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Novoroční přípitek

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
Společné prohlášení Pardubického kraje, zástupců samospráv Moravské Třebové, 

Jevíčka, představitelů škol a Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska
(Moravská Třebová/Jevíčko 21. ledna 2014)

Účastníci jednání jsou si vědomi závažnosti 
situace způsobené poklesem počtu žáků ve 
středních školách v regionu a nepříznivým 
demografickým vývojem. Deklarují společný 
zájem na hledání společného východiska. Zá-
roveň ujišťují, že řešení bude garantovat do-
končení studia všem stávajícím žákům v jejich 
oboru v obou městech.
Cílem všech zúčastněných subjektům je za-
chování poskytování všeobecného středoškol-
ského vzdělávání v obou městech.
Zástupci samospráv, regionu i škol se shodli 
na ustavení společné pracovní skupiny, která  
má za úkol připravit varianty řešení pro za-
jištění výuky ve střednědobém horizontu mi-

nimálně pěti let. Tato opatření, se zohled-
něním provozních nákladů a zajištění výuky 
plně aprobovanými učiteli, předloží zřizovateli 
a představitelům Regionu Moravskotřebovska 
a Jevíčska do 31. srpna 2014. Konkrétní úkoly 

pracovní skupiny budou po vzájemné konzul-
taci upřesněny do 31. ledna 2014.
Společná pracovní skupina bude osmičlenná 

a bude složena dle následujícího klíče. Dva 
zástupci za Gymnázium Jevíčko, dva zástupci 
Gymnázia Moravská Třebová, dva zástupci za 
zřizovatele – Pardubický kraj a dva zástupci 
za region.
Pro školní rok 2014/2015 bude nabízena vý-
uka ve stávajících akreditovaných oborech 
a bez jakýchkoliv změn. Pracovní skupinou 
bude připraveno společné vyhodnocení při-
jímacího řízení a jeho případné ekonomické 
a organizační dopady do fungování obou gym-
názií.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Miloš Izák, starosta města Moravská Třebová, 
předseda Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Roman Müller, starosta města Jevíčko
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Návrhy nových výsadeb před hřbitovem

Poděkování žákům ZŠ Jevíčko za sběr odpadu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 

Informace o možnosti zapojení do systému 
nakládání s komunálním odpadem pro podnikatele

Komise životního prostředí na svém prosincovém 
jednání diskutovala problematiku stromů před 
hřbitovem. Vitalitě lip a javoru v této lokalitě 
se komise věnuje opako-
vaně. Jejich stav mapuje 
znalecký posudek Ing. Ja-
níkové z roku 2012, kte-
rý doporučil šest z osmi 
vzrostlých stromů odstra-
nit z důvodů zdravotních 
a provozní bezpečnosti. 
Situace byla dále posuzo-
vána odborníky z oblasti 
ošetřování dřevin stromo-
lezeckou metodou, aby se vyhodnotila možnost 
řešit problematický stav ořezem s celkovým od-
lehčením koruny a použitím bezpečnostní vazby. 
Tato varianta se podle přítomných jeví jako dlou-
hodobě neperspektivní. Již v minulých letech 
byly provedeny několikrát bezpečnostní ořezy 
proschlých větví, zabezpečení korun vazbou. Byl 
proveden také průzkum korun z vysokozdvižné 
plošiny, při kterém bylo zjištěno, že koster-
ní větve jsou plné dutin a kmeny napadené 
houbou, která je pravděpodobně přítomná 
také v kořenovém systému. Vzhledem k neu-
spokojivému a neperspektivnímu stavu stro-
mů doporučila komise nechat odborně zpra-
covat dva návrhy koncepčního řešení plochy 
při variantě vykácení stávajících stromů včet-
ně řešení napojení cesty ke kapličce a osaze-
ní laviček a dále doporučila seznámit s aktu-

álním stavem zastupitelstvo města. V podstatě 
se jedná o dvě možnosti - zachovat koncept lini-
ové výsadby nebo kombinovat liniovou výsadbu 

s parkovou. S ohledem na 
stáří stávajících stromů by 
bylo vhodné použít k ná-
sledné výsadbě vzrostlej-
ší sazenice, jak tomu bylo 
například v případě Palac-
kého náměstí u sochy sv. 
Jana Nepomuckého. Zda 
opravdu zvolit toto „ra-
zantní“ řešení a v jakém 
horizontu je na další dis-

kuzi, obdobně jako konkrétní rozmístění nových 
stromů, nicméně stále se zhoršující stav stromů 
a s tím související bezpečnost místa nás nutí 
o tom vážně přemýšlet. Současně mohou občané 
vyjádřit své názory a náměty odeslat na e-mailo-
vé adresy: mistostarosta@jevicko.cz, jelinek@je-
vicko.cz. Budeme se jimi rádi zabývat.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Děkujeme žákům Základní školy Jevíčko, kteří pod 
vedením pana učitele Ondřeje Bažanta 11. 1. 2014 
provedli sběr odpadu kolem „autostrády“. Žákům 

se v sobotu podařilo sesbírat 2 multikáry pohoze-
ných odpadků, za což jim patří naše uznání.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 
2013 a pokyny k vyplnění přehledu o příjmech 
a výdajích OSVČ za rok 2013 je možné si vy-
zvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně. 
Formuláře je možné si stáhnout z internetu:
www.cssz.cz à OSVČ à Tiskopisy, formuláře
nebo zadat přímo odkaz http://www.cssz.cz/cz/
tiskopisy/osvc.htm
Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je možné si vy-
zvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také pří-

mo na Finančním úřadu pro Pardubický kraj, 
Územní pracoviště v Moravské Třebové nebo je 
stáhnout z internetu:
www.financnisprava.cz à Daňové tiskopi-
sy (Databáze aktuálních daňových tiskopisů, 
Vstup do sekce) nebo www.mfcr.cz a do vyhle-
dávače vpravo nahoře zadat à Daňové tiskopi-
sy à první odkaz nahoře à Vzory všech ak-
tuálních daňových tiskopisů – ROK 2014, nebo 
zadat přímo odkaz http://www.financnisprava.
cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-
-danovych-tiskopisu

Původci odpadu z obchodní podnikatelské čin-
nosti podobnému komunálnímu odpadu (tj. 
papírových, lepenkových a plastových obalů 
vznikajících při prodeji zboží) se mohou for-
mou smlouvy zapojit do systému nakládání 
s komunálním odpadem. Smlouva se sjedná-
vá s roční platností za úplatu ve výši 1000 Kč 
a opravňuje podnikatelský subjekt odevzdat 

takto vytříděné a odpady přímo na sběrném 
dvoře v Jevíčku, přičemž jejich velikost musí 
být upravena tak, aby se co nejvíce zmenšil 
jejich objem (např. v plastových pytlích, svá-
zané do balíku). Bližší informace na sekre-
tariátu MěÚ Jevíčko u sl. Petry Minaříkové, 
461 327 810, 731 655 438.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

MUDr. Jana Nádeníčková
Od 1. 1. 2014 budou veškeré aktuální informace 
uvedeny na stránkách: mudr-jana-nadenickova.
modernilekar.cz.

MUDr. Jiří Hájek
Změna ordinačních hodin od 1. 2. 2014:
Pondělí
08:00 - 12:00 ambulance Svitavy
13:00 - 15:00 prevence Svitavy
Úterý
07:00 - 08:00 odběr biolog. materiálu Jevíčko
08:00 - 11:00 ambulance Jevíčko
13:00 - 16:00 ambulance Svitavy
16:00 - 18:00 objednaní pacienti Svitavy
Středa
07:00 - 08:00 odběr biolog. materiálu Svitavy
08:00 - 12:00 ambulance Svitavy
13:00 - 15:00 prevence Svitavy
Čtvrtek
08:00 - 11:00 poradna Svitavy
13:00 - 16:00 ambulance Jevíčko
Pátek
08:00 - 12:00 ambulance Svitavy

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 17.–21. 2. 2014

Zástup akutní stavy MUDr. Trčková a MUDr. Kří-
žová. Od 1. 1. 2014 neordinuje každý 1. pátek 
v měsíci. 

MUDr. Ivana Křížová
Od 1. 1. 2014 neordinuje každý 2. pátek v měsíci. 

MUDr. Jana Trčková
NEORDINUJE – DOVOLENÁ 10.–14. 2. 2014
Od 1. 1. 2014 neordinuje každý 3. pátek v měsíci. 

MUDr. Alena Blahová – interna
NOVÁ ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA:
 Provozní doba Ordinační doba
Pondělí–Středa 6:30–15:30 7:30–15:00
Čtvrtek 6:30–13:30 7:30–13:30
Pátek 6:30–12:30 7:30–12:30
Odběry krve provádí sestra v úterý, ve středu a 
ve čtvrtek od 6:30 do 7:15 hod. podle předchozí-
ho objednání. Od 1. 2. 2014 neordinuje každý 3. 
pátek v měsíci (21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 20. 
6., 18. 7., 15. 8., 19. 9., 17. 10., 21. 11., 19. 12.). 

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ 7. 2. 2014 a 19.–21. 2. 2014.

MUDr. Tomáš Jagoš
Od 1. 1. 2014 bude ordinovat pouze v Jevíčku.
Pacienti z ordinace v Březině jsou automaticky 
převedeni – není potřeba se přeregistrovat. Na 
ošetření lze využít kterýkoli den v týdnu podle 
ordinačních hodin. Objednávání osobně nebo 
na tel.: 461 326 378. Telefonní kontakt do zubní 
ordinace bude i nadále pouze přes původní číslo 
461 326 378, číslo 722 085 262 se přestane 
používat. Aktuální informace jsou uvedeny na 
stránkách: www.zubnijevicko.cz.

MUDr. Alena Jagošová
Od 1. 1. 2014 neordinuje v pátky. Bolestivé 
případy ošetří MUDr. Tomáš Jagoš. Aktuální in-
formace jsou uvedeny na: www.zubnijevicko.cz.

MUDr. Karel Machánek
DOVOLENÁ 10.–15. 2. 2014

Akutní problémy ošetří na gynekologickém od-
dělení ve Svitavách nebo v Boskovicích.
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 Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka  
a Zastupitelstva města Jevíčka

INFORMACE  
o konání 38. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanove-
ním § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, in-
formuje o konání 38. zasedání Zastupitelstva 
města Jevíčka, svolaného místostarostou měs-
ta Mgr. Miroslavem Šafářem v souladu s § 103 
odst. 5 a § 104 odst. 1 zákona o obcích.

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

Doba konání: 
úterý 18. 02. 2014 od 16:00 h

Navržený program:
 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2) Schválení programu
 3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedá-

ní
 4) Připomínky k zápisům z rady a zastupi-

telstva

 5) Připomínky a náměty zastupitelů a ob-
čanů

 6) Zpráva komise stavební
 7) Zpráva komise životního prostředí
 8) Turistická rozhledna Kumperk
 9) Korespondence, různé
 10) Diskuse
 11) Usnesení

V Jevíčku dne 24. 1. 2014
Mgr. Miroslav Šafář v. r. 

místostarosta města Jevíčka

Usnesení ze 84. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 6. ledna 2014
1/84 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o. k výměně okna bytu č. 4 na ul. 
Třebovská 71 za částku 17.820 Kč bez DPH,
2/84 Rada schvaluje smlouvu o uzavře-
ní budoucí smlouvy mezi Městem Jevíčko 
a společností Metroprojekt Praha, a. s., I. 
P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu stav-
by č. OE-12-2002344 SOBS VB 001 Jevíčko, 
Sídliště II – vadné kabely,
3/84 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Občanskému sdružení Babybox pro 
odložené děti – STATIM, Praha ve výši 2.000 Kč,
4/84 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Oblastní charitě Moravská Třebo-
vá ve výši 5.000 Kč,

