
Na základě společného prohlášení Pardu-
bického kraje, zástupců samospráv Morav-
ské Třebové, Jevíčka, představitelů Gymná-
zia Moravská Třebová, Svitavská 310 
a Gymnázia Jevíčko, A. K. Vitá-
ka 452 z jednání uskutečněné-
ho dne 21. ledna 2014, které 
se týkalo problematiky vlivu 
poklesu počtu žáků a ne-
příznivého demografického 
vývoje na zúčastněné školy, 
vznikla ze zástupců škol a sa-
mosprávných celků pracovní 
skupina. Úkolem skupiny bylo při-
pravit vyhodnocení přijímacího řízení pro 
školní rok 2014/2015, zvážit jeho případ-
né ekonomické a organizační dopady na 
fungování škol a navrhnout varianty řešení 
zajištění výuky ve střednědobém horizontu 
(minimálně pěti let) ve městech Moravská 
Třebová a Jevíčko. Konkrétní úkoly pracov-
ní skupiny byly upřesněny na jednání Rady 
Pardubického kraje konané dne 6. 2. 2014. 
Koordinátorem pracovní skupiny se stal zá-
stupce ředitelky Gymnázia Jevíčko, A. K. 
Vitáka 452, Mgr. Janeček. 
Celkem proběhla tři společná jednání pra-
covní skupiny – dne 17. března, 12. květ-
na a 28. července 2014. Ze všech jednání 
byly pořízeny zápisy. Výsledkem je materi-
ál, který obsahuje tyto části:
Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452 – 
Analýza vývoje za období 2010–2014, Za-
jištění školního roku 2014/2015, Zajištění 
výuky ve střednědobém horizontu (5 let). 
Podpora školy firmami v regionu, Podpora 
školy obcemi v regionu, Spolupráce škol 
v regionu.
Počet žáků – vývoj:
Ve školním roce 2013/2014 se ve škole 
vzdělávalo 229 žáků v 10 třídách (průměr-
ná naplněnost tříd byla 22,9 žáků).  Cel-
kové kapacity zařízení: Střední škola 420, 
Domov mládeže 88 a Školní jídelna 600.

Varianta č. 1:
Jako prioritní variantu řešení pro zjištění 
výuky v dalších letech navrhuje pracovní 

skupina zachování obou gymnázií jako sa-
mostatných subjektů. 
Záměr města Moravská Třebová přispívat 

žákům oboru vzdělání Infor-
mační služby na ubytování 
a stravování (konkrétní pod-
mínky jsou v současné době 
v jednání) a možnost získat 
stipendium od společnosti 
OR-CZ  Moravská Třebová 
by měly gymnáziu pomoci 
přijmout do uvedeného obo-
ru vzdělání dostatečný počet 
žáků.

Lze předpokládat, že MŠMT schválí žá-
dost Gymnázia Jevíčko o zápis nového 
oboru vzdělání 78-42-M/06 Kombinované 
lyceum do rejstříku škol a školských zaří-
zení s účinností od 1. 9. 2015. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o obor nadregionální-
ho charakteru, předpokládá zástupce ředi-
telky Gymnázia Jevíčko, že se škole podaří 
získat dostatečný počet zájemců o studi-
um v uvedeném oboru. 

Varianta č. 2:
V případě, že výše uvedená opatření nepři-
nesou výrazný efekt a že pokles žáků obou 
gymnázií bude pokračovat na 150 a méně 
žáků nebo na 6 a méně tříd u Gymnázia 
Jevíčko a na 175 a méně žáků nebo na 
7 a méně tříd u Gymnázia Moravská Tře-
bová, navrhuje pracovní skupina postupný 
útlum činnosti školy s tím, že by žáci měli 
možnost dokončit vzdělávání ve škole, ve 
které jej zahájili.
Rozdílný minimální počet žáků a tříd pro 
obě gymnázia je stanoven z důvodu, že 
Gymnázium Jevíčko vzdělává žáky ve čtyř-
letém oboru vzdělání Gymnázium a Gym-
názium Moravská Třebová v oboru osmile-
tém. Uvedené obory vzdělání se mimo jiné 
liší také ve výši základní roční částky kraj-
ských normativů poskytovaných na žáka, 
přičemž normativ na žáka nižšího stupně 
osmiletého gymnázia je nižší než normativ 
na žáka čtyřletého gymnázia a žáka vyšší-
ho stupně osmiletého gymnázia.
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Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny 
1. 9. 2014, 8:00–16:00 hodin

U Cihelny – levá strana od Třebovské
U STŘELNICE

Letní tábor ve Smolenském údolí

Ceník naturálního obilí 2014

NÁBOR – 18. dívčí oddíl Veronica Jevíčko

Poslední červencový týden se na Městské cha-
tě ve Smolenském údolí konal tábor pro mlad-
ší děti. Letos se průměr účastníků pohyboval 
kolem 8 let. Motivace tábora byla vedena na 
vodní svět, což se nám skvěle vydařilo, protože 
počasí přálo. Táborníci si užili vodních her ko-
lem přehrady i na samotném tábořišti. Družiny 
si vyrobily akvária, která na konci tábora obdi-
vovali i jejich rodiče. Poprvé jsme do programu 
zařadili i vaření kotlíkového bramborového gu-
láše. Možná byly děti namotivované tím, že po-
kud si ho neuvaří, budou hladem, ale já samot-

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s.
a Chornická z. o. s., a. s. oznamuje:
obilí se bude vydávat na posklizňové lince 
v Jaroměřicích 
od 1. 9. 2014 po–čt od 8:00–15:00 hod.
v pátek se nevydává!
Zaměstnanci a pronajímatelé půdy: 
- max. 8 q obilí (pšenice, ječmen)   350 Kč/q 
(včetně DPH).

bude letos v září přijímat několik nových 
členek. Máte-li zájem, aby vaše dcera zača-
la chodit do oddílu jevíčských skutek, tak 
se s ní prosím dostavte v úterý 9.9.2014 
v 16:00 před budovu ZÁMEČKU.
Co je to vlastně skauting – jedná se o vý-
chovné hnutí, které se v návaznosti na 
výchovu rodinnou a školní snaží pomocí 
mnoha lety ověřených metod (hra, dob-
rodružství, romantika, práce, pozitivní 
motivace,.) o všestranný rozvoj osobnosti 
dítěte. Mladí lidé zde navazují přátelství – 
mnohdy na celý život.
Skauting vznikl v Anglii před více než 100 
lety – jeho základy tehdy položil Sir Ro-
bert Baden Powell of Gillwell. Odtud se 
rozšířil do celého světa (v současnosti je 

ná jsem byla mile překvapena výsledky. Sama 
bych neuvařila lépe. Dále si zlatíčka, i tak se 
dětem říkalo, vyzkoušela noční hlídky, stezku 
odvahy, branný den a každý den pár kilomet-
rů procházky. Za obětavou práci s dětmi bych 
chtěla poděkovat všem vedoucím a samozřej-
mě nesmím zapomenout na táborové kuchtíky, 
o vaší krupicové kaši se povídají po Jevíčku ho-
tové pohádky. Poděkování patří firmě Rabbit, 
Městu Jevíčku a všem nejmenovaným táboro-
vým příznivcům.

Pavla Konečná

Ječmen po domluvě s p. Martináskem tel.: 
725 557 779.
Ostatní 500 Kč/q (včetně DPH).
Platba pouze v hotovosti. Vydávat se bude do 
konce května.

nás cca 35 miliónů). 
- s námi se Vaše dítě v životě neztratí. 
- vyzná se a poradí si v různých situacích.
- naučí se vyniknout.
-  zvládne převzít zodpovědnost za sebe 
i ostatní.

-  naučí se rozhodovat a pak dosahovat 
vyšších a vyšších cílů.

-  SKAUTING ho připraví na život a uvi-
díte, že s těmito schopnostmi dokáže 
v životě velké věci.

Podrobnější informace o nás se v přípa-
dě zájmu dozvíte na našich internetových 
stránkách www.sweb.cz/skaut-jevicko
Případně kontaktujte přímo vůdkyni oddí-
lu Nikolu Weiglovu na e-mail: gomeska@
seznam.cz  

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 18.–19. 9. 2014.

Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci 
– 5. 9. 2014. 

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ 8.–23. 9. 2014

zástup MUDr. Trčková, MUDr. Šedrlová.

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

19. 9. 2014. 

MUDr. Alena Blahová – 
interna

neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 
19. 9. 2014. 

TÁBOR JEVÍČSKÝCH 
SKAUTEK
„Harry Potter“ 2014
Každé prázdniny se skautské tá-
bořiště u Poličky naplní na více 

jak 3 týdny skauty a skautkami 
z Jevíčka. Již je pravidlem, že tuto „sezó-
nu“ zahájí chlapecký oddíl, který je v půlce 
vystřídán oddílem dívčím. Letos tomu neby-
lo jinak, a tak se ve středu 16. 7. 2014  třicet 
skautek vydalo na dlouhou cestu, jejíž cílem 
byla pro tento rok Škola čar a kouzel v Bra-
davicích. Po příjezdu se mladé čarodějky uby-
tovaly ve svých “ložnicích“, byly poučeny 
o školním řádu a nakonec je Moudrý klobouk 
rozdělil do 4 kolejí. Po celou dobu je prováděl 
bradavický učitelský sbor, který je neopustil, 
ani když nakupovaly v Příčné ulici, studova-
ly, bojovaly s Baziliškem, s Mozkomory, hle-
daly Kámen mudrců nebo soutěžily v turnaji 
ve Famfrpálu. Na konci školního roku nejlep-
ší kolej získala školní pohár a poté se všich-
ni setkali ve Velké síni při závěrečné hostině. 
Celý tábor se nesl ve velmi uvolněné atmo-
sféře a všechny světlušky a skautky odjížděly 
šťastné, plné zážitků a nových přátelství.

Nikola Weiglová, vůdkyně  
18. dívčího oddílu Veronica Jevíčko
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Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka
INFORMACE  
o konání 46. 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 46. zasedání 
Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného 
starostou města Ing. Romanem Müllerem 

v souladu s § 103 odst. 5 zákona o ob-
cích.
Místo konání: sborovna Základní školy Jevíč-
ko, U Zámečku 784, Jevíčko
Doba konání: 17. 09. 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 obča-
nů

 6) Zpráva o činnosti JSDH města Jevíčko
 7) Schválení návrhu územního plánu sídel-

ního útvaru Jevíčko
 8) Korespondence, různé
 9) Diskuse
 10) Usnesení
V Jevíčku dne 20. 08. 2014

Ing. Roman Müller, starosta města Jevíčka

Usnesení ze 44. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 23. července 2014

44/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Marta Pocsai-
ová, Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Jiří Janeček,
b) program zasedání,
c) v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodnutí o námitkách podaných k ná-
vrhu Územního plánu Jevíčko ve znění předlo-
ženém pořizovatelem:
 I)  námitce č. 1 se vyhovuje - podali Milo-

slava a Jan Dvořákovi, Jevíčko
 II)  námitce č. 2 se vyhovuje - podali Old-

řich a Stanislava Popelkovi, Jevíčko
 III)  námitce č. 3 se vyhovuje - podal Fran-

tišek Sedláček, Jevíčko 
 IV)  námitce č. 4 se vyhovuje - podal Jiří 

Hrazdira, Jevíčko
 V)  námitce č. 5 se vyhovuje - podala Jaro-

slava Horáková, Jevíčko
 VI)  námitce č. 6 se vyhovuje - podala Ro-

mana Zapalačová, Jevíčko 
 VII)  námitce č. 7 se vyhovuje - podala Mgr. 

