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Pozvánka

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor
Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 
2015/2016 zcela nový maturitní obor Kombi-
nované lyceum. Obor přináší i nemalé změ-
ny ve vlastní výuce – vyučovat se bude v tzv. 
epochách (waldorfská výuka), zařazeny budou 
i daltonské bloky a vlastní experimenty žáků 
s výstupy do reálné praxe. Připravovaný obor 
je unikátní v kraji, ale i v celé ČR.
Studijní program Kombinované lyceum vzni-
ká v Jevíčku více jak rok ve spolupráci tam-
ních pedagogů a odborníků z Univerzity 
Palackého v Olomouci. Byla vypracována dů-
myslná struktura studia s využitím principů 
waldorfské pedagogiky, daltonského plánu 
a konstruktivistické výuky. Probírané učivo je 
uspořádáno do logických celků, které zohled-
ňují duševní vývoj žáků a které umožňují pro-

pojení více předmětů. Výuka se skládá z tzv. 
epochového vyučování, ve kterém se žáci vě-
nují jednomu tématu každý den dvě hodiny 
po dobu 2-3 týdnů. Tento způsob výuky, kte-
rý je hojně rozšířen např. ve Finsku, je velmi 
efektivní, podporuje smysluplné zapamatová-
ní faktů a umožní různé pohledy na probíra-
né téma. Vedle epoch jsou do rozvrhu zařaze-
ny i „klasické“ čtyřiceti pětiminutové hodiny, 
které se věnují předmětům vyžadujícím čas-
tější procvičování (jazyky, matematika apod.). 
Další novinkou jsou i tzv. daltonské bloky, 
které dávají každý týden prostor pro samostu-
dium a plnění zadaných úkolů. Vlastní výuka 
je podpořena velkou nabídkou volnočasových 
aktivit (ochotnické divadlo, sbor) a kroužků 
(včelařský, robotický, fotografický, sportovní).

Vážení vedoucí spolků, zájmových 
sdružení, uměleckých souborů a dal-
ších dobrovolnických organizací,

dovolte nám pozvat Vás na společ-
né setkání s vedením Města Jevíč-
ka, které proběhne v pátek 16. led-
na 2015 v 16 hodin v sále Zámečku 
v Jevíčku. Doporučujeme účast nej-
výše dvou zástupců za každou orga-
nizaci. 

Velmi si vážíme Vaší činnosti v na-
šem městě a regionu. Rádi bychom 
se s Vámi podělili o připravované 
projekty města a posílili naši vzá-
jemnou spolupráci. Pokud plánuje-
te v roce 2015 akci významnějšího 
charakteru, budeme rádi, když nám 
s předstihem sdělíte termín Vaší při-
pravované akce.

Na společné setkání s Vámi se těší  
vedení Města Jevíčka.

Nespornou výhodou nového oboru je i vlastní 
struktura vzdělávání. V prvních dvou letech 
jsou zařazeny všeobecné předměty a teprve ve 
třetím ročníku si žáci volí technické (počítače, 
programování, rýsování apod.) či přírodověd-
né zaměření (fyzika, chemie, biologie…).
Absolventi oboru budou nejen přírodovědně 
a technicky zdatní odborníci, ale budou vhod-
ně připraveni pro další studium na vysokých 
školách technického a přírodovědného smě-
ru - strojních, stavebních a přírodovědeckých 
fakultách, architekturách, uměleckoprůmyslo-
vých oborech apod.
Více informací lze získat na webových strán-
kách www.gymjev.cz.

Vypouštění balónků Ježíškovi
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Vážení spoluobčané,
na počátku roku 2015 bych vám rád 
jménem svým i jménem ostatních rad-
ních popřál šťastné vykročení do nové-
ho roku, pevné zdraví a osobní pohodu. 
Ať vás po celý rok provázejí dobré zprá-
vy, pozitivní myšlenky a příjemní lidé.
Činnost rady byla v závěru roku 2014 za-
měřena, mimo poměrně velké množství 
běžné agendy, na několik hlavních ob-
lastí. Jednou z nich bylo sestavení roz-
počtu města na letošní rok. A to tako-
vého, aby zahrnoval nejen běžné výdaje 
(např. na provoz školských a jiných zaří-
zení Jevíčka, údržbu města, chod měst-
ského úřadu, podporu sportu či kultu-
ry) a splátky úvěrů (cca 3 mil. Kč), ale 
rovněž kapitálové výdaje na rozvoj měs-
ta, tj. např. investiční výstavbu, nákup 
nemovitostí (staveb, pozemků), větší 
rekonstrukce ulic i budov, které zvyšují 
hodnotu majetku. Faktem bohužel je, že 
peněz nebude nikdy dost a že představy 
občanů i zastupitelů o potřebných výda-
jích prakticky vždy budou překračovat 
objem dostupných příjmů. 
Jen pro informaci, Město Jevíčko by 
v roce 2015 mělo hospodařit s rozpoč-
tem zhruba 45 mil. Kč, což se může 
zdát poměrně zajímavá částka, nicméně 
po odečtení nutných provozních výda-
jů se dostaneme k částce mnohem nižší 
(cca 8 mil Kč). To jsou pak prostředky 
na možné investiční akce (pokud nebu-
deme uvažovat o možnosti získat dal-
ší zdroje z úvěrové oblasti), nad jejichž 
rozdělením se vedou a povedou debaty 
ve světle názorů na priority našeho měs-
ta. Samozřejmě je i možné neinvestovat 
v některém roce vůbec nebo jen zčásti, 
volné zdroje odložit a sdružit prostředky 
za více let na akci finančně náročnější.
Výdajová strana rozpočtu bude asi stá-
le odrážet rozmanité preference obyva-
tel, které je ale z mého pohledu správ-
né a dobré znát. Každá větší investiční 
akce vyžaduje mimo jiné čas na tech-
nickou přípravu, proto je už nyní nut-
né se zabývat projekty, které nás čekají 
v dalších letech. Co byste uvítali v na-
šem městě zrovna Vy? Dejte vědět, bu-
deme rádi za Váš názor …
V každém případě věřím, že město Je-
víčko bude v roce 2015 hospodařit efek-
tivně a schválený rozpočet se podaří na-
plnit zejména na straně příjmů.
S přáním pohodových lednových dnů

Jan Finsterle

Ukončení promítání kina Astra Jevíčko
Vážení občané, na každé vedoucí pozici je ně-
kdy nutné rozhodovat ve věcech příjemných, 
ale bohužel i těch nepříjemných. A jednou 
z nich je téma pokračování promítání v kině 
Astra v Jevíčku. O tomto bodě probíhala již 
v minulosti četná jednání. Důvodem tohoto sta-
vu je několik let se opakující ztráta v hospoda-
ření našeho kina. Je důležité zdůraznit, že ztrá-
ta není způsobena konkrétními zaměstnanci 
kina Astra ani Města Jevíčka, nýbrž obecným 
stavem, který panuje ve všech zejména menších 
kinech. Právě v těchto kinech klesá rapidně rok 
od roku návštěvnost. Kino Astra má navíc osla-
benou pozici v tom, že promítá na klasických 
kotoučových filmech, na kterých se prostě již 
nové filmy nevyrábějí. Díky tomu jsme bohužel 
odkázáni na promítání repríz pouze starších fil-
mů, které jsou již v dnešní době internetu vol-
ně a bezplatně dostupné téměř pro kohokoliv.
Modernizace neboli digitalizace by v základním 
provedení našeho kina přišla cca na 400 tisíc 
Kč a záruka vyšší návštěvnosti je nejistá. Po-
kud bychom také naše kino chtěli digitalizovat, 
měli bychom ruku v ruce provést potřebnou 

rekonstrukci celé budovy, což je však otázkou 
velké investice v řádů milionů Kč. Otázkou di-
gitalizace kina Astra se již zabývalo zastupitel-
stvo města v předchozím období, ale právě pro 
nejistotu ve vyšší návštěvnosti tuto investici ne-
schválilo.
Rada Města Jevíčka tedy po zvážení všech okol-
ností dospěla k rozhodnutí ukončit promítání 
filmů v kině Astra Jevíčko od 1. 1. 2015. Sál 
kina bude však nadále možné využívat pro kon-
certy, divadelní představení a případné další 
kulturní akce.  Aktuálním úkolem vedení Měs-
ta Jevíčka je stanovení koncepce celé budovy 
a zpracování projektu rekonstrukce kina Astra.
V souvislosti s tímto krokem ukončí k 31. 12. 
2014 svoji činnost také personál kina, které-
mu bychom chtěli velice poděkovat za veškerou 
práci, kterou pro kino Astra vykonali. Osob-
ností, která byla s naším kinem v posledních 
mnoha letech spjata, je promítač a správce pan 
Miroslav Černý, jemuž patří dík největší. 
Na závěr této důvodové zprávy uvádím stručný 
přehled o ekonomice a návštěvnosti kina.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka.

Pozvánka na veřejná zastupitelstva
Vážení občané, v minulém článku jsem se 
zmínila, že budu psát základní věci souvise-
jící se zákonem o obcích, které mnozí  z nás 
nevědí. Slíbila jsem informace o komisích 
a výborech. Než se dostanu k tomuto tématu, 
ráda bych Vám připomněla, že z každé schůz-
ky rady města a zasedání zastupitelstva vzni-
ká zápis a usnesení. Usnesení je vyvěšeno na 
úřední desce a uveřejněno ve zpravodaji. Bo-
hužel, kdo tato usnesení sleduje, je mnohdy 
zklamán jejich stručností k danému tématu. 
Proto, koho dění ve městě zajímá, je nejlep-
ší navštěvovat veřejná zastupitelstva. Od roku 
2015 budou probíhat v pondělí v 16:30. Po-
zvánka bude vždy zveřejněna. Rada města zři-
zuje vždy na volební období komise a to: sta-

vební, životního prostředí, bytová a sociální, 
pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 
kulturní - cestovního ruchu a regionálního 
rozvoje. Dále sbor pro občanské záležitos-
ti a redakční radu zpravodaje. Zastupitelstvo 
volí výbor finanční a kontrolní. Pokud má ně-
kdo potřebu a chuť se zapojit do práce v ko-
misích a přispět svou troškou do mlýna, ať se 
ohlásí předsedům komisí nebo využije schrán-
ky na Infocentru.  Příště, doufám, už nad Va-
šimi dotazy. Do Nového roku Vám přeji mno-
ho úspěchů ve vašem životě a hodně zdraví.

Pavla Konečná

               Okénko radních 

Novoroční anketa
Vážení spoluobčané, rádi bychom vědě-
li, co byste uvítali v našem městě. Co 
vám v Jevíčku nejvíce chybí? Svoje při-
pomínky prosím zasílejte do konce února 
na e-mail: jevicko@jevicko.cz. Náměty 
a připomínky lze také odevzdat písemně 
v Turistickém informačním centru.
Předmět zprávy označte ANKETA JE-
VÍČKO. Vašimi náměty se budeme rádi 
zabývat.

Rada města.

Přání panu Spáčilovi
Vážení spoluobčané, dovolte nám vyjádřit  
gratulaci panu Petru Spáčilovi, který v letech 
1990–2006 zastával post starosty Města Jevíč-
ka  a v prosinci letošního roku slaví významné 
životní jubileum.
Chtěli bychom mu jménem vedení Města Je-
víčka popřát do dalších let pevné zdraví, štěs-
tí,  životní elán a radost prožitou v širokém 
rodinném kruhu.

Za Město Jevíčko, Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta a Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta.

rok 2013 rok 2014 (do 30. 11. 2014)
průměrná návštěvnost diváků 8,93          6,74
příjem z prodeje vstupenek 31 334,- Kč   6 110,- Kč
celkové výdaje 386 805,- Kč 273 610,- Kč
celkové příjmy 124 061,- Kč   51 457,- Kč
výsledek hospodaření -262 744,- Kč -222 153,- Kč
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Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 24. listopadu 2014

Město Jevíčko – Městský úřad Jevíčko
INFORMACE o konání 3. 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, 
informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva 
města Jevíčka, svolaného starostou města Du-
šanem Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání:
zasedací místnost Městského úřadu Jevíčko, 
Palackého nám. 1, Jevíčko
Doba konání: 
12. 01. 2015 od 16:30 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 zastupitel-

stva
5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6) Návrh na úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
č. 8 na rok 2014
7)  Zpráva ředitelky MŠ, ředitele ZŠ, zástupce 

ředitele ZUŠ
8) Čerpání dotací a grantů v roce 2014
9) Korespondence, různé
10) Diskuse
11) Usnesení
V Jevíčku dne 12. 12. 2014
Dušan Pávek, dipl. um., starosta města Jevíčka

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje
V letošním roce došlo v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem k transformaci občan-
ského sdružení na obecně prospěšnou společ-
nost KONTAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje 
Linku důvěry Ústí nad Orlicí. Chtěli bychom 
poděkovat Městu Jevíčko za finanční podpo-
ru, kterou nám v roce 2014 poskytlo a které si 

velmi vážíme. Dále bychom chtěli informovat, 
že jsme také změnili logo Linky důvěry a dal-
ší propagační materiály. 
Všem občanům města Jevíčko přejeme krásný 
rok 2015. 

Jarmila Hrušková
ředitelka KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s.