5/84 Rada pověřuje vedoucí PBH společně 
s IT provedením místního šetření za účelem 
zjištění stavu oken v bytě na ul. Třebovská 
71,
6/84 Rada schvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy k užívání nebytového prostoru 
na ul. Třebovská 71 žadateli dle zápisu do 
31. 12. 2014,
7/84 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy k užívání nebytového prostoru na 
ul. M. Mikuláše 449 žadateli dle zápisu do 
31. 12. 2014,
8/84 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Sdružení přátel Pk k vydání Vlas-
tivědných listů ve výši 2.000 Kč,
9/84 Rada schvaluje zakoupení mobilního 
skeneru pro potřeby Městského muzea Jevíč-
ko do 3.000 Kč vč. DPH, 
10/84 Rada uděluje souhlas k umístění mo-
bilní buňky v prázdné proluce mezi garážemi 
mezi pozemky p. č. 4241/18 a p. č. 4241/8 

po dobu 3 let žadateli dle zápisu za předpo-
kladu i souhlasného stanoviska OVÚP,
11/84 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru zpracováním smlouvy na pro-
nájem Synagogy pro Křesťanské společenství 
Živá voda, o. s., Houbalova 2089/7, Brno,
12/84 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kinosálu kina Astra pro Gymnázium Jevíč-
ko ve dnech 13. a 14. 3. 2014 k uskutečnění 
akce Expediční kamera,
13/84 Rada schvaluje podání žádosti 
o grant Pk na restaurování pomníku Napo-
leonských válek,
14/84 Rada pověřuje starostu a místosta-
rostu podepisováním darovacích smluv, 
smluv o reklamě, smluv o zapojení do sys-
tému nakládání s komunálním odpadem na 
území města Jevíčko  a nájemních smluv na 
pronájem bytů.
Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Již po čtrnácté se Oblastní charita Moravská Tře-
bová zapojila do Tříkrálové sbírky. V  tomto roce 
se vydalo 108 skupinek koledníků, aby s radostí 
nesli dům od domu požehnání a posvěcenou kří-
dou psali na dveře zkratku K+M+B. Tato zkratka 
v překladu znamená: Kristus ať požehná tomuto 
domu po celý rok – proto se za třetí křížek píše 
letopočet. Snaha všech byla náležitě oceněna vý-
sledkem sbírky. V celém regionu se díky štěd-
rosti dárců vykoledovalo 418 094,- Kč, což je 
o 27 223,- Kč více, než v loňském roce. Podrob-
nosti o výtěžku v jednotlivých obcích najdete na 
našem webu: www.mtrebova.charita.cz.
Na závěr koledování byly zorganizovány 2 be-
nefiční koncerty. Jeden se uskutečnil 5. 1. 
2014 v kostele Nanebevzetí P. Marie v Jevíčku. 
Na programu byla vánoční hra Vánoce U nás 
u broučků a vystoupení žáků a učitelů ZUŠ. Na 
závěr si mohli diváci zazpívat vánoční koledy.  
V Moravské Třebové v kostele Sv. Josefa se 12. 1. 
2014 uskutečnil druhý benefiční tříkrálový kon-
cert. O slavnostní atmosféru koncertu se posta-

rali – smíšený pěvecký sbor Fermáta, Klára Ja-
růšková – sólo na varhany a sólisté Lukáš Dostál 
a Lucie Pudilová. Oba koncerty byly důstojným 
zakončením tříkrálového koledování.
Výtěžek obou koncertů byl věnován k zajištění 
bezplatné dopravy koledníků z obcí MTJ regio-
nu na tříkrálové bruslení. Toto bruslení proběh-
lo 26. 1. 2013 v REHAU aréně v Mor. Třebové. 
Bruslení, kterého se zúčastnilo asi 200 kolední-
ků, mělo velký úspěch a bylo symbolickou odmě-
nou za obětavé nasazení malých i velkých králů. 
Každý koledník si na závěr odnesl malý dárek.
Náš velký dík patří Technickým službám města 
Moravská Třebová, které nám umožnily uskuteč-
nit bruslení bezplatně. Poděkování patří také p. 
Miroslavu Matochovi a ČSAD Tišnov, kteří za-
jistili autobusovou dopravu za velmi příznivou 
cenu. Děkujeme také žačce pana Vladimíra Ča-
dílka, paní Gábině Horčíkové, která nakreslila 
krásné novoroční tříkrálové poděkování.
Rádi bychom dále poděkovali také všem, kteří se 
postarali o zdárný průběh sbírky:

Zaměstnancům obou měst, Mor. Třebová, Jevíč-
ko, a všem obcím, které se aktivně zapojily do 
letošní tříkrálové sbírky, za výbornou spolupráci 
při pečetění, otevírání a počítání výnosu kasiček. 
Otci Tomáši Káňovi za poskytnutí zázemí na faře 
v Jevíčku a ve farním kostele při pořádání bene-
fičního koncertu. Bratřím Františkánům za po-
skytnutí zázemí v klášteře při sbírce i v kostele 
při koncertě. 
Poděkování také patří základním školám, skau-
tům a dalším organizacím za pomoc při propaga-
ci a zajištění dostatečného množství koledníků.
Letošní tříkrálová sbírka v našem regionu se nes-
la v duchu citátu sv. Vincenta z Pauly… “Bližní-
mu v nouzi musíme běžet na pomoc tak, jako se 
běží hasit“.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem 
na letošní Tříkrálové sbírce podíleli, koledníkům 
a všem dobrodincům, kterým není bližní v nou-
zi lhostejný. 

Oblastní charita Moravská Třebová

Úspěch Tříkrálové sbírky
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Upozornění 
na krádeže 

v zahrádkářských 
koloniích

Vážení občané, prosím věnuj-
te i v tomto období pozornost 
svým zahrádkám a chatám, a to 
zejména v zahrádkářské a cha-
tové kolonii u Sanatoria, neboť 
zde došlo k několika krádežím 
věcí a k poškození majetku. 
Zkontrolujte si proto tyto objek-
ty a v případě, že zjistíte odcize-
ní věcí, ohlaste tuto věc Policii 
ČR. Pachatelé často zcizují věci, 
které lze odevzdat ve sběrnách 
surovin. Tam se také tyto věci 
dají dohledat. Proto si svůj ma-
jetek zkontrolujte a neponechá-
vejte ho bez dozoru.

Bc. Pavel Sedlák,  
tajemník MěÚ Jevíčko

 
HOTEL MORAVA JEVÍČKO s. r. o. 

a 

MĚSTO JEVÍČKO 
 pořádají představení  

DIVADLA JÁRY CIMRMANA 
 
 
 
 
 
 

se ZDEŇKEM SVĚRÁKEM   
Režie: Ladislav SMOLJAK ----- Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel   

Představení se uskuteční v pondělí 7. 4. 2014 v 19:00 hod.  
v sálu Hotelu Morava v Jevíčku. Předprodej vstupenek bude od 3. 3. 2014.  

Mobil Ing. Petr Janíček ml. 775 181 181. 
Vstupné: 400,- Kč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PŘÍJEMNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK PŘEJÍ POŘADATELÉ 

 

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už ne-
potřebují, musí skončit v popelnici a pak 
na skládce nebo ve spalovně.  Stále větší 
důraz se dnes klade na maximální využi-
tí všech materiálů, které lze znovu pou-
žít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit 
heslem „nejlepší odpad je ten, který ne-
vznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice 
o něco pracnější, než všechno smetí vy-
sypat na jednu hromadu, přijde nás to ale 
mnohem levněji. Platíme totiž jen za li-
kvidaci směsného komunálního odpadu. 
O obaly nebo třeba staré elektro se na 
konci životního cyklu postarají jejich vý-
robci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti 
celosvětově tvoří asi pět procent hmotnos-
ti pevného domácího odpadu, tedy zhruba 
tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na 

osm milionů tun elektroodpadu, jeho 
množství přitom rok od roku roste. Proto 
vznikl celý systém sběru, evidence a do-
pravy starých spotřebičů ke zpracovate-
lům, který končí recyklací a návratem drti-
vé většiny použitých materiálů do výroby. 
Výrobci a dovozci se v České republice 
přiklonili k osvědčenému modelu vytvo-
řenému a prověřenému nejprve ve skan-
dinávských zemích. Založili takzvané ko-
lektivní systémy, neziskové společnosti, 
které zajišťují plnění jejich zákonných po-
vinností. 
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela 
zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elekt-
rospotřebič na nejbližším místě zpětného 
odběru. Jen největší z českých kolektiv-
ních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm 
let své existence vytvořil na 12 000. Další 
stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo ne-
měl se svou starou lednicí, pračkou nebo 

třeba elektrickou zahradní sekačkou na 
nejbližší sběrné místo příliš daleko. 
Abychom mohli nabízené možnosti využít, 
musíme splnit vlastně jen jednu – zato dů-
ležitou – podmínku. Odevzdávaný spotře-
bič nesmí být zbaven žádné důležité části. 
Pokud se totiž pustí do demontáže někdo 
jiný než odborník na zpracování disponu-
jící vysoce specializovanou technologií, 
dochází k úniku škodlivých látek, které 
mohou velmi vážně poškodit životní pro-
středí. 
Typickou ukázkou jsou freony ze starých 
lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli 
tomu se také taková lednice bez kompre-
soru bere jako odpad – a za jeho zpracová-
ní bychom už museli platit. 
Občané Jevíčka mohou vysloužilý elek-
troodpad odevzdat zdarma ve sběrném 
dvoře Na Salajce. Vytříděný elektrood-
pad navíc znamená příjem do systému 
odpadového hospodářství města.

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
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Úspěchy Gymnázia Jevíčko v největší výtvarné soutěži v Pardubickém kraji 
„Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“

Studenti Gymnázia v Jevíčku se zúčastnili již 
4. ročníku výtvarné soutěže Zdravá a nemocná 
příroda Pardubického kraje. Garanty největší vý-
tvarné soutěže v kraji jsou Par-
dubický kraj a Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje. Zá-
štitu nad soutěží převzali mimo 
jiné hejtman Pardubického kra-
je Martin Netolický či náměst-
kyně hejtmana Jana Pernicová.
Odborná porota vybírala fina-
listy z rekordního počtu 1500 
výtvarných prací, soutěžilo se 
ve čtyřech kategoriích. Všech-
ny soutěžní práce byly vysta-
veny i na internetových strán-
kách www.pomahameprirode.
cz. Kromě odborného hodnoce-
ní probíhalo rovněž internetové hlasování, kde 
mohla široká veřejnost hlasovat pro svůj obrá-
zek.  Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním 
cen se konalo v Pardubicích ve středu 8. ledna 
2014 a bylo na něj pozváno vždy deset finalistů 
z každé kategorie.
Naši školu reprezentovaly studentky druhých 

ročníků – Pavlína Tesařová a Tereza Drobníčko-
vá z 2. A, Jana Mazalová, Veronika Macounová, 
Nikola Krupková a Tereza Šafářová z 2. B.

Návštěvnost Turistického informačního centra Jevíčko v roce 2013
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Návštěvnost 673 795 855 870 897 1003 1406 1440 973 1155 1069 852 11988

ČSÚ hledá domácnosti 
pro statistiku 

rodinných účtů
Český statistický úřad hledá zpravodajské do-
mácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní 
odměnu 855 až 1 355 Kč (podle počtu členů 
domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy 
a vydání za jednotlivé druhy zboží a služeb za 
všechny členy domácnosti. Údaje budou sta-
tisticky využity jako podklad pro přípravu so-
ciálních opatření, hodnocení životní úrovně 
a struktury spotřeby různých typů domácností. 
Ochrana důvěrnosti zjištěných dat je přísně do-
držována podle zákona č. 89/1995 Sb., o stát-
ní statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.
Statistici hledají tři rodiny, ve kterých je osoba 
v čele domácnosti zaměstnanec s nižším vzdě-
láním bez dětí, s čistým příjmem na osobu do 
8 000 Kč a 8 001 - 14 000 Kč. Jedná se o do-
mácnosti žijící v obci s 2 000 až 9 999 obyvateli 
v rodinných i bytových domech. 
Více informací o statistice rodinných účtů na-
leznete na internetových stránkách www.pardu-
bice.czso.cz. V případě zájmu o spolupráci se 
spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj, tel. 466 743 
435, mobil: 737 280 866, e-mail: vera.cermako-
va@czso.cz.

Do finále v kategorii středoškolské mládeže po-
rota vybrala tři práce studentek jevíčského gym-
názia – Jany Mazalové a Veroniky Macounové 

(kolektivní práce), Terezy Drobníč-
kové a Pavlíny Tesařové, která se 
umístila na skvělém třetím místě. 
Internetovou soutěž vyhrála v kate-
gorii středoškolské mládeže společ-
ná práce Nikoly Krupkové a Terezy 
Šafářové. Předávání cen zpříjemni-
la živá hudba a připravený raut. 
Doufejme, že následující ročník 
soutěže bude pro Gymnázium Je-
víčko úspěšný alespoň tak, jako le-
tos. Opět se potvrdilo, že GymJev 
je skvělým místem, kde má smysl 
studovat!

Veronika Macounová

Zpráva o činnosti SK Pinec Jevíčko za rok 2013

Maluju, maluješ, malujeme – pomáháme

Tento rok patřil k nejúspěšnějším v historii 
klubu.

•	 z 37 členů SK bylo 29 mladých, ročník 
1994-2006.

•	 pokračovala „Školička stolního tenisu“ ve 
které se zdokonalovaly děti zkušenější, ale 
přišlo a zůstalo sedm nových dívek a chlap-
ců ročníku 2002-2006.

•	 v herně SK na ZŠ Jevíčko bylo uspořádáno, 
materiálně zajištěno a odehráno 14 turnajů 
a utkání.

•	 mladí hráči SK Jevíčko ovládli suverénně 
všechny kategorie v rámci regionu SY.

•	 při reprezentaci ZŠ Jevíčko na sportovních 
hrách (v kategorii stolní tenis) byli také vel-
mi úspěšní.

•	 na krajské úrovni hráči SK Pinec Jevíčko 
prokázali rovněž slušnou kvalitu, když vy-
bojovali:

1x přeborníka kraje PA-jednotlivci
3x vicemistra kraje PA-jednotlivci
1x vicemistry kraje PA-družstva              

 
•	 naši hráči také přivezli několik medailových 

umístění z turnajů BTM, konaných v jiných 
krajích

•	 družstvo juniorů SK Pinec Jevíčko v regio-
nálním přeboru SY mužů, průběžně důstoj-
ně reprezentovalo město i klub.

•	 tréninky probíhaly dvakrát až třikrát týdně 
s průměrnou účastí 14 hráčů.

Za pomocí finanční dotace, sponzorského 
daru, členských příspěvků a dobrého hospo-
daření, jsme mohli doplnit materiální vybavení 
o čtyři hrací stoly+kvalitní síťky, tréninkového 
robota, náhradní hrací pálky+míčky, stolky na 
počítadla.

Za SK Pinec Jevíčko předkládá Old. Zecha

Dne 8. ledna 2014 proběhlo v Pardubicích vy-
hlášení výtvarně soutěže Zdravá a nemocná 
příroda Pardubického kraje. Do soutěže bylo 
posláno téměř 1500 obrázků. 
Mezi deset finalistů v kategorii 11–15 let byla 
na slavnostní vyhlášení pozvána i Zdeňka 
Mauerová ze ZŠ Jevíčko, která se se svým vý-
tvarným dílkem umístila na třetím místě. 
Soutěžní práce si můžete prohlédnout na www.
pomahameprirode.cz, kde také probíhá jejich 
prodej. Výtěžek poslouží na nákup výtvarných 
a dalších potřeb pro dětská oddělení krajských 
nemocnic, či pro dětské domovy v regionu.