Jana Richterová, Jevíčko
 VIII)  námitce č. 8 se vyhovuje - podala Věra 

Štarková, Jevíčko 
 IX)  námitce č. 9 se vyhovuje - podala Věra 

Wallertová, Jevíčko
 X)  námitce č. 10 se vyhovuje - podal Rado-

mír Řehoř, Jevíčko

 XI)  námitce č. 11 se vyhovuje - podala Mgr. 
Věra Veverková, Jevíčko

 XII)  námitce č. 12 se vyhovuje - podala Mgr. 
Věra Veverková, Jevíčko

 XIII)  námitce č. 13 se vyhovuje - podal Jiří 
Hrazdira, Jevíčko

 XIV)  námitce č. 14 se vyhovuje - podala Ja-
roslava Horáková, Jevíčko

 XV)  námitce č. 15 se vyhovuje - podal Fran-
tišek Sedláček, Jevíčko

 XVI)  námitce č. 16 se vyhovuje - podali Mgr. 
Pavel a Mgr. Lenka Horákovi, Jevíčko

 XVII)  námitce č. 17 se vyhovuje - podal To-
máš Jagoš, Jevíčko

 XVIII)  námitce č. 18 se vyhovuje - podal Rado-
mír Řehoř - HRH Real, s. r. o., Praha

 XIX)  námitce č. 19 se vyhovuje - podala 
Naďa Dokoupilová, Jevíčko,

d) na základě rozhodnutí o námitkách poda-
ných k návrhu Územního plánu Jevíčko vrácení 
návrhu územního plánu k jeho podstatné úpra-
vě a k opakovanému veřejnému projednání,
e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 
č. 4,
f) cenovou nabídku firmy Instalatérství Bid-
mon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko na 
dodávku a montáž skupinového splachovače pi-
soárů pro ovládání pisoárů WC ve čtyřech nad-
zemních podlažích v budově ZŠ Jevíčko za část-
ku 65.480 Kč bez DPH (79.231 Kč vč. DPH),
g) vícepráce na akci „Restaurování sochy sv. 
Jana Nepomuckého“ provedené ak. socha-
řem Martinem Pokorným, Jeseniova 67, 130 
00 Praha 3 spočívající ve výměně 8 ks spod-

ních opukových stupňů po obvodu za částku 
85.000 Kč bez DPH (97.750 Kč vč. DPH),
h) cenovou nabídku firmy ERAC, s. r. o., Sluneč-
ná 314/1, 568 02 Svitavy k provedení vysokotla-
kého mytí a nástřiku hydrofobizačního prostřed-
ku střechy ZŠ Jevíčko vč. tělocvičny za částku 
196.920 Kč bez DPH (238.273 Kč vč. DPH), 
i) cenovou nabídku firmy Petr Bombera-kom-
pletní podlahářské práce, Jaroměřice 393 
k provedení výměny koberců v budově ZŠ Je-
víčko za částku 90.394 Kč bez DPH (109.377 
Kč vč. DPH),
j) vícepráce prováděné v rámci akce „Sníže-
ní energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ 
firmou VAŠSTAV, s. r. o., se sídlem Staňkova 
103/8, 602 00 Brno ve výši 326.284 Kč vč. 
DPH dle položkového rozpočtu,

44/2  Zastupitelstvo   u r č u j e : 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Ing. Antonína Staňka 
a Mgr. Miloslava Parolka,

44/3  Zastupitelstvo b e r e  n a  v ě dom í :
a) vyhodnocení výsledků veřejného projedná-
ní návrhu Územního plánu Jevíčko – tab. C1 
a C2,

b)  zápis z kontrolní dohlídky a doporučení 
Národního památkového ústavu, Územního 
odborného pracoviště v Pardubicích na vý-
měnu 8 ks spodních opukových stupňů po 
obvodu podstavce sochy sv. Jana Nepomuc-
kého.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta

Usnesení ze 45. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka
konaného dne 13. srpna 2014

45/1 Zastupitelstvo  s c h v a l u j e :

a) návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Fin-
sterle, Stanislav Dokoupil, Pavla Konečná,

b) program zasedání,

c) vícepráce provedené SÚS Pardubického 
kraje, cestmistrovství Moravská Třebová, Ná-
dražní 15, 571 01 Moravská Třebová při as-
faltování místních komunikací ve městě Je-
víčko v částce 27.500 Kč bez DPH (33.275 
Kč vč. DPH),

d) výsledek výběrového řízení na akci: „Pro-
dej osobního automobilu TATRA 613-4 
T700 z majetku města“, ve kterém nejvý-
hodnější nabídku podal Radek Janča, Stup-

kova 1570/6, Praha 7 za nabídkovou cenu 
650.000 Kč,

e) prodej osobního automobilu TATRA 613-
4 T700 z majetku města panu Radku Jančo-
vi, Stupkova 1570/6, Praha 7 na základě nej-
vyšší podané nabídkové ceny ve výši 650.000 
Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Radkem Jančou na prodej osobního auto-
mobilu TATRA 613-4 T700, 
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Usnesení z 96. schůze 
Rady města Jevíčka
konané dne 9. července 2014
1/96 Rada schvaluje umístění stavební 
plechové buňky na pozemku p. č. 5452/8 – 
ostatní komunikace v k. ú. Jevíčko-předměstí 
s podmínkou zajištění územního souhlasu na 
OVÚP, se zákresem přesného umístění buňky 
a s tím, že tato buňka nebude umístěna v tra-
se kanalizace,

2/96 Rada schvaluje inzerci města Jevíč-
ka v propagační turistické publikaci „Města 
a obce Pardubického kraje“ za částku 4.500 
Kč,

3/96 Rada schvaluje poskytnutí reklamních 
předmětů a propagačních materiálů města 
pro Svaz skautů a skautek ČR, oddíly Jevíčko 
k propagaci města a regionu na zahraničním 
Eurocampu skautů v Itálii,

4/96 Rada schvaluje umístěním kanalizační 
přípojky pro společnost Blaukom CZ, s. r. o., 
Luční 228, Jevíčko na pozemkové parcele p. č. 
1750/2 – trvalý travní porost, v k. ú. Jevíčko-
-předměstí s tím, že dotčené pozemky žadatel 
uvede do původního stavu,

5/96 Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi Městským úřadem Jevíčko, OVÚP a spo-
lečností Blaukom CZ, s. r. o., Luční 228, Je-
víčko, jejímž předmětem jsou stavební úpravy 
průmyslového objektu společnosti Blaukom 
CZ, s. r. o., na p. č. st. 293/1 a p. č. st. 293/2 
– oba zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

6/96 Rada schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1757/7 – vodní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

7/96 Rada schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. 2212 – ostatní plocha v k. ú. Zad-

ní Arnoštov,

8/96 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 
Kč na každého účastníka letního tábora 
v Jedlové u Poličky s trvalým pobytem v Je-
víčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle před-
loženého seznamu,

9/96 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 
Kč na každého účastníka letního tábora ve 
Smolenském údolí s trvalým pobytem v Jevíč-
ku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle předlo-
ženého seznamu a bezplatný pronájem měst-
ské chaty a tábořiště (stanů),

10/96 Rada schvaluje poskytnutí finanční-
ho příspěvku SDH Jevíčko ve výši 10.000 Kč 
k uskutečnění společenského zakončení pro 
zahraniční hosty, kteří budou účastni na MS 
dorostu v požárním sportu, který se uskuteč-
ní dne 18. 7. 2014,

11/96 Rada schvaluje smlouvu o poskytnu-
tí mimořádného členského příspěvku mezi 
Městem Jevíčko a Regionem MTJ, nám. T. G. 
Masaryka 29, Moravská Třebová ve výši mini-
málně 4.242 Kč na realizaci projektu svazku 
z Programu obnovy venkova Pk 2014 na obno-
vu mobiliáře na veřejných prostranstvích,

12/96 Rada schvaluje návrh České pojišťov-
ny, a. s. na zvýšení limitu plnění pojištění 
odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku 
v souvislosti s novým občanským zákoníkem 
s limitem plnění 25 mil. Kč za částku roční 
úhrady pojistného 23.800 Kč,

13/96 Rada schvaluje zakoupení nového PC 
pro potřeby MěÚ Jevíčko do částky 23.000 Kč 
vč. DPH,

14/96 Rada schvaluje CN firmy Karel Smé-
kal, Eduarda Ušela 312, 679 63 Velké Opato-
vice k provedení opravy omítek a zapravení 
drážek po elektrické instalaci v bytě č. 11 na 
ul. Nerudova 529/A, Jevíčko za částku 67.839 

Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka,

15/96 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner 
– obklady, krby, podlahy, Horní Štěpánov 362 
k provedení opravy obkladů v koupelně bytu 
č. 10 na ul. Pivovarská 812 v Jevíčku za část-
ku 25.920 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčko,

16/96 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT pří-
pravou podkladů pro ZM ke schválení zpra-
cování energetických štítků budov v majetku 
města,

17/96 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolu-
práci s IT sledováním situace v oblasti podpo-
ry bydlení ze strany MMR,

18/96 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. IP-12-2005374/VB/02 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene na pozemcích p. č. 518/62 
a p. č. 4202/6, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,

19/96 Rada schvaluje zřízení věcného břeme-
ne k pozemku p. č. 3517 – ostatní plocha v k. 
ú. Jevíčko-předměstí z důvodu existence tra-
fostanice,

20/96 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. st. 72/3 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Zadní Arnoštov,

21/96 Rada schvaluje pronájem sálu kina 
Astra za účelem uskutečnění předvolebního 
setkání s občany v rámci blížících se komu-
nálních voleb pro sdružení „Jednotné Jevíč-
ko“ za částku 1.000 Kč,

22/96 Rada pověřuje IT provedením šetření 
a zdokumentování míst, která by byla vhodná 
zaasfaltovat na ul. Dr. Klimeše, U Cihelny, Ne-
rudova a Nappova.

 Mgr. Miroslav Šafář
 místostarosta

f) smlouvu o úvěru č. 0395594439 mezi 
Městem Jevíčko a Českou spořitelnou, a. s., 
na poskytnutí úvěru ve výši 6.000.000 Kč na 
akci: „Snížení energetické náročnosti objek-
tu ZŠ Jevíčko“,

g) prodej pozemku p. č. st. 72/3 (96 m2) – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Ar-
noštov panu Radku Kummerovi, Tomečkova 
3, 638 00 Brno za cenu 35 Kč/m2, celkem 
3.360 Kč + úhradu správního poplatku kata-
strálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kup-
ní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Radkem 
Kummerem na prodej pozemku p. č. st. 72/3 
v k. ú. Zadní Arnoštov,

h) poskytnutí příspěvku Gymnáziu Jevíčko 
na úhradu části ubytování na Domově mlá-
deže ve výši 200 Kč/měsíc/ubytovaného stu-
denta od školního roku 2015/2016,

45/2 Zastupitelstvo u r č u j e : 

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Vojtěcha Hebelku 
a Mgr. Jiřího Janečka,

45/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:

a) rozbor hospodaření města Jevíčko za ob-
dobí I.-VI. 2014 s uvedením částek na ban-
kovních účtech města,

b) zprávu finančního výboru za I. pololetí 
roku 2014, 

c) předloženou studii Ing. Ivo Junka pro 
umístění řadových garáží na ul. K. Čapka 
s návrhem na úpravu dle zápisu,

d) materiál pana Františka Skácela ohledně 
pořízení elektronického vstupního systému 
budovy ZŠ Jevíčko v částce do 150.000 Kč 

bez DPH (181.500 Kč vč. DPH),

45/4  Zastupitelstvo  r u š í : 

a) bod usnesení 41/1 písm. i) ze dne 14. 5. 
2014 – ZM schvaluje cenovou nabídku a SOD 
mezi Podnikem bytového hospodářství města 
Jevíčka a firmou František Hanzal, Dr. Kli-
meše 682, 569 43 Jevíčko k provedení akce: 
„Vstupní chodba a schodiště – oprava vnitř-
ních omítek v bytovém domě Třebovská 71, 
Jevíčko“ za nabídkovou cenu 114.236 Kč vč. 
DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka.

Ing. Roman Müller             Mgr. Miroslav Šafář
starosta        místostarosta
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O Jevíčskou věž Memoriál Přemysla Ryše 9. ročník

Ochutnávka výpěstků česneku Mgr. Skácela ve dvoře 
restaurace Sport v Jevíčku

Poslední červencový víkend 26. – 27. 7. 2014 
uspořádal TC Jevíčko již 9. ročník tenisové-
ho turnaje čtyřher veteránů O Jevíčskou věž, 
Memoriál Přemysla Ryše. Z Jevíčka, Radotína, 
Prahy, Bílovic, Kuřimi, Svitav,  přijelo celkem 
12 dvojic. Jen 5 dvojic bylo z našich spřátele-
ných pražských oddílů LTC Radotín a Slovan 
Svoboda. Loňské i předloňské vítězství obhá-
jila domácí dvojice Petr Veselka a Radomil 
Sedlák, která ve finále porazila radotínskou 
dvojici Rudolf Müller a Karel Špringer a zavr-
šila tak vítězný hattrick.
Na 3. místě skončila jevíčská dvojice Tomáš 
Jagoš a Bronislav Wetter a na 4. místě dvo-

jice ze Slovanu Svoboda Jiří Drvota a David 
Reichel. 8 dvojic si zahrálo i turnaj poraže-
ných, tzv. útěchu, kterou vyhrála svitavská 
dvojice Ducháček, Říha. Ženy z našeho od-
dílu přichystaly pro všechny výborné občers-
tvení (  chlebíčky, pomazánky, saláty, buchty, 
a další.). Dále byly pro hráče i hosty připrave-
ny grilované steaky a klobásy, které bravurně 
připravoval Nahid Mrvoljak. Odpoledne byly 
všem k dispozici pečené makrely, které jako 
vždy výborně připravil Pavel Liebl. Trochu 
mrzí neúčast více domácích hráčů, kteří spl-
ňují podmínky ke startu v tomto turnaji. Ve-
čer všem přítomným zpříjemnila kapela René 