1/1  Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Ja-
neček, Ing. Roman Müller, Mgr. Rudolf Beran,
b) program zasedání,
c) 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 v celkové výši 331.200 Kč 
bez DPH (400.752 Kč vč. DPH),
d) přílohy č. 1, 3 (ceníky č. 1, 2, 3, 4) ke 
smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 
103000213 ve znění pozdějších dodatků mezi 
Městem Jevíčko a společností SITA CZ, a. s., 
Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno,

e) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 
1/2014, o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2015,

f) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 
č. 6,

g) koupi pozemku nově označeného jako p. č. 
2352/2 (1 m2) – zahrada v k. ú. Velké Opato-
vice od Stanislava Šicha, Nádražní 267, 679 63 
Velké Opatovice za cenu 300 Kč m2, celkem 
300 Kč + úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 

smlouvu mezi Městem Jevíčko a Stanislavem 
Šichem na koupi pozemku p. č. 2352/2 v k. ú. 
Velké Opatovice,
h) výsledek poptávkového řízení na akci: 
„Úprava bytové jednotky ve 2. NP DPS Jevíčko, 
Kobližná 125“, ve kterém nejvýhodnější nabíd-
ku podala firma Kamil Pitner, Horní Štěpánov 
362 za částku 216.536 Kč vč. DPH,
i) cenovou nabídku a SOD mezi PBH města 
Jevíčka a firmou Kamil Pitner, Horní Štěpánov 
362 k provedení akce „Úprava bytové jednotky 
ve 2. NP DPS Jevíčko, Kobližná 125“ za na-
bídkovou cenu 216.536 Kč vč. DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčko,
j) proplacení zůstatku řádné dovolené bývalé-
mu starostovi Ing. Romanovi Müllerovi v délce 
12 dnů (18.409 Kč),

1/2  Zastupitelstvo určuje: 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-
vou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu 
a Mgr. Zdeňka Kleina,

1/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) slib člena Zastupitelstva města Jevíčka Ing. 
Pavla Vykydala, 
b) vyúčtování prací nad rámec sjednané 
smlouvy o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. 

o. se sídlem Staňkova 103/8, 602 00 Brno na 
akci „Snížení energetické náročnosti objektu 
ZŠ Jevíčko“,
c) dílčí přezkoumání hospodaření města Jevíč-
ko za období 1. 1. 2014 do 14. 10. 2014,
d) cenovou nabídku firmy SOME Jindřichův 
Hradec, s. r. o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jin-
dřichův Hradec na nákup doplňků pro zim-
ní údržbu k zametacímu stroji Nilfisk CITY 
RANGER 3500 (čelní zametací sněhový kar-
táč) za částku 62.000 Kč bez DPH (75.020 Kč 
vč. DPH), 

1/4  Zastupitelstvo pověřuje:
a) investičního technika zajištěním poptávky 
na dodání vozidla Multicar vč. nástavby na 
zimní posyp, 

1/5  Zastupitelstvo  ruší:
a) bod usnesení 44/1 písm. j) ze dne 23. 
7. 2014 – ZM schvaluje vícepráce prováděné 
v rámci akce „Snížení 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.

Dušan Pávek, dipl. um       Mgr. Miroslav Šafář
starosta     místostarosta

Komunální 
odpad

Informace o možnosti zapojení se 
do systému nakládání s komunál-
ním odpadem pro podnikatele. Pů-
vodci odpadu z obchodní podnikatel-
ské činnosti podobnému komunálnímu 
odpadu (tj. papírových, lepenkových 
a plastových obalů vznikajících při pro-
deji zboží) se mohou formou smlouvy 
zapojit do systému nakládání s komu-
nálním odpadem. Smlouva se sjednává 
s roční platností za úplatu ve výši 1000 
Kč vč. DPH a opravňuje podnikatelský 
subjekt odevzdat takto vytříděné odpa-
dy přímo na sběrném dvoře v Jevíčku, 
přičemž jejich velikost musí být upra-
vena tak, aby se co nejvíce zmenšil je-
jich objem (např. v plastových pytlích, 
svázané do balíku). Bližší informace na 
sekretariátu MěÚ Jevíčko u sl. Petry 
Minaříkové, tel. č. 461 327 810, e-mail: 
minarikova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Omlouváme se za chybu: Vážení čtenáři, do usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jevíčko se nám vloudila chyba. 
V bodě U/4 mělo být správně uvedeno Zastupitelstvo bere na vědomí: a) složení slibu bez výhrady všemi 14 přítomnými členy 
Zastupitelstva města Jevíčko.
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INformaCE z raDNICE

Grantový systém Města Jevíčka 2015

Město Jevíčko a Gymnázium Jevíčko vyhlašují fotografickou soutěž pro rok 2015

A) Malé granty
Podpora sportovních, kulturních, vzděláva-
cích a jiných volnočasových aktivit:
V rámci tohoto programu je možné žádat o fi-
nanční prostředky na podporu jednotlivých akcí 
z oblasti sportu, kultury, vzdělání a dalších akti-
vit zaměřených na využití volného času všech ob-
čanů města (mládeže, středního věku, seniorů). 
V rámci tohoto programu je možné žádat rovněž 
na činnost neziskových organizací, působících 
v Jevíčku a na pokrytí nákladů spojených s pro-
vozem objektů, sportovišť a dalších míst činnos-
ti. Maximální výše podpory činí 10 000 Kč a lze 
ji použít na služby (nájemné, doprava, propaga-
ce, ozvučení apod.) a  materiál přímo související 
s danou akcí.
B) Střední granty
Podpora akcí nadregionálního významu:
V rámci tohoto programu je možné žádat o fi-
nanční prostředky na podporu jednotlivých akcí 
konaných na území města Jevíčka (s nadregio-
nálním významem) z oblasti sportu, kultury, 
vzdělání a dalších aktivit zaměřených na využi-
tí volného času všech občanů města (mládeže, 
středního věku, seniorů).
Dále je možno požádat o finanční prostředky při 
účasti na soutěžích, při které dochází k reprezen-
taci města.
Maximální výše podpory činí 30 000 Kč a lze 
ji použít na služby (nájemné, doprava, propaga-
ce, ozvučení apod.) a  materiál přímo související 
s danou akcí.
C) Účelové granty
Podpora provozních nákladů, sportovišť, spo-
lečenských míst a jiných míst činnosti nezis-

kových organizací v Jevíčku:
V rámci tohoto programu je možné žádat rovněž 
na činnost neziskových organizací, působících 
v Jevíčku, na náklady spojené s provozem objek-
tů, sportovišť a dalších míst činnosti.
Jedná se o provozní náklady nad 100 tis. Kč roč-
ně. Žádosti budou řešeny individuálně projedná-
ním na zastupitelstvu města.
Maximální výše podpory činí 100 000 Kč. 
Formou těchto grantů budou podporovány aktivi-
ty orientované na širokou veřejnost, rozvoj občan-
ské společnosti a neziskového sektoru, propagaci 
města a trvale udržitelný rozvoj.
Předkladatelé žádostí
· mohou být občanská sdružení, obecně prospěš-
né společnosti, církevní právnické osoby, škol-
ské právnické osoby nezřízené městem, zájmová 
sdružení a jiné neziskové organizace. Organiza-
ce, které jsou dále členěny na jednotlivé oddíly, 
kroužky apod. mohou požádat o grant z rozpočtu 
města za každý oddíl, kroužek apod. samostatně. 
U malých grantů může být žadatelem i fyzická 
osoba, která čestným prohlášením potvrdí obec-
nou prospěšnost akce (aktivity).
· musí mít sídlo nebo zřízené kontaktní místo na 
území města Jevíčka a projekt musí být realizo-
ván na území města Jevíčka nebo musí být určen 
pro občany města Jevíčka.
Vyhodnocení grantů
Žádosti jsou předkládány komisi mládeže 
a sportu. O jejich přidělení rozhoduje na zákla-
dě doporučení komise Rada města Jevíčka. O po-
skytnutí grantu bude žadatel vyrozuměn finanč-
ním odborem Městského úřadu v Jevíčku. Na 
grant není právní nárok.

Nelze podpořit
· komerční, podnikatelské a reklamní aktivity, 
mzdové náklady, investice a předvolební kampaně 
politických stran.
Termíny a předkládání žádostí o grant
· žadatelé mohou předkládat žádosti o grant pro 
příslušný rok v termínech:
   - do 31. ledna 2015 žádosti na období leden – 
prosinec 2015, 
· písemná žádost se doručí:
   - poštou na adresu - Město Jevíčka, Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko,
   - na podatelnu Městského úřadu v Jevíčku.
Žádost o grant
· předkládá žadatel pouze na formuláři „ŽÁDOST 
O GRANT MĚSTA JEVÍČKA“ (PDF, DOC), kte-
rý je k dispozici na podatelně městského úřadu 
a na internetových stránkách města na adrese 
www.jevicko.cz. 
Podmínky pro přidělení grantu
· žadatel může v jednom kalendářním roce před-
ložit pouze jednu žádost o malý a střední grant. 
U žadatelů, kteří jsou rozděleni do různých oddí-
lů nebo kroužků, se každý z těchto oddílů nebo 
kroužků považuje za samostatného žadatele,
· žadatel do určeného termínu (60 dnů u malých 
a středních grantů, je termín stanovován individu-
álně radou města) od konání aktivity/akce předá 
městu Jevíčka písemně závěrečnou zprávu, včetně 
vyúčtování, na příslušném formuláři „VYÚČTO-
VÁNÍ GRANTU MĚSTA JEVÍČKA“. 
Žadateli, který nesplní tuto podmínku, nebude 
v následujících 3 letech poskytnuta městem žád-
ná dotace.

Ing. Jaroslav Zezula

Město Jevíčko ve spolupráci s Gymnáziem Je-
víčko vyhlašují fotografickou soutěž pro rok 
2015 na téma „Kalendář 2016  Města Jevíč-
ka“.
Soutěž bude probíhat  od 1. 1. 2015 do 30. 9. 
2015 ve třech kategoriích:
A: děti (do 15 let, věk k 30. 9. 2015)
B: mládež (15 – 18 let, věk k 30. 9. 2015)
C: dospělí (18 a více, věk k 30. 9. 2015)
Každý fotograf přihlásí do soutěže nejvýše 
12 fotografií z různých ročních období a míst 
nebo pohledů města Jevíčka nebo Zadního 
Arnoštova a Mařína. Porota vybere nejlepší 

snímky, které budou použity pro zhotovení 
nástěnného kalendáře města. První tři místa 
v každé kategorii budou finančně nebo věc-
ně odměněny a fotografie budou prezentová-
ny v kalendáři města, na závěrečné výstavě 
soutěže a webových stránkách Města Jevíčka 
a Gymnázia Jevíčko.
Cílem soutěže je získání nových fotografií měs-
ta a okolí. Výsledným produktem bude ná-
stěnný kalendář Města Jevíčka pro rok 2016.
Fotografie budou odevzdány do soutěže na 
CD s popisem autora a kategorie dle věku 
společně s přiloženou přihláškou, nejpozději 

do 30. 9. 2015 v Turistickém informačním 
centru v Jevíčku, Palackého náměstí č. 1, 
569 43 Jevíčko.
Hodnocení provede porota složená ze zástup-
ců Města Jevíčka a Gymnázia Jevíčko.  Sou-
běžně s hodnocením poroty může veřejnost 
od 12. 10. 2015 hodnotit přihlášené fotografie 
na webu Města Jevíčka: www.jevicko.cz.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pá-
tek 30. 10. 2015 v 18 hodin v aule Gymnázia 
Jevíčko v rámci zahájení výstavy soutěžních 
fotografií.

Přihláška do fotografické soutěže  „Kalendář 2016  Města Jevíčka“
Soutěžní kategorie:     A            B            C              (zaškrtněte příslušnou kategorii)

Jméno a příjmení fotografa: …………………………………………… Datum narození:………………..

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: …………………………………………………….., email:………………………………………………………..

Počet přihlášených snímků:…………………………

Já ……………………………………………………………… (jméno a příjmení) souhlasím  
se zveřejněním vlastních fotografií pro potřeby Města Jevíčka a veřejnou prezentací.

V Jevíčku……………………………………........... 

Podpis fotografa:…………………………............
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ŠKoLY a rŮzNÉ

Gymnázium Jevíčko na veletrhu středních škol v Brně
V pátek a sobotu 21. a 22. listopadu 2014 se pe-
dagogové a žáci Gymnázia Jevíčko zúčastnili XX. 
Veletrhu středních škol a dalšího vzdělávání, který 
se konal na brněnském výstavišti.
 Stánek naší školy byl součástí velké přehlídky de-
vadesáti vystavovatelů z řad středních škol a vzdě-
lávacích institucí především z Jihomoravského 
kraje, v menší míře pak i krajů okolních, napří-

klad Olomouckého nebo kraje Vysočina. Sami or-
ganizátoři hodnotí letošní ročník, jehož jsme byli 
poprvé součástí, jako velmi zdařilý. Během dvou 
dnů se zde vystřídalo na devět tisíc návštěvníků, 
téměř o tisíc více než v loňském roce. 
Náš stánek vyzdobený včelími plástvemi a včelař-
skými potřebami (upozorňující na práci včelařské-
ho kroužku na škole) a barevnými plakáty s usmě-
vavými tvářemi našich studentů nepatřil, co se 
rozlohy týče k těm největším, ale svým interiérem 

poutal kolemjdoucí. Bylo zde stále živo jako v úlu. 
Potěšilo nás zjištění, že velká část těch, kteří stá-
nek navštívili, jej vyhledala záměrně.  
Kromě tradiční nabídky gymnazijních oborů zau-
jala značnou část návštěvníků prezentace nového 
studijního oboru – Kombinovaného lycea. 
Věříme, že jsme v konkurenci ostatních škol ob-
stáli a znovu dokázali, že Gymnázium Jevíčko je 
školou, která stále oslovuje svojí kvalitou a pozi-
tivním přístupem k žákům.