Mgr. Blanka Mauerová
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Ohlédnutí za vánočními koncerty

Oblastní charita Moravská Třebová

V sobotu 7. 12. 2013 jevíčský pěvecký sbor 
Cantilo završil sérii společných koncertů 

s houslistou T. Zápecou vystoupením v Kar-
tografickém centru Velké Opatovice. Program, 
který mohli diváci shlédnout již v Jevíčku 
a Moravské Třebové, 
byl obohacen o vy-
stoupení kvarteta 4/4 
JeVy. Hoši si připra-
vili nové písně, a sice 
vlastní úpravu koledy 
Byla cesta, byla ušla-
paná, známé skladby 
Purpura, a také ori-
ginální humornou pí-
seň Pravánoční. Jako 
další bonus mohli 
posluchači na tomto 
koncertě uslyšet vzác-
ný koloraturní soprán 

Co nového:
V pondělí 13. 1. 2013 se paní ředitelka zúčast-
nila v Pardubicích setkání neziskového sektoru 
s nově zvolenými poslanci a senátory za Par-
dubický kraj. Bylo to velmi zajímavé setkání, 
kde v závěru všichni politici podepsali „Dekla-
raci společensky odpovědného politika“. Akci 
uspořádalo občanské sdružení Boii a SKP-
-CENTRUM o.p.s. Je to ojedinělý projekt, který 
bude inspirací i pro ostatní. Zástupci naší or-
ganizace se zúčastnili akce Veřejné fórum.
Tříkrálová sbírka
Již po čtrnácté se Oblastní charita Moravská 
Třebová zapojila do Tříkrálové sbírky. Díky 
štědrosti dárců se vykoledovalo v regionu Mo-
ravskotřebovsko-Jevíčsko krásných 418 094,- 
Kč, což je o 27 223,- Kč více, než v loňském 
roce. V rámci sbírky se v Jevíčku 5. 1. 2014 
a Moravské Třebové 12. 1. 2014 uskutečnily 
benefiční Tříkrálové koncerty.  Na koncertu 
v Moravské Třebové vystoupil pěvecký sbor 
„Fermáta“, sólisté Lukáš Dostál a Lucie Pu-
dilová s varhaním doprovodem Kláry a Sylvie 
Jarůškové. V Jevíčku zazpívali a zahráli žáci 
ZUŠ Jevíčko, součástí vystoupení byla vánoční 
hra „ Vánoce u broučků“. Oba koncerty byli 
příjemným zastavením v povánočním čase.  

studentky Opavské konzervatoře Kateřiny 
Havlové, která zazpívala Mozartovu Ukolébav-

ku. Věříme, že se koncert divákům líbil, 
a že všichni odcházeli domů s pocitem 
příjemně stráveného odpoledne.
Třetí adventní neděli 15. 12. 2013 Can-
tilo zazpívalo na tradičním adventním 
koncertu ZUŠ v jevíčském kostele Na-
nebevzetí Panny Marie. V bohatém pro-
gramu vystoupila Schola Jevíčko, četní 
hudebníci a soĺisté, prostor dostali také 
4/4 JeVy. Cantilo si připravilo šest pís-
ní, převážně koled. Na samotný závěr 
zazněla píseň Tichá noc ve společném 

podání všech přítomných – účinkujících 
i návštěvníků. Doufáme, že jsme malým dí-
lem přispěli k vytvoření sváteční atmosféry 

Vstupné z obou koncertů bude použito na od-
měny pro koledníky. Jako poděkování tříkrálo-
vým koledníkům jsme zorganizovali ve spolu-
práci s Technickými službami  bruslení, které 
proběhlo dne  26. 1. 2014 v REHAU aréně 
v Mor. Třebové Na bruslení byli koledníci do-
praveni autobusy, které je svezou z celého re-
gionu. OCHMT.  Za průběh celé sbírky a kon-
certů bychom rádi poděkovali ZUŠ Jevíčko, ZŠ 
Jevíčko, Gymnáziu v Jevíčku, městům a obcím 
v regionu, Technickým službám města Morav-
ská Třebová, bratřím františkánům v Morav-
ské Třebové, sboru Fermáta, Lucii Pudilové, 
Lukáši Dostálovi, Sylvii a Kláre Jarůškovým 
a samozřejmě všem dobrovolníkům. Poděko-
vání patří také Gabriele Horčíkové za ilustraci 
přání. 
Centrum pěstounské péče:
V prosinci proběhlo další vzdělávání našich 
pěstounů, tentokrát na téma“ Aby byli děti 
šťastné.“. 31. ledna byla uspořádána přednáš-
ka PhDr. Lidmily Pekařové“ Jak vychovat sluš-
ného člověka“ 
Krásný snad už zimní měsíc únor přejí pra-
covníci OCHMT. Další informace naleznete na 
www.mtrebova.charita.cz nebo na www.face-
book.com/charita.trebova

Doplňte a opravte 
si, prosím

V lednovém čísle Zpravodaje v článku Je-
víčko a Židé v historii 1566–1942:
1) Z rozdílu mezi vysídlenými a zesnu-
lými jsem uvedl 3 živé, osud šesti není 
znám.
2) V tabulce „Místa úmrtí vysídlených 
„ pod řádkem Terezín řádek „neznámo 
kde“ rok 1942  9 osob.
3) V tabulce „Věkové složení zesnulých“ 
místo 77, patří 7, a v řádku „61 a více“ 
jen 27. Potom budou všechny údaje sou-
hlasit. Zkracovat text a vynechávat údaje 
v tabulkách se nevyplácí.

Čtenářům se omlouvá autor

a naladili posluchače na blížící se Vánoce.
Na druhý svátek vánoční 26. 12. 2013 Can-
tilo přijalo pozvání od obce Úsobrno. V kos-
tele svatého Cyrila a Metoděje mohou místní 
obyvatelé každoročně navštívit vánoční kon-
cert. Také zde zazněly zejména vánoční kole-
dy a velký úspěch sklidil kvartet 4/4 JeVy se 
svými skladbami.  Před početnými návštěvní-
ky se zpívalo velice dobře, ani ta zima niko-
mu nevadila. Budeme se těšit na další setkání 
s vstřícným publikem z Úsobrna. 

Mgr. Darina Gnipová
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Turisté mlado důchodci z Jevíčka a okolí

Katčina finanční poradna
„Nikdy nezapálíte oheň v jiném srdci, nehoří-li ve va-
šem vlastním.“ /Eleanor Doanová/
Od příštího čísla vám v tomto místním zpravo-
daji budeme přinášet rubriku „FINANČNÍ PO-
RADNA“ a dřív než to začne, ráda bych se Vám 
představila.
Po maturitě na jevíčském Gymnáziu jsem vystu-
dovala obor Speciální pedagogika a nějakou dobu 
jsem pracovala ve školství, což mě velmi bavilo. Prv-
ní impulz, díky kterému jsem se dostala k podniká-
ní a k financím, přišel v podstatě jako velká náhoda. 
Bývalá kolegyně ze školy mi bez mého vědomí do-
mluvila pohovor, na který mě pozval úplně cizí člo-
věk. Protože jsem ale od přírody střelec a říkám si, 
že člověk nikdy neví, co zajímavého ho může potkat, 
nebráním se žádné příležitosti poznat něco nového. 
Pohovorem jsem tenkrát prošla a myšlenka firmy se 
mi zamlouvala. Nicméně můj původní plán byl vzít 
tuto práci pouze jako přivýdělek. Čím víc školení 
a rozhovorů s kolegy z branže jsem ale absolvovala, 
tím více mi celý koncept dával smysl a tím více se 
mi měnilo myšlení ze zaměstnaneckého na podni-
katelské. Najednou jsem viděla i jiné možnosti, kam 
se v životě dostat, než jen být celý život zaměstnaná 
na stejné pozici a nemoci toho příliš ovlivnit. Bylo 
těžké se rozhodnout, protože jsem učení a děti měla 
opravdu ráda, ale nakonec jsem vsadila na divokou 
kartu, odešla ze školy a vrhla se do toho po hlavě.
Za šest let od odchodu ze školství se mi podařilo 
v Trutnově pomoci přibližně 200 rodinám s jejich 
financemi, vybudovat tým cca 30 lidí, a otevřít vel-
mi prestižní a hezké klientské centrum. Dnes jsme 
v trutnovské lokalitě pro většinu finančních institu-
cí velmi silný obchodní partner. Například na hy-
potékách můj tým za loňský rok přinesl místním 
bankám obrat 161 mil., což už nám dává poměrně 
zajímavý prostor pro vyjednávání lepších podmínek 
pro naše klienty. Spousta lidí má o finančním po-
radenství naprosto zkreslené představy. Upřímně se 
jim ani nedivím.  Naše legislativa bohužel umožňu-
je používání titulu finanční poradce téměř každé-
mu, bez rozdílu vzdělání a šíře jeho zaměření. Proto 

je tu spousta různých obchodních zástupců, kteří 
jsou bohužel financemi téměř nepolíbení a lidé se 
tak mohou dočkat tak maximálně zklamání a vel-
mi neodborného přístupu. Pro mě osobně je tento 
fakt spíše výzvou než překážkou. Vždycky jsem snila 
o tom, že budu zachraňovat svět, starat se o staré, 
postižené a opuštěné. Obrovskou moc pomoci lidem 
jsem ale paradoxně našla právě v tomto oboru, což 
bych nikdy nečekala. Věřím, že kdyby se tento člá-
nek dostal na stůl některým mým dlouholetým kli-
entům, potvrdili by moje slova, že jsem jim nejen 
ušetřila spoustu peněz, ale mnohdy také pomohla 
z velkého průšvihu, který je mohl stát nejen střechu 
nad hlavou, ale také rodinné vztahy. Fakt je bohužel 
ten, že generace mých rodičů a jejich rodičů nebyla 
zvyklá plánovat svoje finance nějak dopředu, proto-
že nemuseli. Práce byla svým způsobem jistá, pokud 
došlo k nějakým zdravotním komplikacím, rodina 
nebo stát se v pohodě postarali.  Lidé neměli hypo-
téky, úvěry ani kreditní karty, které by je ohrožovaly 
v tom smyslu, že pokud přijdou o příjem, můžou 
se okamžitě, pokud dobře nehospodaří, dostat do 
dluhové pasti a o všechno přijít. Také si řada lidí 
neuvědomuje, že na finančním trhu už není jen pár 
institucí a několik málo produktů, ale že pokud si 
chce člověk v té obrovské konkurenci opravdu vhod-
ně vybrat a nestát se zbytečným sponzorem někte-
rého z finančních domů, bude na to potřebovat buď 
vzdělání, nebo radu odborníka. 
Vize pomáhat klientům šetřit peníze byla pro mě 
velmi důležitá zejména první 4 roky podnikání. 
Vzhledem k tomu, že jsem se ale díky firmě měla 
tu možnost potkat se spoustou úspěšných podnika-
telů a leaderů, absolvovat spoustu seminářů osob-
nostního rozvoje, koučinku apod., svoje dlouhodobé 
cíle jsem poměrně dost pozměnila. Můžu totiž lidem 
mnohem více, než jen ušetřit. Mohu jim pomoct pe-
níze vydělat. Jak? To je jednoduché. Nabídnu jim 
vzdělání finanční, obchodní, manažerské a základy 
podnikání (práce s kontakty, sebeprezentace, time-
management atd.). To vše jak na bázi teoretické, tak 
zejména praktické. Celé to samozřejmě ideálně smě-
řuji k tomu, abych vychovala samostatné leadery, 
kteří budou mít svoji vizi a pomohou mi dál rozvíjet 

tento region. Problém současné doby je ten, že se 
mladí podnikání bojí. Jak by taky ne? Čtyřicet let 
jsme to tu měli zakázané, nikdo nás k tomu neve-
dl a dokonce do dneška mnohdy posloucháme, že 
podnikatel musí být zákonitě zloděj, protože není 
možné zbohatnout, aniž by člověk někoho okradl. 
A to bych chtěla změnit.
Hlavním důvodem mého částečného návratu do Je-
víčka po sedmi letech je moje rodina a přátelé. Žila 
jsem tu přeci jen 25 roků, což jsou stále více než dvě 
třetiny mého dosavadního života. Z podnikatelské-
ho hlediska je to ale taky fakt, že tento kraj bojuje 
s nízkou finanční gramotností, s nedostupností slu-
žeb, ale také s nedostatkem pracovních příležitostí. 
Jevíčko je pořád můj domov a moje srdcovka. Chci 
tu v regionu začít pořádat snídaně pro podnikatele, 
propojit jejich obory a kontakty, a pomoci jim roz-
víjet dál jejich byznys.  Dále chci pořádat seminá-
ře pro veřejnost na různá témata, počínaje finanční 
gramotností, konče semináři obchodních dovednos-
tí.  V tomto měsíčníku již od února nastartujeme 
rubriku „Katčina finanční poradna“ a kdokoli mě 
bude moci kontaktovat s jakýmkoliv dotazem a žá-
dostí o pomoc. Nejzajímavější dotazy budou potom 
zveřejněny a jistě se najdou lidé, kterým právě toto 
téma bude blízké a pomůže jim řešit jejich situaci. 
To všechno jsou ale spíše volnočasové aktivity. 
Mým hlavním podnikatelským cílem je rozjet pro-
jekt, který jsem pracovně nazvala 3P – Partnerství, 
Progres, Prosperita. Chci do něj najít partu schop-
ných lidí, kteří otevřou pobočky v klíčových městech 
v kraji – Jevíčko, Svitavy, Boskovice a Letovice. Vě-
řím, že tímto krokem zabiju několik much jednou 
ranou. Jednak pomohu zvýšit prestiž oboru, které-
mu věřím, umožním spoluobčanům větší dostup-
nost kvalitních finančních služeb a v neposlední 
řadě také snad pomohu mladým ambiciózním lidem 
posunout se v pracovní sféře na zajímavější místa. 
Jak řekl majitel čtvrtého největšího amerického ob-
chodního řetězce Costco, Jim Sinegal: „Není správ-
né, aby jeden člověk slízl všechnu slávu. Vždyť ke 
zbudování úspěšné firmy je třeba celé řady lidí!“