Jevíčská věž 
o pohár města 

4. ročník
Již tradičně první srpno-
vý víkend patří na Žlíbkách 
tenisovému turnaji „ O Je-
víčskou věž“. Letos, 2. – 3. 
srpna, proběhl již 4. ročník, 
kterého se zúčastnilo 12 hrá-
čů z Jevíčka, Brna, Blanska, 
Letovic, Moravské Třebové, 
Uničova. Turnaj jednoznačně 
vyhrál Tomáš Elísek z Leto-
vic, hrající za ŽLTC Brno 2. 
Ligu, který ve finále lehce po-
razil trojnásobného vítěze to-
hoto turnaje Jakuba Vurma 
z Brna. Poražení semifinalisté 
byli Karel Modrák z TK Blan-
sko a Jan Zezula ze stejného 
oddílu. Ve čtyřhrách vyhrála 
dvojice Jakub Vurm a Jakub 
Mašek z Mosilany Brno, když 
ve finále porazili dvojici To-
máš Elísek a Tomáš Müller 
(TC Jevíčko). Poražení semi-
finalisté byli Jan Zezula a Ka-
rel Modrák (TK Blansko) 
a Bronislav Wetter a Michal 
Tihelka (TC Jevíčko). Hrací 
plány na www.cztenis.cz/jed-
notlivci.
Poděkování patří organizá-
torům, Městu Jevíčko, spon-
zorům a všem, kteří se po 
oba dva dny turnaje starali 
o kurty, občerstvení, hráče 
a všechny ostatní věci, které 
k takovému turnaji patří.
Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

z moštárny s vynikajícím basovým kytaristou 
Julkem Gubčou, kde někteří hráči předvedli, 
že kromě tenisového umění vládnou i umě-
ním tance.
Pevně věříme, že se turnaj bude dále rozšiřo-
vat o další „perspektivní veteránské dvojice“.
Poděkování patří organizátorům, Městu Jevíč-
ko, sponzorům a všem, kteří se po celý prů-
běh turnaje starali o kurty, občerstvení, hráče 
a všechny ostatní věci, které k takovému tur-
naji patří.
A již teď se těšíme na příští, jubilejní 10. roč-
ník. A možná i s Karlem Gottem.

TC Jevíčko
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MYSLIVECKÉ  BABÍ LÉTO                 
SE SKUPINOU KÁZEŇ 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JEVÍČKO VÁS ZVE V SOBOTU 13. ZÁŘÍ 2014 OD 1100 hod.
do areálu chovatelů na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku na 

ZZVVĚĚŘŘIINNOOVVÉÉ      SSPPEECCIIAALLIITTYY  
-    točené pivo, limo 

Pro děti a mládež laserová střelnice a projížďky na koni. 

                                 
Vstup volný                                                                                                                    

Zajímavosti o hřbitovech
Jevíčko:
První hřbitov byl uvnitř hradeb kolem farního 
kostela sv. Mikuláše na dnešní farské zahradě, 
parčíku, s pomníkem obětí 2. světové války a na 
místě budovy dnešní budovy fary, již ve 14. sto-
letí, zcela zrušen byl roku 1791.
Druhý vznikl po založení augustiniánského kláš-
tera (1372) na místech dnešních budov č. p. 51, 
52, 53, 54, a 55 v Soudní ulici. Již nepoužívaný 
byl zrušen rovněž roku 1791.
Třetí byl založen roku 1700 těsně za klášterním 
dvorem (pivnice na Dvorci) na Svitavské ulici, 
západním směrem rozšířen roku 1878. K posled-
nímu rozšíření došlo při přestavbě severní a zá-
padní zdi na kolumbárium.
První židovský v letech 1630 - 1836 „na valech“ 
v Okružní ul. II.
Druhý od roku 1836 do 1942 na konci Svitav-
ské ulice.
Křesťanský hřbitov kolem kostelíčku sv. Barto-
loměje od 13. století do současnosti pro obce 
Bělá, Víska, Zadní Arnoštov a od roku 1790 
i pro osadu Lípa (Langendon).
Pohřebiště pod Červeným kopcem u pomníku ve 
společných hrobech 215 Rakušanů, 20 Prusů, 
8 Rusů, 133 Francouzů, vojáků od Lipska, lé-
čených v Jevíčku ve vojenské polní nemocnici, 
dále 17 civilních občanů, kteří nemocné, raněné 
v nemocnici ošetřovali.
Chornice:
Kolem kostela od jeho postavení v 16. století, 

rozšířeného r. 1750, ve stejné velikosti do sou-
časnosti.
Městečko Trnávka:
Kolem kostela z 15. století i současného z roku 
1752.
Vranová Lhota:
První kolem kaple z r. 1712, rozšířené na kostel 
r. 1788, existoval do roku 1818.
Druhý po zrušení prvního byl přeložen téměř 
na konec vesnice západním směrem, rovněž zru-
šen - zůstalo několik litinových křížů, které byly 
v tamní železárně odlévány.
Třetí na vyvýšeném místě západně za vesnicí, 
mající hlavní kříž z druhého hřbitova, založen 
v první polovině 20. století.
Biskupice:
První kolem kostela do roku 1822.
Druhý od roku 1822 za vesnicí u silnice do Ja-
roměřic.
Panský patrně od roku 1880 vrchností zbudován 
v jižní části zrušeného prvního hřbitova s po-
sledním pohřbem 11. 5. 1945.
Jaroměřice:
První kolem kostela Všech svatých ve vesnici 
do roku 1837.
Druhý od roku 1837 za vesnicí, směrem k Bis-
kupicím.
Na Kalvárii po roku 1713 v nádvoří kostela pro 
zemřelé na pouti.
Tamtéž od roku 1838 pro zesnulé z obce 
Úsobrno do roku 1947, ale mimo nádvoří, vedle 

dnešního objektu sociální péče.
Úsobrno:
Před vesnicí severně ve svahu od roku 1947.
Cetkovice:
První kolem kostela od roku 1699.
Druhý po velkých požárech vesnice na Jevíčské 
ulici, sloužící i dnes.
Velké Opatovice:
První byl kolem prvního i současného kostela 
z r. 1791 do roku 1838.
Druhý byl přeložen od roku 1838 téměř za ves-
nici směrem k Jevíčku.
Třetí založen za městem pod Doubím směrem 
ke Smolné roku 1974.
Pohřebiště ve společných hrobech na pozemcích 
dvora za nádražím pochováno na 200 Rusů v le-
tech 1813 - 1814, kteří zde v polní nemocnici 
zemřeli ranění, nemocní po bitvě u Lipska 1830.
Křenov:
První byl již kolem r. 1509, který zmenšený pře-
čkal postavení současného kostela roku 1729.
V kryptě kostela ve výklencích pohřbeno 25 ze-
snulých.
Druhý západně na konci obce od roku 1622. 
V letech 1739 - 1743 bylo na prvním hřbitově 
pochováno 47 osob, na druhém 387 osob. Dru-
hý hřbitov byl rozšiřován roku 1858 a 1909. Za 
zmínku stojí, že na druhém hřbitově stojí kaple 
sv. Izidora z roku 1709, mající uvnitř rovněž 5 
hrobových míst.

František Plech
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pořádá

v prostorách Synagogy v Jevíčku

BAZAR
DĚTSKÉHO PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ, 

OBUVI, SPORTOVNÍCH A KOJENECKÝCH POTŘEB 
POTŘEB24.9.2014 13 – 18 hod. příjem věcí a prodej 

25.9.2014 10 – 18 hod. prodej

26.9.2014 10 – 14 hod. prodej, 

                 16 – 18 hod. výdej neprodaných věcí a utržených peněz

                                                                                                               
Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro podzimní a zimní sezónu, těhotenské 
oblečení, sportovních potřeby, po dohodě je možné prodávat i dětské kočárky.  Vše 

musí být čisté a označené Vaším číslem a cenou. O číslo a další informace pište nebo 
volejte na níže uvedené kontakty.

Manipulační poplatek je 5 % z utržené částky.

Kontakt: Michaela Zádrapová, tel: 725 104 074, e-mail: michaela.zadrapova@seznam.cz

Máša Bubeníková, tel: 773 693 020,e-mail: masa.kovarova@seznam.cz

Pro děti bude k dispozici malý hrací koutek.

Těšíme se na Vás!

 

 

 
Město  Jevíčko    

a  
  Základní  umělecká  škola  Jevíčko  

  
Vás  srdečně  zvou  na  

6.  
SETKÁNÍ  HARMONIKÁŘŮ  

„  MALOHANÁCKÝ  HARMONIKÁŘ  „  

  
v  sobotu  18.  října  2014  od  14  hodin  

v  sále  hotelu  Morava  
  

Hostem  programu  je  Libor  Pantůček,    
vypravěč,  imitátor  a  zpěvák.  

  
Setkání  je  určeno  všem  aktivním  hráčům  na  akordeon  a  heligonku  bez  

rozdílu  věku  a  žánru,  kteří  si  rádi  zahrají  jak  sólově,  tak  společně  se  svými  
kolegy.  

  
  

Akce  se  koná  za  podpory  Města  Jevíčka  
 

Přihláška  na  
  

6.  SETKÁNÍ  HARMONIKÁŘŮ  
„  MALOHANÁCKÝ  HARMONIKÁŘ  „  

- ke  stažení  na  www.zusjevicko.cz  
  

v  sobotu  18.  října  2014  od  14  hodin  
v  sále  hotelu  Morava  

  

                    Jméno  a  příjmení……………………………….  
                    Rok  narození………………………………..…...  
                    Email:………………………………………………..  
                    Adresa…………………………………………..…..  
                    ………………………………………………………….    
                    Telefon…………………………………………..….  
                      

Budu  hrát  následující  skladby:  
1……………………………………………………..  
2……………………………………………………..  
3……………………………………………………..  

  
V  ……………………dne…………podpis………….  

  
Vyplněnou  přihlášku  zašlete  do  30.9.  2014  na  adresu:  

ZUŠ  Jevíčko,  Dušan  Pávek,  U  Zámečku  451  
56943  Jevíčko  nebo  mailem  na:  dpavek@seznam.cz  
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PROGRAMY

Program kina Astra Jevíčko
13. 9. Český film v 17. 30 hod.
DEŠŤOVÁ  VÍLA
Romantická pohádka o putování dívky za deštěm, nerovné lásce i lidské 
proradnosti. Dešťová víla 
jde krajem převlečená za 
chudou ženu. Pozná, že 
lidé začali myslet hlavně 
na peníze a vytrácí se 
mezi nimi dobro a lás-
ka.  Ale nakonec dobro 
a láska zvítězí, jak už to 
v pohádkách bývá.
Hrají: Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Jakub Gottwald, Miroslav Donu-
til, Simona Stašová, Aleš Háma a další.
Vstupné 70 Kč, 90minut, mládeži přístupný

20. 9. Český film v 17. 30 hod.
PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka o královských dětech a královské lsti, která vyvolala hněv 
samotného  Lucifera. Co se 
stane, když si tvrdohlavá 
princezna Aneta odmítne vzít 
prince Jeronýma a králov-
skou lest s nepravými čerty
prokoukne sám Lucifer? To 
vše uvidíte. Bude svatba, 
válka , nebo peklo na Zemi? 
Určitě to bude velká legrace. 
V hlavních rolích uvidíte Terezu Voříškovou a Jiřího Mádla.  Dále se 
vám představí: V. Postránecký, P. Nárožný,
Z. Adamovská, V. Vydra, J. Pecha, M. Forman, M. Táborský a jiní.
Vstupné 70 Kč, 96 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.

6.–14. 09  Dny Evropského dědictví
06. 09   8:00 Pochod po trase R43
06. 09 19:00 Koncert Karla Fleischlingera, Synagoga
09. 09 14:30 Trdlohrátky, děti 12-18 měsíců, RC Palouček
09. 09. 15:30 Trdlohrátky, děti 18 měsíců do 2,5 let, RC Palouček
10. 09. 14:30 Opékání párků, Seniorský klub RC Palouček
13. 09. 11:00 Myslivecké babí léto, dům chovatelů
17. 09. 14:30 Zážitky z prázdnin, Seniorský klub RC Palouček
17. 09. 16:00 Zastupitelstvo města, sborovna ZŠ Jevíčko
24. 09. 13:00 Bazar dětského zboží, Synagoga
24. 09. 14:30 Cvičení jógy, Seniorský klub RC Palouček
24. 09. 18:00 Křest nové knihy Milana Valenty, Synagoga  
25. 09. 10:00 Bazar dětského zboží, Synagoga
26. 09. 10:00 Bazar dětského zboží, Synagoga
28. 09 15:00 Beseda s důchodci, Domov

Cena vstupného je včetně poplatku z kinematografického představení.Městská knihovna v Jevíčku
Prázdniny uběhly jako voda a naše knihovna se vrací k standardní 
půjčovní době:
Pondělí  12.30 - 19.00
Úterý 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.30 - 17.00
Pátek   
Sobota 8.00 - 11.00  

V polovině září začínají jazykové kurzy, máte-li zájem zdokonalit své 
jazykové schopnosti, nebo si osvojit znalost nového jazyka přihlásit se 
můžete v Městské knihovně v Jevíčku e.mailem – mk@knihovna-jevic-
ko.cz  nebo na telefonním čísle 461 325 229,731 655 437. V jednotli-
vých kurzech je počet míst omezen, podle zájmu bude zahájena:
•	angličtina pro začátečníky
•	angličtina pro mírně pokročilé
•	němčina pro mírně pokročilé
•	němčina pro pokročilé
•	španělština pro začátečníky
•	španělština pro mírně pokročilé
•	španělština pro pokročilé

Těšíme se na vás. Vaše knihovna

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 
ZÁŘÍ 2014

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

samostatný leták

Úterky

9:30 HRÁTKY S 
DĚTMI (pro 
batolátka)

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 (pro běhálky)

16:30  VOLNÁ HERNA

Pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

 PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

Středa.10.září 2014 Opékání párků

Středa.17.září 2014 Zážitky z prázdnin

Středa.24.září 2014 Cvičení jógy

                

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

pravidelných akcí:

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

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

kosmetika.