Gymnázium Jevíčko – 
projekt Světová škola
Globalizace, migrace, diskriminace, porušování 
lidských práv, chudoba, zdravotní problémy, níz-
ká míra vzdělanosti, podvýživa, konflikty, násilí… 
Problémy, se kterými se prostřednictvím nejrůz-
nějších médií setkáváme dnes a denně zejména 
v souvislosti s potřebou jejich řešení. 
Studenti a učitelé Gymnázia Jevíčko se rozhodli, 
že už o řešení nechtějí jen slyšet. Zapojili se tedy 
do projektu Světová škola, který zaštiťuje spo-
lečnost Člověk v tísni, aby se pokusili reálně vy-
řešit regionální problém s globálním přesahem. 
Kromě skvělého pocitu z dobře odvedené práce 
může být gymnáziu odměnou certifikát Světová 
škola, který potvrdí její místo v síti škol, které 
myslí na budoucnost.

a dvěma andílky. Protože byly děti hodné, tak si 
čert nikoho neodnesl, naopak při zpěvu dětí za-
tancoval a Mikuláš s andílky rozdali dětem dá-
rečky. Doufáme, že za námi za rok opět přijdou 
a děkujeme jim.
Od pondělí 8. 12. do čtvrtka 11. 12. jsme se schá-
zeli i s rodinami dětí při vánočních posezeních.
V pondělí zahájili u Sluníček, v úterý u Koťátek, 
ve středu u Kosáčků a ve čtvrtek jsme zakončili 
u Kapříků. Ve všech třídách děti předvedly, co se 
ve školce naučily a za odměnu jim Ježíšek nadě-
lil pod stromeček spoustu dárků. Velký dík patří 
všem rodičům, kteří na tato posezení připravili ob-
čerstvení. A že ho bylo opravdu hodně!
V pátek 12. 12. jsme se sešli na náměstí při vypou-
štění balonků s přáním Ježíškovi, které pořádalo 
Město Jevíčko ve spolupráci s RC Palouček a  Ma-
teřskou školou Jevíčko. Teď nám už nezbývá než 
doufat, že se nám všechna přání splní.
Přejeme všem příjemné prožití svátků vánoč-
ních a do roku 2015 hlavně zdraví a štěstí!
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy Jevíčko

Opakovaný velký úspěch 
Michala Tulka – Angličtinář 

roku 2014/2015
Ve středu 19. listopadu 2014 se skupina dvaceti 
studentů Gymnázia Jevíčko zúčastnila celostát-
ní soutěže nejnadanějších angličtinářů pořádané 
agenturou Czech-us. 
Do soutěže se přihlásilo 5970 středoškoláků 
z celé České republiky. Studenti absolvovali on-
line test, který prověřil jejich slovní zásobu, zna-
losti anglické gramatiky a schopnost porozumět 
psanému i mluvenému textu. Našim zástupcům 
se v soutěži dařilo, zejména Michal Tulek potvr-
dil své kvality a po loňském jedinečném dru-
hém místě letos ještě ve větší konkurenci obsadil 
v celkovém pořadí vynikající 11. místo! 
Rovněž ostatní bojovali ze všech sil a dařilo se 
jim – mezi 273 školami se Gymnázium Jevíčko 
umístilo na 61. místě. Všem účastníkům děku-
jeme za vzornou reprezentaci a přejeme úspěchy 
v dalších soutěžích.                Mgr. Petr Veselka

Srdíčkový den
Naše škola se již tradičně zúčastnila celorepub-
likové sbírky nazvané Srdíčkový den. Tato hu-
manitární akce se konala ve středu 3. 12. 2014 
a zúčastnila se jí třída 1. A. Tento den proběhl 
pod záštitou domova mládeže. V letošním roce 
se na ulicích prodávaly magnetky s obrázky zví-
řat a hudební CD s vánočními písněmi, které 
nazpívali přední zpěváci. Celková vybraná část-
ka 11 654,- Kč bude použita ve prospěch těžce 
handicapovaných dětí, které jsou stabilně odká-
zány na domácí péči svých rodičů, konkrétně na 
hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíč-
ků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
– zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích 
zařízení, dále např. na úhradu obvazového ma-
teriálu, speciální výživy apod. Děkujeme třídě 1. 
A, která předměty prodávala a také všem, kteří 
přispěli na dobrou věc.

Vánoční koncert 
trochu jinak

Dne 10. prosince 2014 proběhl v Městském kině 
v Jevíčku Vánoční koncert ZŠ Jevíčko. Letošní 
novinkou bylo zapojení více dětí z naší školy do 
programu, což nám přineslo dárek v podobě pl-
ného kina. Diváci, kteří si uděla-
li čas v předvánočním shonu, se 
mohli pokochat šikovností našich 
žáků. Děti tancovaly, hrály na hu-
dební nástroje, recitovaly, zpíva-
ly česky i anglicky. Dokonce bylo 
možné zhlédnout ukázku znakové 
řeči. Zkrátka a dobře bylo na co se 
dívat. Na závěr se k dětem přidali 
i naši učitelé a společně si zazpí-
vali. Doufáme, že jsme naším kon-
certem naladili diváky na vánoční 
notu a že si odnesli kousek dobré 
pohody ve svých srdcích.
Přejeme všem rodičů a přátelům 
naší školy krásné a pohodové Vá-
noce a do nového roku mnoho kli-
du, porozumění a usměvavých přá-
tel.            Mgr. Blanka Mauerová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO 
U Zámečku 784 

569 43 JEVÍČKO 

Zápis do 1. třídy 
Zápis dětí do 1. třídy základní školy bude proveden 

                v pátek  30. ledna 2015       
v budově základní školy 

od 8:30 hod. do 11:30 hod. 
od 13:00 hod. do 16:30 hod. 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2008  do 31. 8. 2009 
Žádáme rodiče, aby se dostavili se svým synem /dcerou/ 

a  přinesli jeho /její/ rodný list. 
K zápisu je nutné předem vyplnit zápisní list pro školní rok 2015/2016.  

Tyto zápisní listy si rodiče vyzvednou v Mateřské škole Jevíčko,  
Základní škole Jevíčko, případně stáhnou z www.zsjevicko.cz .  

Vyplněné zápisní listy odevzdejte nejpozději do pátku  23. ledna 2015  
v Mateřské škole Jevíčko, Základní škole Jevíčko, popřípadě zašlete e-mailem 

na adresu: parolek@zsjevicko.cz. 
  
 
 
 
 

První ročník Přírodovědné olympiády 

Okénko mateřské školy

Ve středu 10. prosince uspořádali pedagogové 
Gymnázia v Jevíčku první ročník Přírodovědné 
olympiády, která nahradila méně úspěšné sou-
těže z minulých let. Nově bylo rozšířeno zamě-
ření – na chemii, biologii a ekologii. Ve srovnání 
s obdobnými soutěžemi bylo neobvyklé i zařaze-
ní praktické části skládající se z osmnácti úkolů, 
ve kterých žáci například poznávali vzorky dře-
va, pozorovali ptactvo dalekohledem, poznávali 
části lidské kostry, museli se zorientovat v mi-
nerálech a horninách, rozeznat benzín od lihu, 

ale také se poprat s výpočtem hustoty korku. 
Soutěže se zúčastnilo 105 žáků z boskovického 
regionu a širokého okolí Jevíčka. Tito vytvořili 
tříčlenné soutěžní týmy. V náročné soutěži zvítě-
zil tým „KYSELINY“ sestavený ze žáků ZŠ Velké 
Opatovice, následovaly dva týmy ze ZŠ Letovi-
ce („TGK“ a „ASSASÍNI“) a tým „SKITTLES“ 
ze ZŠ Jevíčko. Všem žákům děkujeme za účast 
a nemalé soutěžní nasazení. Díky si zaslouží i je-
jich učitelé přírodovědných předmětů, kteří žáky 
vzorně připravili.  

Opět se přiblížil konec roku. Letošní adventní čas 
byl ve školce plný překvapení a akcí nejen pro děti, 
ale i pro jejich sourozence, rodiče a prarodiče.
Začali jsme ve středu 26. 11. vánoční dílnou  
v prostorách školky. Děti zde plnily různé úkoly, 
za něž dostaly obrázky, které si na závěr přilepily 
na adventní věnec. Po skončení dílny jsme se se-
šli na zahradě, kde děti zazpívaly pod vánočním 
stromem a ten se k jejich velké radosti rozsvítil. 
K dobré pohodě přispělo i výborné občerstvení, 
které nám připravily paní kuchařky, za což jim dě-
kujeme.
V pátek 5. 12. nás navštívil Mikuláš s čertem 
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Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy 
tel.: 461 535 324 
e-mail: salvia@salvia.cz
www.salvia.cz
Městský úřad Jevíčko
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
Detašované pracoviště – Městský úřad 
Jevíčko
Níže uvádíme rozpis dnů, kdy budeme 
dojíždět na detašované pracoviště, kde 
budeme vždy od 9:20 do 10:40 hod.
29. ledna 2015
26. února 2015
26. března 2015
30. dubna 2015
28. května 2015
25. června 2015
27. srpna 2015
24. září 2015
29. října 2015
26. listopadu 2015
Těšíme se na společnou spolupráci 
i v novém roce 2015.

Mgr. Ludmila Benešová
vedoucí střediska soc. služeb Salvia, z. ú.

rŮzNÉ

František Suchý – inspektor 
ovocnářství a jeho vztah k Jevíčku

Rád bych připomněl tímto článkem drobnou, 
i když nepřímou vazbu slavného moravského 
pomologa Františka Suchého na naše město. 
Na ulici A. K. Vitáka v domě číslo 458, který je 
místním obyvatelům znám spíše jako dům, kde 
bydlel doktor Pávek s rodinou, dříve žili man-
želé Kunderovi.
Albert Kundera byl místní notář a se svou že-
nou Lídou Kunderovou rozenou Suchou patři-
li na malém městě k místní honoraci. Albert 
Kundera byl vzdělaný člověk s velkou knihov-
nou a zájmem o výtvarné umění a hudbu. Sám 
hrával amatérsky v místním orchestru na vio-
loncello. Manželé Kunderovi byli bezdětní a ze-
mřeli koncem 70. let minulého století. Ve skří-
ni na půdě jsem kdysi objevil pár věcí, mimo 
jiné zasklené foto slavného inspektora ovocnář-
ství na Moravě a autora pomografie Moravské 
ovoce Františka Suchého. Kromě několika ori-
ginálních dobových fotografií se zde nacházelo 
i pár novinových článků z různé doby o Fran-
tišku Suchém. Uvědomil jsem si tak zpětně,  že 
paní Kunderová, za svobodna Lída Suchá, mu-
sela být dcerou Františka Suchého.  Na zahradě 
za naším, domem se nacházely jabloně starých 
odrůd např. malinové hornokrajské, domnívám 
se, že je dovezl syn Františka Suchého rovněž 
inspektor ovocnářství.  
V této souvislosti bych si dovolil uveřejnit krát-
kou zmínku o životě a působení Františka Su-
chého st.  První moravský inspektor ovocnictví 
František Suchý se narodil 21. 10. 1860 v Mu-
těnicích u Strakonic. V roce 1876 se stal pří-

ručím zámecké zahrady knížete 
Windischgrätze ve Štěkni. Od 
roku 1879 pracoval v obchodním zahradnictví 
ve Velké Chuchli u Prahy, v letech 1882-1883 
v zahradnickém městě Erfurtu v Německu.  
Po návratu z ciziny spolupracoval se znameni-
tým sadovníkem Jos. Lichemem v Opočně. Od 
roku 1885 se stává učitelem a cvičitelem hos-
podářské praxe při rolnické škole v Kutné Hoře 
a v letech 1891-1901 působí jako vrchní zahrad-
ník při německo-českém štěpařském ústavě 
v Brně. V roce 1900 se stává ředitelem České-
ho pomologického ústavu v Bohunicích a 1. říj-
na 1901 inspektorem ovocnictví a zelinářství 
při českém odboru zemědělské rady pro mar-
krabství moravské v Brně. Těžiště průkopnické 
práce Františka Suchého spočívá jednak v jeho 
činnosti pedagogické, neboť vychoval řadu 
zkušených zahradníků, ale také v činnosti pro 
rozkvět a zvelebení moravského ovocnářství. 
V roce 1900 uskutečnil generální inventariza-
ci v ovocnictví a v roce 1904 prosadil normální 
výběr ovocných odrůd (rozdělil Moravu na šest 
oblastí a pro každou zvolil určité odrůdy jed-
notlivých druhů vzhledem ke klimatickým pod-
mínkám). Některé z těchto odrůd byly zařazeny 
v pozdějších letech opět do tehdejšího sorti-
mentu ovoce např. Parména zlatá zimní, Panen-
ské, Boskoopské, Jadernička moravská, Strým-
ka apod. Svou práci korunoval František Suchý 
nádhernou knihou „Moravské ovoce“, vydanou 
v roce 1907, z jejichž zdrojů a údajů čerpají mož-
ná některé vydávané pomologické knihy dosud. 
František Suchý zemřel v nedožitých 50 letech 
11. 10. 1910 v Brně. Jeho syn František Suchý 
ml. byl rovněž zemědělský odborník – pomolog 
a inspektor ovocnářství (jako první popsal např. 
odrůdu meruňky Velkopavlovická). 
Na závěr tohoto krátkého článku bych si dovolil 
vyslovit malou prosbu k případným čtenářům. 
Vždycky, když jezdím v neděli hrávat do Bis-
kupic na mši do místního kostelíka, projíždím 
alejí krásných starých jabloní, táhnoucích se od 
vodárny až do Biskupic. Cítím k těmto starým 
stromům určitý vztah, protože hodně pamatují, 
jezdil jsem tudy už jako dítě s rodiči na chalupu 
na Zálesí. Podobné aleje lemují cesty z Jevíčka 
na Smolnou nebo z „trianglu“ na jaroměřickou 
Kalvárii. Přemýšlel jsem, kdy mohly být vysa-
zeny, popř. o jaké odrůdy se jedná. Zatím jsem 
se ani od místních pamětníků ničeho nedopát-
ral. Osobně si myslím, že by mohly stromy být 
vysazeny za 1. republiky, nebo až po 2. světové 
válce? Děkuji za případné informace.   