Mgr. Kateřina Smékalová, 
724 689 882, katerina.smekalova@partners.cz

Výlety v roce 2013 a neb pěšácký rok
Celkem turistických akcí 76, z toho naše výle-
ty 54, akce (KČT, Sokola, TJ a ObÚ) 22. Cel-
kem pěších km 830, z toho naše výlety 460 
km, ostatní akce (KČT, Sokola, TJ a ObÚ) 370 
km. Počet turistů na jedné akci 10-37, průměr-
ná účast turistů na jedné akci 20. Kilometráž 
jednotlivých akcí 6-15 km, průměrná kilome-
tráž na jednu akci 11 km.  Účastnický rekord 
v roce 2013 - 37 turistů. Seznam obcí, které jsme 
v roce 2013 navštívili v rámci našich pěších výle-
tů : Šubířov, Jaroměřice, Horní Štěpánov, Poho-
ra, Cetkovice, Zálesí a Biskupice, Velké Opato-
vice, Bělá u Jevíčka, Víska u Jevíčka, Městečko 
Trnávka, Skřípov, Úsobrno, Šebetov, Skalice nad 
Svitavou, Pilské údolí, Boskovice, Nový Dvůr, 
Zadní Arnoštov, Lípa, Přední Arnoštov, Chorni-
ce, Gruna, Radkov, Rozstání, Kladky, Nectava, 
Pacov, Borová,  Sudice, Pamětice, Knínice, Ba-
bolky, Chlum, Skočova Lhota, Staré Město, Bílá 
Studna, MoravskáTřebová,  Pavlov, Suchý, Drvá-
lovice, Vísky, Želivsko, Horákova Lhota, Horní 
Smržov, Vranová Lhota, Nová Roveň,
Bezděčí u Trnávky, Letovice, Meziříčko, Lazinov, 

Křetín, Svárov, Bezděčí u Opatovic, 
Roubanská, Slatina, Smolná, Borová, 
Dzbel, Bělá u Kladek, Ošíkov, Buko-
vá, Malé Hradisko, Protivanov, Boro-
tín, Vanovice, Velká Roudka, Uhřice, 
Kochov, Kladoruby, Křenov, Dlouhá 
Loučka, Vážany, Březinka, Korbelo-
vá Lhota, Brťov, Vysoká, Hartinkov, 
Vrážné. Některé obce jsme navštívili 
i vícekrát. Pěšácký rok 2013   jsme 
tradičně zakončili Silvestrovskou vý-
pravou do Ameriky (Bělá u Jevíčka). 
Kromě našich akcí jsme se zúčastnili i někte-
rých turistických akcí KČT, Sokola, TJ a OÚ 
včetně autobusových zájezdů. Jednalo se o tyto 
akce: Opatovské šmajd, Turistický večer, Vítání 
jara, Jarní přírodou, Zahájení turistické sezony 
PK ,Vandr skrz Maló Hanó, Hvězdicová jízda do 
Javoříčka, Zájezd na Sovinec a k Rešovským vo-
dopádům, Chornický vandr, Velké Opatovice-Ja-
voříčko, Zájezd na Loštický tvarůžek, Šamotový 
plátek, Noční pochod na Hušák, Nordic walk-
ing tour Jevíčko, Za historií Úsobrna, Zájezd na 
Vysočinu (Koroužné, Zubštejn, Vír, Karasín, Ví-

tochov, Dalečín), Po dálničním tělese R 43, Ja-
nůvecký přeskopcák, Zájezd Brdy, Zájezd Tatry, 
Zájezd na Slovácký vinohrad do Mutěnic a Za-
mykání turistických cest. Při našich výletech 
jsme využívali autobusových linek. Na jaře, na 
podzim a v zimě jsme dělali výlety půldenní, 
v létě výlety i celodenní. Občas s námi chodili 
i školáci, hlavně o prázdninách. V roce 2014 po-
kračujeme ve středečních výletech a už známe 
turistické kalendáře (KČT, Sokol, TJ, ObÚ).
Více fotografií www.jevicko.cz    

Anna Schmidtová, Josef Peka, foto: Pavel Sauer
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PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko
8.2. sobota 17.30hod. Český film 
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Když už nemáte koho podvádět, 
tak už to žádné podvádění není. 
Zbývá snad jen podvádět sám sebe. 
Představte si, že máte pevně život 
ve svých rukou. Jednoho dne však 
šlápnete vedle a spustíte těžko kon-
trolovatelnou lavinu. Jste bez práce, 
žena si našla jiného a střecha nad 
hlavou odletěla do teplých krajin. 
A pak zjistíte, že si za to všechno 
opravdu můžete sám. Příběh psychi-
atra Františka Soukenického je vy-
právěn s nadhledem a humorem.
Hrají: Josef Polášek, Ela Fuchsová-
-Lehotská, Martin Pechlát,  Zdena 
Hadrbolcová, Petra Nesvačilová 
a další.
Vstupné 70 Kč, 95 minut, mládeži 
přístupný.

15. 2. sobota 17.30 hod. Americ-
ký film
THE DOORS
Rok 1965. Začínající básník Jim 
Morrison založí s hráčem na kláve-
sové nástroje Rayem Manzarkem, 
bubeníkem Johnem Densmorem 
a kytaristou Robbym Kriegerem hu-
dební skupinu, kterou nazvou The 
Doors. Hrají po různých klubech 
v Los Angeles, až upoutají pozor-
nost producenta Paula Rotchilda. 
Rok 1967. Doors mají velký úspěch 
na koncertu v San Franciscu a do-
stávají se do populárního televizního 
pořadu Eda Sullivana, kde Morrison 
způsobí  skandál, když odmítne cen-
zurovat jeden ze svých textů.
Hrají: Val Kilmer, Meg Ryan, 
Kathleen Quinlan, Frank Wha-
ley, Kevin Dillon, Michael Madsen 
a další.
Vstupné 70 Kč, 140 minut, mládeži 
přístupný.

Přehled akcí ve městě Jevíčko

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

05.02. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
05.02. 17:00 Koncert žáků třídy K. Konečné, Zámeček
05.02. 18:30 Vernisáž výstavy prací studentů večerní kresby, sál zámečku
08.02. 09:00 28. ročník halového turnaje v kopané, Žlíbka
09.02. 09:00 28. ročník halového turnaje v kopané, Žlíbka
13.02. 18:00 Hanácké kalendář, autorské čtení H. Skořepy, sál zámečku
15.02. 20:00 VIII. Městský ples, hotel Morava
16.02. 10:00 Šachy, utkání krajského přeboru, hotel Morava
18.02. 16:00 Zastupitelstvo města Jevíčka
19.02. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
19.02. 17:00 Koncert žáků třídy I. Svojanovské, Zámeček
20.02. 18:00 Trek kolem Annapuren, beseda, sál zámečku
23.02. 10:00 Šachy, utkání okresního přeboru, hotel Morava
26.02. 14:30 Hrátky s dětmi, MŠ Jevíčko
26.02. 17:00 Koncert žáků třídy I. Svojanovské, Zámeček

Cena vstupného je včetně poplatku 
z kinematografického představení.

PONDĚLNÍ  POTVOŘENÍ
VÝROBA SKLENĚNÝCH SVÍCNŮ

24. 2. 2014
kde: RC Palouček
kdy: v 16,00 hodin
LEKTORNÉ:  20 Kč
za výrobu jednoho svícnu 
(v ceně je materiál)

Zveme všechny maminky, které mají chuť na 

změnu. Přijďte se za námi podívat do 

centra. Přijďte všechny bez omezení věku 

dítěte, s miminkem i se starším dítětem. Jste 

všechny srdečně vítány.

PROGRAM PRO RODIČE S
 
DĚTMI

 

Únor  2014

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

viz samostatný leták

Úterky

9:30 HRÁTKY 
S

 
DĚTMI

10:30 VOLNÁ 
HERNA

Z A V Ř E N O

Středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

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

Pátky

9:00 VÝTVARNÉ 
DOPOLEDNE
10:00 VOLNÁ 

HERNA

Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa, 5. února Příprava na 12.2

Středa,12. února
Vzpomínka na šibřinky s Jarčou 

RÁZ: mládí je pryč, důchod je tady

Středa, 19. února Zajímavosti

Středa, 26. února Bylinky

V době jarních prázdnin, to je od 10.2. do 14 .2 bude ZAVŘENO!!!

Na  konci  února  poběhne  pravděpodobně  Bazar  dětského oblečení  a 

potřeb. Bližší informace upřesníme na samostatných plakátcích.

                      

Ve  školním  roce  2013/14 bude  kromě  cvičení  s  dětmi  probíhat  několik  dalších 

pravidelných akcí:

POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky.

ZPÍVÁNÍ S DĚTMI – písničky a básničky pro nejmenší

VÝTVARNÁ DOPOLEDNE – výtvarka pro nejmenší, pátky od listopadu

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

kosmetika.

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

Sledujte aktuality na www.jevicko.org/paloucek.

.

.

.



9Únor 2014Měsíčník města Jevíčka

www.jevicko.cz

RŮZNÉ

Vzpomínka na oběti 1. světové války
Celý svět bude dne 28. 7. letošního roku 

vzpomínat na oběti 1. světové války v rámci 
stého výročí od jejího vypuknutí. První světo-
vá válka započala dne 28. července 1914, kdy 
Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Do 
války se pak postupně zapojovaly na té či oné 
straně další státy, až se válečný konflikt roz-
hořel do obrovských rozměrů. Válka pak trva-
la dlouhé 4 roky, až do kapitulace Německa 
11. listopadu 1918. Ztráty na lidských životech 
byly na obou válčících stranách nesmírné. Do 
této války nebyly nikdy tak obrovské ztráty 
v žádné válce zaznamenány a lidstvo doufalo, 
že již nikdy k tak velkým masakrům lidí ne-
dojde.

Po válce celý svět, jednotlivé státy počíta-
ly své oběti. Válka těžce zasáhla i obyvatele 
naší země. Není snad žádné město, městečko, 
vesnice v naší republice, které by nemělo své 
mrtvé. Na památku svých obětí pak jednot-
livé obce budovaly památníky 1. světové vál-
ky, na kterých vzdávaly, většinou jmenovitě, 
hold svým občanům, s vírou, že jejich památka 
bude navždy zachována, i když jejich hroby zů-
stanou mnohdy neznámé.

I Jevíčko a obce v nejbližším okolí vybudo-
valy své památníky. V Jevíčku byl na Palacké-
ho náměstí vybudován velký památník, který 
zdobily sochy legionářů, který byl odhalen dne 
16. 6. 1927. Autorem tohoto památníku byl 
akademický sochař Martin Polák, profesor je-
víčské reálky. Pomník byl postaven na náměstí, 
v místech, kde dnes stojí socha T. G. Masary-
ka, kterou zhotovil rovněž akademický sochař 
Martin Polák, která však původně stála v Tillo-

vě sadu, v dnešním Pivovarském parku a jejíž 
základní kámen byl položen 25. 5. 1930.

Památník obětem 1.světové války na je-
víčském náměstí nepřežil německou okupa-
ci, protože byl na příkaz německé správy dne 
27. 6. 1940 odstraněn a zničen. Od tohoto dne 
dlužíme my jevíčští občané důstojné uctění 57 
obětem z řad našich předků, jevíčských obča-
nů. Pomník musel být zničen, protože sochy 
legionářů na něm byly trnem v oku německým 
okupantům. V ostatních okolních obcích zů-
staly památníky obětem 1. světové války za-
chovány, jsou v dobrém stavu, některé byly re-
staurovány. Byly převážně zřizovány v období 
1. republiky, tedy v době, kdy ještě žili i obča-
né, kteří si své mrtvé spoluobčany pamatovali. 
Není tomu tak vždy. Na příklad v nedalekých 
Letovicích odhalili slavnostně památník leto-
vickým občanům až dne 26. 10. 2012.

V Jevíčku, na hřbitově u kostelíčka sv. 
Bartoloměje, uctily památku svých 64 obětí 
v 1. svět. válce obce – Zadní Arnoštov, Derflík 
(Víska) a Bělá pamětními deskami na uprave-
ném hlavním kříži – viz obr. 1. Památník byl 
nedávno renovován.

Ve Velkých Opatovicích vybudovali ve stře-
du města, na rohu zámeckého parku památník 
svým 61 občanům – viz obr. 2.

V Uhřicích na návsi byl loni restaurován po-
mník 14 obětem uhřických občanů z 1. svět.
války, který je doplněn i o oběti z 2. svět. vál-
ky – viz obr. 3.

V Jaroměřicích na návsi stojí pomník na 
památku 54 obětem jaroměřických občanů 
v 1. svět.válce, který je rovněž doplněn o jmé-

Popisy obrázků
Obr. 1  Památník 64 obětí ze Zadního Arnošto-

va, Vísky a Bělé
Obr. 2  Památník 61 obětí z Velkých Opatovic
Obr. 3 Památník 14 obětí z Uhřic
Obr. 4 Památník 54 obětí z Jaroměřic
Obr. 5  Památník 29 obětí z Biskupic
Obr. 6 Památník 23 obětí z Chornic
Obr. 7 Památník 57 obětí z Jevíčka ?
Obr. 8 Pamětní deska v Jevíčku

na obětí z 2. svět. války – viz obr. 4. 
V Biskupicích na návsi mají velký pomník 

na památku svým 29 občanům, kteří zahynuli 
v 1. svět. válce – viz obr. 5.