TRDLOHRÁTKY – 9.9 proběhnou dvě ukázkové hodiny, jste srdečně zváni

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

JIŽNÍ PORTÁL

LAŽANY

LIPŮVKA

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

ČERNÁ HORA

BOSKOVICE

MLADKOV

VANOVICE
KNÍNICE

ŠEBETOV

VELKÉ OPATOVICE

JEVÍČKO

MĚSTEČKO TRNÁVKA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

SPOLEČNÁ VYCHÁZKA
s odborným výkladem
Trasa vycházky: 
Vanovice–dálniční těleso–cíl výletiště Mladkov (10 km) 
Výklad: TOMÁŠ JANDA, historik a popularizátor stavby 
Autobus pro účastníky trasy vyjede od sokolovny 
v Boskovicích v 9.30 hodin.

Klub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá 

v sobotu 6. září 2014
5. ročník

Přijďte podpořit řešení 

komunikace R43

JIŽNÍ PORTÁL

LAŽANY

LIPŮVKA

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

 START: pro pěší i cyklo

SE V E RN Í  V Ě T E V
Moravská Třebová / zámek • 8–9 hod. • 35 km
Městečko Trnávka / u obecního úřadu • 8–9 hod. • 28 km
Jevíčko / Informační centrum • 8–11 hod. • 18 km
Velké Opatovice / hřiště u nádraží ČD • 8–11 hod. • 17 km
Knínice-Vanovice-Šebetov / kříž. cyklotrasy 5223 a dál. tělesa • 10–12 hod. • 8 km
Boskovice / sokolovna • 10–12 hod. • 12 km
Boskovice / sokolovna • 10–13 hod. • 4 km

J I Ž N Í  V Ě T E V
Brno-Bystrc / parkoviště u přístaviště • 6–9 hod. • 41 km
Kuřim / stánek PNS nádraží ČD • 7–10 hod. • 32 km
Lipůvka / stánek na parkovišti • 8–11 hod. • 27 km
Lažany / u obecního úřadu • 8–11 hod. • 25 km
Rekr. středisko Jižní Portál u Újezdu u Č.H. • 9–11 hod. • 19 km
Černá Hora / parkoviště u úřadu městyse • 9–11 hod. • 14 km

Startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

  CÍL: výletiště u školy v MLADKOVĚ (místní část Boskovic)
  • 11–17 hod.
V cíli kulturní program • od 13 do 17 hodin – hudební produkce, 
občerstvení (pivo, limo, klobásy aj.), soutěže pro děti, atrakce pro děti, 
představení partnerů akce, připomenutí tragických silničních tragédií 
na silnici I/43, petice účastníků akce, bohatá tombola aj.
Startovné 30 Kč 
Ubytování – možno zajistit noclehy v Sokolovně Boskovice
Více na  www.zrcadlo.net
Informace: tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz 

Accord

BOSKOVICE
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Fotografie z tábora skautek – Harry Potter 2014
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
6. – 14. 9. 2014

NÁRODNÍ TÉMA: „NÁVRATY KE KOŘENŮM“

  

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle 7. 9.  14,30 - 16,30 hod.
Pondělí 8. 9.  18 - 19 hod.
Středa 10. 9.  18 - 19 hod.
Pátek 12. 9.  17 - 18 hod.
Neděle 14. 9.  14,30 - 16,30 hod.

MĚSTSKÉ MUZEUM
Sobota, neděle 6. - 7. 9. 13 - 17 hod.
Středa 10. 9.   13 - 17 hod.
Sobota, neděle 13. - 14. 9.  13 - 17 hod.

MĚSTSKÁ VĚŽ
Sobota, neděle 6. - 7. 9.  13 - 17 hod.
Sobota, neděle 13. - 14. 9.  13 - 17 hod.

BÝVALÁ BAROKNÍ SÝPKA NA K. H. BOROVSKÉHO
Sobota, neděle 6. - 7. 9.  13 - 17 hod.
Sobota, neděle 13. - 14. 9.  13 - 17 hod.
V rámci otevírací doby v sýpce doprovodná výstava.

RUMPÁLOVÁ STUDNA MAŘÍN
Sobota, neděle 6. - 7. 9.  13 - 16 hod.
Sobota, neděle 13. - 14. 9.  13 - 16 hod.

SYNAGOGA
Sobota, neděle 6. - 7. 9.  13 - 17 hod.
Sobota, neděle 13. - 14. 9.  13 - 17 hod.
V sobotu 6. 9. od 19,00 hodin proběhne v synagoze 
v rámci zahájení Dnů evropského dědictví koncert 
Karla Fleischlingera na renesanční a barokní kytaru.
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HISTORIE NA POKRAČOVÁNÍ

Co by nemělo vidět třetí oko XXIX

pokračování na následující straně

Štěpán Blažek
Dodatek k autorství Kroniky anonymného notá-
ra kráľa Bela. Za Kosmova života vládl Bořivoj II. 
(1100-1107, 1117-1120). Jméno Bořivoj znamená 
bojovník (M. Knappová). Synonymem k němu je 
slovo válečník, což se latinsky řekne mj. bellator. 
Proto o sobě autor kroniky, soudím že Kosmas, 
napsal, že byl notářem krále Bély.
Kdo byly Ludmila a Drahomíra? Domnívám 
se, že Rostislav, Heriman, Bořivoj, Ludmila, Piast 
(R→Pi), Přemysl, Krok, Křesina, Křesomysl, Go-
razd, Hostivít a Ječmínek jsou, s různou mírou prav-
děpodobnosti, jedna osoba a rovněž jedna osoba je 
Vratislav, Kaich, Kazi (kazit – lat. corrupta; naráž-
ka na  Korim, Kouřim?), Drahomíra a snad i Du-
rynk. Herimana a Bořivoje ztotožňuji mj. proto, že 
jméno Heřman znamená „pán (muž od) vojska, vá-
lečník“ a jméno Bořivoj „bojovník“ (M. Knappová). 
U Kosmy se v 19 kapitolách objevuje jméno Heř-
man. Přitom ve 12 kapitolách je zároveň s tímto 
jménem ve stejné kapitole jméno Bořivoj. Heřma-
nem má být sice většinou biskup pražský, dvakrát 
předák a jednou Vilémův bratr a Bořivojem má být 
Bořivoj II., ovšem Kosmas mohl tato jména dávat 
úmyslně k sobě proto, aby naznačil, že Heriman = 
Bořivoj I. Ve fuldských análech je k roku 872 ke 
jménu Heriman připsáno Goriwej (Bořivoj). Nemá 
podoba Goriwej připomínat Korim (St. Kouřim)? 
Kosmas přirovnal Kazi (to je Vratislava) k Médeji 
(I, 4). Ta zavraždila mj. Iásónovu nevěstu. 
Jméno Goriwej v sobě skrývá i slovo h(←g)ory. 
V Životě sv. Metoděje říká Konstantin Metodějo-
vi (2011, kap. 7): „Ty pak miluješ velmi horu, ale 
kvůli hoře neopouštěj své učení.“ Tamtéž (kap. 17): 
„,Koho pokládáš [Metoději]... mezi svými učedníky 
za hodného, aby se stal tvým a tvého učení nástup-
cem?‘ Metoděj ukázal jim na... jednoho z... učední-
ků, zvaného Gorazd, a řekl: ,Je to muž svobodný 
a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách 
a zbožný.“ Ve slově Gorazd je skryto gora- (hora) 
a -razd (Rastislav).
O tom, že Přemysl = Rostislav, jsem již psal. Že je 
totožný s Goriwejem (Bořivojem), naznačil Kos-
mas možná v kapitolách I, 5 a I, 6 pomocí slo-
va hory: „...všichni... žádají, aby jim byl dán kníže. 
K nim ona [Libuše]: ,Hleďte,‘ dí, ,hle, za oněmi ho-
rami‘ – a ukázala prstem na hory - ,je... viděti ves-
nici, jež slově Stadice.‘“ „Již přešli [poslové vyslaní 
k Přemyslovi, tj. Rostislavovi] přes hory...“ Slovu 
h(←g)ora se podobá jméno Korim.
Praotec Čech dovedl Čechy na horu Říp a lid, kte-
rý s ním přišel, mu odpověděl na otázku, jak se 
má nová země jmenovat, takto (I, 2): „Poněvadž 
ty, otče, sloveš Čech [v lat. textu Boemus], kde 
najdeme lepší... jméno než... Čechy [Boemia].“ Jmé-
no Bo(h)emia dostala naše země podle keltského 
kmene, který se jmenoval Bojové. Vedle podoby 
Bohemie se v latině užívala i podoba Boiohae-
mum. Chtěl Kosmas pomocí „Bojů“ prozradit, že 
do Čech přišel „Bojovník“? A bojovník, to je vý-
znam jména Bořivoj a Heriman. A užil Kosmas 
při líčení příchodu Čechů slova starosta (2x), ra-
dostně, radosti, radost, vlasti, vstal (-slav) úmy-
slně, protože Bořivoj je totožný s Rostislavem? 
Chtěl prozradit Rostislava i slovy hory a doly (lat. 
oros a vallis dá Ros(t)islav)? (Kosmas pochopi-

telně věděl, že Rostislav a jeho lidé nebyli prv-
ní, kdo osídlili Čechy.) Protože Rostislav do Čech 
přišel, přikráčel, nazval ho i Krokem. Že je totož-
ný s Rostislavem, prozradil slovy (I, 4): povstal, 
porostlý stromovím, naprosto, vlastního rodu, 
moudrosti. Jméno Krok (Crocco) se podobá jmé-
nu Krescencius (Rostislav) a Korim. Nemělo teh-
dejšího čtenáře při čtení kolem hory Řípu mezi... 
Ohří a Vltavou napadnout Kouřim, Labe a Sázava?                                                                                                                                        
O Rostislavovi se uvádí, že byl oslepen a svůj ži-
vot dožil v bavorském klášteře. Kristián napsal 
(1968, s. 60): „...Svatopluk... křesťanství [naráž-
ka na Krescencius?] či náboženství spravoval, na 
vlastního [Rastislav] ujce svého... se vrhl, z králov-
ství [Rostislav]... vypudil, o zrak oloupil a jedem 
zbaviti života [je proto Kazi spojena s Asklépiem, 
který má ve znaku hada?] se pokoušel. Ale on... nic 
zlého [narážka na Starou Kouřim, kam jsou klade-
ni Zličané?] neutrpěl.“ Znamená zde ztráta zraku, 
že za jméno Rostislav máme dosadit i jméno jiné? 
Jméno Rostislav mohl získat Bořivoj (Heriman), 
když byl pokřtěn Metodějem. Později nebylo zá-
hodno jméno Rostislav připomínat, tak se legen-
disté a Kosmas vrátili k jeho původnímu jménu. 
Rostislav měl na Moravě vládnout v letech 846 až 
870. Začal-li vládnout jako mladík, mohl zemřít 
888/9, což je letopočet, kdy měl zemřít Bořivoj. 
Jeho vláda v Čechách začala roku 870, to je v roce, 
kdy skončila Rostislavova vláda na Moravě.  
Že se i za Ludmilou skrývá jiná osoba, nazna-
čil Kristián rovněž tím, že v její souvislosti píše 
o oslepení (1968, s. 64): „...s Jobem mohla zvola-
ti: ...okem byl jsem slepému...“  O tom, že má být 
ztotožněna s Bořivojem, možná svědčí tato Kris-
tianova věta (1968, s. 66): „Neboť zboření [Boři-
voj] domů... věští šťastnou smrt mé báby Ludmily.“  
Kristian uvádí, že Ludmila byla dcera Slavibora, 
knížete ze země slovanské, jež za starodávna slula 
Pšov, nyní... Mělnickem sluje. Kristian zřejmě jmé-
no Slavibor vytvořil ze jmen Rostislav a Bořivoj. 
Pšov (od slova pšenice) a Mělnicko jsou zřejmě Valy 
u Mikulčic. Kosmas napsal (I, 4): „ ...[Kazi, to je 
Vratislav], jež z Cerery zrozena byla.“ Ceres, bohy-
ně úrody, naučila lidi orat (narážka na Přemysla, 
tudíž na Rostislava) a dala jim pšenici (narážka na 
Ludmilu). Kazi, Vratislav, Přemysl, Rostislav a Li-
buše jsou zde spojeni.
Gumpold napsal (1969, s. 52): „...v témž měs-
tě [v civitas Dowina, tj. ve Staré Kouřimi?], kde 
odpočívá [před přenesením?] svaté tělo [Václav], 
přebývala nějaká žena zraku zbavená...“ Je ženou 
Ludmila, tj. Rostislav?
Bořivoj je tak málo doložen historickými prameny, 
že ho Z. Kalandra považoval za vymyšlenou posta-
vu. V legendách se o něm poprvé zmiňuje Kristián. 
Nechává ho pokřtít Metodějem. Bořivoj „přijel ke... 
Svatoplukovi na Moravu a byl od něho... na hosti-
nu [odtud Hostivít, to je Rostislav?]... pozván“. 
Na hostině si nesměl sednout s křesťany. Metoděj 
mu řekl: „...ačkoli požíváš sám též důstojnosti kní-
žecí, nýbrž raději pro ohavnou modloslužbu přeješ 
si s pasáky sviní [odtud Kosmův Svinibrod?] na 
zemi ležeti!“ Bořivoj se pragmaticky zeptal: „...co 
dobrého mi přinese náboženství křesťanské?“ Meto-
děj odpověděl: „...staneš se pánem pánů [naráž-
ka na Herimana?, pán v lat. mj. tyrannus; odtud 

