali 2. 
místo a domů si z této legrace 
dovezli pohár.
Červen - 25.6. jsme pro ZŠ 
A MŠ CHORNICE uspořádali 
ukázku požární techniky na 
místní požární zbrojnici i když 
v tento den počasí vůbec nepřálo přesto si 
myslíme,že úsměvy a nadšení těch nejmladších 
z prvního stupně základní školy bylo pro nás 
to nejcennější. Děti si mohly vyzkoušet helmy, 
stříkání proudnicí… ptaly se na všetečné 
otázky. Zajímavý dotaz byl od žákyně druhého 
stupně „Jaký požár byl pro vás nejhorší??“ Na 
tuto otázku se nám vybavila okamžitá odpověd 
nejhorší zásah byl na štědrý den v roce 2012
- 21.6. se konaly závody veteránů s ps-8 v obci 

Projekt „Učíme se celý život!“ má za cíl pro-
školit obyvatele v obcích do 2 tisíc obyvatel 
v regionech Svitavsko, Bruntálsko, Šumper-
sko a Olomoucko v základních dovednostech, 
které jsou nezbytné pro běžný život, a které 
současně zvyšují uplatnitelnost a konkurence-
schopnost těchto obyvatel na trhu práce. 
Projekt je zaměřen na místní obyvatele, kte-
ří ukončili určitý stupeň vzdělání a vstou-
pili, popřípadě vstupují na trh práce. Jedná 
se o ekonomicky aktivní obyvatelstvo (tj. za-
městnaní a nezaměstnaní).
Vzdělávání budou probíhat v těchto pěti 
okruzích:
1. Neznalost zákona neomlouvá aneb je zapo-

třebí znát svá práva a povinnosti!
2. Finance pod kontrolou aneb jak na dluhy, 

úvěry a exekuce!
3. Počítač a internet nám ušetří čas a peníze!
4. Podnikání není věda
5. Náš zákazník, náš pán? Jak na nekalé prak-

tiky obchodníků!
Lektory jednotlivých, výše uvedených kurzů, 
budou jak středoškolští pedagogové odbor-
ných předmětů, tak i studenti 4. ročníků part-
nerských škol.  
Každý vzdělávací program bude v rozsahu 9 
vyučovacích hodin (3 x 3). Minimální veli-

Radkov soutěžilo se na dva požární útoky a cel-
kové časy se sčítaly.Soutěže se zúčastnilo 10 
družstev a  i přesto,že nás trošku pozlobil náš 
stroj získali krásné 2. místo .
Červenec - 5.7. se konaly závody v obci Gruna 
s ps-12 kde ve velmi silné konkurenci 10 
družstev mužů kde se soutěžilo na dva požární 
útoky.I když sobotní počasí střídalo slunce 

a déšť a v okamžiku kdy měli 
naši muži nastoupit na start 
začal velmi vydatný déšť naši 
muži se ničeho nezalekli a dali 
se do boje.Po prvním kole 
obsadili krásné 3. místo. Při 
sledování dalších soutěžících 
jsme zahodili veškeré šance 
na postup. Ale druhé kolo 
o všem rozhodlo počasí nám 
přálo a předvedli jsme výborný 
výkon. Ze závodů z Gruny 
jsme dovezli 3.místo.
- 26.7. se v obci Hartinkov ko-
naly závody s ps-8. Soutěžilo 
se na 2. požární útoky kde 
sání se provádělo z přírodního 

zdroje soutěže se zúčastnilo 7. družstev mužů 
a 4. družstva žen. Do konečného výsledku se 
započítával lepší čas a my s časem 49:17 obsa-
dili krásné 2. místo.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
soutěží za svůj volný čas věnovaný požárnímu 
sportu.
V měsíci srpnu nás čeká opět spousta závo-
dů,o kterých vás budeme informovat.

Za SDH CHORNICE Pohanka František

kost jedné skupiny je 8 účastníků. Vzdělá-
vání bude probíhat v odpoledních hodinách 
nebo o víkendu, podle zájmů účastníků. 
Všechny výše uvedené kurzy jsou zdarma 
a v případě dostatečného zájmu proběhne 
v kulturním domě v Chornicích. Vzdělávací 
kurzy budou zahájeny v průběhu září 2014 
a budou probíhat do konce června 2015. 
Veškeré dotazy směřujte na níže uvedenou 
kontaktní osobu.
Kontakt:
ARS rozvojová agentura, s.r.o., Jan Navrátil
Krapkova 7, 779 00 Olomouc
775 778 858, info@arsra.cz