Mgr. Petr Pávek

MUDr. Jiří Hájek 
DOVOLENÁ
30. 12. 2014

MUDr. Jana Nádeníčková 
Veškeré aktuality uvedeny na

http://mudr-jana-nadenickova.modernilekar.cz/.

MUDr. Iveta Mrázková 
oční ambulance Velké Opatovice 

ZAVŘENA 
23. 12. 2014 a 30. 12. 2014

Ve dnech 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 
praktiční lékaři ordinují:

22. 12. 2014 MUDr. Šedrlová
23. 12. 2014 MUDr. Šedrlová
29. 12. 2014 MUDr. Trčková
30. 12. 2014 MUDr. Křížová 
7–12 h (bez odběru krve)

31. 12. 2014 MUDr. Křížová  
8–11 h (bez odběru krve)
2. 1. 2015 MUDr. Trčková

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje každý 1. pátek v měsíci – 2. 1. 2015.

MUDr. Ivana Křížová
NEORDINUJE

2. 1. 2015, dále neordinuje každý 2. pátek 
v měsíci – 9. 1. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 16. 1. 

2015. 

MUDr. Alena Blahová – interna
DOVOLENÁ
2. 1. 2015.

Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 
16. 1. 2015. 

Od 5. 1. 2015 bude zahájen pro-
voz zdravotního střediska

na adrese Okružní II 261, Jevíčko.
Na nové adrese bude ordinovat: 

MUDr. Jana Nádeníčková, MUDr. Zuzana Šedr-
lová, MUDr. Ivana Křížová, MUDr. Jana Trčková 

a interní ambulance MUDr. Alena Blahová.
Telefonní čísla všech ambulancí zůstávají stejná.
Změna ordinačních hodin MUDr. Trčkové 

na novém zdravotním středisku:
Po 7–9 neobjednaní 9–12 objednaní
Út 7–9 neobjednaní 9–15 objednaní 
St 11–14 objednaní 14–16 neobjed. 16–18 objednaní
Čt 7–9 neobjednaní 9–12 objednaní
Pá 7–9 neobjednaní 9–12 objednaní

Ordinační hodiny MUDr. Křížové zůstávají 
beze změny.

Proč nemohl s námi dál tu žít, proč musel tak náhle odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm, proč přišel ten osudný den.
Dne 31. 1. 2015 uplyne 25 let od tragického úmrtí manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka pana Vítězslava Haikera.
8. 1. 2015 by se dožil 80 roků. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Růžena, děti Draha a Víťa s rodi-
nami.
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Náš sbor reprezentovala dvě soutěžní družstva - jedno družstvo mužů 
a jedno družstvo žen. 
Zúčastnili jsme se celkem 21 závodů, kdy některých z nich se zúčastnily 
oba týmy a v některých nás reprezentovali jen muži nebo jen ženy.
V závodech Okresní ligy Svitavska jsme se zúčastnili 11 závodů, na všech 
se objevily oba týmy. Při závodech Velké ceny Blanenska jsme odjeli 
6 závodů, tým mužů závodil na všech šesti, tým žen bral Velkou cenu 
Blanenska jen tréninkově a odběhly 3 závody. Samotní muži pak také 
zkusili jeden závod extraligy České republiky a Okrskovou soutěž, která 
se letos konala ve Smolné u Jevíčka. Ženy se však neulívaly a samostat-
ně jely na závod v Mladějově a recesní soutěž v Širokém Dole s názvem 
O pohár V. I. Lenina.
Teď již něco podrobněji k závodům Okresní ligy Svitavska. Muži tuto 
sérii závodů v roce 2013 vyhráli a stali se tak přeborníky Okresní ligy 
Svitavska pro rok 2013, v roce 2014 se umístili na 5. místo. Po absol-
vování všech závodů měli skóre 154 bodů (muži z Chrastavce, kteří se 
umístili na místě prvním, měli 197 bodů). Za celou sezonu se umístili 
jednou na 1. místě a to na závodě v Telecím. Nejlepšího času dosáhli 
v Kamenci a to času 17.93 s. Kromě jednoho neplatného pokusu a ně-
kolika nevydařených závodů, se vždy drželi v první polovině. Ženy se 
celkově umístily se 107 body na 2. místě za ženami z Bohuňova (116 
bodů). Ženám se podařilo tři závody vyhrát. V Oldříši, kde se jejich čas 
19.02 s. stal rekordem tratě; dále vyhrály závod v Kamenci a v Perálci. 
Třikrát se ženám podařilo obsadit místo druhé a jednou je také bohužel 
neminul neplatný pokus. 
Na závodech Velké ceny Blanenska jsme se také neztratili. Muži byli 
známí již z roku 2013, kdy několikrát závodili a ženy na sebe upozor-
nily hned po prvním závodě, na kterém obsadily 5. místo. Závod, kde 
o sobě pro změnu dali vědět muži, je již zmiňovaný závod extraligy. 
V něm muži sice obsadili 20. místo, ale s časem 18.44 s., z čehož i lai-
kům vyplývá, že je na tomto závodě opravdu vysoká konkurence.
Ještě posledních pár slov k recesní soutěži O pohár V. I. Lenina. Tato 
soutěž se konala 25. října, což v překladu znamená, byla veliká zima. 
Této zimy se mužský tým zalekl a zůstal doma, ženy však vyrazily do 
boje. Ženských týmů se zúčastnilo 49 a ženy z Jevíčka skončily na 18. 
místě, tedy v první polovině a z žen svitavského okresu jsme měly čas 
nejlepší.
Toto bylo krátké ohlédnutí za rokem 2014.
Doufáme, že nám věnujete svoji přízeň a budete nám držet palce a pěsti 

i v roce 2015.
Děkujeme za vaši podporu a děkujeme všem, kteří nám pomáhají, např. 
doplněním týmů v době, kdy máme některého člena zraněného nebo ne-
mocného, což jsme poznali i v tomto roce.  

Za SDH Jevíčko Aneta Václavková.

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko – ohlédnutí za požárním sportem v roce 2014 mužů a žen

Od našich čtenářů: 
Dvě tváře zimy

Dnes pohled optimisty – příště pesi-
misty
ZIMA (optimista)
Zima, zima - zimička,
tváře jako jablíčka.
Já mám nové sáně,
hupnu si já na ně!
A už jedu z kopečka,
za mnou bílá kolečka.

 Vločky padaj na víčka,
 rozproudí mě sklenička!
 Krása jako v  „Mrazíčku“,
 odhrnu si cestičku,
 Lopata, ta mě zahřeje,
 pryč jsou všechny závěje!

Čepice, šála - teplé boty,
vyrazíme také na výlety!
Zapějem si písničku,
vítej, milý Ježíšku!
A co mě ještě láká - 
postavit si sněhuláka!

Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results.com          Stránka 1 / 1 zpracováno 11/13/2014 6:32 PM

O putovní pohár DDM (listopad 2014) 
Konečné pořadí po 5 kolech
Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3

1 21 Martynijuk Vladislav CZE 1000 Letovice 4.5 19.5 12 17.25
2 1 Probošt Jakub CZE 1242 Makkabi Boskovice 4.5 14.5 9 12.25
3 3 Borýsek Martin CZE 1100 Jevíčko 4 16 9.5 11.5
4 2 Nevyhoštěný Václav CZE 1104 Makkabi Boskovice 4 14.5 8 10
5 6 Kozelek Petr CZE 1100 Jevíčko 4 14 8 9.5
6 4 Doležel Ondřej CZE 1100 ŠK Kunštát 4 13.5 7.5 9
7 32 Zouharová Klára CZE 1000 ŠK Lipovec 3.5 9.5 6 5
8 20 Loubal Jakub CZE 1000 DDM Boskovice 3.5 9.5 5 4.75
9 14 Janda Albert CZE 1000 DDM Boskovice 3 16 10.5 8

10 34 Šrámek Jakub CZE 1000 DDM Boskovice 3 16 10 7.5
11 16 Kovařík Jan CZE 1000 ŠK Lipovec 3 13.5 8 7
12 12 Havel Jakub CZE 1000 ŠK Kunštát 3 13 8 7
13 8 Řehoř Matěj CZE 1100 Jevíčko 3 13 7 7
14 9 Proboštová Michaela CZE 1083 Makkabi Boskovice 3 12.5 8 4
15 17 Kunc Václav CZE 1000 Makkabi Boskovice 3 12.5 7 5.5
16 27 Sýs Lukáš CZE 1000 ŠK Kunštát 3 12 7.5 5
17 29 Votřel Tomáš CZE 1000 ŠK Kunštát 3 9.5 6 3.5
18 7 Kunc Lukáš CZE 1100 Makkabi Boskovice 3 9.5 5.5 4.5
19 25 Pokorný  Tomáš CZE 1000 DDM Boskovice 2 14 9 4
20 22 Menšík Pavel CZE 1000 DDM Boskovice 2 14 8 3
21 24 Piňos Tomáš CZE 1000 ŠK Lipovec 2 13 8 4
22 19 Liška Filip CZE 1000 DDM Boskovice 2 12.5 8 2.5

28 Votřel Petr CZE 1000 ŠK Kunštát 2 12.5 8 2.5
24 30 Vykydal Vojtěch CZE 1000 Jevíčko 2 11 7 3
25 13 Hujdič Josef CZE 1000 ŠK Kunštát 2 9.5 6 2
26 33 Řezníček Vojtěch CZE 1000 ŠK Kunštát 1.5 13.5 9.5 1.5
27 23 Petržela Viktor CZE 1000 ŠK Lipovec 1.5 13 8.5 1.25
28 5 Dostál Matěj CZE 1100 Jevíčko 1.5 12 8 2.25
29 31 Zouharová Karolína CZE 1000 ŠK Lipovec 1.5 10.5 6.5 1.75
30 18 Kříž Petr CZE 1000 ŠK Kunštát 1 11 6.5 0
31 15 Kopecký Filip CZE 1000 ŠK Kunštát 1 10.5 7 0
32 11 Blabolil Tomáš CZE 1000 Jevíčko 0.5 12.5 8.5 0.25
33 10 Bednář Kryštof CZE 1000 DDM Boskovice 0.5 8.5 5 0.25
34 26 Procházka Jaroslav CZE 1000 DDM Boskovice 0 8.5 4.5 0

Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod  http://chess-results.com/tnr151754.aspx?lan=5

byly v roce 2014 Spojenou akreditační komisí uskutečně-
ny – naše zdravotnické zařízení obdrželo hodnocení 9,8 
bodů z maximálně možných 10 bodů. Velmi pozitivně byla 
hodnocena vstřícnost všech zaměstnanců k pacientům, 
ochota a laskavost personálu, informovanost zaměstnan-

ců o všech zavedených procesech, kvalita 
zdravotnické dokumentace a maximální 
bezpečí pacientů při poskytování zdra-
votní péče.
Certifikát je udělován na dobu 3 let a poté 
musí každé zdravotnické zařízení pro-
jít dalším šetřením, tzv. reakreditací, při 
které musí prokázat, že veškeré nastavené 
procesy v péči o pacienta fungují a jsou 

stále více a více vylepšovány...
Příprava k akreditaci nebyla jednoduchá, jednalo se o ob-
rovské množství tvrdé práce všech zaměstnanců. Že naše 
práce a úsilí nebyly marné, o tom svědčí také to, že je 
o zdravotní péči v léčebně obrovský zájem, pacienti často 
čekají „na uvolnění lůžka“ a vedení ústavu dostává množ-
ství poděkování od pacientů, jak jim u nás bylo dobře a jak 
jsme jim pomohli.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování 
manažerce kvality Bc. Naděždě Ivkovičové, která měla ce-
lou přípravu k akreditaci na svých bedrech po organizační 
stránce, ale hlavně všem zaměstnancům léčebny za jejich 
trpělivost, velké množství odvedené práce, ochotu a vstříc-
nou spolupráci při přípravě k akreditaci.

Lenka Smékalová, ředitelka ústavu

Odborný léčebný ústav Jevíčko, 
příspěvková organizace Pardubického kraje, získal na zákla-
dě akreditačního šetření dne 21. 11. 2014 akreditaci SAK 
(Spojené akreditační komise) a externí certifikát kvality dle 
zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.  
Jedná se vlastně o takové „vysvědčení“, které potvrzuje špič-
kovou kvalitu a bezpečí poskytovaných 
zdravotních služeb  v souladu s platnou 
legislativou a zákonnými normami.
Akreditační šetření probíhalo od rána 
do pozdních večerních hodin a prová-
děli ho externí auditoři pracující na 
různých klinikách v Praze či na Minis-
terstvu zdravotnictví ČR. Na akredita-
ci se léčebna intenzivně připravovala 
téměř 3 roky, přičemž podkladem pro tuto činnost byly 
Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení 
následné a dlouhodobé péče. Členové akreditační komise 
přímo na jednotlivých pracovištích posuzovali  probíhající 
procesy, jejich bezpečnost, kvalitu a úroveň v deseti ob-
lastech, které přímo i nepřímo souvisejí s péčí o pacien-
ty – veškerá lékařská, diagnostická a ošetřovatelská péče 
a její kontinuita, dodržování práv klientů,  protiepidemická 
a hygienická  zabezpečení veškerých služeb, personální za-
bezpečení včetně kvality vzdělání na jednotlivých úrovních 
zdravotní péče,  bezpečnost technických provozů, stravová-
ní, protipožární opatření, atd. 
Závěrečné hodnocení auditorů SAK, o.p.s. bylo pro Od-
borný léčebný ústav Jevíčko velmi pozitivní a akreditační 
šetření bylo vyhodnoceno jako jedno z nejlepších, které 

Výsledky jevíčských šachistů
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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.