Tyr?] svých... a potomstvo tvé se bude množiti jako 
řeka převeliká .“ Po tomto Metodějově vysvětle-
ní „duch mladého muže roznícen prahl touhou po 
milosti křtu [narážka na jméno Krescencius, to je 
Rostislav?]“. Nejsou v textu hříčky prozrazující, že 
jde o Rostislava? Slovo růst se v latině řekne mj. 
nascor. Nascor navíc znamená i rodit se. V cita-
ci máme množiti. Před pokřtěním Bořivoj a jeho 
družina „slavný půst vykonali“. Půst se dříve řeklo 
post (dodnes postit se, v azbuce znak p znamená 
naše r). Ve slovech slavný „rost“ je skryto jméno 
Rostislav. Stejně tak ve slovech: podílel se na ne-
výslovné radosti. Jsou slova řeka převeliká  naráž-
kou na Vltavu? Nepoužil Kristian 9x pro Ludmilu 
spojení slov služebnice Kristova proto, aby jménem 
Kristus připomněl jméno Krescencius, což je obdo-
ba českého jména Rostislav? 
U Kristiana se Bořivoj (dobrotivý vládce) po po-
křtění vrátil do Čech a střetl se o moc se Stroj-
mírem (zrádným vetřelcem, nepravým knížetem). 
Mezi stoupenci Bořivoje a jeho odpůrci mělo do-
jít k jednání na sněmovním poli. Odpůrci si tajně 
vzali krunýře a zbraně s tím, že je použijí, když se 
jednání nebude vyvíjet v jejich prospěch. Heslem 
k použití zbraní byla věta: Proměňme se! Stoupen-
ci Bořivojovi se to dozvěděli a učinili totéž. Jedná-
ní se změnilo v řež a nepravý kníže byl vyhnán. 
Co znamenají v této příhodě slova proměňme se? 
Že se proměnila jména protagonistů? Z Rostisla-
va se stal Bořivoj a z neznámého českého knížete 
Strojmír? Porážka Strojmíra zřejmě neznamenala 
likvidaci celé české (středočeské?) vládnoucí vrst-
vy. Z ní mohli vzniknout Vršovci. Jméno Strojmír 
může být i skrývačkou pro Rostislava (Stroj = Ros-
ti, -mír = -slav).
Vraždu Ludmily popisuje Kristián takto (1969, s. 
66): „...vévodkyně [Drahomíra]... nějaké své vel-
može, syny nepravosti, jménem Tunnu a Gommo-
na, poslala se silnou tlupou na Tetín, aby její tchyni 
zahubili. (…) ,Nestydíte se a ani si nevzpomínáte, 
kterak jsem já vás jako svoje [J. Ludvíkovský přelo-
žil jako vlastní] syny pěstovala...? (…) Přišli-li jste 
mne zahubit, prosím, abyste mi sťali hlavu mečem.‘ 
(…) ...kati nedbajíce jejích proseb a slov, provaz na 
hrdlo ji hodivše, zardoušením zbavili ji života... (…) 
...vrahové ...vraceli [narážka na Vratislava?] se pak 
k svojí paní...“ Kristián prozradil, že Ludmila neby-
la uškrcena provazem, nýbrž zabita mečem. Dva-
krát užitým slovem syny řekl, že vrahem Ludmily 
(Rostislava, Bořivoje) byl Rostislavův syn či jiný 
příbuzný (např. prasynovec). Blízké jménu Gom-
mon je anglické gammon. Anglicko-český a česko-
-anglický slovník (FIN, Olomouc 1995) uvádí mj. 
tyto významy: přetvařovat se, nesmysl. Překladač 
https://translate.cz  uvádí mj.: podvod. Je jméno 
Tunna přesmyčkou latinského natus, to je syn? Byl 
na Vratislava přejmenován Mojmír II. (svoje, dva 
vrazi), syn Svatoplukův, prasynovec Rostislavův? 
Je náhoda, že jméno Vratislav (jež mohly dát vra-
hovi až legendy) začíná stejně jako slovo vrah? Je 
Vratislav Drahomírou? Kristián píše o dvou vra-
zích. Byl druhým Václav? Podle Kosmy totiž byly 
Kazi (tj. Vratislav) a Libuše (tj. Václav) sestry.   
Jak byla zabita Ludmila, prozrazuje Kosmas v líče-
ní lucké války (I, 11, 12). Když nejmenovaný bojov-
ník  přišel z bitvy domů, spatřil toto: „...oplakáva-
li tam jeho manželku jakoby zemřelou. ...bylo viděti, 
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zase udeří hodina, která nám přinese splnění na-
šich snů, lepší život a jasnější budoucnost. A ne-
mýlili jsme se. 
Památný den
 Snad každému člověku vryjí se určitě událos-
ti nesmazatelně do paměti, a tak jsem si také 
já zachoval v živé paměti jednu z nejkrásnějších 
vzpomínek mého života na památný den 28. ří-
jen 1918. Vidím jako dnes, jak právě před po-
lednem, když padla naše úřední hodina, spěchal 
ještě k Záloženskému domu knihkupec František 

Janíček a vpadnuv do naší kanceláře, udýchán 
a radostí rozzářen, oznamoval nám, že 

právě došla na poštu zpráva, že se ná-
rodu našemu dostalo kýžené svobo-
dy.
 Ač se již v posledních dnech 
proslýchalo, že chvíle našeho 
osvobození není daleká, půso-
bila tato radostná zvěst na nás 
přece jen mocným dojmem, za-
jásali jsme a s rozechvělými po-

city spěchali jsme s kolegou Kar-
lem Hauserem vyvěsiti prapory, 

byly to první, jež na Záloženském 
domě zavládly. Zpráva o tak historic-

ky významné události se šířila bleskurychle 
městem a prapory objevovaly se i na jiných do-
mech. Na náměstí tvořily se již zatím hloučky 
rozradostnělého lidu, těšícího se, že jsou konečně 
přetrhány okovy našeho staletého utrpění. 
 Nastalo všeobecné bratření a všechny politic-
ké třenice, jež dělily obyvatelstvo na různé tábo-
ry, byly jako zapomenuty Již se tu objevila řada 
studujících se žebřem a jali se s chutí odstraňovat 
z domů odznaky státní svrchovanosti – dvojhlavé 
plechové orličky. 
 Pokusil se sice komisní četnický strážmistr 
Hana energicky této opovážlivosti zabrániti, ale 
když sklidil za to výsměch lidu, pospíchal rozči-
leně na poštu, aby se otázal okresního hejtma-
na, jakým způsobem má proti takové neslýchané 
smělosti zakročiti. Ale dostal prý poučení, aby ke 
všemu, co se děje, klidně přihlížel. Schlíplý vrátil 

se do své kasárny a více se neukázal. 
 Teprve večer nastala pravá slavnostní nála-
da. Lidé ozdobeni fábory procházeli se náměstím 
a ulicemi a za hlaholu národních písní provolá-
vali slávu svobodě a lepší budoucnosti. V hostin-
cích bylo živo a hrála hudba. Tato neobyčejně ruš-
ná nálada potrvala až do následující neděle, kdy 
byla pořádána významná oslava za veliké účasti 
lidu a všech ze širokého okolí. 
Svátek osvobození
 U Sokolovny seřadil se mohutný průvod, jenž 
se za hlaholu hudby několika kapel ubíral dvěma 
proudy Okružní třídou kolem věže na náměstí 
k slavnostní tribuně. Zde promluvili o významu 
tohoto památného dne starosta města Emanuel 
Sedláček, ředitel reálky Josef Franc, pak kateche-
ta P. Josef Pleva, jenž ve své vlastenecky prodech-
nutém proslovu kladl všem na srdce, aby si do-
sažení samostatností dovedli vážiti, zůstali věrni 
krásným tradicím našich buditelů a svorně pra-
covali ze jediným cílem, totiž o řádné vybudování  
a hospodářské zabezpečení našeho národního stá-
tu, aby se v něm každý národně uvědomělý občan 
cítil spokojeným. Nabádal k jednotě a svornosti, 
abychom ukázali světu, že jsme své dobyté svo-
body hodni. Dobře míněnými slovy: „Běda tomu, 
kdo první pohoršení vyvolá,“ varoval důrazně 
před každým rozkolnickým počinem. Za ohrom-
ného nadšení shromážděného lidu skončila tato 
památná manifestace. Kdekdo se těšil z našeho 
národního vzkříšení, třeba zpěvem i tancem. 
 Před slavnosti konala se v sále záloženského 
domu mimořádná schůze obecního zastupitel-
stva, na níž bylo mimo jiné usneseno, aby v upo-
mínku na tento velepamátný den bylo naše velké 
náměstí pojmenováno náměstím Palackého, pak 
Brněnská ulice Masarykovou třídou a Chornická 
ulice Wilsonovou třídou. 
 Zmiňuji se o válečné a popřevratové době jen 
stručně. Všechny tyto události máme ještě v živé 
paměti a předpokládám, že podrobnosti o nich 
budou jistě povolanějším perem v jiných pamě-
tech budoucností zachovány. 

pokračování příště

pokračování příště

Světová válka
 Odjížděli jsme tentokráte ve stísněné náladě, 
usuzovaloť se všeobecně, že sarajevský atentát 
jest signálem k nastávající válce. Právě za měsíc 
na to byly již domy polepeny plakáty, kte-
ré oznamovaly neblahou zprávu o jejím 
vzniku. 
 Soudilo se ihned, že válčení 
bude míti velice krvavý průběh. 
Všechen dosavadní pořádek byl 
jako ze základů vyvrácen a na-
hrazen válečným chaosem věští-
cím zlou dobu, kterou jsme pak 
po čtyry roky prožívali. Trpké 
vzpomínky na ni zachoval si jistě 
každý v dobré paměti. 
 České země a náš kraj zůstaly 
sice těch největších hrůz, které každá 
válka s sebou přináší, ušetřeny, ale přece 
jen jsme pociťovali, že válka jest cosi strašného. 
Viděli jsme zástupy nastupujících vojáků, pláč 
doprovázejících je žen a dětí, zmatek na drahách  
a podobné rozčilující zjevy. Čím déle válka trva-
la, tím hrozněji se utvařovaly poměry. Jako jiné 
národy, také i náš zakoušel mnoho útisku a pro-
následování. Udavačství, perzekuce panovaly  
a slavily triumfy nad vší lidskostí. Normální život 
byl podvázán, ochromen a projevoval se stále vět-
ší nedostatek nezbytných životních potřeb. Trpě-
lo veškeré obyvatelstvo, jak na venkově, tím více 
však ve městech, drahota byla úžasná, všechno se 
podplácelo a keťasení se bujně rozmáhalo. 
 Ale přestože jsme celou dobu prožívali ve stá-
lém rozčilení a strádání, a že nám byla předpo-
vídána ještě větší poroba, neztráceli jsme důvěru 
a pevně doufali, že nestane jistě doba, ve které se 
bude svět přetvořovat, že se mnoho změní, a že 