V Chornicích na východní straně kostela je 
vybudován památník na památku 23 chornic-
kých občanů zahynulých v 1. svět válce – viz 
obr. 6.

V Jevíčku samotném snad bude v budouc-
nu uctěna památka 57 spoluobčanů obětí 1. 
svět. války. Současný stav – viz obr. 7. 

Z uvedeného přehledu je zřejmé jak veli-
kou daň 1. svět. válce svými 302 oběťmi při-
neslo Jevíčko a její nejbližší okolní obce. Je 
však smutné, že 57 obětí z Jevíčka nemá svůj 
důstojný památník. V Jevíčku můžeme nalézt 
pouze špatně čitelnou pamětní desku od míst-
ních farníků na jevíčském hřbitově, na sever-
ní straně hlavního kříže, s textem – „Věnová-
no památce padlých a zemřelých farníků ve 
světové válce 1914 – 1918. Odpočinutí věčné 
dejž jim ó pane.“ Současný stav pamětní des-
ky k 19. 1. 2014 – viz obr. 8. Přitom se Jevíčko 
stará o pomníky občanů, kteří nebyly jevíčský-
mi občany, ale v Jevíčku „pouze“ zahynuli – viz 
Napoleonský pomník a Pomník letců.

O vybudování důstojné památky na 57 je-
víčských obětí 1. svět. války nahrazující zniče-
ný původní pomník z r. 1927 se již snažil svým 
návrhem ze dne 10. 3. 2001 Historicko-vlasti-
vědný kroužek Malá Haná Jevíčko zastoupený 
Ing. Suchomelem, návrhem na zhotovení pa-
mětní desky. Návrh však tehdejší vedení města 
neakceptovalo.

Současnost se pro obnovení památní-
ku v Jevíčku obětem 1. svět. války jeví jako 
příhodná doba. Jednak v tomto roce uplyne 
100 let od zahájení 1. světové války, jednak 
v nejbližších letech dojde k revitalizaci - po-
slední 3. etapě Palackého náměstí, při které 
bude přemístěn i pomník T. G. Masaryka. Bylo 
by vhodné, aby město využilo této příležitos-
ti a snažilo se získat na obnovení památníku 
obětem 1. svět. války příslušné dotace.

Obnova památníku v původní verzi je však 
neuskutečnitelná. Domnívám se, že důstojnou 
památkou na oběti by bylo zhotovení tří žulo-
vých desek připevněných na podstavec sochy 
T. G. Masaryka, který je bezprostředně spojen 
s 1. svět.válkou. Na desce z čelní strany by 
mohl být text, případně s fotografií původní-
ho památníku, na dvou bočních stranách pak 
jména 57 obětí. Snad se i město Jevíčko se do-
čká nejpozději do stého výročí ukončení 1. svě-
tové války v roce 2018 důstojného uctění pa-
mátky svých obětí. 

Foto: Aneta Zezulová, Ing. Jaroslav Zezula st.
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Co by nemělo vidět třetí oko XXII

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek

Klanicovu teorii o příchodu vládnoucí morav-
ské vrstvy z území dnešního Íránu podporu-
je i názor publikovaný L. E. Havlíkem (2013, s. 
103): „Jméno Mojmír (psáno Moimar, Moymar) 
naznačuje podle některých badatelů alanský původ 
dynastie, resp. vůbec Moravanů (srov. Marvani, 
Marava, Marauani atd.). O alanské (tj. severoí-
ránské – sarmatské) etnicitě původních nositelů 
jmen některých slovanských národností se vyslo-
vují domněnky nejen pokud jde o Moravany, ale 
i u Antů, Rusů, Chorvatů a Srbů. Slavizace jejich 
etnik  nebyla v průběhu migrace jevem výjimečným. 
Poslední slavizací byla etnická přeměna původně 
turkutských Bulharů, na rozdíl od předchozích však 
historiograficky doložitelná.“
V kapitolách, v nichž u Kosmy vystupuje Svato-
pluk (1107-1109), řada osob přichází o zrak. Kos-
mas tím říká, že ve skutečnosti se jedná o osoby 
jiné. V kap. III, 19: „...kdyby mě dopadl [Svato-
pluk], jistě by mi dal oči vyloupati“  a „Bořivoj...
slepě věře lžím.“ V kap. III, 22: „...vzkázali Mu-
tinovi jeho přátelé, že jistě přijde o život nebo 
zrak...“ V kap. III, 25: „dopadl-li [Svatopluk] 
hlídky nebo vyzvědače, od krále panonského po-
slané, dal je zbaviti nosu a zraku...“ a „...kníže 
sám jediný [Svatopluk] si vrazil do zřítelnice oka 
ostrou... větev tak prudce, že stěží vytrhli větévku 
i s okem...“  V kap. III, 26: „Svatopluk, jemuž se 
již zahojila rána po vyraženém oku“  
O střetu Strojmíra s Bořivojem Kosmas mož-
ná píše v kap. I, 4 začínající větou: „Toho času 
vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohat-
stvím i rodem a byli jaksi správci nad lidem, nemalý 
spor o mez sousedních polí.“ Kdy k události došlo, 
se pokusím vypočítat z následujících čísel: dvě-
ma [2] obyvateli... jeden druhému [12]... potřásl 
třikrát [3x] čtyřikrát [4x]... třikrát [3x] holí ude-
řiv... Nás jediné [1]... druhá [2] sestra... třetí [3] 
čarodějkou... tři[ 3] Eumenidy... v jednom [1] ká-
zání. Výpočet: 2 + 12 + 1 + 2 + 3 + 3 + 1 . (3 . 
4 . 3) = 864
Je-li letopočet vypočítán správně, pak by měl Bo-
řivoj přijít do Čech již za Rostislava roku 864. 
Nebo se pokusil o dobytí Čech přímo Rostislav? 
Je jméno Rostislav skryto ve slovech ženy mají 
dlouhé vlasy, ale krátký rozum? Bořivoj si podle 
Kristiana vzal při příchodu do Čech s sebou kně-
ze Kaicha (Kaina?). Kaich je u Kosmy Kazi, v dě-
jinách ho myslím známe jako Vratislava. Václav, 
snad mladší Bořivojův syn (Vitislav, V/Unislav, 
Libuše aj.), byl tehdy ještě dítětem. To řekl Kos-
mas slovy: „Ta [Libuše] si zatím hověla... měkce 
ležíc na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách.“ 
A neříká Kosmas slovy paní [Libuše = Václav] 
svou pohanu tajíc, že legendy tají, že Václav byl 
pohan? Uplatnil v této větě žena děravá se obírá 
mužskými soudy Kosmas svou hříčku, kdy za lží 
napíše pravdu (žena zde je ve skutečnosti mu-
žem)? Je ve hřmotně vejdou slovo hřmotně naráž-
kou na Herimanna ( = Bořivoje; jména Herimann 
a Bořivoj znamenají bojovník; a je slovo vejdou 
narážkou na Kroka ( = Bořivoje; slovo vejdou mů-
žeme nahradit slovem vkročí)?

V této kapitole by se dalo očekávat, že je uvede-
no, odkud Bořivoj (Krok) do Čech přišel. Domní-
vám se, že z Valů u Mikulčic. K těm se myslím 
vztahují v legendách jména obsahující slovo kůl: 
Stodory (stod znamenalo kůl; Valy se tak nemu-
sely jmenovat, tento „vodní hrad“ byl však zřejmě 
kůly nápadný, takže legendisté mohli pro sebe 
vytvořit tento novotvar) a Zákolnice. Slovo kůl 
snad Kosmas zabudoval do této věty: „K němu 
[ke Krokovi] se sbíhali, jako včely k úlům[čteme: 
kúlům; J. Bělič: staročeské „úlí, -í m úl“], lidé...“ 
Když Kosmas nemohl napsat, odkud Bořivoj při-
šel do Čech (z moravských Stodor nebo stodor), 
vybral si ves ležící od Prahy na opačné straně, ale 
s podobným jménem, a to Stadice.
Říká Kosmas slovy ten, který spor na soudě ne-
vyhrál, přesmíru se rozhněvav, že Spytihněv ( = 
Strojmír = Mojmír I.?) prohrál válku s Bořivojem?
U Kristiana ani u Kosmy nepadne jméno Ros-
tislav. Rostislav to měl za života těchto autorů 
špatné. Byl to totiž on, kdo pozval na Moravu 
Konstantina a Metoděje, kteří byli později pro 
římskou církev nepřijatelní. O Svatoplukovi se již 
oba autoři zmiňují. Svatopluk to měl u církve lep-
ší. Vždyť on Metodějovy žáky vyhnal.
Pokud to byl již Rostislav, kdo poslal Bořivoje do 
Čech, a pokud se tak stalo roku 864, nebyl to po-
tom jeden z důvodů, proč roku 864 oblehl výcho-
dofranský král Ludvík Němec Rostislava v městě 
(civitas) Dowina (Děvín)? Měli s tímto Děvínem 
něco společného Vratislav, Spytihněv a Václav, že 
je Kosmas nazval Krokovými dcerami Kazi, Tet-
ka a Libuše? Nebo s Dowinou měl něco společ-
ného především Spytihněv, a proto k němu Kos-
mas přiřazuje dívky (latinsky nymfy) ještě třikrát. 
Tetka totiž podle Kosmy navedla... lid, aby se kla-
něl Oreadám [horským nymfám], Dryádám [les-
ním nymfám] a Amadryádám [nymfám stromů] 
a ctil je.
O Děvínu se Kosmas zmiňuje pouze v souvislosti 
s dívčí válkou. Druhým hradem v ní je Chvras-
ten, později podle Kosmy přejmenovaný na Vy-
šehrad. Děvín a Chvrasten (jméno podle Kosmy 
dostal od chrastí) se měly nacházet nedaleko 
Pražského hradu a měly být od sebe vzdáleny 
pouze na doslech polnice. V textu je připomenut 
Václav (skrývající se za jménem Libuše). Ve slově 
chrastí je možná skryto jméno Rastic (Rostislav). 
Které hradiště bylo nazváno civitas Dowina? Bylo 
jím hradiště Stará Kouřim? A jméno Kouřim 
dostala lokalita až po svém zničení (kouř snad 
má být symbolem pokání)? A byl Kosmův hrad 
Chvrasten (Vyšehrad) hradištěm na ostrožně sv. 
Jiří u Kouřimi? Hrad původně dřevěný a později 
Boleslavem I. přestavěný (s vysokou zdí po řím-
ském způsobu; -kou + řím- = Kouřim). Hradiště 
bylo zničeno nepřáteli, obyvatelstvo bylo vzato 
do zajetí (každý unesl jednu dívku) a hradiště bylo 
vyloupeno a spáleno (prázdné zdi dali napospas 
Lemňanu Vulkánovi; Vulkán byl římský bůh ohně, 
především jeho zhoubné moci).
Na hradišti zvaném dnes Stará Kouřim snad po-
býval Václav. Proto psát o tomto hradišti bylo 
tabu. Jméno Děvín (Dowina) možná jako první 
nahradil jménem Kouřim Kristián. Je možné, 

že vyšel z řeckého názvu pro dívku koré (jmé-
no Kouřim je roku 1226 zaznamenáno ve tvaru 
Corim). 
Kosmas mohl něco vědět (či tušit) o asijském pů-
vodu moravských vládců (tudíž i o původu Pře-
myslovců, kteří z moravských vládců pocházeli) 
a potom ne náhodou v dívčí válce napsal, že jako 
skythský kmen Plavci neb Pečeněgové, v oděvu se 
nijak, muž a žena, nelišili. Je-li dívčí válka válkou 
mezi Václavem a Boleslavem, pak její průběh cha-
rakterizuje Kosmas takto: „Brzo trvala válka mezi 
nimi, brzo mír.“
Nazval-li Kristián v koncem 10. století Dowinu 
Kouřimí (její nejstarší opis je zachován až z doby 
poměrně mladší), jak je nazývána v Kosmově kro-
nice? Není v A3 Magdeburkem ( = Dívčím hra-
dem, Děvínem)? „Téhož roku v měsíci červenci 
bylo po celém Sasku velké zemětřesení a dva ohnivé 
kameny spadly z hromu, jeden v samotném hradu 
Magdeburku, druhý za řekou Labem.“ Nevyužil zde 
autor vpisku do Kosmovy kroniky zápisu v Aná-
lech hersfeldských k tomu, aby se jinotajem zmínil 
o zničení Kouřimi a Libice? Pokud se za Magde-
burkem skrývala Stará Kuřim (Dowina), neskrý-
vá se alespoň v některých kapitolách za Řeznem 
(Regensburgem) Praha?
O tom, jak se Václav zmocnil Pražského hradu, 
snad píše Kosmas v I, 35: „Co se tyto věci dály 
v Čechách, kníže Měšek přitáhl se silnou mocí 
polskou, udeřil na hrad Prahu a po celá dvě léta, 
totiž roku od narození Páně 1000 a roku od naro-
zení Páně 1001, jej držel. Ale hrad Vyšehrad, své-
mu knížeti věrný, zůstal nezastrašen a nedobytný. 
V téže době však kníže Měšek poslal posly k císaři, 
nabízeje a slibuje mu nesmírné peníze za to, dá-
-li syna knížete Boleslava, jménem Oldřicha, jenž 
byl v císařově moci, spoutati a vsaditi do vězení. 
(…) Hle, majitel zlata, jsa tlačen balvany zlata, po-
slechne rozkazu knížete a katem a žalářníkem se 
stane podplacený zlatem císař! A není divu, že on 
poslechl knížete, když za našich časů Vacek, naro-
zený pod selským mlýnem, přivedl s sebou do Čech 
Jindřicha III. [V.], krále nejmocnějšího – ne-
důstojná podívaná! - na zlatém řetěze jako chr-
ta; a co kázal sluha sluhů, toho poslechne pán 
pánů a do vězení král uvrhne Bořivoje, knížete 
spravedlivého, muže pravdy milovného, spouta-
ného až po kolena, jako by to byl nějaký člověk 
ničemný a lhář.“ 
Za Měškem se skrývá Václav (již víme, že „měš-
ek“ znamenalo v polštině slepec; a rovněž víme, 
že za oslepenými postavami se u Kosmy scho-
vávaly postavy jiné) a Poláci (mocí polskou) ne-
jsou Poláci, nýbrž „čeští a moravští“ soupenci 
Václava. Že jde o Václava, je napovězeno i tím, 
že se Václav schovává i za jménem Vacek. Old-
řich je Vratislav a Boleslav je jeho syn Boleslav 
I. Ten se zde schovává i za Bořivoje. O Kosmovi 
se tvrdí následující (poznámka č. 24 z vydání 
Kosmovy kroniky z roku 2005): „Kosmas v celé 
kronice nesprávně čísluje německé panovníky. 
Správná číslovka bude vždy uvedena v závorce.“ 
V této kapitole je u Jindřicha III. v závorce číslo 
V. Kosmas se zde měl zmýlit o dva Jindřichy. 
On se však zřejmě nezmýlil. Schválně napsal 
číslo zdánlivě o dvě menší. Ale čtenář zasvěcený 
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ponoukal mladíky k pilnými studiím. 
 Jako učitel budil touhu po vědění v mla-
dých srdcích svých žáků a vštěpoval do nich 
lásku k jazykům slovanským. Vyučoval na 
gymnáziu češtině a polštině a nelekajíc se ne-
přízně dřívějších vlád, veřejně stavil se všude 
v první řady, kdykoliv v Těšíně podniknuto 
něco na povznešení národnosti polské nebo 
české. Byl po dlouhá léta předsedou polské 
Czytelny, čtenářského spolku a je dosud před-
sedou Towarzysta naukowej pomocy, které za 