Elektronická aukce na 
elektřinu a zemní plyn

Chcete snížit náklady na dodávku elektrické 
energie a zemního plynu pro Vaši domácnost? 
Připojte se k domácnostem mnoha dalších měst 
a obcí a prostřednictvím elektronické aukce vy-
berte nejlevnějšího dodavatele těchto služeb. 
Čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší 
cena se vysoutěží. Pro domácnosti, podnikatele 
i veřejný sektor je služba zcela zdarma. Pořa-
datelské firmě hradí odměnu vítězný dodavatel. 
Chcete-li se do e-aukce zapojit, přijďte na infor-
mativní schůzku do Kulturního domu v Chor-
nicích, která se bude konat se zástupci společ-
nosti eCENTRE, a.s. ve středu 20. srpna v 17 
hodin, nebo ve středu 27. srpna 2014 v 17 
hodin. Následně bude probíhat sběr podkla-
dů pro vstup do aukce. Přineste s sebou kopii 
smlouvy s Vašim stávajícím dodavatelem (včetně 
všech dodatků a obchodních podmínek), kopii 
ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie 
či zemního plynu a občanský průkaz.
Rozhodnete-li se přihlásit do e-aukce, podepí-
šete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je 
bezúplatná a definuje práva a povinnosti smluv-
ních stran. 

SRAZ OSMIČKÁŘŮ
Sbor dobrovolných hasičů Chornice, pořádá 
tradiční závody hasičských družstev v po-
žárním útoku, za použití historických mo-
torových stříkaček PS 8. Akce se uskuteční 
v sobotu 6. září od 14,00 hodin v areálu u fot-
balového hřiště. Připraveno bude bohaté ob-
čerstvení – opékané makrely, maso z udírny, 
točené pivo…
Pro děti vytvoří hasiči kopec hasící pěny. 
Všichni jsou srdečně zváni.
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Fotoohlédnutí – Pytlácká noc 2014

Myslivecké sdružení Jezevec Chornice děkuje touto cestou všem, kteří se sponzorsky, nebo pořadatel-
sky, podíleli na zdárném průběhu 20. ročníku této akce.

Zpráva o televizním natáčení pořadu Šikulové

Vážení rodiče, přátelé a příznivci školy, 

Dlouho očekávaný den D pro chornické školáky 
už nastal. Ve čtvrtek, 19. června, se před devá-
tou hodinou ráno objevila před budovou 1. 
stupně ZŠ Chornice auta s logem České televize 
Ostrava. Děti už byly také pořádně netrpělivé 
a také trochu napnuté, jak bude jejich den 
probíhat.
Překvapením už bylo to, kolik lidí z filmové-
ho štábu přijelo. Najednou chodby naší školy 
zaplnilo deset pracovníků, včetně moderátorů 
pořadu Šikulové, Jany Zajacové a Ivo Mar-
táka. Děti se s nimi rychle seznámily a zjist-
ily, že jsou to velmi příjemní a zábavní lidé. 
Počáteční ostych opadl a mohlo se začít s vlast-