04.01. 15:00 Benefiční koncert, Synagoga
10.01. 09:00 XV. Ročník Jevíčského škýza, Školní jídelna
11.01. 16:00 Tříkrálový benefiční koncert , KNPM
12.01. 16:30 Zastupitelstvo města, Zasedací místnost MěÚ
17.01. 17:00 Výroční členská schůze oddíl kopané, Jídelna
18.01. 10:00 Šachy-utkání Okresního přeboru, Hotel Morava
22.01. 08:00 Den otevřených dveří, Gymnázium Jevíčko
22.01. 18:00 Listování - Gottland, sál Zámeček
28.01. 17:30 Keramika, večerní kresby pro dospělé, prostory Gymnázia

Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna v Jevíčku pro vás v lednu připravila: 
Od 19. ledna do 27. ledna bude na sále zámečku výstava
Příběhy velké války.
Dopisy, fotografie, vzpomínky našich předků na těžké období první světové  
války v našem regionu. Válka uvrhla do chudoby rodiny odvedených, děti 
a ženy se musely vyrovnat se smrtí otce, bratra. Připomeňme si hrdinství 
„obyčejných“ lidí a nezapomínejme na statečnost našich dědů a babiček.
Výstava bude otevřena denně:

pondělí 8.00 – 11.00 12.30 – 17.00
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 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00
sobota 8.00 – 11.00 14.00 – 16.00
neděle 14.00 – 16.00

22. ledna v 18.00 hodin na sále zámečku a vaše oblíbené Listování 
Listování - Gottland
Legendární Listo-
vání k nám zaví-
tá ve čtvrtek 22. 
ledna v 18.00 
hodin s knihou 
Gottland, kte-
rou napsal Mari-
us Szczygiel. Ne-
nechte si ujít skvělý zážitek, který pro vás připraví Lenka Jeníková, 
Alan Novotný a Lukáš Hejlík.
Název knihy: Gottland, Autor: Mariusz Szczygiel, Nakladatelství: Doko-
řán | Jaroslava Jiskrová - Máj
Známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách „výbušnou“ 
knihu o naší zemi. Témata, z nichž některá patří k „neuralgickým“ bo-
dům novodobých dějin českého národa a byla u nás zpracována v dlou-
hé řadě knih, shrnuje autor na několika stránkách a přináší v nich svůj 
pohled člověka odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl vést 
k reflexi opomíjených kapitol naší národní povahy. Kniha vypráví o iko-
nách českého kolektivního vědomí, fenoménech nedávné české historie 
(rodina Baťů, Lída Baarová, Jan Procházka, Marta Kubišová, Jaroslava 
Moserová), ale také o osudech postav, které nebyly zatím hlouběji zpra-
covány ani samými Čechy (sochař Otakar Švec, který projektoval nej-
většího Stalina na Zemi; Karel Fabián, spisovatel, který po únoru 1948 
odmítl svou minulost a orwellovským způsobem vymazal a nahradil sám 
sebe; neteř Franze Kafky, která nechce hovořit o svém strýci). Kniha 
byla v roce 2007 oceněna Cenou varšavských knihkupců, autor je za ni 
rovněž nominován na nejprestižnější polskou literární Cenu Niké. Knihu 
doprovázejí fotografie známého fotografa Pavla Štechy. Chystá se rovněž 
německé, francouzské a maďarské vydání. 

  

  

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI           
stálý program 

pondělky Z A V Ř E N O 
15:15-16:15  Jóga pro děti od 3 let  

+  jednou za měsíc  POndělní 
TVOŘENÍ  viz samostatný leták 

úterky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

čtvrtky 
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI  
pro batolátka 

10:00 VOLNÁ HERNA 

16:00 HRÁTKY S DĚTMI 
pro běhálky 

16:30  VOLNÁ HERNA 

pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O 

  

Co nejlépe v roce 2015...
Zahájení sportovní sezony 2014-2015 SK Pinec Jevíčko provázely drob-
né technické potíže.  Počátkem roku 2015 jsme opět připraveni pře-
dávat sportovní a pohybové dovednosti ve „Školičce stolního tenisu“. 
Tímto tudíž vzniká příležitost pro rodiče či prarodiče, vezměte své ra-
tolesti, nejlépe ve věku šest až osm roků a přijďte si k nám vyzkoušet 
všeobecné pohybové dovednosti. Nově je ve školičce připraven pro-
gram nejen pro mládež, ale i pro dospělé v jakémkoli věku. V období 
ledna 2015 mají noví zájemci o náš program možnost začít pracovat 
na pohyblivosti svého těla každé pondělí  od 15.00-17.00 hod. v pro-
storách malé tělocvičny ZŠ Jevíčko.
 V neposlední řadě chci jménem SK Pinec Jevíčko poděkovat všem 
příznivcům našeho klubu za spolupráci a podporu v minulém roce, 
dále vyslovit přání všeho dobrého, zdraví a spokojenosti v roce 2015.  

Za SK Pinec Jevíčko Oldřich Zecha

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 
Středa 7.1. vyprávění vtipů po Silvestru 

Středa 14.1. rady pro domácnost 

Středa 21.1. jóga 

Středa 28.1. hrátky 

 

Zveme všechny maminky s dětmi bez rozdílu věku do rodinného  
centra. Čekají na Vás noví kamarádi a spousta pěkných a 
zajímavých hraček. Na hrátkách je pro vaše ratolesti připravený 
krátký program. 

Ve školním roce 2014/15 probíhá kromě hrátek s dětmi několik dalších 
pravidelných aktivit: 

JÓGA PRO DĚTI od 3 let – pro přihlášené 

POndělníTVOŘENÍ – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky 

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

Činnost  centra  je  financována  z  prostředků  MPSV  a  města  Jevíčka.  
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Město  Jevíčko  připravuje:  

IX.  městský  ples  
Pátek  13.  února  2015  od  20  hodin  

v  sále  hotelu  Morava  v  Jevíčku.  

Přijďte  si  zatančit,  pobavit  se  a  setkat  s  Vašimi  přáteli!  

Předprodej  vstupenek  bude  zahájen  12.  ledna  2015  na  pokladně  Městského  úřadu    

Vstupné:    

-‐ předprodej:  90,-‐  Kč  vstupenka,  10,-‐  Kč  místenka  

-‐ na  místě  13.  února:  120,-‐  Kč  bez  místenky  
Další    informace  v  únorovém  čísle  „Jevíčského  zpravodaje“  a  na  stránkách  www.jevicko.cz  
  

Oddíl  kopané  SK  Jevíčko  zve  co  nejsrdečněji  všechny  
své  členy,  příznivce  a  přátele  na  

  

Výroční  členskou  schůzi    
  

v  sobotu  17.  ledna  2015  od  17  hod    

ve  školní  jídelně  na  DM,  ul.  Nerudova  v  Jevíčku    

  
Program  schůze:    

• zpráva  o  činnosti  v  roce  2014  
• zpráva  o  hospodaření  v  roce  2014  
• plán  činnosti  na  rok  2015  
• návrh  rozpočtu  a  členských  příspěvků  
• diskuse  

Žijí s námi,
psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších…
Má nedávná návštěva zubaře a velké množ-
ství zvířecích pacientů se špatnými zuby  
a nemocnými dásněmi mi pomohlo najít téma k na-
psání dalšího článku. Sami si čistíme zuby 2 x den-
ně, chodíme na preventivní prohlídky, problémy se  
snažíme  řešit rychle, protože to bolí. Péče o zuby 
psů a koček ale bývá na úplném okraji zájmu je-
jich majitelů a chovatelů. Bohužel to je veliká chy-
ba. Dnes se snažíme všelijak prodloužit věk těchto 
našich společníků zaváděním nových krmiv, moder-
ních diagnostických, léčebných a speciálních reha-
bilitačních postupů, ale na zuby se často zapomíná. 
A přitom každý z nás, kdo někdy trpěl bolestí zubů, 
ví, jaká je to „radost“, a nikomu by to nepřál. Tak 
proč se často setkáváme se zanedbáním péče o zuby 
psů a koček? Asi je to proto, že péče o ústní dutinu 
zvířete nemá pevné místo v každodenní chovatelské 
rutině. Snad se to časem změní a naši mazlíčci tu 
s námi pak budou ještě déle a bez bolesti, s chutí 
ke kousání a bez nepříjemných pocitů v tlamě. Tyto 
pocity a bolesti jsou nám často skryty, protože zvíře 
neumí mluvit   a  bohužel pro něj «hodně vydrží“, 
než si  všimneme, že by mohl být nějaký problém. 
Častým argumentem lidí je to, že dřív v přírodě si 
psi přece také zuby nečistili. To je sice pravda, ale 
divocí předci měli jednotnější a ideálně formovaný 
tvar hlavy s dobrým funkčním skusem, ideálně uzpů-
sobeným  pro jejich volný způsob života. Určitě na 
problémy se zuby trpěli méně než dnešní šlechtěná 
plemena. A pokud už je nějaký problém postihl, kaz, 
zánět dásní či  zlomený zub, tak s následnou infekcí 
dlouho nepřežívali.  A jsme u jádra problému. Infek-
ce a bolest  je to, oč tu běží. Tyto dvě věci problémy 
se zuby doprovází.
 Bolest  by se měla vždy řešit. Je trestu-
hodné nechat zvíře s bolestí. Jak už jsem uváděla, 
zvířata většinou víc vydrží. Tam, kde by člověk už 
«lezl po zdi» a nejedl, oni ještě potravu zpravidla při-
jímají a při tom mají vážně nemocné zuby a dásně. 
Jsou tak nastavení. Kdo nejí, umře. Častý argument 
majitelů, že pes žere, tudíž mu nic není, může být 
proto mylný. Bolest zubů se může projevit třeba jen 
zvýšenou agresivitou, horší náladou či sníženou akti-
vitou. Někdy lidé tyto příznaky zaměňují za příznaky 
stárnutí.
Jak poznáme, že má náš pes či kočka problém v du-
tině ústní? Prvním příznakem je zánět dásní (zarud-
nutí kolem krčků zubů) a zápach.  (Ten může mít 
víc příčin. Ale zde se omezíme pouze na problémy 
se zuby.)  Základní příčinou všech těchto problémů 
je zubní plak – to jsou vlastně vrstvy bakterií žijících 
na povrchu zubů. Tento plak se hromadí, ukládají 
se do něj minerální látky ze slin, a vzniká tak zubní 
kámen. Ten dále narůstá a odtlačuje dásně. Rozví-
jí se těžký zánět dásní a celého závěsného aparátu 
zubu, který je doprovázen  bolestivostí, krvácením, 
úbytkem kostní tkáně, do které je zub vsazen, a sa-
mozřejmě zápachem. Po určité době dojde k uvolně-
ní zubu a jeho ztrátě. Po celou dobu bakterie tvoří-
cí plak produkují toxiny a otravují celý organizmus. 
Nejčastěji infekce poškozuje srdce, klouby  a ledviny. 
Toto jsou všechno pádné důvody, proč věnovat  zu-
bům pozornost. Začít musíme prohlídkou chrupu. 
Zuby musí být bílé, bez nahnědlých nebo nažlout-
lých nánosů u krčků. Pokud tyto nánosy zazname-

náme, je dobré navštívit veterináře. Zde se 
může jednat již o zubní kámen a ten je nut-
no odstranit ultrazvukovým přístrojem v se-
dací či v celkové narkóze. A to i v případě 
vyššího věku pacienta. Další argument maji-
telů je, „on už je starej, to už nestojí za to“. 
Ani zde není možno souhlasit. Jak už bylo 
řečeno, jedná se o extrémně bolestivý stav 
a veliké riziko průniku infekce do těla. Proto 
je dobré ho řešit i za cenu určitého rizika. 
Po odstranění zubního kamene a ošetření 
chrupu veterinářem přichází na řadu pre-
ventivní péče majitele.
Zde je několik možností:
Čištění zubů – nejúčinnější, ale nejpracněj-
ší způsob. Zuby čistíme speciální enzymatic-
kou zubní pastou pro zvířata a kartáčkem, 
a to v ideálním případě denně, ale i čištění 
obden přinese efekt. Lidské pasty se nedo-
poručují, protože pění a zvíře by je polykalo. 
Neumí ji vyplivnout. U past vyráběných pro 
zvířata nevadí, že ji spolknou.
Enzymatické žvýkací plátky – používají  se 
hlavně u psů. Jedná se  o speciální plátky 
nasycené podobným enzymem jako zubní 
pasty. Majitelé často kupují v prodejnách 
chovatelských potřeb různé žvýkací tyčinky. 