devítiletého působení rozdalo studujícím 
chudobným na sedm tisíc zlatých 

podpory, pak Towarzystwa peda-
gogieznego a literárně-zábavné-

ho kroužku Snaha. 
 Za zásluhy své, vlídnou, 
ale neoblomnou povahu 
požívá úcty a lásky nejen 
od svých soukmenovců 
českých, ale i bratří Polá-
ků , kteří ho na čelo nej-
důležitějších svých národ-
ních spolků postavili, ba 

i za poslance do slezského 
sněmu kandidovali a byl od 

roku 1850 po třináct let čle-
nem obecního zastupitelstva 

těšínského. 
 Roku 1882 po třicetileté službě byl 

jako profesor dán do penze a věčně mladý 
a činný tento stařeček věnuje se nyní úplně 
povolání svému lékařského a  činnost ve spol-
cích polsko-českých. 
 Později dojížděl také někdy ku svým pří-
buzným jeho bratr Karel Fischer, soudní rada 
v Třebíči. Před několika lety zavítala k nám 
jeho dcera Anna, choť dr. Jos. Veslaře, finanč-
ního prokurátora v Brně, aby poznala rodiště 
svého otce. U nás se jí líbilo a byla mile potě-
šena, že se p mnoha letech sešla s pamětníky 
jejího otce a strýčka. 
 Jen asi dvakráte navštívil naše město Fran-
tišek Nárožný, člen řádů lazaritů ve Vídni, na-

rozený v. č. 19 v Chornické ulici. Podle vy-
pravování příbuzných absolvoval s výborným 
prospěchem gymnaziální a právnická studia 
a teprve pak vstoupil stále v tajnosti. Byl prý 
to dobrosrdečný kněz, vlasteneckého cítění, 
jenž již v dobách našeho národního probuzení 
udržoval písemné styky s tehdejšími předními 
literáty a vlastenci. Zemřel r. 1921 ve Vídni ve 
věku 88 let. 
 V těch letech přijížděl k nám k návštěvě 
svých sourozenců Eduard Gerisch, akademic-
ký malíř, narozený v č. 91 na předměstí. Byl 
činným ve Vídni, kde též zemřel. 
 Též byl u nás někdy hostem známý akade-
mický malíř Eduard Kasparides, profesor ma-
lířské akademie ve Vídni. Nebyl sice zdejším 
rodákem, ale rád k nám přijížděl na návštěvu 
svého bratra Peregrina Kasparidesa st. Zemřel 
taktéž ve Vídni. 
 Z poněkud mladších zdejších rodáků za-
vítal k návštěvě svých sourozenců několikrát 
Kašpar Zemene, narozený v č. 29 v Chornické 
ulici. Po mnoho let byl notářem v Třebíči, od-
počinek pak trávil v Brně u své dcery, kde ze-
mřel v únoru 1943 v požehnaném věku 92 let. 
 Občas dojížděl sem nakrátko ku svým 
příbuzným Karel Jeřábek, dvorní rada  
u policejního ředitelství ve Vídni, bratr komi-
nického mistra Václava Jeřábka. Jako odcho-
vanec vládního rady Josefa Appela byl taktéž 
proslulým úředníkem a získal mnoho vyzna-
menání a řádů za svou vynikající úřední čin-
nost v oboru kriminalistiky. Zemřel r 1917 ve 
Vídni ve věku 65 let 
 Velice častým a vítaným hostem byl u nás 
František Nárožný, magistrátní rada města 
Vídně,narozený r. 1852 v č. 25 v Chornické 
ulici. Po mnoho let dojížděl k nám na dovole-
nou a oblíbil si své rodiště tak, že zde trávil na 
penzi poslední léta svého života. Byl dobrosr-
dečné, klidné povahy, milý společník a podpo-
roval štědře všechny zdejší národní, kulturní  
a humanitární spolky. Zemřel zde r. 1919.

pokračování příště

pokračování příště

 Laskavostí pana Frant. Padhrázského, 
městského vrchního tajemníka v Mor. Ost-
ravě, dostal se mi do rukou výňatek z kni-
hy „Vlastenecké putování po Slezsku“, kterou 
sepsal dr. Frant. Sláma, bývalý posla-
nec a známý národní pracovník 
v Opavě. Kniha vyšla tiskem  
a nákladem J. Otty v Praze r. 
1883. V kapitole XXV. pojed-
nává o některých o povzne-
šení národnosti slovanské 
zasloužilých mužích. Au-
tor zmiňuje se postupně 
o několika těchto mužích 
a pokračuje:
 „Stařičký pak Moravan 
MUDr. Josef Fischer mno-
ho má zásluh o povzneše-
ní slovanského spolkového 
života v Těšíně. Narodil se 
r. 1815 v Jevíčku na Moravě. 
Promován byv na univerzitě ví-
deňské za doktora lékařství, usídlil 
se v r. 1841 v Těšíně a dobyl si jako lékař 
brzy pověsti chvalné. Stal se domácím léka-
řem soudním a přes vysoký svůj věk vždy ješ-
tě jest jedním z lékařů nejvíce zaměstnaných. 
Neznal odpočinku, jedině v ustavičné práci  
a činnosti nacházel zalíbení. Jen tím lze vy-
světliti řídký úkaz, že jsa lékařem tak hle-
daným, podrobil se ještě později zkouškám 
z řečí a z češtiny pro vyšší gymnázia. Byl od 
r. 1850 profesorem na gymnáziu těšínském 
a celé zástupy mužů vysoké hodnosti v životě 
veřejném požívajících vzpomínají s úctou své-
ho učitele, který jim byl otcovským přítelem 
a vlídným chováním než přepjatou přísností 

do jeho hříček neměl k číslu tři přičíst dvě, ale 
měl od čísla tři naopak číslo dvě odečíst. Jin-
dřichem, o kterém Kosmas píše, byl Jindřich I. 
Ptáčník, snad s Václavem spřízněný.    
O tom, jak byl Václav z Pražského hradu vy-
hnán, píše Kosmas v I, 36 toto: „Roku... 1002 
... když... svatý Václav přispěl svým ku pomoci, 
kníže Oldřich –  ...tajně útěkem vyváznuv či byl 
z rozkazu císařova propuštěn – vrátil se do vlas-
ti, vešel do... pevného hradu... Dřevíč a poslal od-
tud jednoho věrného svého bojovníka s úkolem, 
aby, vnikna do hradu Prahy, v noci zvukem trou-
by postrašil... nepřítele. Věrný služebník...  vstou-
piv v noci uprostřed hradu na vyvýšené místo, jež 
slove Žiži, zatroubil a... volal: ,Utíkají, utíkají Po-
láci v hanebném zmatku, přepadněte je... Čecho-
vé, zbraní prudce!‘ Na ten hlas připadl na Poláky 
strach a leknutí, což se stalo... z přispění svatého 
Václava. (…) ...kníže Měšek jen stěží s málo muži 
vyvázl. (…) Ráno... kníže Oldřich vstoupil do hra-
du Prahy... třetího dne dal svého bratra Jaromíra 
oslepiti.“

V líčení této bitvy jsou dva slepci. Za polským 
„slepcem“ Měškem se skrývá český Václav (je 
připomenut i svým jménem). Vratislav je zde 
Oldřichem a Boleslav bojovníkem. Poláci nejsou 
Poláci, ale stoupenci Václava, zde Měška. Bole-
slav z Hradu vyhnal Václava a tím, že vystoupil 
na vyvýšeninu Žiži (mohl by tam stanout pou-
hý služebník?), se stal knížetem. Václav, pokud 
byl českým knížetem, „ponížil“ nyní na podkrále 
(druhého po knížeti). To mohl být důvod, proč 
nestihl dát vysvětit rotundu sv. Víta (nikoliv, že 
ho smrt předešla). 
Zatímco Kosmas schovával Václava mj. za pol-
ského knížete Měška, kronikář Gallus Anony-
mus schoval Václava za Zbyhněva a českého Bo-
leslava I. za polského Boleslava III. Křivoústého. 
To, že se u Galla za Zbyhněvem skrývá jiná po-
stava, naznačil Kosmas v III, 34 slovy o oslep-
nutí: „...nebudu se rovnati knížeti polskému Bo-
leslavovi, jenž svého bratra Zbyhněva … oslepil.“ 
Uvedl jsem, že v tzv. bitvě  u Trutiny byl zabit 
kníže Václav. V předmluvě M. Wihody k české-

mu vydání Gallovy kroniky (2009) se na str. 13 
dočteme, že v kapitole III, 23 i Gallus líčí bitvu 
u Trutiny. Sám Gallus toto pojmenování místa 
bitvy neužil. 
Kosmas píše o Zbyhněvovi (tedy o Václavovi) 
ještě v III, 16: „Vladislav, kníže polský, rozdělil 
své panství na polovic mezi své dva syny: jedno-
ho, narozeného ze souložnice, jménem Zbyhně-
va, druhého... jménem Boleslava. (...) Zbyhněv 
hned po smrti otcově zdvihl zbraně proti svému 
bratru.... ….položili se táborem u hrádku Rečen 
[Hradčan?]“. Místo jména Vladislav si dosaď-
me Vratislav, místo Zbyhněv Václav. Na Zbyhně-
va (Václava; zřejmě Vratislavova bratra) Kosmas 
prozradil, že jeho matka byla souložnice (totéž 
napsal o Zbyhněvovi Gallus). Proto neměl ná-
rok na knížecí trůn. Legendy ho skutečné mat-
ky zbavily. A protože měl být světec, zbavily ho 
i manželky. Z ní učinily jeho matku Drahomíru. 
Zároveň ho o generaci omladily. Tím ho také 
očistily od podílu na smrti Ludmily.
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Obec Biskupice

Společenská 
rubrika  

leden 2014
Naši jubilanti

Anna Pešková
Alois Šimek
Josef Kořenovský
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli

Růžena Mlčochová
Upřímnou soustrast.

Tříkrálová sbírka

Vítání občánků

V sobotu, 4. ledna 2014, jsme v obci 
uspořádali Tříkrálovou sbírku 2014. 
Projekt Tříkrálové sbírky má pod pa-
tronátem Oblastní charita Moravská 
Třebová, celonárodní projekt běží již 
několik let a pomáhá všem lidem, 
dětem, seniorům, domovům pro děti 
a seniory a nejen tam. Dary, které se 
vyberou v našem regionu, jsou opět 
použity na pomoc našeho regionu, 
a kde konkrétně, můžete zjistit na 
webových stránkách Tříkrálové sbír-
ky http://www.trikralovasbirka.cz/ 
Rád bych touto cestou poděkoval 
všem dárcům, pomoc-
níkům a koledníkům, 
že jim nejsou lhostej-
né osudy lidí v nouzi 
a podpořili tak Tříkrá-
lovou sbírku svými dary. 
Děkuji paní Lexmano-
vé z OCHMT, dále pak 
koledníkům a jejich do-
provodu Aničce, Katce, 
Nikole, Elišce, Kačce, 
Kristýnce, Evičce a Libu-
ši a vám všem, kteří jste 
přispěli. Děkuji.

Filip Procházka, 
místostarosta obce

V neděli, 19. ledna 2014 přivítala naše 
obec Biskupice nejmladší občánky naroze-
né v roce 2013 – Barborku Dosedlovou, 

Lukáška Neubauera, Radimka Sekani-
nu, Aničku Doleželovou a Alici Navráti-
lovou. Přejeme všem děťátkům a rodičům 
hodně zdraví, štěstí a spokojený láskou na-
plněný život. Rád bych také touto cestou po-
děkoval všem, kteří se podíleli na přípravách 
vítání občánků, paní Zechové za upečení ko-
láčů, paní Václavkové a dětem z MŠ Bisku-
pice, paní Svojanovské za hudební doprovod 
a zástupcům SPOZ a OÚ.