opět je za námi období, kdy žáci i rodiče netrpělivě 
očekávali poslední zvonění, které otevřelo dveře létu, 
odpočinku a prázdninovému lenošení.  Pro vedení 
školy a pedagogický sbor je to však období bilancová-
ní a hodnocení uplynulého školního roku, a přípravy 
toho následujícího.
Deset měsíců není v lidském životě příliš dlouhá 
doba, ale posuďte sami, co všechno se může během 
této doby stát ve škole. Kolik akcí se za tu dobu usku-
tečnilo, z jakých úspěchů se žáci se svými učiteli ra-
dovali, co nového se školáci dozvěděli, a kam všude 
se podívali.
Těžištěm práce pedagogů je výchova a výuka dětí 
a mládeže. To je ale jenom část naší činnosti. Ještě 
dlouho po tom, kdy zvonění ohlásí konec poslední 
hodiny, se věnujeme svým žáčkům. Připravujeme pro 
ně množství různých aktivit, kterými se snažíme při-
spět k všestrannému rozvoji dětí, motivovat je ke stále 
lepším výkonům, vzbudit a trvale v nich udržet zájem 
o nejrůznější druhy lidské činnosti, podporovat v nich 
zdravou soutěživost, posilovat jejich sebevědomí, vště-
povat jim vědomosti, a podchytit a rozvíjet jejich indi-
viduální zájmy. Proto organizujeme množství různých 
sportovních, vědomostních a kulturních akcí. 
Z bohaté nabídky sportovních aktivit chornické školy 
jsou pravděpodobně nejpopulárnější lyžařský výcvik 
pro žáky I. a II. stupně, a plavecký výcvik žáků I. stup-
ně. Nedílnou součásti sportování jsou i školní bran-
né dny, turistické výlety do nejbližšího okolí, a zimní 
bruslení. Velmi oblíbené jsou sportovní hry a soutěže, 
v nichž naši žáci dosahují výborných výsledků.
Z oblastního kola švihadlového čtyřboje si naši mladí 
sportovci přivezli tři diplomy za první místa a jeden 
za místo čtvrté. V gymnastickém čtyřboji vybojovali 
opět tři první místa, a obsadili i druhé a třetí místo. 
Družstvo děvčat se umístilo na krásném třetím místě 
v oblastní soutěži ve vybíjené. Velký zájem vzbuzuje 
i malá kopaná. Naši starší chlapci obsadili v halové 
kopané třetí místo. Z přespolního běhu v Jevíčku si 
odnesli zlato, z Poháru rozhlasu bronz.
Vedle sportovních soutěží se děti rády účastní soutěží 
vědomostních. Starší žákyně si poměřovaly vědomos-
ti v oblastním kole přírodovědné soutěže v Morav-
ské Třebové. V soutěži Poznávání živočichů obsadily 
první tři místa, v okresním kole čestné čtvrté místo. 
Neméně úspěšně si vedly i v Poznávání rostlin. Za 
své výkony byly odměněny prvním až čtvrtým mís-
tem, v okresním kole pak dosáhly místa druhého až 
pátého.
Lidová moudrost praví „těžko na cvičišti, lehko na 
bojišti“. Naším bojištěm byly soutěže, cvičištěm pak 
pečlivá příprava a hodiny strávené ve školní knihovně, 
která je vybavena bohatým knižním fondem, slovníky, 
encyklopediemi, mapami, ale i monografiemi význač-
ných osobností. Tady se žáci připravovali nejen na 
soutěže, ale i na školní výuku, referáty, a písemky. 
Aby toho nebylo málo, pořádala naše škola pro žáky 
besedy a bohaté kulturní akce. Letos k nám zavítala 

ním natáčením.
Děti si připravily vlastní výrobek, který před ka-
merami předvedly a ukázaly svoji zručnost.
Při bližším seznamování také naši žáci filmařům 
zatancovali za doprovodu hudby a celková at-
mosféra se tak ještě více uvolnila a zpříjemnila.
Po dvou výrobcích, vytvořených v interiéru 
školy, se všichni přesunuli na venkovní posezení 
za školním dvorem. Tam se zase odlévaly svíčky 
z vosku do pískové formy. Něž vosk zatuhnul, 
potěšili všichni své žaludky chutným obědem.
Na závěr si děti vyzkoušely pokus, při kterém si 
ověřily fyzikální zákonitosti.
Nyní už ale nezbývalo, než se s milými 

oblíbená skupina historického šermu Pernštejni,  kte-
rá vtipnou a tak trochu akční formou předvedla, jak 
se žilo v období třicetileté války. Pod širým nebem 
na školním pozemku předváděli své letové dovednos-
ti dravci našich luhů a hájů. Pan Jiří Kolbaba a pan 
Kocúrek seznámili děti se svým putováním po Africe, 
a také napříč Spojenými státy.
S představením „Divadlo nekouše“ přijelo z Hradce 
Králové Divadélko pro školy, se svým hudebním vy-
stoupením nás navštívili manželé Kocúrkovi. Vedle 
divadla a koncertu se naši nejmenší žáci účastnili vý-
stavky výtvarných prací Krása podzimu, odkud si při-
vezli ocenění za druhé a třetí místo.
Během školního roku jsme navštívili akce věnova-
né Dni Země, ochraně přírody a dalším ekologickým 
aktivitám. Svůj vztah k životnímu prostředí dokazují 
naši žáci takřka každodenně péči o životní prostředí 
v okolí školy. Letos jsme v rámci environmentální vý-
chovy uspořádali několik školních projektových dnů. 
Zajímavou exkurzi jsme připravili pro žáky II. stupně 
- naši svěřenci navštívili přečerpávací vodní elektrár-
nu Dlouhé Stráně a renesanční zámek Velké Losiny.
V závěru roku jsme vyjeli za poznáním a poučením 
na různá místa naší vlasti. Mladší žáci se společně 
vypravili do města Brna. Nevšední zábavu a podíva-
nou jim přípravila Bongo hala se spoustou rozličných 