že mrtvola má ránu v prsu a uši uťaty. ...poznal, že 
v bitvě v podobě svého protivníka zabil svou ženu.“ 
Jediná významná zabitá žena z počátku našich dě-
jin byla Ludmila. Ženy ale nebyly zabíjeny v bi-
tvách. Kosmas prozrazuje, že Ludmila nebyla uškr-
cena, ale zabita v bitvě a že ve skutečnosti nešlo 
o ženu, ale o muže. Ludmile (tj. Rostislavovi) byly 
uťaty uši stejně jako Václavovi. Souvisí to s tím, 
že lebka (někdy připisovaná Bořivojovi) z hrobu 
K1 ve Svatovítské rotundě a lebka 12/59 nalezená 
v Sadech u Uh. Hradiště měly vadu zvukovodu?
V kapitole III, 11 Kosmas popsal zázrak související 
s Ludmilou: „...přinesli... kotel plný žhavého [dřevě-
ného] uhlí; biskup... vhodil pak látku [sukno... ze 
závoje svaté Ludmily] na uhlí sálající plameny. ... 
Obláček kouře [= mráček; narážka na Vratislava 
a Kouřim?] a plamének vyšlehl kolem látky, ale nic 
ji neuškodil. ...pro silný žár nebylo možná látku dlou-
ho vyjmouti z plamenů; a když konečně byla vyňa-
ta, jevila se... celá a pevná...“ Kosmas prozradil, že 
předmět, kterým byla Ludmila zavražděna, nesho-
ří v ohni. Ludmila byla totiž zavražděna mečem. 
Na s. 68 spojuje Kristian Ludmilu (= Rostislava) 

s Metodějem: „...vražedkyně... poručila, aby nad 
hrobem blažené Ludmily vystavěly dům na způsob 
kostela, a určila mu titul ke cti blaženého Michaela 
[původní jméno Metoděje] archanděla [arcibisku-
pa]...“ A na s. 71 se u Kristiana dočteme: „Ale 
náhle vykopaný hrob [kněžny Ludmily] zaplavil se 
vodou...“ Je zde voda narážkou na  Libušino jezír-
ko u knížecích hrobů na Staré Kouřimi? Je dům 
halová stavba v blízkosti knížecích hrobů?
Při přenášení Ludmiliných ostatků došlo podle 
Kristiána k zázraku (1968, 72). „...jakýsi hošík... 
zkřivený a nemohoucí vzhlédnouti vzhůru, dovoláva-
je se u vrat baziliky, v níž veliké té paní tělo odpočívá, 
moci Kristovy a zásluhou této světice, najednou se 
napřímil a bývalé síly opět nabyl.“ Naráží zázrak na 
část Rost- v Rostislav?
M. Lutovský v Hrobech knížat napsal (1997, s. 
138): „Kouřimské hroby byly vyhloubeny ve vět-
ší vzdálenosti od sebe, a někdy se proto uvažuje 
i o možnosti původní existence menších mohylových 
násypů.“  S mohylou se setkáme i v lucké válce, 
která líčí mj. smrt Ludmily. Luckou válku umis-
ťuje Kosmas na Turské pole. M. Lutovský s 128: 

„V těsném jihovýchodním sousedství obce Tursko se 
nalézá zalesněný pahorek podivného jména Krliš.. 
(…) ...pokud můžeme z nepříliš jasné situace usu-
zovat, je mohyla vztyčená na Krliši dodnes největ-
ším násypem v okolí Turska..“ Rostislav (= Ludmila 
= Bořivoj) byl zřejmě pochován na hradišti Stará 
Kouřim. V hrobě, který je dnes prázdný a na kte-
rém byla navršena malá mohyla. Rostislav, proto-
že se „pošpinil“ svým vztahem ke Konstantinovi 
a Metodějovi, nemohl být považován za prvního 
křesťanského panovníka Čech a za prvního „Pře-
myslovce“. Proto se opět stal Bořivojem. Ale ani 
po této změně se nestal světcem. Byl schován ješ-
tě lépe: za Ludmilu. Tu nechali legendisté zabít po 
pohanském způsobu, uškrtit šálem. Ostatky Ros-
tislavovy (= Bořivojovy) i ostatky jeho manželky 
byly přeneseny na Pražský hrad. K zametání stop 
po Rostislavovi patřilo i to, že jeho ostatkům byla 
přisouzena mohyla na Turském poli (mnohem vět-
ší než ve Staré Kouřimi). Pahorek dostal jméno 
Krliš (na paměť zavražděné Ludmily, to je Rosti-
slava), protože hrdlo, krk se staročesky řeklo krle.
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Obec Biskupice

Společenská rubrika  
srpen 2014

Naši jubilanti
František Machálek
Marie Navrátilová
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

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 návštěv-
níky Biskupického kaléšku (každý návštěv-
ník, samozřejmě anonymně pod čísly může 
degustovat vzorky, které nepostoupily do fi-
nále, 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

Přání
Přejeme našim předškoláčkům, prvňáčkům 
a všem dětem úspěšné vkročení do nové-
ho školního roku 2014/2015, hodně štěstí 
a zdraví, spousty pěkných známek a dobrých 
kamarádů.

kancelář OÚ

Odpad
Oznamujeme občanům, že v pátek 13. září 
2013 bude do naší obce před budovu hasič-
ské zbrojnice přistaven kontejner na směsný 
komunální odpad. Kontejner bude přistaven 
od pátku 19. září do pondělí 22. září 2014

Směsný komunálním odpadem se rozu-
mí zejména: všechen odpad který se nevleze 
do popelnic, papír, lepenka (lepenkové obaly 
větších rozměrů), sklo (obaly větších rozměrů 
např. demižony, okna, zrcadla, textilní mate-
riál (např. koberce), dřevo (např. vyřazený ná-
bytek, odpad z prořezávek dřevin), matrace, 
plasty (např. obaly větších rozměrů – sudy), 
kovy (např. kovový nábytek, sudy), objemo-
vý odpad neobsahující nebezpečné látky atd.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, vý-
bojky, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, barvy

Pozvánka
Knihovna Biskupice pořádá akci „Jaké 
to bylo u Broučků“ jako součást projektu 
Nezapomeňte (se) vrátit. Akce se usku-
teční v pátek 5. září 2014 v 17.00 hod 
v zasedací místnosti obecního úřadu 
a knihovně. Budeme si číst z knížky 
Jana Karafiáta „Broučci“, vyrobíme si lu-
cerničky a poté se projdeme po Bisku-
picích. Na výrobu lucerniček si doneste 
zavařovací sklenice, ostatní materiál je 
zajištěný. Všichni (malí i velcí) jste vítáni.

Helena Neuerová, knihovnice
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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

Tábor 2014
První srpnový víkend proběhl v areálu Střelni-
ce již VIII. víkendový pobyt pro děti. Zúčastni-
lo se ho na pět desítek dětí z Biskupic a blíz-
kého okolí. Oproti loňským ročníkům nám 
počasí moc nepřálo, v den nástupu táborníků 
nám pršelo, takže jsme museli volit „mokrou“ 
variantu a děti jsme ubytovali v budově Střel-
nice, hrály se deskové a poznávací hry. Ná-
sledující dny se počasí už umoudřilo a tábor 
mohl fungovat na plné obrátky. A jak tábor 
probíhal? Zeptali jsme se dětí :
 
Moc se mi líbil karneval a hry s ním spoje-
né. Také se mi líbil bazén a střelba ze vzdu-
chovky, rybičky, obrázky z přírodních materi-
álů a výlety do lesa (keš atd.). Nelíbil se mi 
budíček - byl moc tichý (neslyšela jsem ho 
a málem zaspala). 
Anna Ševčíková
 
Mě se líbilo tancování a hry v lese, obědy tady 
mají výborné, mají to tady pěkné a vedoucí 
jsou tady hodný, kluci a holky jsou na mě 
hodný a už mám kamarádky, hraju si s něma, 
no prostě to tady je fajn.
Ester Gluchová
 
Líbila se mi jízda na koních, ukázka s dravci, 
přehlídka psů, karneval a hry, pokřiky všech 
barev, procházky do lesa, pohádky před spa-
ním, písničky a Javořičské jeskyně.
Verunka Pazdírková

Hlavní vedoucí pobytu Eda Jeniš děkuje všem 
vedoucím za trpělivost s dětmi a ochotu spolu-
pracovat – Jana Macková, Jana Jenišová, Jitka 
Foretová, Helena Neuerová, Pavel Foret, Dani-
el Slouka, Jiří Živný, Zdeněk Nečas, Jaroslav 
Mlčoch. Dále děkujeme kuchařkám, které se 
o nás po celý pobyt vzorně staraly, především 
paní Zdeně Šebkové, Jaroslavě Horákové, Ro-
maně Honzírkové, Nikole Pospíšilové a všem, 
kteří přiložili ruku k dílu, aby se tento pobyt 
mohl uskutečnit. Děkujem paní Heleně Ne-
uerové, která vzorně plnila roli zdravotnice. 
Dále děkujeme panu Milanovi Foretovi a panu 
Františkovi Trbuškovi za poskytnutí prostoru, 
za nově zbudovanou koupelnu, sprchy a zá-
chody, za pitnou vodu, elektřinu a hlavně za 
to, že se o areál Střelnice starají, všem ma-
minkám, které napekly buchty, paní Zechové, 
prodavačkám v místní samoobsluze za skvě-
lou spolupráci, hasičům z Jevíčka. Děkujeme 
spolupořadateli a hlavnímu sponzorovi tábo-
ra obci Biskupice, sponzorům Rabbit Trhový 
Štěpánov a.s., Armaturka Vranová Lhota a.s., 
Mechanika Prostějov, Stihl Konice, S-Cart Je-
víčko, vedoucí prodejny Penny Market Jevíčko, 
Ergo Chornice s.r.o., Granit parts, Nekvinda 
- zemědělská technika as. Svitavy, Marie Uh-
lířová - lesní statek Šubířov, Šumberová Ma-
rie, Eduard Školoud ZOO Jihlava.
Dětem děkujeme za hojnou účast a těšíme se 
na příští rok!

 za AVZO Biskupice Jana Jenišová

Pozvánka
AVZO Biskupice Vás srdečně zve 
13. září 2014 od 18 hodin do are-
álu na Střelnici na 1. ročník rocko-
vého posezení s kapelou Trimin.
Bohaté občerstvení zajištěno i dobr-
útky z udírny. 

Srdečně zvou pořadatelé
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Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci září
Božena Václavková
Marie Továrková
Hana Danihelová
Josef Večeřa
Ivo Vymětal
Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci 
Chornice
Amelie Zdražilová
Anežka Spitzerová
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a radosti.

Ulice Trnavská hlásí hotovo

Keramický kroužek 

Úvodem krátkého shrnutí rekonstrukce ul. Tr-
navské v Chornicích, bych chtěl velmi podě-
kovat za  trpělivost všem občanům Chornic 
a celého regionu Jevíčska, kterou museli mít 
v souvislosti s realizací této stavby.
Zkusím stručně shrnout historii a souvislosti 
této realizace:
Modernizace ul. Trnavské  sestává z komplet-
ní obnovy živičných povrchů vč. výměny větší 
části podkladních vrstev, nových chodníků po 
celé délce, zbudování nového veřejného osvět-
lení, opěrné zdi, dvou autobusových zálivů 
a dešťové kanalizace. Toto vše bylo provedeno 
naší společností M-SILNICE a.s. pro investo-
ra, kterým je Pardubický kraj.  Financování 
akce je realizováno z peněz Evropské unie.  
Vysoutěžená cena díla, ve výši 10.050.000,- 
Kč byla dodržena, přestože se v průběhu stav-
by musela řešit řada nepředvídatelných pro-
blémů.  
Další částí, jejímž investorem byla obec Chor-
nice, je výměna vodovodu a vybudování nové 
splaškové kanalizace. Tuto akci realizovala 
pro obec Chornice firma Matoušek CZ a.s.
Stavba byla zahájena 3.7.2013. Z důvodu za-
jištění průjezdnosti pro zemědělce, obyvate-
le a firmy sídlící na ul. Trnavské bylo nutné 
provádět práce vždy po polovinách vozovky. 

Již sedmým rokem 
funguje v obci Chor-
nice keramický krou-
žek, který v současnos-
ti navštěvuje přibližně 
třicet dětí předškol-
ního a školního věku. 
Hlavní náplní krouž-
ku, jak z názvu vyplý-
vá, je výroba kerami-
ky. Techniky, kterým 
se děti mohou naučit je modelování a toče-
ní na hrnčířském kruhu. Svoje výrobky děti 
engobují, glazují a případně dobarvují pomo-
cí oxidů. A nakonec samozřejmě vypalují v ke-
ramické peci. Kromě výroby keramiky si děti 
mohou vyzkoušet i jiné výtvarné techniky. 
Kroužek probíhá pod vedením keramičky Ga-
briely Sekerešové, která je absolventkou umě-
leckoprůmyslové školy v Bechyni obor umělec-
ký keramik, absolventkou Pedagogické fakulty 
UP v Olomouci a v současnosti před dokon-
čením studia psychologie na Filozofické fakul-
tě v Olomouci. Je jistě člověkem povolaným 
pro tuto činnost, neboť děti vyrábí zajímavé 
a krásné věci a co je hlavní, na kroužek cho-
dí s nadšením. 