Filip Procházka, místostarosta obce
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Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji po-
slední zainvestované stavební mís-
to v nové lokalitě pro 15 RD – par-
celu č. 199/27 o výměře 879 m2. 

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

Doručení žádostí:
•		písemně:	Obec	Biskupice,	 

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

U S N E S E N Í
z 25. veřejného zasedání  
zastupitelstva obce BISKUPICE
ze dne 30. prosince 2013

25/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise
c) obecně závaznou vyhlášku obce Biskupice č. 
1/2014 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
d) úpravu rozpočtu obce Biskupice pro rok 
2013 - rozpočtové opatření č. 6  dle přílohy 
k zápisu
e) rozpočet obce na rok 2014 ve výši  
4 950 000,- Kč viz. příloha k zápisu
f) rozpočtový výhled obce Biskupice na rok 
2015 ve výši 4 630 000,- Kč a na rok 2016 ve 
výši 4 640 000,- Kč viz. příloha k zápisu 
g) cenu stočného v obci Biskupice pro rok 2014 
ve výši 32,- Kč/m3 vč. DPH
h)  žádost ze dne 29.11.2013 AVZO Biskupice 
o příspěvek na vybudování sociálního zařízení 
v areálu střelnice ve výši 20 000,- Kč s podmín-
kou data dokončení do 29.6.2014
ch) žádost ze dne 4.12.2013 Základní školy Ja-
roměřice o příspěvek na lyžařský kurz v celkové 
částce 750,-Kč (250,- Kč na jednoho žáka)
i) směrnici pro poskytování a účtování cestov-
ních náhrad dle zákoníku práce č. 262/2006 
Sb., a vyhlášky MPSV č.  435/2013 Sb. s plat-
ností od 1.1.2014
j) cenovou nabídku na výměnu 1 ks vstupních 
dveří a 2 ks bočních dveří na budově MŠ Bis-

kupice s firmou VPO Protivanov, a.s., Boskovic-
ká 250, 798 48 Protivanov, IČ: 290 01 765 za 
nabídkovou cenu ve výši  71 755,- Kč vč. DPH
k) úpravu odměn za výkon funkcí neuvolně-
ných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o ob-
cích) dle novely  nařízení vlády č. 37/2003, 
v platném znění  ze dne 18. prosince 2013 ve 
výši dle zápisu s účinností od 1.1.2014

25/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost Oblastní Charity Moravská Třebová, 
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová ze 
dne 11.12.2013 o finanční příspěvek na provoz 
sociálních služeb
b) návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového 
vodovodu Malá Haná se sídlem Palackého ná-
městí 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 72040734 ve výši 
1 656 904,-Kč
c) plán činností svazku obcí Regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska na rok 2014
d) zprávu místostarosty obce o hospodaření 
v obecním  lese za období 2012 – 2013. 

25/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených 
v bodě 25/1 tohoto usnesení

25/4 Zastupitelvo obce ruší:
a) usnesení č. 23/1 n) ze dne 30.10.2013 - ce-
novou nabídku na výměnu 1ks vstupních dveří 
a 2 ks bočních dveří na budově MŠ Biskupice 
s firmou   RI Okna a.s.,   Regionální partner K-
-euromont s.r.o., Chmelnice 653, 798 52 Koni-
ce, IČ:28344146  za nabídkovou cenu 60 725,-
Kč vč.21 % DPH

Dalibor Šebek Filip Procházka
starosta obce místostarosta obce

Pozvánka na
MASOPUST 2014 
Všichni, kdo máte zájem se zúčastnit 
„Masopustního průvodu masek“ v naší 
obci, tak přijďte 1. března 2014 ve 
12.00 hod k hasičské zbrojnici. Ve 
12.30 hod společně vyrazíme na ob-
chůzku Biskupicemi, Flintorem a Zále-
sím. Ukončení „Masopustního průvo-
du“ s programem „pochovávání basy“ 
se uskuteční opět v hospodě u „Ze-
chů“. Nebude chybět bohatá tombola 
a hudba hrající k tanci a poslechu. 
Všichni jste srdečně zváni.
A ještě tu máme malou prosbu, kdo 
z občanů přibližně ví, od kterého roku 
se traduje „chození masek“ o Masopus-
tu v Biskupicích, tak nám, prosím, dej-
te vědět.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

POZVÁNKA – TURNAJ „P + P“ – 4. ročník

UPOZORNĚNÍ OBCE
úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, 

úhrada poplatku za psa

ČČK pořádá v neděli 9. února 2014 odpole-
dne v 15.00 hod v zasedací místnosti OÚ již 
4. ročník „P+P“ (pexeso + puzzle).
Opět vytvoříme 4 kategorie: 
I. do 6-ti let 
II. od 7-mi do 10-ti let
III. od 11-ti do 15-ti let
IV. od 16-ti do neomezeně let. 
Každý soutěžící obdrží „malou pozornost“, 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu dle  OZV č. 1/2014 zůstává stejný 
jako v roce 2013 a to ve výši 450,-Kč/po-
platníka. Poplatek pro poplatníka podle čl. 
2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jed-
norázově a to nejpozději do 30. dubna pří-
slušného kalendářního roku nebo ve dvou 

aby se mu lépe soutěžilo. První tři výherci ve 
všech kategoriích budou odměněni hezkou ce-
nou. Občerstvení na posilnění a dobrá nálada 
nebudou chybět. 
Startovné je 10,- Kč pro každého hráče. 
Těšíme se na všechny soutěžící. Přijďte 
s námi prožít hezké odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 
dubna a do 31. srpna příslušného kalendář-
ního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kan-
celáři OÚ nebo na účet č. 1283423349/0800. 
Pokud se rozhodnete pro platbu přes účet 
jako VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí  
uvedou před číslo domu 2 (např. Zálesí 1 
VS 21). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa - saz-
ba  poplatku za jednoho psa činí 100,- Kč/
rok, za druhého a každého dalšího psa se 
zvyšuje poplatek o 50% sazby poplatku. Dr-
žitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vy-
měření předem a to nejpozději do 28. února 
kalendářního roku. 

Libuše Pazdírková, účetní obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci únoru

Božena Kysilková
Anna Berkyová
Amalie Konečná
Olga Studená
Helena Randulová
Antonín Lexmaul

Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci 
Chornice

Rozárie Skalická
Alexander Sekereš
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.

Pingpongový turnaj 2014
Dne 25. ledna 2014 se v Kulturním domě v 
Chornicích uskutečnil 1. ročník pingpon-
gového turnaje. Zájem veřejnosti nás velmi 
mile překvapil. Zasoutěžit si přišlo celkem 
34 hráčů. Turnaj byl rozdělen do čtyř ka-
tegorií:
 Kategorie 0. děti do 10 let - 4 účastníci
Kategorie I. mládež do 18 let - 3 účastníci 
(z toho jeden hrál i v kategorii II. muži do 
99 let)
Kategorie II. ženy do 99 let - 4 účastnice
Kategorie II. muži do 99 let - 24 účastníků
Ve třech méně početných kategoriích se 
hrálo stylem každý s každým. Ten, kdo měl 
na svém kontě nejvíce výher, nakonec zís-
kal pohár. 
Kategorie II. muži do 99 let probíhala ná-
sledovně. Muži byli rozlosováni do čtyř zá-
kladních skupin po šesti, kde hráli každý 
s každým. Z každé skupiny pak postoupili 

čtyři nejlepší do vyřazovacích bojů. 
Konečné umístění:
Kategorie 0 děti do 10 let - 1. místo Eliš-
ka Mauerová, 2. místo Tomáš Felner, 3. mís-
to Markétka Vykydalová, 4. místo Gábinka 
Boukalová
Kategorie I. mládež do 18. let - 1. místo 
Jakub Mauer, 2. místo Zdeňka Mauerová, 3. 
místo Martin Hrubý
Kategorie II. ženy do 99 let - 1. místo 
Pavlína Jarkovská, 2. místo Marcela Vyky-
dalová. 3. místo Blanka Mauerová, 4. místo 
Štěpánka Hrubá
Kategorie II. muži do 99 let - 1. místo Jo-
sef Šosovica, 2. místo Jan Letfus, 3. místo 
Vít Horák, 4. místo David Navráti.
Všem, kteří přišli, děkujeme za účast, dále 
děkujeme Obci Chornice za pronájem kul-
turního domu.
Za TJ Sokol Chornice Mgr. Blanka Mauerová

Koncertní vystoupení
ŠTĚPÁN RAK & ALFRED 

STREJČEK
Obec Chornice  znovu navštíví vynikající kytarista pro-
fesor Štěpán Rak a  známý herec, recitátor a dabér pan 
Alfred Strejček, kteří tentokrát odehrají vystoupení pod 
názvem – „VIVAT CAROLUS QUARTUS“ - koncertní hold 
Otci vlasti, králi Karlu IV“. Akce se uskuteční v sobotu 
15. února 2014 v místním kulturním domě, se zahájením 
v 16,00 hodin. Vstupné bude možno zakoupit na mís-
tě, nebo v předprodeji v kanceláři obecního úřadu, tel. 
461 327 807. Cena je 100,- Kč za dospělého a 50,- Kč 
za dítě do 15-ti let. Po vystoupení  bude možno posedět 
u kávy nebo sklenky vína. Všichni jsou srdečně zváni.
Více na:  www.obecchornice.cz

Obecní knihovna 
Chornice

Obecní knihovna zdraví současné 
i budoucí čtenáře a přeje jim v roce 
2014 štěstí a pohodu. Zároveň upozor-
ňuje, že opět rozšířila svůj knižní fond 
o 130 knižních novinek jak pro dospě-
lé, tak pro děti různého věku, kterým 
může nabídnout spoustu knih, které 
pro ně školní knihovna nemá.
Půjčujeme i časopisy Pěkné bydle-
ní, Paní domu, D Test, Zidé a Země, 
100 + 1.
Půjčovní doba se nemění, čtvrtek 
16–19 hodin.
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OBEC CHORNICE VÁS ZVE NA KONCERT
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Akce se uskuteční v sobotu 8. března v kulturním domě v Chornicích. Zahájení je v 18:00 hodin,  

vstupné 100 Kč. Předprodej v kanceláři obecního úřadu, tel.: 461 327 807. 
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Obec Jaroměřice

Jaká byla sezóna 2013 pro jaroměřické volejbalisty
Jaroměřičtí volejbalis-
té se nenudili ani v loň-
ském roce a několikrát 
se zúčastnili volejbalo-
vých turnajů, kde ukáza-
li svým soupeřům výsled-
ky svého každotýdenního 
tréninku. 
Jarky „A“ neboli „mladí“ 
zkoušeli poprvé své štěstí 
v květnu v Městečku Tr-
návce na Skalce, kde ob-
sadili v silné konkurenci 
7. místo. Jaroměřické „B“ neboli „zkušení“ opět 
nevynechali pouťový turnaj ve Vrážném, odkud si 
zaslouženě odvezli 3. místo. Společně se oboje Jar-
ky vydaly v červenci do Biskupic, kde prožily vel-
mi náročný sportovní a horký den. Jarky A se za 
šest vítězství a jednu remízu umístily na 1. místě. 
Jarky B potrápily všechny své soupeře a obsadily 
8. místo. 
Vrcholem sezóny je pro jaroměřické volejbalisty je-
jich domácí turnaj „Jaroměřický pohár“, který loni 
uspořádali již po sedmé. 3. srpna se na hřišti na 
Čtvrtničkách sjelo pět mančaftů, které přilákalo 
krásné letní počasí. Všechna družstva si zahrála 
vzájemně proti sobě na dva hrané sety do 20 bodů. 
Během turnaje se návštěvníci mohli občerstvit spe-
cialitami z udírny a grilu a osvěžit se točeným pi-
vem. Celý den se prodávala tombola, která byla 
vylosována po skončení turnaje. Nenašel se snad 
nikdo, kdo by domů odcházel bez ceny. 
Celkové pořadí Jaromeřického poháru 2013:
1. Jarky A, 2. Jevíčko, 3. Hartinkov, 4. SK Skalka 
Trnávka, 5. Jarky B

Společenská rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V únoru se významného 
životního jubilea dožívá 
Antonín Pospíšil
K významnému  jubileu 
přejeme hodně zdraví 
a stálého optimismu.

V měsíci lednu nás opustili 
Karel Gloc 
Františka Drápalová
Oběma pozůstalým rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Věnujte s námi tichou vzpomínku na smut-
nou událost před pěti lety, kdy nás opus-

tila naše milá maminka 
a družka
paní Marie Pavlíková
Na její péči a laskavou sta-
rostlivost nezapomenou 
druh Zdeněk a dcery s ro-
dinami. 

V Jaroměřicích se v roce 2013 narodilo 5 
dětí a zemřelo 11 občanů.
Ke dni 31. 12. 2013 byl počet obyvatel 
v obci 1 191.