atrakcí, projížďka parníkem po brněnské přehradě, 
a Hrad Veveří s pohádkovými postavami ze seriálu 
Arabela. Starší žáci obdivovali architekturu středo-
českého města Kutná Hora, a s údivem si prohlíželi 
bizarní výzdobu Kostnice. Nejdál se podívali sedmáci 
a osmáci, když se seznamovali s architekturou Praž-
ského hradu, s Karlovým mostem, a někteří z nich 
úplně poprvé stanuli před Staroměstským orlojem. 
Za účelem zvyšování kvality výchovy a výuky jsou na 
vedení školy a jednotlivé pedagogy kladeny stále vyšší 
nároky. Proto jsme i my, kantoři, absolvovali během 
roku několik odborných kurzů zaměřených na mo-
derní vyučovací metody. V závěru letošního školní-
ho roku proběhla v naší škole hloubková školní in-
spekce. Výborné ohodnocení samotného vedení školy 
i jednotlivých učitelů Českou školní inspekcí bylo tou 
nejlepší odměnou za naši svědomitou pedagogickou 
práci, a příjemnou tečkou za koncem školního roku. 
Milí spoluobčané, věříme, že jsme Vám poskytli struč-
ný přehled všeho, co se na naší škole událo v průbě-
hu školního roku 2013/2014. Rádi bychom poděkova-
li vedení obce Chornic a všem, kteří nám v průběhu 
celého roku pomáhali v naší práci. Chtěli bychom 
také poděkovat všem žákům devátého ročníku, kteří 
se kromě pilného studia podíleli i na vlastním životě 
školy. Přejeme jim krásné prázdniny a šťastný vstup 
do nové životní etapy.

Mgr. Zdenka Vašíčková

společníky z televize rozloučit. Děti se s každým 
pracovníkem „ od filmu“ vyfotily na památku 
a pak ještě všichni čekali u oken, aby mohli 
svým „Šikulům“ zamávat  na cestu domů do 
Ostravy.
Celý tento den byl pro všechny velmi zajímavou 
zkušeností. Zvláště teď, když už víme, že pořad, 
který v televizi trvá jen třicet minut, znamená 
mnoho úsilí a práce spousty lidí.
Jistě vzpomínka na toto natáčení zůstane 
dlouho v paměti našich dětí. Jak se jim vše 
povedlo budeme moci shlédnout začátkem září 
na ČT – déčko.

Milena Truhlářová
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Obec Jaroměřice

Výlet pro Všudybyly a Všechnoznaly na Sv. Kopeček a ZOO
Sliby se mají plnit nejen o Vánocích...
Jeden z daných slibů jsme si vzájemně splnili 
výletem 24.června 2014 v závěru školního roku.
V září 2013 při vyhodnocení prázdninové sou-
těže navštívil děti v knihovně “předseda vlády 
s první dámou Hanácké republiky” ze svého 
sídla na Sv. Kopečku u Olomouce - pan Jan 
Řehák. Malý soutěžící Dominik Klvač s ním na-
vázal při prázdninovém cestování kontakt  a na 
pozvání knihovnice přijel tehdy do Jaroměřic. 
Děti byly zahrnuti dárky a navíc přijaly pozvá-
ní k návštěvě.
V úterý 24.června 2014 se slíbený zájezd usku-
tečnil. Plný autobus dětí a několik dospělých 
bylo hned po ránu vřele přijato panem Řehá-
kem na Sv. Kopečku.
Dokonale všechny seznámil se zajímavou his-
torií krásného místa, pan farář propůjčil  slav-
nostně klíče k vyhlídkové věži. Trochu s obava-
mi všichni společně výstup zvládli a obdivovali 
rozlehlou rovinatou hanáckou krajinu. Baziliku 
Minor tiše prošli s náležitou úctou k významné 
církevní památce.
Pan Řehák se svými kolegyněmi rozdal dětem 

Rubrika Sboru pro 
občanské záležitosti pro 

měsíc srpen
V tomto letním měsíci 
své významné narozeniny 
oslaví:
Beranová Květoslava
Červinek Jaroslav
Krausová Ludmila
Vymětalová Marie
Všem jmenovaným přejeme slavnostní i všed-
ní dny, prožívané v klidu, v pohodě a přede-
vším ve zdraví.