To ale není totéž. Zásadním rozdílem je ob-
sah enzymů. Používání neenzymatických  ty-
činek nemá přesvědčivý efekt. 
Přídavek do vody – jedná se o speciální 
přípravek, který se přidává do pitné vody 
a pomáhá rozpouštět zubní plak. Jde vlast-
ně o druh ústní vody. Chuťově a pachově je 
tento přípravek neutrální a nesetkáváme se 
s problémy s jeho příjmem. Nicméně dopo-
ručujeme požádat svého veterináře o vzorek 
tohoto přípravku a nejdříve zkusit, zda ho 
zvířata nebudou odmítat.
Přídavek do krmiva – jedná se o preparát, 
který se přidává v nepatrném množství do 
krmiva. Základem přípravku je specifická 
mořská řasa, která obsahuje látky tlumící 
růst bakterií zubního plaku.
Uvedený výčet jistě není vyčerpávající, ale 
obsahuje hlavní možnosti zubní prevence. 
Veškeré uvedené přípravky seženete u svého 
veterináře.
Vážení klienti, děkujeme za projevenou dů-
věru a spolupráci  v uplynulém roce a do 
roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěs-
tí, spokojenosti a úspěchů osobních i pra-
covních.
PF 2015        MVDr. Eva Kouřilová a kol.
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Gymnázium Jevíčko
Vás zve na 

neděle 4. 1. 2015, synagoga, 15 hod.

 studenti 
Gymnázia Jevíčko

ZŠ Jevíčko

ZUŠ Jevíčko

Jevíčko

sbor Smajlíci a učitelé

pěvecký sbor Cantilo

žáci a učitelé

BENEFIČNÍ

KONCERT

                                                                                                     

Oblastní charita Moravská Třebová  
a město Jevíčko  

Vás srdečně zvou na 

 

 
TŘÍKRÁLOVÝ 
BENEFIČNÍ 
KONCERT 

 
11.ledna 2015 

    v 16 hodin 
 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku 
 

Vystoupí: 

          LSDA /Lomnický sbor disharmonických amatérů/ 
               Sbormistr - Barbora Pavlišová 
            Varhany- Martin Jakubíček 
                               

 

               Za laskavého přispění:  Města Jevíčko, ST COM s.r.o., Praha a  
                                  Palackého nám. 14, Jevíčko 
 

XV.  ROČNÍK    

JEVÍČSKÉHO  ŠKÝZA
  

Termín:   10.  leden  2015  

Kde:   Školní  jídelna  

Kapacita:   NEOMEZENÁ  

Hrací  doba:   5  x  50  min.  

Systém:     Body  -  peníze  se  vrací  

Kontakt:   František  Vafka,  733  388  030
  

Prezentace:   9:00–9:45,  začátek  v  10:00  

Startovné:   200  Kč  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO,

 
SRPS

  
při

 

ZŠ,

 

ZUŠ
 

Jevíčko
 

                                                                              si dovolují Vás pozvat na 

 
 

 

p á t e k   9 . l e d n a   2 0 1 5             

20:00 hod. 

        

h o t e l    M o r a v a   J e v í č k o  

                    

Hudba: EPICENTRUM         MALOHANÁCKÁ MUZIKA              

 

                                

Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč) 

  

  

  

DÍLNIČKA
O.S. ZE ZÁMEČKU DO SVĚTA

zve       děti  do nového         kroužku

 Od února vždy ve čtvrtek od 14.30 do 16 hod..
Budeme se věnovat rukodělné tvorbě, 

tradičním řemeslným technikám, malbě 
na sklo a tvorbě z keramické hlíny.

První - ukázková hodina proběhne  8.1.2015. Školné  900,- Kč za pololetí. 
Bude možno platit i jednorázově při návštěvě hodiny - 50,- Kč

.Pro informace volejte 608438338 MgA Renata Štindlová

Gymnázium 
humanitní

větev

Gymnázium
přírodovědná

větev

Veřejno-
správní
činnost

Lyceum

Překladatel

Archeolog

Kněz

Historik

Spisovatel

Psycholog

Lékař

Lékárník

Veterinář

Vědec

ChemikBotanik

Ošetřovatel
 v ZOO

Architekt

Grafik

Malíř

Florista

Učitel

Stavitel

Zahradní
architekt

Vychovatel

Policista

Detektiv

Soudce

Starosta

Právník

Sociální
pracovník

Úředník

Personalista

Gymnázium Jevíčko

Vaše cesta začíná u nás...

Fotograf

Ekolog

O.S. ZE ZÁMEČKU DO SVETA
porádá další setkání večerní kresby pro dospelé

Setkání probehne ve dvou večerech. V prvním dostane kazdý účastník 
keramickou hlínu a vytvorí minimálne tri výrobky podle svých predstav, 

nebo podle pripraveného návodu. V dalším večeru budeme glazovat - dáte 
vašim výrobkum barevnou podobu. Odnesete si originální doplnky do vaší 

domácnosti, zkusíte si neco nového a strávíte príjemný čas. 
Na setkání se všemi se teší MgA  Renata Štindlová.

Zájemce prosím, aby se prihlásili na tel 608438338. Dekuji

28.1.2015 v 17.30 h
v prostorách gymnázia Jevíčko

Poplatek za jeden večer, ve kterém je zahrnuto lektorné a materiál činí 150,- č.

ˇ

ˇ

ˇ

ˇˇ ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

K

.
.
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Co by nemělo vidět třetí oko XXXIII
Dodatek ke smrti biskupa Vojtěcha. T. Sekyrka 
napsal (1997, s. 62): „Přibík Pulkava... [+1380] 
se... v první redakci své kroniky zmiňuje o Vojtě-
chově zázračné bilokaci: „V ten den pak, kdy se 
v Čechách připravovaly pohřební slavnosti jeho... 
bratrů, byl požádán, aby jako obvykle sloužil před 
papežem mši... Když... dospěl... k místu, kde se 
vzpomíná zemřelých, zjevil se náhle v duchovním 
vytržení v kostele, kde měli být či byli pochováni 
jeho bratři. Tam konal slavnostně pohřební obřady. 
(…) Když pak přišel k sobě, službu... před papežem, 
vskutku dokončil, ...papež... dotazoval se, proč se 
uprostřed obřadu tak zasnil. ...proč tak neobvykle 
prodloužil mši. ...[Vojtěch] pravil, že se účastnil po-
hřební slavnosti svých zavražděných bratrů. A jest-
liže mi nevěříte... pošlete na Libici a tam najdete 
rukavici, kterou jsem si již nemohl vzít, neboť jsem 
byl vyrušen... papež... vyslal tam posly, a bylo tomu 
tak... A tak se až dosud chová v onom kostele ruka-
vice jako památka té události.“ V textu u fotografie 
tzv. Vojtěchovy rukavice (s. 65) je mj. napsáno: 
„Pletenina a výšivka Španělsko, I. pol. 13. století.“ 
„Středověká rukavice [pokračuje Sekyrka] byla ve 
druhé polovině 14. století v libickém kostele oprav-
du chována a později se dostala do pokladu kostela 
sv. Václava ve Staré Boleslavi. Jinou rukavici chová 
poklad katedrály sv. Víta. Na rozdíl od boleslavské, 
která je hedvábná, je tato vlněná a netvoří tedy spo-
lu pár.“ Je tato bilokace narážkou na jinou Voj-
těchovu „bilokaci“? Zatímco Vojtěch byl zřejmě 
zavražděn na Libici (u Kosmy jako Božej; kap. 
III, 24), legendy ho nechaly zavraždit v Prusku 
pohany, vedenými pohanským knězem (žrecem) 
jménem Sikko. Domnívám se, že Vojtěcha zabil 
(nechal zabít) mečem úkladný vrah (lat. sicari-
us = úkladný vrah; Sik-) Strachkvas (Kristián), 
mladší bratr Boleslava II., který se snad původně 
jmenoval Konrád (stejné začáteční písmeno jako 
Kristián), možná Konrád Ota (-ko). Vrah v le-
gendách byl pohanským knězem, skutečný vrah 
Strachkvas (Kristián) byl nějaký čas mnichem. 
Vražednými zbraněmi ve vojtěšských legendách 
byly nejen meče, ale i kopí. Kopí naznačovala, 
že vrahem byl člověk spjatý s knížectvím, ne-li 
přímo kníže.
V knize Svatý Václav... (2014) píše Vr. Vaníček 
i o Vojtěchovi. Na s. 176 můžeme o Vojtěchovi 
číst toto: „Podle Třeštíka se Vojtěch spolčil za 
zády českého vládce [Boleslava II.] s polským 
Měškem I. a předal mu církevní správu na vý-
chodě. K těmto komplotům mělo dojít v Římě 
za prostředkování císařovny Theophanu v době, 
kdy již údajně bylo Krakovsko ovládnuto polským 
vojskem Měška I. Vojtěchova cesta k papeži byla 
prý záminka, neboť až v Římě udělal něco, co 
jeho útěk z Prahy skutečně vysvětluje, tj. dal sou-
hlas ke zmenšení diecéze. Vojtěch se tím dopustil 
velezrady (dal svůj kanonický souhlas k odtržení 
Měškem dobytých území od své diecéze). Proto se 
nemůžeme divit, naznačuje nyní část autorů, že 
došlo k vyvraždění vlastizrádců na Libici („koneč-
ně to víme“). V této výkladové tendenci se vysky-
tuje i názor, že Boleslav II. stál za Vojtěchovou 
smrtí v Prusích (kam by vyslal svého agenta, za-
chyceného údajně na bronzovém reliéfu slavných 
dveří v Hnězdně).“ Přispěla Vojtěchova velezrada 

tomu, že se stal v Polsku světcem?
V Brunově legendě Život a utrpení sv. Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka (Narcitur purpureus flos) 
čteme (1968, s. 155), jak byla Vojtěchova skupina 
přepadena: „Hnán zuřivostí přišel barbar, jemuž 
Poláci zabili bratra, a s ním se spojili někteří, kdo 
si libují v ohavnostech... a spoutali křesťanům paže 
i ruce.“ Víme již, že Kosmas skrýval jednu ze dvou 
mocenských skupin u nás za Poláky (Gallus do-
konce obě dvě skupiny.) Že by tak činil cizinec 
Bruno z Querfurtu (asi 970-1009), jemuž je při-
pisováno autorství legendy Narcitur..., není příliš 
pravděpodobné. Ovšem ve skutečnosti autorem 
děl, která jsou Brunovi připisována, je snad olo-
moucký biskup Petr (biskupem 1096-1104). Jeho 
informátorem mohl být autor Kroniky Čechů; 
v jednom z „rukopisů“ se uvádí, že při převezení 
ostatků pěti bratří byl přiveden jako zajatec pře-
dek autora této kroniky.
Nebyl barbarem (vrahem), o němž se zmiňuje 
Narcitur..., Strachkvas, mladší bratr Boleslava II.? 
U Kosmy v kapitole III, 24 říká Krása (tj. zřejmě 
Strachkvas) Božejovi (tj. zřejmě Vojtěch): „Pryč 
s tebou, zlosyne... jenž jsi mého příbuzného Tomá-
še zabil bez příčiny...“ Jméno Tomáš je podle M. 
Knappové biblické j. aramejského původu (z aram. 
Teóma), znamená dvojče, blíženec‘. Byl oním za-
vražděným Boleslav II.? Kosmas píše o zavraž-
dění slepce Jaromíra v hodině noční oštěpem. 
Za slepci schovává Kosmas jiného člověka. Že se 
událost stala jinak, prozrazuje možná i slovem 
noc. Kopí je knížecím symbolem. Roku 995 se 
Boleslav neúčastnil vraždění Slavníkovců na Libi-
ci. Podle něho vládli předáci. Byl tím nejvýznam-
nějším předákem Strachkvas?
Je v Kronice Čechů Kain a Abel? Podle Kristi-
ána dal arcibiskup Metoděj Bořivojovi sebou kně-
ze ctihodného života jménem Kaich. Kaich je zřej-
mě domácká podoba jména Kain. Kosmas z něho 
učinil Kazi. Domnívám se, že jde ve skutečnosti 
o Vratislava I. (U charakteristiky Kazi je v pře-
kladu V. V. Tomka věta: „Toho ani Kázi nedowede 
nawrátiti.“ Slovo nawrátiti prozrazuje Vratislava.) 
Je-li u Kosmy vrah Kain, měl by u něho být i za-
vražděný Abel. Snad je jím zabitá žena v kapito-
le I, 12: „Když její muž [bojovník, který se vrátil 
z bitvy] odkryl jí obličej, aby se na ni podíval – zní 
to jak pohádka – bylo viděti, že mrtvola měla ránu 
v prsu a uši uťaty. Tu si vzpomněl, co se stalo v bi-
tvě, vyňal uši se zakrvácenými náušnicemi z tobolky 
a poznal, že v bitvě v podobě svého protivníka zabil 
svou ženu.“ Přeložené zní to jak pohádka, čteme 
v latinském textu res similis fictae. V. V. Tomek 
tato slova přeložil takto (1874, Kosmův letopis 
český): „wěc na pohled smyšlená.“ Latinské fictus 
znamená vymyšlený, vytvořený. Z fictus vzniklo 
slovo fikce. Co znamená slovo Abel? V televizním 
pořadu Cesty víry byl vysílán díl Na počátku bra-
trovražda – Kain a Abel. V 9. minutě vysvětloval 
Adam Mackerle význam jmen Kain a Abel takto: 
„Kain v hebrejštině a v semitských jazycích obecně 
směřuje někam do prostoru zpracování železa. Ve 
Starém zákoně se objevuje toto slovo také ve význa-
mu oštěp, kopí. Abel... znamená vánek, opar, něco, 
co je pomíjivé, co nevydrží, je to tentýž termín, kte-
rý v knize Kazatel je použit pro marnost, pomíji-