Práce byly na období prosinec – březen přeru-
šeny, z důvodu nevhodných klimatických pod-
mínek a provádění zimní údržby. 
V období duben – červenec 2014 byla reali-
zována nejnáročnější část stavby – úsek ke 
křižovatce na Jevíčko a Konice.  Dešťová 
i splašková kanalizace je v této části uložena 
v hloubkách téměř 3m. V tomto období do-
šlo ke zdržením a komplikacím při výstavbě 
vodovodu a splaškové kanalizace, které naše 
firma neměla žádnou možnost ovlivnit. Díky 
těmto komplikacím a následným opravám 
musela být realizace finální obrusné vrstvy 
posunuta až na měsíc srpen a řidiči byli nuce-
ni využívat objízdnou trasu v celkovém součtu 
o téměř dva měsíce déle, než bylo plánováno.
Dalším nezanedbatelným vlivem byl i přes ob-
časný dozor policie, značný provoz lehké i těž-
ké tranzitní dopravy po stavbě v režimu se-
maforů a nerespektování uzavírky, v důsledku 
čehož bylo například nutné některé již polo-
žené obrubníky vyměnit nebo pokládat i 3x.
Na závěr chci ještě jednou poděkovat za trpě-
livost a přeji si, aby realizovaná moderniza-
ce zvýšila komfort jízdy a bezpečnost provozu 
v této části obce Chornice a sloužila všem ob-
čanům po hodně dlouhou dobu.  
Ing. Lukáš Horčík, stavbyvedoucí M-SILNICE a.s.

Loni si děti měly mož-
nost v rámci kroužku 
vyzkoušet výrobu vět-
šího projektu. A tím je 
keramický skákací pa-
nák ve tvaru krokodýla 
dlouhý cca 3,5 m. Ten 
je umístěn na místním 
dětském hřišti. Všech-
ny děti, které se na vý-
robě podílely, jsou na 

krokodýlovi podepsané. Účelem tohoto projek-
tu bylo mimo jiné dát dětem šanci vyrobit něco 
trvalého, viditelného a něco, co mohou při svo-
jí hře využívat. Dát jim možnost svoje prostře-
dí také dotvořit, měnit a mít tak k němu pozi-
tivní vztah. Tento projekt mohl být realizován 
díky firmě Natural Keramika Jevíčko, která 
poskytla v rámci sponzorského daru materiál 
a výpal. Také místní rybářský svaz poskytl fi-
nanční podporu. Pomoc při instalaci poskytla 
obec Chornice. Keramický kroužek tímto všem 
děkuje!
Od září chce kroužek rozšířit svou činnost 
a nabídnout kurzy i pro dospělé pod vedením 
absolventa VŠUP Davida Sekereše. 

Za spokojené rodiče Jitka Václavková

Poplatek za svoz 
komunálního 

odpadu
Obecní úřad v Chornicích oznamuje ob-
čanům, že druhá polovina poplatku 
za svoz komunálního odpadu na rok 
2014 je splatná do 30. 9. 2014 
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Informace k připojování na novou kanalizaci
V Chornicích byla dokončena výstavba první části splaškové kanalizace 
v ulicích Na Písku, Trnavské, Mlýnské, části ulice Nádražní a části ulice 
Biskupické. Pro domácnosti, které mají být na novou kanalizaci připojeny, 
byly připraveny kanalizační přípojky ukončené revizní šachtou. Do těchto 
revizních šachet se mohou jednotlivé domácnosti začít připojovat ode dne 
15. 9. 2014, kdy už celá stavba bude v provozu včetně nové čistírny odpad-
ních vod. Připojení domácnosti do revizní šachty je třeba předem oznámit 
zástupci provozovatelské firmy VHOS a.s. panu Janu Doleželovi, na telefon-
ním čísle: 724 121 507. Stejné oznámení je třeba učinit i na obecním úřadě 
v Chornicích,  aby bylo možné zaměřit délku přípojky vedené po soukromém 
pozemku. Na tomto základě bude spočítán a proplacen schválený příspěvek 
200,- Kč za jeden běžný metr přípojky položené na soukromém pozemku.

Gornagal a jeho tým slaví úspěch
Ve dnech 28. – 29. 6. 2014 se ve Svitavách ko-
nala prestižní akce československého proga-
mingu -  Asus Finals 2014. Této akce se po ně-
kolikatýdenní kvalifikaci zúčastnil i chornický 
hráč Michal Fiebich, v českém a mezinárodním 
progamingu známý pod nickem „GORNAGAL“. 
Michal Fiebich se už ně-
kolik let věnuje progamin-
gu, konkrétně hře „League 
of Legends“, ve které patří 
k absolutní československé 
špičce. Svědčí o tom mno-
hé úspěchy, např. 1. místo 
na mistrovství ČR v počíta-
čových hrách v roce 2012, 
vítězství na Copenhagen Ga-
mes 2013 v Dánsku, opako-
vaná vítězství v zahraniční  
Go4LoL west league a mno-
hé další tuzemské i meziná-
rodní úspěchy.
League of Legends je týmová 
MOBA hra, kde se tým sklá-

dá z pěti hráčů a každý z hráčů má svoji ur-
čenou, pevnou pozici ve hře. Michal Fiebich 
dlouhá léta v této hře působí na pozici junke-
ra. Během svého působení vystřídal několik tu-
zemských i zahraničních týmů. 
V současné době působí jako kapitán v mo-

mentálně nejlepším československém týmu 
eSuba LoL, se kterým se poslední červnový ví-
kend zúčastnil finále Hitpoint Masters ligy ve 
svitavské Fabrice. Po celou dobu naprosto jas-
ně a s přehledem dominovala eSuba, která zá-
kladní část opustila s deseti výhrami v řadě, 

a svou skvělou formu si při-
vezla i na ASUS FINALS do 
Svitav. Nejdříve si v semifiná-
le poradila s týmem eEriness 
a v následném finále i s cel-
kem Iron Team Gaming. Mi-
chal a jeho tým eSuba během 
dvoudenního finále prošli bez 
jediné porážky až k vítězství.
A co čeká Michala a jeho tým 
do budoucna? Tak nejdříve 
to bude srpnový Lancraft Su-
mmer 2014 a poté v září sa-
mozřejmě vyvrcholení sezony, 
Mistrovství ČR v počítačových 
hrách 2014.

Michal Fiebich

Nový rozhlas 
v Chornicích

V posledních dnech dokončili pracovníci fir-
my EL-MIK montáž nového bezdrátového roz-
hlasu v naší obci. Na 23 míst bylo rozmístěno 
celkem 92 nových reproduktorů. Součástí do-
dávky je i nová ústředna a požární hlásič. Vý-
hodou tohoto zařízení je to, že hlášení budou 
moci být vysílána v pravidelných časech, a to 
i v době nepřítomnosti pracovníka obecního 
úřadu. Samozřejmě až po té, co bude zvlád-
nuto ovládání nového zařízení. Celý projekt 
byl zrealizován ve spolupráci s obcí Městečko 
Trnávka a náklady na tuto akci budou z 90-ti 
procent hrazeny z přidělené dotace.
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Obec Jaroměřice

Jaroměřické pověsti ožily
Předzvěstí této neobvyklé události bylo začleně-
ní Obecní knihovny Jaroměřice do projektu MAS 
(Místní akční skupiny)Moravskotřebovska a Jevíč-
ska,  „Nezapomeňte (se) vrátit“.
Cílem projektu je podnítit návštěvu knihovny zejmé-
na dětí dovybavením zařízení, 
společenských her a uskuteč-
něním akce, která osloví širo-
kou veřejnost a zvláště děti. 
Pomocí projektu, obce a jak 
bývá zvykem i s pomocí vstříc-
ných lidí, se podařilo usku-
tečnit pozdní večer 22.srpna 
2014, plný zážitků. Ve 21.30 
hodin se shromáždilo kolem 
Centra života a podnikání 220  
zaregistrovaných účastníků 
i spolu s těmi, kteří přišli na poslední chvíli a již 
se nepodepsali. 
Asistentky rozsvítily dětem připravené lampičky, 
které si malí výtvarníci opět v rámci projektu při-
pravily prozíravě spolu s lektorkou paní Helenou 
Neuerovou ve středu 20.8.2014. Ostatní si posvítili 
vlastními baterkami či koupenými svítilnami. Děti 
byly obdarovány omalovánkami s jaroměřickými 
pověstmi, ilustrovanými panem Františkem Holým. 
Knihovnice všechny přivítala a představila prů-
vodce pověstmi Mgr. Michala Schustera. Ten v do-
bovém přestrojení neskrýval překvapení nad tak 
velkou skupinou, která s ním bude putovat od 

Rubrika Sboru pro 
občanské záležitosti 

pro měsíc září
Se začínajícím podzimem 
své významné narozeniny 
oslaví:
Dolejší Zdenka
Kohoutková Marie
Pudík Ludvík
Šnobl Alois
Všem jmenovaným přejeme slavnostní i všed-
ní dny, prožívané v klidu, v pohodě a přede-
vším ve zdraví.

V měsíci srpnu se narodil nový občánek:
Ondřej Kosík
Chlapci i rodičům přejeme hodně radost-
ných chvil.

V posledních dnech jsme se rozloučili se 
spoluobčany:
Drahomírou Hrbatovou
Annou Míčovou
Josefem Skřipským
Hanou Strachotovou
a s velkou bolestí nad ztrátou mladého života
Ivo Vávry
Všem pozůstalým rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

knihovny na Kalvárii a přes náves až k zámku.
První zastavení bylo hned u Cyrilometodějského 
kříže, kde se v 9.století misionáři z Byzance  zasta-
vili na návsi, aby pokřtili několik obyvatel. Cestou 
na Kalvárii přepadal putující (postupně) loupežník 

Franta Žlibku, který si odskočil 
zpod Šubířova, v Kadrmaně zase 
řádili čerti, před branou Ecce 
Homo důstojně všechny přivítal 
pan Šubíř se svou chotí. Z Kal-
várie se dlouhý průvod opět shro-
máždil na návsi, kde vypravěč 
uvedl předvedené přepadení mo-
ravského biskupa Jindřicha Zdí-
ka údělným rytířem Konrádem 
a jeho družinou. Před dolním 
kostelem stál na odiv rytíř z Lin-

hartic, jehož reliéf je uvnitř kostela za oltářem. Zá-
věrečná pověst o Bešterenci se odehrála u zámku. 
Kůň se zlým panovníkem v sedle projel nádvořím 
a zranil zametající stařenku. Její „Bodejž by sis hla-
vu srazil“ se stalo Bešterenci osudným. Po  brzkém 
pádu  uchopil sraženou hlavu a prošel se nádvořím. 
Hra s ohni v nočním šeru zámeckého parku byla 
na rozloučenou snad nezapomenutelným zážitkem.
Osmičlenná skupina historických aktivit EQUES 
TEMPUS z Ochozu u Konice se dokonale ztotožni-
la s historickými postavami, noví ochotníci i známí 
z jaroměřického Pohádkového lesa si zahráli svoji 
roli ke čteným příběhům. 
Jaroměřické pověsti ožily, a to pouze na jednu noc, 
ale i tento krátký čas postačil k tomu, aby si pověsti 
připomenuli a zapamatovali všichni, doufejme, spo-
kojení, zúčastnění.
Možná pro ty, kteří netušili o co přicházejí, pověsti 
znovu ožijí příští rok.

www.jaromerice.cz

Letní škola paličkování 2014
Poslední týden v čer-
venci a první týden 
v srpnu byla vyhraze-
na výstavní síň CŽP 
pro ženy, které si 
zpestřily několik dnů 
soustředěním na ruč-
ní práci takřka umě-
leckou. Paličkování 
patří 
k náročnějším dru-
hům výtvarné tvorby 
a nemají všichni „od-
vahu“ proniknout do 
jejich tajů, zvlášť když vidí při návštěvě jaroměřic-
ké knihovny a posléze výstavní síně spleť paliček 
s jemnými nitěmi. Pro laika naprosto nepochopitel-
né, že z druhé strany herdule (podkladového válce) 
je vidět motiv kytičky, motýla, madony, či mnohem 
složitějších kreací.
Lektorka ing. Iva Vanžurová již od roku 2008, kdy 
začala v Jaroměřicích paličkování vyučovat pravi-
delně 1x za měsíc, přesvědčuje každého, že když se 
chce, tak to pak jde i samo.
Jejími kurzy prochází mnoho dívek a žen a oprav-
du všechny se paličkování naučily. Samy říkají, že 
je tato práce skvělým odreagováním od neustálých 
problémů a starostí. Letos byla raritou osmiletá 
Markétka Kopúnová, která při prázdninovém po-
bytu u babičky třikrát zaběhla mezi již zkušené 

krajkářky a nakonec 
si opravdu odnesla 
vlastnoručně upalič-
kované sluníčko.
Každoročně má 
knihovna připrave-
n“nadstavbový pro-
gram“ pro zpestření 
týdenního pobytu. 
První skupina spo-
lečně odjela v úte-
rý „po vyučování“ 
na výstavu jaromě-
řického patchworku 

do knihovny v Bělé, ve středu brzy ráno podnikla 
exkurzi do moravskotřebovské pekárny Moravec, 
kde měla možnost vidět kompletní výrobu chleba 
a rohlíků. Do pekařského řemesla děvčata odbor-
ně zasvětil technolog pan Bř. Grézl, o kvalitě se 
přesvědčila ochutnávkou ještě teplého chutného 
rohlíku.
Na zpáteční cestě se skupina krajkářek zastavila 
u paní keramičky Coufalové v jejím ateliéru v Lin-
harticích. Tam už žádná automatizace nebyla, pou-
ze točící kruh, na němž se pod šikovnýma rukama 
tvořily tvary nádob přímo na přání. Po ranní ná-
vštěvě usedly krajkářky opět ke své jemné práci...
Opět v obou skupinách převažovala veselá nálada 
i navzdory soustředěné práci. Ze zhotovených kra-
jek měla radost jak lektorka, tak i její svěřenkyně.