Tímto turnajem však pro 
volejbalisty sezóna ne-
skončila. 28. prosince 
uspořádali jaroměřičtí 
volejbalisté svůj tradiční 
„zimní“ turnaj. Během 
vánočních svátků snad 
každý uvítá trošku po-
hybu. To ukázal i Vánoč-
ní turnaj, konaný již po 
sedmé ve sportovní ja-
roměřické hale. Přilákal 
volejbalisty z Jevíčka, 

Brna a Městečka Trnávky. Nechyběli samozřejmě 
ani domácí, kteří se sešli v hojném počtu, a moh-
li tak vytvořit dva mančafty - kolečka a čtverečky. 
Každé družstvo si zahrálo s každým na dva hrané 
sety do 20 bodů. Během turnaje vládla vánoční 
pohoda. Každý se mohl zahřát lahodným mokem 
podle své chuti, ochutnat vánoční cukroví nebo 
zkusit uzené brněnské dobrůtky. Každý hráč byl 
odměněn perníkovou medailí a každé družstvo zís-
kalo zmrzlinový pohár. 
Výsledky Vánočního turnaje 2013:
1. Jevíčko, 2. Jarky - kolečka, 3. Brno, 
4. Jarky - čtverečky, 5. SK Skalka Trnávka
V rámci sportovního tréninku si parta volejbalistů 
ráda vyjede na kole. V srpnu si objeli ve čtyřiceti-
kilometrové trase malebné vesničky Malé Hané. 
Fotografie z Jaroměřického poháru a dalších turna-
jů si můžete prohlédnout na webových stránkách 
volejbalového oddílu: www.volejbaljaromerice.es-
tranky.cz.

Za oddíl volejbalu Jitka Skřebská

www.jaromerice.cz

Čtení je hra
Tak přesně tohle si žáci 3. a 5. třídy naší ško-
ly myslí. Vše začalo čtením pověstí a pohádek 
z okolí jevíčska a moravskotřebovska. Jenže to 
nám nestačilo, a tak jsme se s paní učitelkou 
zapojili hned do několika celorepublikových 
čtenářských projektů. Jedním z nich je projekt 
Celé Česko čte dětem, a nám, kromě naší paní 
učitelky, bude číst i pan ředitel, pan staros-
ta, paní knihovnice, přijede i paní spisovatel-
ka Iva Procházková. Také jsme oslovili známé 
osobnosti, tak uvidíme, zda si na nás najde 
někdo čas. 
Druhým projektem je Čtení pomáhá, kde za 
přečtené knihy přispíváme na charitativní úče-
ly. Za každou knihu 50,- Kč. Posledním z pro-
jektů je také známé Rosteme s knihou. Ve 
spolupráci s knihovnou se z nás zároveň stali 
Lovci perel.

Žáci 3. třídy a Mgr. Marcela Langerová

Několik statistických čísel za 
rok 2013 z Obecní knihovny
Počet zaregistrovaných čtenářů 317, z toho dětí 109
Počet výpůjček, zaregistrovaných počítačem 
11 955, z toho prolongací (prodloužení  5736), 
časopisů 520, dětských výpůjček 3 549
Zprostředkovaných výpůjček z jiných knihoven 
(MVS) 570
Návštěv, zaregistrovaných počítačem  4009
V roce 2013 celkem uskutečnila Obecní knihovna 
Jaroměřice 97 akcí s účastí 6 709 zájemců,
Z toho 83 kulturních s 6 490ti hosty a 14 vzdělá-
vacích s 219 účastníky.
Některé z větších projektů byly organizovány spo-
lečně se ZŠ a SPOZ, za což náleží velké poděko-
vání.
Poděkování dále patří „spojkám“, sl.Terezce An-
tošovské, ing. Antošovskému a ing. Vykydalovi za 
obětavý převoz knih, čímž šetříme výdaje knihov-
nám i čtenářům.
Dále vyslovuji poděkování za dlouholetou výbor-
nou spolupráci ing. Nadě Lorencové ve výtvarných 
projektech, které spojovaly školu s knihovnou 
a děti byly navíc mnohdy oceňovány i v celostát-
ních soutěžích. 

Tříkrálová sbírka 2014
Jaroměřice a Nové Dvory i letos navštívili Tři 
králové. Šest skupinek malých i větších koled-
níků rozdalo dobrým lidem požehnání a při-
jalo peněžité dary pro potřebné lidi v nouzi. 
Krásných 20.117,- Kč  jsme odevzdali Oblast-
ní charitě v Moravské Třebové, která je pou-
žije pro ty nejpotřebnější. Všem dárcům a ko-
ledníkům upřímně děkujeme! Moc děkujeme 
i za poskytnutí prostor v klubovně „Dvoustov-
ky“, kde se koledníci mohli občerstvit teplým 
čajem a párky. 
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc únor 2014
Do 28. 2., výstavní síň Centra života a podnikání (VS)
„Zvířata v přírodě“, fotografie Jana Hlaváče, kresby 
ak. malíře Františka Liebla, 
ukázka ze sbírky knih s mysliveckou tématikou 
PhDr. Oldřicha Koudelky
zpřístupněno  PO 9-11, 13-16, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-
18 a jinak po dohodě s knihovnicí
vstupné dobrovolné
„Lovci perel“, celoroční soutěž pro dětské čtenáře, po 
přečtení vybraných knih „perlorodek“ odpovídají děti 
písemně na dané otázky,  za správné odpovědi si vyloví 
„perly“, vyhodnocení koncem roku 2014
Výtvarná soutěž „Život v přírodě“ pro žáky ZŠ Jaro-
měřice, inspirací mohou být i encyklopedie a jiné ob-
rázkové knihy na dané téma. Práce dětí vyzdobí vý-
stavní síň 
v Březnu – měsíci čtenářů. Soutěž bude vyhodnocena 
na konec března.
5.2., středa, 18.00 hodin, VS
Fytoterapie v praxi – původ nemocí, samoléčení po-
mocí přírodních produktů,
přednáška Vlastimila Komoně z Jevíčka, spojená 
s ukázkou a prodejem.
8.2. sobota, 18.00 hodin, Pohostinství U Trojanů
Turistický večer U Trojanů, pořadatel KČT TJ Jaro-
měřice
12. 2., středa, 18.00 hodin, VS
„Hitlerovo Orlí hnízdo“ přednáška Jana Valíčka 
o horském útočišti Adolfa Hitlera a jeho  nacistických 
spolupracovníků, které se nachází poblíž jihobavorské-
ho města Berchtesgaden (asi 150 km jihovýchodně od 
Mnichova a 30 kilometrů jižně od rakouského Salcbur-
ku). Přednáška bude současně upoutávkou na plánova-
ný zájezd v sobotu 24.května 2014.
16.2. neděle, 9.00- 18.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou
18.2., úterý, 8.00 – 12.00 h, učebna ZŠ
Trénink paměti s lektorkou Pavlou Konečnou, urče-
no pro žáky 8. a 9. třídy
21.2., pátek, 13.30 h., VS
Krmítka pro ptáčky, zhotovení jednoduchých přírod-
ních krmítek s Veronikou Šabatkovou
Výtvarná dílna pro děti i dospělé
21.2. pátek, 18.00 h, VS
Českoslovenští letci na křídlech RAF, přednáška 
Marka Paulíka o činnosti příslušníků československého 

– stravování pro rok 2014
9. finanční příspěvek Městské knihovně ve Svita-

vách ve výši 2 400 Kč do projektu sdružování 
finančních prostředků na nákup výměnného 
fondu pro podporu výkonu regionálních funkcí 
knihoven  

10. Výroční zprávu za rok 2013 o poskytování infor-
mací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím Obecního úřadu v Jaro-
měřicích

11. záměr prodeje pozemků p.č. 166/11díl k) o vý-
měře 1 013 m2, p. č. 166/11 díl l) o výměře 52 
m2, parcelu p.č. st. 500 o výměře 108 m2 a p.č. 
166/39 díl j) o výměře 43 m2 dle geometrického 
plánu č. 471-573/2008

12. výši měsíčních odměn neuvolněným členům za-
stupitelstva obce dle přílohy

40. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 15. 1. 2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
13. žádost Ing. Romana Christa o odkoupení pozem-

ků ve vlastnictví obce
14. rozhodnutí komise pro životní prostředí o povole-

ní kácení stromů rostoucích mimo les dle zápisu
15. návrh pana Ladislava Sekaniny na zbudování 

přechodu pro chodce u sportovní haly
Zastupitelstvo obce ukládá:
16. předsedům jednotlivých komisí do příštího za-

sedání předložit zprávu o činností komisí za rok 
2013 a současně plán práce na 1. pololetí roku 
2014

17. starostovi obce a místostarostce připravit výběro-
vá řízení na investiční akce, které budou realizo-
vané v roce 2014

Rostislav Grulich  Mgr. Iveta Glocová
starosta obce  místostarostka

Nabídka stavebních 
míst v obci Jaroměřice
Obec Jaroměřice nabízí k prodeji zain-
vestovaná stavební místa v lokalitě „Za 
Tvrzí“ ještě pro 6 rodinných domů:
- p. č. 166/26 o výměře 722 m²
- p. č. 166/28 o výměře 874 m²
- p. č. 166/30 o výměře 884 m²
- p. č. 166/32 o výměře 1087 m²
- p. č. 166/35 o výměře 818 m²
- p. č. 166/37 o výměře 1091 m²
Cena 150,- Kč/m2
Další informace na tel. 461 325 720, 
461 327 813, www.jaromerice.cz
Doručení písemných žádostí:
Obec Jaroměřice, 569 44 Jaroměřice 1,  
email: obecjaromerice@cmail.cz

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

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

ho zasedání
3. hospodaření obce za rok 2013
4. Účtový rozvrh obce Jaroměřice na rok 2014 
5. Směrnici pro poskytování a účtování cestovních 

náhrad pro zaměstnance a zastupitele obce Jaro-
měřice pro rok 2014

6. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy, 
Jaroměřice, okres Svitavy

7. přílohu ke Směrnici pro poskytování a účtování 
cestovních náhrad pro zaměstnance Základní ško-
ly a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy

8. kalkulací nákladů hospodářské činnosti Základní 
školy a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy 

Vesmírný domov pro děti 
propůjčená výstava z Lidové hvězdárny 
v Prostějově v Obecní knihovně v Jaroměři-
cích ve dnech od 2. 1. do 17. 1. 2014
Výstava byla plnohodnotnou součástí vyučová-
ní pro žáky ZŠ Jaroměřice.
Žáci se svými učiteli pozorně prohlédli názorně 
připravené panely a poté se individuálně zamě-
řili na detaily, které je zvláště zajímali. Se zá-
jmem si výstavu prohlédlo i několik dospělých 
čtenářů, dokonce ji navštívily i děti ze soused-
ního Úsobrna. 
Součástí byla i výstavka naučné literatury, za-
měřující se na dané téma.
Děkujeme mnohokrát za propůjčení a doufej-
me, že vzájemná spolupráce s prostějovskou 
hvězdárnou bude i nadále pokračovat…

Poděkování
Děkuji Vám všem – čtenářům i hostům knihov-
ny za výborné výsledky v roce 2013 
ve čtenářství a v návštěvnosti Obecní knihov-
ny v Jaroměřicích. Věřím, že i v roce 2014 Vám 
bude knihovna sloužit jako příjemné místo k se-
tkávání, k výpůjčkám dobré literatury a bude 
i nadále společenským centrem, v němž si zpří-
jemníte Váš volný čas.
Helena Vykydalová, knihovnice

letectva v jednotkách britské Royal Air Force během 
druhé světové války
24.2. pondělí, 11.00 h a 12.15 h kinosál Jevíčko 
Listování s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným, 
oblíbená forma „scénického čtení“ 
28. 2. pátek, 18.00 h, VS
Postřehy z přírody fotografa s Janem Hlaváčem 
a spisovatelem PhDr. Oldřichem Koudelkou, bese-
da na závěr končící výstavy
Připravujeme:
11.4., pátek, odjezd autobusu  Biskupice 16.50 h, Je-
víčko 17.00 h, Jaroměřice 17.10 h
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci  na svě-
tově známou činohru
Carlo Goldoni „Sluha dvou pánů“, začátek předsta-
vení v 19.00 h, cena vstupenky 210,- Kč,st. 105,- Kč, 
jízdné 80,- Kč, cena celkem 290,- Kč,studenti 185,- Kč, 
závazné přihlášky se zálohou do 14.3. v knihovně
Březen – měsíc čtenářů
Výstava „Život v přírodě“ práce dětí ZŠ ve výstav-
ní síni CŽP
1.3., sobota, 9.00 h, VS
Volná dílna patchworku, setkání a tvorba stálých ale 

i nových členek klubu patchworku
5.3. středa, 18.00 h, VS
8.3. Annapurna 2013, zážitky z výstupu na mohutný 
masiv Annapurny v Nepálu, desáté nejvyšší hory světa 
s jevíčským cestovatelem Mgr. Zdeňkem Bomberou 
14.3.pátek, 13.30 h, VS nebo školní družina
Spisovatelka Kamila Skopová čte dětem pohádky 
z její nově vydané knihy 
Včelař Jiří Zamazal vypráví o včelařství a jeho vý-
znamu 
14.3. pátek, 17.00 h., VS
Vaříme s Kamilou Skopovou podle lidových recep-
tur
15.3. sobota
Pochod JARNÍ PŘÍRODOU, pořadatel KČT TJ Ja-
roměřice
16. 3. neděle, 9.00 h, VS
Kurz paličkování s lektorkou ing.Ivou Vanžurovou

Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou v klu-
bovně CŽP Pondělky 16.30 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP Pondělky od 16.00ti hodin, ob-
jednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou
Pondělky od 17.30 hodin
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin  
Cvičení SM-systém s fyzioterapeutkou Ludm. Sla-
víčkovou ve výst.síni CŽP Čtvrtky od 18.00 h

Případné změny budou oznámeny, kontakty Obec-
ní 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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Pronajmu nebytový prostor v 1. patře budovy na  
Kostelní 39, Jevíčko (Real) . Plocha 30 m2, vhodné jako 
prodejna, provozovna, kancelář . Mobil: 728 128 036.

Pronajmu 3 nebytové prostory na náměstí v Jevíčku. 
Dva jsou v přízemí, vhodné pro obchod či kancelář, třetí je sklepní, 

vhodný např. pro vinotéku. Více informací na tel.: 777 340 143.
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.

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

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

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).

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.

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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