vost.“ Scénárista dal Abelovi do úst slova: „Abel, 
ten vánek, ten přelud.“ Fikce je podle Slovníku ci-
zích slov (1981) zdání, klam, výmysl, smyšlenka 
(op. skutečnost, realita). Je tedy zabitá žena oním 
Abelem? A je tato žena skutečně ženou? V ukáz-
ce z Kosmy je záměna ženy (Ludmily?) za muže. 
Ženy přece v bitvě nebojovaly. Ve skutečnosti byl 
zřejmě zabit muž. Ten, který si vzal Kaicha do 
Čech. Bořivoj. Je otázka, zda Bořivoj není totožný 
s Rostislavem.    
Skrývá se za slovem hora Rostislav? Kosmas 
v kap. I, 5 napsal: „Ten na vaše hrdla a hlavy vy-
myslí mnohá práva, neboť to jméno latinsky zní 
praemeditans [rozmýšlející] nebo superexcogi-
tans [přemýšlející].“ (Ve vydání z roku 2005 jsou 
hranaté závorky takto doplněny.) Prozrazuje slo-
vo hrdla nějakou osobu? Největší mohyla v okolí 
Turska se jmenuje Krliš. V mohyle v sousedství 
turského pole měl být pochován Tyr („pochovejte 
mne na tomto vršku a vystavějte mohylu“); Krk se 
staročesky řeklo krle. Podle legend byla Ludmila 
uškrcena. Za Ludmilou se možná skrývá (ales-
poň na některých místech písemných pramenů) 
Rostislav. Má být vymyšleným sdělením, že byl 
pohřben v největší mohyle, prozrazeno, že byl 
pohřben v největším kostele, který nemůže být 
jmenován?
Proč Kosmas za jménem Přemysl uvádí jeho la-
tinskou podobu superexcogitans? Prozrazuje tím 
něco? Rozdělme si slovo supercognitans takto: 
super – rex – cogitans. V latině tato slova zname-
nají toto: super = nahoře, navrchu, shora, svr-
chu; rex = král, cogitans = přemýšlení. Protože 
se domnívám, že za Přemyslem se skrývá Ros-
tislav, dosaďme si ho za slovo rex. V Životě sv. 
Metoděje, říká Konstantin Metodějovi: „Ty milu-
ješ horu.“ I za slovem hora se může skrývat Ros-
tislav. Se slovem hora se potom setkáváme např.: 
když vstoupili „Češi“ na Říp; když Libušino po-
selstvo šlo za Přemyslem; ve fuldských análech 
je jméno Goriwei; Metoděj chce, aby jeho ná-
stupcem byl Gorazd. Ve slově superexcogitans je 
skryto slovo hora, tedy Rostislav, v části super. 
Část cogitans může být narážkou na Metoděje. 
Jeho jméno podle M. Knappové totiž znamená 
„(způsob) zkoumání, bádání, poznání.“ 
Má Gallus v kap. I, 16 na mysli Václava? Na-
psal: „Kdo touží dosáhnout po smrti velké slávy, 
nechť dosáhne velké palmy vítězství v ctnostech za 
života. Jestliže se někdo snaží slavným jménem 
vyrovnat Boleslavovi, ať se pokusí připodobnit 
svůj život k jeho ctihodnému životu.“ Skrývá se ve 
slovech vítězství a slávy, slavným jméno Vitislav? 
Legendy zřejmě daly Vitislavovi jméno Václav 
(Víceslavný) výnamově shodné se jménem Bole-
slav (rovněž Víceslavný).
V kap. I, 4 píše Kosmas o Libuši (tj. o Václa-
vovi), že je ženského pohlaví ozdoba a sláva. La-
tinské decus znamená část, čest a ozdoba. Když 
u Kosmy nahradíme slovo ozdoba slovem čest, 
dostaneme: ženského pohlaví čest a sláva. Tato 
slova pak v sobě skrývají původní Václavovo jmé-
no Vitislav, dnes bychom zřejmě řekli Vítězslav.
Proč Gallus nepsal o biskupu Stanislavovi. M. 
Wihoda k Předmluvě ke kronice Galla Anonyma 
napsal (2009, s. 18): „Gallovo dílo... upadlo v za-
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HISTorIE Na PoKraČováNÍ

Od 21. 11. 1938 čeští učitelé na českých obecných 
školách v Sudetech nebyli přijati do stavu úřed-
nictva, nýbrž byli znovu ustanoveni jako smluvní 
zaměstnanci na dobu neurčitou (Angestellte) bez 
nároku na penzi. Třídy učitelům na škole nepřidě-
loval ředitel, ale Kreisschulmat v Moravské Třebové 
nebo okresní školní úřad, pod který školy náležely. 
Od téhož data služné učitelům bylo zasíláno služeb-

ním úřadem na jejich osobní konta. Vedení školy 
nevědělo, jaké platy jednotliví učitelé mají.
Po ukončení 2. světové války české obecné školy 
v Sudetech nebyly v osvobozeném Československu 
do 1. 8. 1945 nikde začleněny, tudíž neměly žádný 
nadřízený orgán.
Faráři byli zbaveni platu vůbec. Měli stejná práva, 
co Židé, tudíž žádná.

Víte, že…
1945 – V Biskupicích již v únoru stavěli sovětští 
zajatci silniční zátarasy. Dohled měl starší němec-
ký voják. Ten, když dostal chléb a slaninu, moh-
li všichni zajatci dostat silnou polévku se škvarky. 
Tehdy v Biskupicích poprvé uslyšeli vděčné „spa-
sibo“.
V Jevíčku byly rovněž stavěny silniční „tankové zá-
tarasy“.
Pamatuji si, že byly na Třebovské ulici přes silni-
ci u č. p. 440, na Biskupické ulici mezi č. p. 253 
a 363, k Jaroměřicím pod křižovatkou mezi domy 
232 a 221, dále na Brněnské ulici pod Mlýnskou 
ulicí a na Svitavské ulici za hřbitovem mezi dnes 
již neexistujícími stodolami (zahrada č. p. 490 s ga-
rážemi). U každého zátarasu bylo několik silných 
kmenů, kterými se starší Němci (Volksturm) nava-
lováním cvičili zátaras uzavřít. V jejich blízkostech 
byly okopy pro vojáky pancéřovníky (na Třebovské 
ulici byl v zahradě č. p. 401 u plukovníka Maischei-
dera). V květnových dnech při úprku německých 
vojsk, žádný nečekal, až bude uzavírat zátarasy, či 
s pancéřovou pěstí očekávat Rudou armádu.
27. 3. – V Březinkách byl partyzány poslán pro-
slulý nadlesní Geyer na onen svět. Pochován byl 
v Chornicích. 
20. 4. zastavili partyzáni mezi Malenami a Čuní-
nem osobní vlak, ve kterém se přepravovala také 
německá jednotka. Po zastavení příkaz „Češi ven!“ 
Opustili vlak až na tři mladíky, kteří ve vagonu zů-
stali. Nastala ostrá přestřelka, mrtví byli němečtí 
vojáci i uvedení tři Češi, kteří nevystoupili. Jeden 
z nich byl Vladimír Koutník, který musel opustit 
v Biskupicích č. p. 8 a bydlel v Konici, kam se vra-
cel z práce vlakem od Prostějova.
1. 5. vyklizené třídy biskupické školy obsadilo ně-
mecké vojsko.
3. 5. někteří němečtí vojáci prohru války nevydrželi. 
Několik se jich zastřelilo, jeden se oběsil na opas-
ku. V Biskupicích měli dva krátký církevní pohřeb 
i evangelík a němečtí důstojníci neuměli ani němec-
ky pomodlit se Otčenáš.
V jevíčské obecné škole (v klášteře) byli nejmladší 
vojáci Wehrmachtu.
4. 5. se omylem strhla přestřelka mezi Volkstur-
mem a Wehrmachtem s výsledkem mrtvých 1:3.
5. 5. V Jevíčku i okolí nešel elektrický proud. V Je-
víčku byl hned sestrojen radiopřijímač na baterie 
a induktor. Věděli i o událostech v Praze. Od Bis-
kupic k Jevíčku popocházelo po polích stádo krav, 
spásajících vše, co rostlo. Stádo nocovalo na hřiš-
ti Tyršovy plovárny ve Žlíbkách. Vojáci, kteří stádo 
hlídali, po domech prosili ženy, aby šli krávy podo-
jit. Šly, ale mléko nechtěly. Měly strach, zda nejsou 
krávy nemocné.
V Březinkách byli zastřeleni partyzáni dva němečtí 
důstojníci. Štěstí, že obec nepotkal osud Javoříčka.
7. 5. – Biskupice opustil „majitel“ zabraných used-
lostí č. p. 14 a 15 Jordán z Chornic. Nekonečná 
řada ustupujícího wermachtu měl začátek ve Vel-
kých Opatovicích a konec pod Hékem u Biskupic.
Partyzáni u Pohory již čtvrtým dnem narušovali 
ústup německého vojska. Tento den „odepsali“ 25 
fašistů, 16 těžce ranili a 20 zajali.
8. 5. – V Jevíčku zmatek nad zmatek, kde mezi 
ustupující armádou se míchali na vozech také utí-

kající němečtí obyvatelé odněkud od Ostravy. Ně-
mečtí vojáci před Jevíčkem nečekali, až se jejich 
kolona pohne vpřed, zajeli s vozidlem jakéhokoliv 
druhu ze silnice kus do pole a odpálili je pancé-
řovou pěstí. Viděli jsme záblesk, následovala rána 
a již z hořícího vozidla vystupoval mrak černého 
dýmu. Nestačili vše zničit, po příkopách se pova-
lovaly motocykly NSU 500, pásové motocykly, bed-
ničky se střelivem, raketové pistole, vysílačky, na 
lukách u cihelny vozy plné potravin, kuřiva. V Je-
víčku na pole naproti hřbitova, kde je dnes hasičský 
dům, přicouvalo nákladní auto, vysypalo hromadu 
psacích strojů, radiopřijímačů a k tomu několik 
bedniček, vše vojáci polili benzínem, zapálili a od-
jeli. My kluci, skrčení jsme byli u vrat zahrady č. 
p. 468 (Jenišovo) a uvažovali, že by se nám nějaký 
ten psací stroj hodil, když nastal rachot trhajících 
se nábojů z bedniček a rychle přikrčeni jsme se pře-
místili k sýpce. Psací stroj na nás nezůstal. Blízký 
domek pana Žižky, prodávajícího textil, nevyhořel.
 - U Šebetova partyzáni zajali 120 fašistů bez je-
diného výstřelu se vším, co vezli. Ustupující neoče-
kávali prudký spád silnice s mnoha serpentýnami 
na pokraji Šebetova.
 - V Jevíčku noc toho dne byla hrozná. Z Palacké-
ho náměstí zaznívaly výbuchy z ničené vojenské tech-
niky, děla aut se střelivem, doplňované řinčení skla 
z oken, které se sypalo po chodnících. V předměstí 
v ulicích stály kolony ustupujícího wermachtu a oče-
kávaly, až na náměstí „ to válčení skončí“. S ránem 
nastal částečný klid a ustupující se dali do pohybu.
9. 5. – Od rána ulicemi, přes náměstí se valili ustu-
pující západním směrem. Nebylo to nám známé čis-
té náměstí, ale plné odhozeného vojenského ma-
teriálu, počínaje plynovými maskami, pokrývkami, 
tlumoky s telecí kůží, vysílačkami, vše vyvrcholi-
lo zastřeleným podplukovníkem Max von Grollem 
v parčíku, který svůj život v noci ukončil prostřele-
ním hlavy, ale holinky již neměl.
Když ustupujícím před i za městem nestačila silni-
ce, použili pole kolem silnice a vše se hnalo jedním 
směrem, k západu přes Velké Opatovice a Zadní 
Arnoštov. Ve Velkých Opatovicích prchající brzdil 
Brťovský kopec a za Jevíčkem Arnoštovský kopec.
Ve Velkých Opatovicích pod Brťovským kopcem 
v Zádvoří jeden německý voják přišel do č. p. 18 
a česky poprosil o trochu vody. Když pil z podané-
ho hrnku, uviděl v kuchyni radio. Poprosil, zda se 
nemůže podívat na zadní stranu onoho radiopři-
jímače. Podíval se, oznámil „To radio jste koupili 
u mne v Jevíčku“. Byl to Hugo Novotný z Chornic, 
který měl obchod ve Třebovské ulici č. p. 71, vlevo 
vedle vrat.
V Jevíčku před polednem nastal nečekaně klid, 
jen občas na koni cválal k západu německý voják. 
V ulicích stály opuštěné těžké vozy, popocházeli 
volní koni. V Třebovské ulici na zídce plotu č. p. 
409 seděla mlčky skupina německých vojáků-Raku-
šanů. Někteří se zbavovali železných křížů a jiných 
vyznamenání, jiní se snažili zbavit se nárameníků. 
Netrvalo dlouho a můj otec z původního okna ve 
štítě domu č. p. 410 (dříve 219), přes Mackerlovu 
zahradu viděl od Jaroměřic přijíždět auta Rudé ar-
mády a skutečně v 13.55 hod. přijelo na Palackého 
náměstí první auto a tím pro Jevíčko 2. světová 
válka skončila.