Jaroměřické spoluobčany opustili:
paní Anežka Václavková
pan Karel Vystavěl, nejstarší občan, 
dlouholetý ředitel Základní devitileté ško-
ly v Jaroměřicích (1958–1978)
Pozůstalým příbuzným vyslovuvujeme 
upřímnou soustrast.

upomínku na milé setkání a doprovodil nás do 
zologické zahrady. Za zvířátky se děti velice tě-
šily.
Uprostřed areálu je vybudováno lanové cent-
rum. Děti neodolaly lákavé atrakci a po doho-
dě s vychovatelkami a doprovodem dospělých 
jim bylo umožněno ověřit si šikovnost a odva-
hu. Vzhledem k tomuto rozhodnutí byla zruše-
na ještě plánovaná návštěva vojenské pevnosti 
Fort
v Radíkově. “Horolezcům” to nakonec vůbec 
nevadilo, protože i tak neradi Lanáčka opou-
štěly.
Už poněkud ve spěchu prošly zbytek rozlehlé 
zahrady. Ta zvířata, které nestihly zhlédnout, 
uvidí zajisté při některé z příštích návštěv; 
vždyť Olomouc není tak daleko.
Poděkování vyslovujeme Hanácké republice, 
zvl. panu Řehákovi, za srdečné přijetí a věříme, 
že se shledáme v Jaroměřicích třeba při pro-
cházce historií 6.8. nebo při nočním putování 
“Oživlými pověstmi Jaroměřic” 22.8.2014, kde 
se setká jistě i s mnohými Všudybyly a Všech-
noznaly.

www.jaromerice.cz

Beseda o studijním pobytu ve Finsku
V návaznosti na podzimní besedu s finskou stu-
dentkou Millou a jaroměřickou Renatou Šta-
ffovou, účastnicemi výměnného projektu mo-
ravskotřebovského Gymnázia, byla uskutečněna 
25.6.2014 v knihovně „hodnotící beseda“ po Re-
natčině návratu.
Krátké střípky z Renatčina povídání:
„3 měsíce jsem pobývala na studijním pobytu ve 
Finsku. Myslím, že to pro mne byla velmi zají-
mavá zkušenost. Tři měsíce odloučení od svého 
všedního života s kamarády a s rodinou. Poznala 
jsem jinou kulturu, odlišné zvyky, tradice a svát-
ky a hlavně jsem se více osamostatnila. 
Byla jsem členkou „pěstounské rodiny“, která 
měla dohromady 6 dětí. Skoro každý den jsem 
navštěvovala saunu, která je součástí každého 
finského obydlí. Ochutnala jsem finské specia-
lity jako mammi, sobí maso, viily, piima…. Ka-
ždodenně jsem vypila skoro litr mléka, které je 
pro Finy základ jídelníčku. Má hostitelská rodi-
na pro mne připravila skvělé výlety, jako napří-
klad týdenní pobyt v Laponsku, kde jsme celý 
den běžkovali nebo o Velikonocích výlet lodí do 
Stockholmu. 
Ve škole mi chvilku trvalo, než jsem se pořádně 
zorientovala, protože Kaurian lukio je trošku vět-

ší škola, než kterou navštěvuji v Moravské Třebo-
vé. Naštěstí Finové jsou ochotný národ, a pokud 
jsem potřebovala s něčím pomoci, pokaždé se 
někdo našel a poradil mi. Také školní systém je 
odlišný od našeho vyučovacího systému. Střední 
škola ve Finsku spíše připomíná testweaky a vo-
litelností předmětů naše vysoké školy. Nemohu 
říci, který systém je lepší, ale osobně si myslím, 
že mně vyhovuje více ten náš, ale možná je to 
tím, že už jsem na  něj navyklá.
Finsko je opravdu kouzelná země. Lidé jsou milí 
a laskaví, občas trošku stydliví. Tohoto výměnné-
ho pobytu opravdu nelituji, a jsem moc ráda, že 
jsem tam mohla tři měsíce pobývat.“
Děkujeme cílevědomé studentce za přehledné 
a milé povídání a přejeme jí do dalšího studia 
hodně úspěchů.

Rozkvetlá knihovna
V pátek 11. července 2014 na výtvarné dílně 
s paní Marií Bednářovou knihovna doslova roz-
kvetla.
Zájem o výrobu ozdob z organzy projevilo mno-
ho dětí i dospělých. Lektorka, jako vždy byla 
dokonale připravená a nic ji nezaskočilo. Množ-
ství různobarevných odstínů organzy, korálek 
a pomůcek umožnilo vytvoření velmi vkus-
ných rozmanitých ozdob do vlasů či doplňků 
na oděv.
Všestranné nadšení zpříjemnilo nepromarněné 
prázdninové odpoledne.  