Pexesový turnaj 2014
I tato akce se objevuje každoročně na prázdnino-
vém programu. Letos, ve středu 13. srpna  si přišlo 
zasoupeřit 22 dětí.
Rozhodčí Soňa Valentová rozdělila drobotinu do 
čtyř kategorií a desítky obrázků se začaly otáčet 
na stolech. Po dvou hodinách zdravého přemýšlení 
měl turnaj své vítěze.
V předškolácích zvítězili prázdninoví hosté Alyia 
Marouchi a Jonáš Plachý, v I. kategorii Adriana 
Pudíková, ve II. kat. Anežka Lexmanová, a v nej-
starších zabodovala Natálie Abrahámová.
V podstatě ale zvítězili všichni nad nudou a lenos-
tí. Všichni byli odměněni drobnými pozornostmi.
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ZPRÁVY Z JAROMĚŘIC

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc září 2014
1.9., pondělí, 8.00 hod, Základní škola Jaroměřice
Slavnostní zahájení nového školního roku
Žákům i učitelům přejeme hodně úspěchů a zdraví
5.9., pátek, 18.00hod, VS
Vernisáž výstavy obrazů Libuše Müllerové „Pas-
telové pohlazení“
kulturní program se skupinou „Stary železo“
5.9.- 30.9., v době provozu knihovny (v pouťovou 
neděli 14.9. od 9.00-16.00h), VS
Výstava obrazů Libuše Müllerové „Pastelové po-
hlazení“
Po, St 9-11, 13-16,  Pá 13-18hod, jinak po dohodě 
s knihovnicí 776 552 246
Od 8.9. do 24.9. Příjem objednávek macešek (6,- 
Kč/ks) a chryzantém 
ze zahradnictví pana Kohoutka z Vanovic, prodej 
25.9.2014
8.9.- 1.10., VS, v době provozu knihovny
BURZA KNIH
Knihy, které doma přebývají nabidněte knihovně, ji-
ným zájemncům, nebo posléze do humanitární sbír-
ky. Manipulační poplatek při koupi od 1,- do 5,-ti Kč.
8.9., pondělí,16.00hod, 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 16.00hod
11.9., čtvrtek, 13.00h, VS
Vyhodnocení prázdninové soutěže „Všudybyl 
a Všechnoznal“
Ukázka a hra s novými deskovými hrami, získanými 
z projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“
14.9., neděle Podzimní pouť v Jaroměřicích
17.9., středa, 13.00 hod, VS
Kreslíme a čteme vzpomínky z „Oživlých pověstí 
Jaroměřic“
součást projektu  „Nezapomeňte (se) vrátit“
20.9., sobota, 9.00h, VS

Zájezd za památkami UNESCO 
Hned v úvodu je třeba po 
roce opět vyčíslit, jaké his-
torické skvosty jsme již  
s Obecní knihovnou Jaro-
měřice viděli:
2008 Litomyšl, 2009 Olo-
mouc, 2010 Kroměříž, 
2011 Kutná Hora, 2012 
Lednice, Valtice, 2013 
Telč, Třeboň, Praha, 2014 
Český Krumlov, Holašovi-
ce, Zelená Hora.
Právě letos jsme po dohodě s průvodcem, který nás 
všude věrně provází, panem Janem Valíčkem a au-
tobusovou firmou Matocha uskutečnili první dvou-
denní zájezd. Poněkud vzdálené perly jižních Čech 
si zasloužily více času. 
Téměř celou sobotu 9.8.2014 jsme strávili v Českém 
Krumlově. Společně jsme procházeli renesančními 
uličkami, unikátní hrad i zámek jsme zhlédli zvenčí, 
z několikaposchoďového Mostu Na plášti jsme obdi-
vovali nejen šikovnost vodáků na Vltavě, ale i úžas-
né vyhlídky na neobyčejně romantické město, přes 
pět nádvoří renesančního zámku jsme se dostali do 
vzorně udržované Zámecké zahrady s Kaskádovou 
fontánou, letohrádkem Belárie a známým otáčivým 
hledištěm. Bohužel, jsme město museli později od-
poledne opustit, protože jsme chtěli zhlédnout ještě 
selské baroko v Holašovicích. Celá vesnička zacho-
vala svůj původní styl a tvoří tak jedinečný celek. 
Odtud jsme se přmístnili již k hotelovému ubytování 
do Veselí nad Lužnicí. Dokonale jsme si odpočinuli 

a po bohaté snídani jsme 
opět zasedli do autobusu.
V nedělní devátou hodinu 
ranní (10.8.) jsme se již 
shromáždili kolem naše-
ho průvodce u morového 
sloupu na náměstí v Jin-
dřichově Hradci. I toto čis-
té a upravené město nás 
okouzlilo nejen svou his-
torií a udržovanými pa-
mátkami, ale i širokou na-

bídkou  zhlédnutíhodných míst - Krýzovy jesličky, 
největší mechanický betlém na světě, komplex hra-
du a zámku, známý 15. poledník atd.. Pan Valíček 
nás zavedl i k unikátní hudební fontáně, které jsou 
všehovšudy jen 4 na světě (Dubai, Las Vegas, Stutt-
gart a právě Jindřichův Hradec). I do tohoto města 
se jistě mnozí rádi vrátí. Museli jsme je po poledni 
opustit, neboť nás čekala 2 a půl hodinová trasa 
do Žďáru nad Sázavou a prohlídka dalšího klenotu 
UNESCO - Kostela sv. Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře. „Hvězda mezi hvězdami“, tento přívlastek 
si kostel rozhodně zaslouží.
Ještě jednu okázalost jsme nemohli minout, kousek 
za městem v obci Hamry nad Sázavou
je k obdivu jedna dnes již z mnoha soch z pískov-
ce a betonu Michala Olšiaka –  v bahně klopýtající 
kůň s povozem -. Mladého sochaře čeká jistě velká 
výtvarná budoucnost.
“Občerstvovací“ zastávku jsme nakonec uskutečnili 
až v Novém Městě na Moravě. Plni zážitků z hod-

Volná dílna patchworku,
členky klubu rády přivítají i začátečnice, šicí stroj 
s sebou
25.9., čtvr, 11.00-15.00hod, dvůr CŽP
Prodej objednaných macešek a chryzantém ze za-
hradnictví pana Kohoutka z Vanovic
26.9., pátek, 15.00hod,VS
Začínáme plést šálu se Štuclinkou a Zachumlán-
kem pro studnu ve dvoře CŽP
Děvčata, která se chtějí naučit plést nebo už rády 
pletou a ochotné, již zkušené pletařky, budou plést 
společně pestrou dlouhou šálu, která by měla být do-
končena do začátku prosince. Prosím, s sebou zbytky 
vlny a jehlice.
25. ŘÍJNA, sobota
Zájezd do PRAHY na muzikál „Hello, Dolly!“ 
s Ivanou Chýlkovou v hl.roli
dopoledne návštěva Hradčan a Malé Strany s průvod-
cem Janem Valíčkem, 
v 15.00 hod zač. představení v divadle Studio DVA na 
Václavském náměstí.
Cena 600,-Kč, včetně vstupenky, s přispěním Obce 
a PROBonusys, s.r.o., jízdného a průvodcovské služ-
by, prosím, uhraďte do 24. ZÁŘÍ 2014 !!!
Odjezd autobusu: Biskupice 5.50hod, Jaroměřice 
6.00hod, Jevíčko 6.10hod
Připravujeme:
Od 3.- 31.10. v době provozu knihovny
Výstava dřevořezeb řezbáře Lubomíra Jedličky
Po,St  9-11, 13-16,  Pá 13-18hod, jinak po dohodě 
s knihovnicí 776 552 246
5.10., neděle, 9.00-18.00hod, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
Humanitární sbírka bude probíhat v týdnu od 6.-
10.10. po dohodě s knihovnicí 
v zadní místnosti ve dvoře CŽP, sběr vyřazeného šat-
stva aj. potřeb dle zveřejněného plakátu, za nepřítom-
nosti můžete darované zboží nechat ve stodole

6.-12.10., Obecní knihovna
TÝDEN KNIHOVEN s registrací nových členů 
knihovny zdarma, program bude doplněn
6.10., pondělí, ve 14.30hod, zadní místnost dvora 
CŽP
Keramická dílna s Petrou Zezulovou, pracovní 
oděv, tvořivou chuť a 30,-Kč s sebou
7.10., úterý, 10.00hod, VS
Hrajeme si s leporely – návštěva knihovny nejmen-
ších s maminkami
10.-11.10, pátek 14.00- 22.00hod, sobota 8.00-
14.00hod, VS
Komunální volby
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé
s ing. Ludmilou Charvátovou v klubovně CŽP od 
8.9.2014
Pondělky zahajovací hodina v 16.30hod, upřesnění 
časů dle dohody
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou Hanous-
kovou, v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo v ordi-
naci nebo tel.: 724 288 524 
Cvičení s dětmi s Mgr. Janou Kamenou, ve vý-
stavní síni od 8.9.2014
Pondělky od 16.00hod, zahajovací hodina v pondělí 
8.9.2014
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou, ve výstavní síni 
CŽP, od 8.9.2014
Pondělky od 17.30hod
Jóga, tchi-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP 
Út, St, Čt – vždy od 16.30 hodin
  
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

Aranžování květin 
z našich luk a zahrad
nám úspěšně předvedla paní ing. Dana Sobotková 
v podvečer 15. srpna 2014. Opravdu obyčejné trávy, 
ba i plevele, které přehlížíme u silnic, se staly součás-
tí či dominantou jejich květinových vazeb.
Lilie a mombrécie, byly snad jedinými zahradními 
kulturami, cíleně vypěstovanými.
Velice mile vyhlížela kytička z fialkových květů jetele, 
romanticky působila vazba z něžných květů hracho-
ru. Slunečnice je působivá i samotná, ve vazbě se zla-
tobýlem a travami neměla chybu, atd...
Již loni přivítali hosté spolu s paní aranžérkou kera-
mičku paní Věru Coufalovou.
V trávě vystavená zahradní keramika před vchodem 
do výstavní síně svědčila hned na začátku o hodnot-
ném podvečeru. Uvnitř, vždy po uvázání kytičky se 
obě aktérky dohodly, jaký z rozmanitých tvarů amfór, 
váz, konviček a džbánků se bude nejlépe hodit.
Neformální komunikace mezi hosty, keramičkou i flo-
ristkou byla příjemným závěrem deštivého podvečera.

notného zájezdu jsme byli vytrženi z polospánku 
na začátku Boskovic hlučnou ranou. Pan řidič zajel 
na okraj vozovky a zjistil závadu – prasklá přední 
pneumatika! - nic příjemného na závěr, naštěstí na 
„vhodném“ místě – zkušenosti řidiče a pomoc ces-
tujícího Martina Přichystala závadu rychle odstrani-
li. Na pomoc po krátké chvíli přijel i pan Matocha 
st. s náhradním autobusem. Děkujeme.
Takže i tuto nepříjemnou událost, zvl. pro firmu, 
jsme přidali k hodnocení zájezdu – nezapome-
nutelný!
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Povinné ručení, životní a majetkové pojištění
Spotřebitelské úvěry, konsolidace, hypotéky
LML Finance s. r. o. 777 872 356, kaderka@lmlfinance.cz

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

Byt 2 + 1 k pronájmu, Jevíčko, K. Čapka. Tel.: 728 423 896.

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  