Vážení občané,
v poslední době se autobusová zastávka v cen-
tru obce změnila v „klubovnu“, v níž někteří 
mladí lidé tráví svůj volný čas. Neuvědomují si 
ale, že na veřejných prostranstvích (a tím au-
tobusová zastávka skutečně je), máme ze záko-
na povinnost dodržovat některá omezení – ze-
jména zákaz kouření a požívání alkoholických 
nápojů. Protože se domluvy míjely účinkem, 
rozhodlo se zastupitelstvo obce využít služeb 
bezpečnostní agentury ARAGON Security a její 
spolupráce s Policií ČR. Od 11. července vyko-
nává agentura v obci hlídkovou činnost a dohlí-
ží na dodržování zákonů týkajících se veřejného 
pořádku. Zároveň s touto službou zastupitel-
stvo obce uvedlo v platnost Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2014, kterou se zakazuje požívání 
alkoholických nápojů na vybraných veřejných 
prostranstvích. Úplné znění vyhlášky naleznete 
na úřední desce nebo na webových stránkách 
obce.

Mgr. Iveta Glocová, místostarostka

Zahájení léta na Dvoustovce
Již tradičně SPOZ a Obecní knihovna zve hos-
ty na začátek července k odpolednímu posezení 
s hudbou a módní přehlídkou.
Na neděli 6.července 2014 byly pozvány součas-
ně dvě výtvarnice. 
Paní Jana Francová ze Slatinic nainstalovala ve 
výstavní síni Centra života a podnikání letně la-
děné obrazy, malované na hedvábí a jiné pro-
dejné dárkové výrobky, zhotovené různými vý-
tvarnými technikami. Pro zpestření nedělního 
odpoledne ochotně připravila v rámci vernisáže 
výstavy výtvarnou dílničku pro děti, s níž byly 
ratolesti a zvl. maminky velmi spokojené, neboť 
se mohly v klidu soustředit na módní přehlídku.
Tu připravila druhá pozvaná výtvarnice Ivana 
Kolmačková z Brna se svou kolegyní. Oblékly 
vesměs jaroměřické malé i dospělé modelky do 
mnoha líbivých modelů. Všední, sváteční, ma-
teřská i dětská móda sklidila obdiv a potlesk 
vyhřívajícího se početného publika. Kadeřnic-
ké a vizážistické služby poskytly nezištně paní 
Lenka Navrátilová, Ludmila Mackerlová a sama 
modistka. Předvádějící strávily s módou celou 
neděli a výsledně na „molu“ jejich obavy vidět  
nebyly.
Vystoupení žákyň tanečního oboru ZUŠ Jevíč-
ko – Natálky Zikmundové a Terezy Hrouzkové -
vhodně doplnilo kulturní zážitek z celého od-
poledne.
Hudební vstupy k poslechu zajistila část známé 
skupiny SLZA. Protože bylo dostatečné teplo, 
přišly vhod míchané nápoje Prima Ristorante. 
Langoše, připravené členkami SPOZ, chutnaly 
jako vždy velmi dobře.
Poděkování všem, kteří se na uskutečnění pří-
jemného odpoledne podíleli.
Módní přehlídka tedy již proběhla, již dnes je 
předběžně dohodnuto, že příští rok snad uvidí-
me i módu pro plnoštíhlé a dokonce i nevěsty! 
Prodejní výstavu můžete shlédnout až do konce 
prázdnin při návštěvě knihovny.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc srpen 2014
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti do 
15ti let 
„VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ Registrace od 
27.6.2014, ukončení soutěže 31.8.2014
Podmínky soutěže:
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem 
návštěvy kulturní památky,  různého navštíveného  
místa –informační centrum, OÚ,  kulturního 
představení, kina, divadla, koncertu, knihovny - 
i jaroměřické, aj.(1 záznam ve vlastním deníčku-
1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10ti 
otázkami z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninové-
ho výrobku, obrázku ( max. 10 bodů )
4. Záznam o přečtené knize ( 10 bodů) , čtenářská 
soutěž „Lovci perel“ POKRAČUJE
7.7. - 29.8. v době provozu knihovny, VS
Výstava volné tvorby výtvarnice Jany Francové, 
výstava zpřístupněna 
PO,ST  9-11, 13-16;  PÁ  13-18 hodin, jinak po do-
hodě s knihovnicí 776 552 246
Vstupné dobrovolné
28.7. - 1.8., VS, 1. termín, 4.8. - 8.8. VS, 2. ter-
mín
LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. 
Ivou Vanžurovou 
Zájemci, i začátečníci se mohou přihlásit v knihov-
ně
6.8. středa, 16.30 hodin, začátek u zámku 
Procházka Jaroměřicemi s historikem Mgr. Mi-
chalem Schusterem po památkách obce
Součást dne Svátku Proměnění Páně,v 18.00 h na 
Kalvárii Mše u oltáře Milostivého Salvátora
18.30 h Setkání s PhDr. Vl. Smékalem, emeritním 
prfesorem psychologie na téma:
„Je víra v Boha pouhou berličkou?“ Areál Kalvárie 
– Nádvoří národů“
9.-10.8. sobota-neděle
Dvoudenní zájezd za památkami UNESCO, ten-
tokrát do Českého Krumlova, Holašovic
a na Zelenou Horu s návštěvou Jindřichova Hrad-

11. výsledek výběrového řízení na  nájemce obec-
ního bytu na č.p. 200 – paní Dana Vyklická

12. částku 590 tisíc korun na opravu a údržbu 
zámku

13. záměr prodeje parcely 280/26 o výměře 1 477 
m2 a p.č. 280/65 o výměře 100 m2

14. prodej parcely 507/38 o výměře 95 m2 a par-
cely 507/37 o výměře 119 m2 panu Ivo Ma-
šinovi, kupní cena stanovena 9 630 Kč dle 
zápisu

15. zapůjčení vozidla FURGON včetně řidiče 
a úhrady pohonných hmot Krajskému sdruže-
ní hasičů Pardubického kraje dle zápisu

16. místo konání svatebních obřadů dle zápisu
17. nákup benzinových nůžek na údržbu veřejné 

zeleně
Zastupitelstvo obce zamítá:
18. žádost pana Miroslava Hlouška o snížení pro-

dejní ceny pozemku 507/31
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
19. návrh Smlouvy o smlouvě budoucí s MUDr. 

Ludmilou Prchalovou na  koupi nemovitosti 
č.p. 118 a přináležejících pozemků 

20. zprávu komise pro otevírání obálek a hodnoce-
ní nabídek na akci „Oprava místní komunika-
ce v Jaroměřicích 

21. žádost pana Radka Beneše, Absolonova 93, 
Brno o koupi pozemku p.č. 280/26

22. informace Olomouckého kraje o jednáních ve 
věci zkvalitnění mezikrajské vlakové dopravy 
na Moravskotřebovsku a Konicku 

23. bez výhrad návrh na změnu jízdního řádu lin-
ky 680873

24. žádost vedení ČSAD Ústí nad Orlicí, provozov-
na Jevíčko o řešení problematické situace na 
autobusové zastávce Jaroměřice, restaurace

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

tele zápisu
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou 

se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

47. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 9. 7. 2014 

48. usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce 
Jaroměřice ze dne  

18. 7. 2014

Zastupitelstvo obce ukládá:
25. starostovi obce odpovědět MUDr. Ludmile 

Prchalové ve věci smlouvy o smlouvě budoucí 
dle zápisu

26. starostovi obce podepsat nájemní smlouvu 
s paní Danou Vyklickou na nájem bytových 
prostor na č.p. 200

27. starostovi obce podepsat Smlouvu o zajišťová-
ní bezpečnostních služeb s firmou ARAGON 
Security s.r.o. Brno dle zápisu

28.  starostovi obce podepsat kupní smlouvu s pa-
nem Ivo Mašínem dle zápisu

29. komisi pro životní prostředí posoudit stížnost 
obyvatel Horní Nadevsí na umístění kontej-
neru

30. stavební komisi odpovědět na žádost o umís-
tění kopané studny na pozemku p.č.258/1 
v k. ú. Jaroměřice dle zápisu

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

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

sledního zasedání 
3. hospodaření obce za leden až červen 2014
4. Rozpočtové opatření č. 5 – příjmy i výdaje se 

navyšují o 235 000 Kč
5. příkazní smlouvu s Ing. Svatoplukem Schupp-

lerem  na zajištění výkonu technického dozoru 
investora nad prováděním projektu „Staveb-
ní a dispoziční úpravy MŠ Jaroměřice“. Výše 
úplaty stanovena dohodou a činí 26 125 Kč

6. příkazní smlouvu s Ing. Svatoplukem Schupp-
lerem  na zajištění výkonu technického dozoru 
investora nad prováděním projektu „Opra-
va místní komunikace v Jaroměřicích“. Výše 
úplaty stanovena dohodou a činí 32 895 Kč

7. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou MA-
TOUŠEK CZ a.s. Čechyňská 419/14a, Brno na 
akci „Sběrný dvůr v Jaroměřicích“. Nejvyšší 
přípustná cena za provedení díla na zákla-
dě přiloženého položkového rozpočtu činí 
4 728 920,94 Kč včetně DPH

8. Smlouvu o poskytnutí mimořádného člen-
ského příspěvku Regionu Moravskotřebovska 
a Jevíčska ve výši 6 526 Kč

9. Smlouvu č. 9120045049-P uzavřenou s ČEZ 
Distribuce, a.s.  Teplická 874/8, Děčín. o pro-
deji části nemovitosti č.p. 2599 o výměře 10 
m2  určených ke stavbě „Nový Dvůr u Jevíčka 
- rekonstrukce DTS“, kupní cena stanovena na 
500 Kč/m2

10. firmu M-SILNICE a.s, Chrudim jako zhotovi-
tele stavby Oprava místní komunikace v Jaro-
měřicích

ce a noclehem ve Veselí nad Lužnicí 
s průvodcem Janem Valíčkem, cena 1 150,- Kč, zá-
loha se přijímá v knihovně do 1.8.2014
odjezdy autobusu ze stanovišť ČSAD: Biskupice 
4.50 h, Jaroměřice 5.00 h, Jevíčko 5. 10 h
předpokládaný návrat v neděli v cca 18.00 h
13.8. středa, 10.00 h, VS
PEXESOVÝ TURNAJ, oblíbená soutěž pro děti 
všech věkových kategoriií, skupina dospělých vítá-
na, drobné odměny připraveny
15.8. pátek, 18.00 hodin, VS
Aranžování květin našich zahrad a luk s ing So-
botkovou a s prodejní výstavou zahradní  
a osvětlovací keramiky Věry Coufalové
Vstupné 20,- Kč
20.8. středa, 15.00 h, VS
Výtvarná dílna s Helenou Podlezlovou „Výroba 
lucerniček“
příprava na noční putování za pověstmi Jaroměřic 
v rámci projektu „Nazapomeňte (se)vrátit“
Zavařovací sklenici s sebou, jinak vše zdarma.
22.8. pátek, 21.00 – 21.30 h, registrace dětí 
i dospělých ve výstavní síni CŽP
„OŽIVLÉ  POVĚSTI JAROMĚŘIC“ tajemné noč-
ní putování s vypravěčem Mgr. Schusterem 
po místech pověstí naší obce v rámci projektu „Na-
zapomeňte (se)vrátit“.
Putování provází EQUES TEMPUS skupina his-
torických aktivit 
Malé děti pouze v doprovodu dospělých. Zhotovené 
i jiné lampičky s sebou!
31.8. neděle, 9.00 – 18.00 hodin, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou

Připravujeme:
1.9., pondělí, 8.00 h, Základní škola
Slavnostní zahájení nového školního roku
5.9. pátek, 18.00 h, VS
Vernisáž výstavy obrazů Libuše Müllerové „Pas-
telové pohlazení“
kulturní program se skupinou „Stary železo“
5.9. - 30.9., v době provozu knihovny, ( v pouťo-
vou neděli 14.9. od 9.00-16.00h ), VS

Výstava obrazů Libuše Müllerové „Pastelové po-
hlazení“
PO,ST  9-11, 13-16;  PÁ  13-18 hodin, jinak po do-
hodě s knihovnicí 776 552 246
Vstupné dobrovolné
8.9. pondělí, 16.00 h, VS
Cvičíme s dětmi, zahajovací hodina cvičení Mgr. 
Jany Kamené s malými dětmi v doprovodu dospě-
lých, pokud bude zájem, bude cvičení pokračovat 
vždy v pondělí v 16.00 h.
9.9.úterý, 13.00 h VS
Vyhodnocení prázdninové soutěže „Všudybyl 
a Všechnoznal“
8.9. - 1.10., VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH
Knihy, které doma přebývají nabídněte knihovně, 
jiným zájemcům, nebo posléze do humanitární 
sbírky. Manipulační poplatek při koupi od 1,- do 
5,-ti Kč.
14.9. neděle
Podzimní pouť v Jaroměřicíc
25. ŘÍJNA, sobota, přihlášky se zálohou do 
24.ZÁŘÍ 2014 !!!
Zájezd do PRAHY na muzikál „Hello, Dolly“ 
s Ivanou Chýlkovou v hl.roli
dopoledne návštěva Hradčan a Malé Strany s prů-
vodcem Janem Valíčkem, v 15.00 h zač. představení 
v divadle Studio DVA na Václ. náměstí, předpoklá-
daná cena 700,- včetně vstupenky, jízdného a prů-
vodcovské služby
Stálý týdenní rozpis: 
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Ha-
nouskovou, v ordinaci CŽP
Pondělky   od 16.00ti hodin, objednání přímo v or-
dinaci nebo tel.: 724 288 524 
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin ( do 8.8. se ne-
cvičí)
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
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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.

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 měs-
ta 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 zpravoda-
ji 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.

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  