František Plech 

Postavení českých učitelů a farářů v Sudetech

pomenutí a muselo být (znovu) objeveno v pozd-
ním středověku. Jednak proto, že si polská skripto-
ria oblíbila stylově vytříbenou a ,národněji‘ pojatou 
kroniku mistra Vincenta, zvaného také Kadlubek, 
jednak, a především proto, že se Gallův výklad do-
konale míjel s památkou zavražděného krakovské-
ho biskupa Stanislava...“ Důvod absence Stanisla-
va v Gallově kronice byl, soudím však především 
tento: Kadlubek při psaní své kroniky měl na 
mysli skutečně polské dějiny, kdežto Gallovi (tj. 
snad Janu II. Břichatému) šlo především o dě-
jiny české a moravské, ty narouboval na dějiny 
polské. Stanislava k tomu nepotřeboval. Kosmas 
se o Gallově, tedy o své kronice (neboť i autorem 
Kosmovy kroniky byl zřejmě Jan II. Břichatý) 
zmínil v Kronice české jako o Epilogu téže země 
[to je moravské] a Čech. Kosmas má v kapitole 
I, 16 pouze větu: „Roku od narození Páně 895 až 
do roku od narození Páně 928.“ Co se v těch le-
tech událo, to neuvádí, což odůvodňuje slovy: „...
nemohliť  jsme se dověděti, v kterých letech nebo 
časích se to stalo.“ Skutečným důvodem však 
možná bylo je, že to již napsal v Gallovi.
Kosmův zvěřinec. Kosmas ve své kronice užil 
jména těchto živočichů: bazilišek, beránek, řeka 
Bobr, brav, býk, býček, červ, datel, delfín (moř-
ský vepř), dobytek, had, had vodní, holub, ho-
lubice, holubičí, hovado, hřebec, husa, chrt, je-
střáb, ježek, kanec, kocour, kobyla, kobylka 
(hmyz), koňský, klisna, kůň, krahujec, kráva, la-
buť, lasička, lev, lvice, lvíče, lvíček, levhart, liška, 
luňák, medvěd, mol, moucha, polní myš, neto-
pýr, orel, oř, osel, Osel (též Asinus zvaný), oslí, 
oslíček, oslík, ovce, ovčí, ovečka, (ovčín), ovčinec, 
pes, psí, prasátko, pták, ptactvo, ptáček, ryba, 
rybnatý, rysí, saň, skot, slonová kost, slaneček, 
sokol, soumar, sova, sup, svině, hrad Sviní, Svi-
nibrod, sýček, šelma, štěně, Těptici, tygr, včel-
stvo, včela, vepř lesní, vepřový, vlčí, vlk, volavka, 
vůl, zajíc, zajíček, zvěř, zvěřina, zvíře, žába.
Pojmenovává latinské slovo neophocaena ( = 
delfín; I, 9) Nový Canburg, tj. Pražský hrad? Pro-
zrazuje slovo chrt (I, 35), že jde o „lovce“ Ptáční-
ka, to je o Jindřicha I.? Je latinské ericius (česky 
ježek; I, 12) narážkou na latinské latericius, to je 
cihlový, z cihel (snad „byzantský“ kostel na Vyše-
hradě)? Jsou slova kanec svině, prasátko a canis 
(pes) narážkou na Canburg? (Vr. Vaníček (2014, 
s. 27): „Jedna z teorií navrhuje číst jméno Kanburk 
jako Psí hrad – překlad českého Pšova (pes, latin-
sky canis)“.) Jsou netopýři (I, 34; létají v noci 
jako výři) narážkou na potok Výrovka u Kouři-
mi? Mají kojená štěňata asociovat kojení zakla-
datelů Říma vlčicí a mají tedy Romulus a Rémus 
připomenout vraha Boleslava a oběť Václava? 
Mají Těptici (I, 42) částí -ptíci připomenout 
Jindřicha Ptáčníka? Má vlk připomínat ta kníža-
ta, která měla ve jménu část -voj? Někteří histo-
rikové odvozují „Kosmovo“ jméno Vok od jména 
Vojtěch. Myslím, že stejně tak by mohlo být i od 
jména Vladivoj. Podle M. Knappové je Vok vari-
antou jména Vlk (Volf). Jméno Vladivoj mohlo 
být původní jméno Boleslava I. a snad i Bolesla-
va II. (ani ten se nemusel od narození jmenovat 
Boleslav)? 
Slouží ostatní zvířata Kosmovi jen k výstižnému 
přirovnání nebo mají ještě některá z nich něco 
důležitého sdělit?               Pokračování příště
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ZPRÁVY Z BISKUPIC

Obec Biskupice

Společenská rubrika  
prosinec 2014

Naši jubilanti
Eva Zechová
Jan Kolář
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám jménem svým a celého zastupitelstva obce popřál hodně  
zdraví, štěstí, osobní pohody a spoustu radostných okamžiků v novém roce 2015. 

Dalibor Šebek, starosta obce

Vánoční strom
Dne 30. listopadu 2014 na 1. adventní neděli 
jsme u nás v Biskupicích již tradičně slavnost-
ně rozsvěcovali náš vá-
noční stromeček, jedli 
bělokorou, kterou nám 
daroval Radek a Gábi-
na Grézlovi. 
Rozsvěcení stromečku 
je stálou kulturní akcí 
a především děti se na 
ni moc těší, protože 
součástí nedělního od-
poledne je i vypouštění 
balónků s přáním Je-
žíškovi. Letos jsme jich 
vypustili na 130 a bylo 
krásné pozorovat rozzá-
řené dětské tváře v na-
ději vánočního
překvapení.
Celou akci moderovala 
trojice Flintórie z Plan-
kenberku, Bohuš z Olo-
móca a Josef z Prahy, 
protagonisté divadelní hry Biskupické elixír. 
Na akci vystoupily děti z MŠ Biskupice, na 
dechové nástroje přijel zahrát orchestr ZUŠ 
Jevíčko a také nám děti z tanečního oboru 
ZUŠ Jevíčko zatančily. Dalším účinkujícím byl 
pěvecký sbor Cantilo Jevíčko. Za vánoční po-
žehnání občanům, stromečku i vánocům dě-
kuji otci Jaroslavovi, náš 
otec Tomáš se pro ne-
moc omluvil. 
Po celou dobu byl volně 
přístupný zvěřinový raut 
– gulášek, ragú, žebírka, 
sekaná, paštika, škvarky, 
dále pak kýta na rožni, 
vánoční cukroví, nechy-
běl ani vánoční punč, 
medovinka a vánoční čaj 
a prodej vánočního zbo-
ží. Je již tradicí, že tato 
akce slouží jako poděko-

vání obce svým občanům. Ne jinak tomu bylo 
i nyní. 

Na závěr kulturního 
dne vystoupila diva-
delní a šermířská sku-
pina Gonfanon se svo-
jí světelnou a ohňovou 
show.
Na tomto místě bych 
rád poděkoval všem 
sponzorům, zúčastně-
ným a všem, kteří při-
ložili ruku k dílu, ob-
ci Biskupice, místnímu 
mysliveckému sdru-
žení, p. Zechové, Ilče, 
Žanetě Beserlové a Ja-
ně Václavkové, Duša-
nu Pávkovi, Alče Do-
sedlové, Robertovi, Oli-
ně, manželům Havlíč-
kovým a Mackovým, 
p. Neuerové, p. Pospí-
šilové, p. Navrátilové, 

p. Pekové, a p. Musilové, Marušce a Ladikovi. 
Fotogalerii naleznete na www.biskupice.cz.

Přeji Vám všem jménem svým i jménem členů 
SPOZ spokojený a krásný nový rok 2015, aby 
byl plný zdraví, štěstí a porozumění.

Filip Procházka, místostarosta obce

Upozornění 
firmy SITA CZ

ZMĚNA TERMÍNU ODVOZU 
ODPADU 

Z DŮVODU NOVÉHO ROKU 
BUDE PROVEDENA ZMĚNA 

SVOZU ODPADU:

Lichý čtvrtek 1. 1. 2015 bude 
přesunut na sobotu 3. 1. 2015.
 
Děkujeme Vám za pochopení. 

SITA CZ a.s.

Tříkrálová sbírka
V SOBOTU 10. 1. 2015 

SE V NAŠÍ OBCI USKUTEČNÍ 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
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U S N E S E N Í
z 1. zasedání zastupitelstva obce BISKUPICE ze dne 11. prosince 2014

1/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program jednání

b) ověřovatele zápisu a členy mandátové ko-
mise

c) zpětné odkoupení pozemku č. 199/26 (tr-
valý travní porost) o výměře 857 m2 v obci 
Biskupice a katastrální území Biskupice 
u Jevíčka a kupní smlouvu na koupi pozem-
ku č. 199/26 (trvalý travní porost)  o výmě-
ře 857 m2 v obci Biskupice a  katastrální 
území Biskupice u Jevíčka  od pana Michala 
Schreibra, bytem Karla Appla 705, 569 43 
Jevíčko za částku 42 850,-Kč a zpětné od-
koupení přípojek inženýrských sítí za částku 
49 710,-Kč

d) zpětné odkoupení pozemku č. 199/42 
(trvalý travní porost) o výměře 826 m2 
v obci Biskupice a katastrální území Bisku-
pice u Jevíčka a  kupní smlouvu  na kou-
pi  pozemku č. 199/42 (trvalý travní porost)  
o výměře 826 m2 v obci Biskupice a  kata-
strální území Biskupice u Jevíčka  od pana 
Miroslava Raka, bytem Pustiměř 186, 683 21 
Pustiměř za částku 41 300,-Kč a zpětné od-
koupení přípojek inženýrských sítí za částku 
49 712,-Kč

e) žádost ze dne 25. 11. 2014 manželů Pavla 
Štoudka a Ludmily Hlochové, oba bytem  M. 
Mikuláše 551. 569 43 Jevíčko na koupi po-
zemku č. 199/28 (trvalý travní porost)  o vý-
měře 836 m2 v obci Biskupice a  katastrální 
území Biskupice u Jevíčka za účelem výstav-
by RD a kupní smlouvu na přímý prodej po-
zemku č. 199/28 (trvalý travní porost)  o vý-
měře 836 m2 v obci Biskupice a  katastrální 
území Biskupice u Jevíčka včetně přípojek 
inženýrských sítí mezi Tomášem Macalem,  
bytem  Tyršova 29, 682 01 Vyškov a manže-
ly Pavlem Štoudkem a Ludmilou Hlochovou, 
oba bytem  M. Mikuláše 551. 569 43 Jevíčko

f) přílohu č. 1 pro rok 2015 s ceníky úhrad 
pro rok 2015 ke smlouvě č. 612002 o sběru, 
svozu a odstraňování odpadů s firmou SITA 
CZ a.s., Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 
Brno, IČ: 25638955

g) darovací smlouvy s vítězi 16. ročníku 
„Biskupického kaléšku“: za 1. místo  Jaro-
slava Šlézarová, Dětřichov u Moravské Tře-
bové - 3 000,- Kč, za 2. místo Bedřich Pazdí-
rek, Biskupice - 2 000,- Kč, 3. místo Daniel 
Slouka, Biskupice - 1 000,- Kč.

h) žádost ze dne 29. 9. 2014 a darovací smlou-
vu na poskytnutí peněžního daru Oblastní 
Charitě Moravská Třebová, Kostelní nám. 3, 
571 01 Moravská Třebová, IČ: 65189418 ve 
výši 4 536,-Kč z prostředků získaných na 16. 

ročníku „Biskupického kaléšku“

ch) žádost ze dne 8. 12. 2014 AVZO Bisku-
pice o poskytnutí finančního příspěvku na 
úhradu elektroinstalačního materiálu pro 
sociální zařízení v areálu „Střelnice“ ve výši 
7 262,-Kč

i) žádost ze dne 23. 10. 2014 ČČK Biskupice 
o poskytnutí finančního příspěvku na poříze-
ní „Mikulášských balíčků“ určených pro děti 
z Biskupic ve výši  50,- Kč/balíček (celkem 
2 950,-Kč)

j) odpisový plán obce Biskupice

k) plán inventur na rok 2014 obce Biskupice

l) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IE-12-2005400/
VB/1, název Biskupice  - rekonstrukce NN 
od TS SY_0554 mezi obcí Biskupice a ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 
24729035

m) žádost ze dne 10.1.2.2014 a smlouvu 
o půjčce s dlužníkem MAS Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko o.p.s., Palackého nám. 1, 569 
43 Jevíčko, IČ: 27505189 ve výši 78 300,- Kč 
na předfinancování projektu knihoven „Ne-
zapomeňte se vrátit“

n) avízo pro změnu rozpočtu obce č. 14-56 
Krajského úřadu Pardubice ve výši 20 000,- 
Kč

o) novou kronikářku obce Biskupice – paní 
Irenu Havlíčkovou

p) nákup silničního zrcadla na křižovatku 
u hasičské zbrojnice do částky 5 000,-Kč

1/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) zápis finančního výboru z kontroly na se-
stavení návrhu rozpočtu na rok 2015 obce 
Biskupice ze dne 4. 12. 2014

b) žádost ze dne 20. 11. 2014 Mateřské školy 
Biskupice na rozpočet pro rok 2015

c) návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roz-
počtový výhled obce na roky 2016-2017

d) návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového 
vodovodu Malá Haná se sídlem Palackého 
náměstí 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 72040734 na 
rok 2015 ve výši 1 689 200,-Kč

e) plán činností svazku obcí Regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska na rok 2015 a ná-
vrh rozpočtu svazku obcí Regionu Moravsko-
třebovska a Jevíčska na rok 2015 ve výši 
700 000,-Kč

f) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Biskupice  za období od 1. 1. 2014 do 2. 

10. 2014 od Krajského úřadu finanční odbor, 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, 
kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

g) přehled odpadů v obci za rok 2014 
a obecně závaznou vyhlášku obce Biskupi-
ce č. 1/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

h) žádost ze dne 25. 10. 2014 paní Venduly 
Vašíčkové Šotolové, bytem Biskupice 37

ch) protokol z metodického jednání ze dne 
22. 10. 2014 provedené Státním okresním ar-
chivem Svitavy ne vedení spisové služby bez 
závad

i) vyjádření ze dne 21.11.2012 České pošty, 
s.p. ve věci změny úředních hodin na poště 
Biskupice

j) nabídku na odkup akcií ČSAD BUS Ústí 
nad Orlicí, a.s.

k) návrh na prodejní cenu Jevíčského zpra-
vodaje se zprávami z Biskupic, Chornic a Ja-
roměřic od 1. 1. 2015 ve výši 8,-Kč bez DPH/
kus

1/3 Zastupitelstvo obce pověřuje:

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

Dalibor Šebek, starosta obce
Filip Procházka, místostarosta obce

Nabídka 
stavebních míst 
v obci Biskupice

Obec Biskupice nabízí k prodeji posled-
ní zainvestovaná stavební místa v nové 
lokalitě pro 15 RD:

parcelu č. 199/27 o výměře 879 m2

parcelu č. 199/26 o výměře 857 m2 

parcelu č. 199/42 o výměře 826 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
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ZPRÁVY Z CHORNIC

Obec Chornice

Naši jubilanti
v měsíci  
lednu:
František Smítal
Emil Pokorný
Vladimír Dolák
Ludmila Polcrová
Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Zpráva z pátečního programu 

Předvánoční tvořivé odpoledne

Říká se, že humor je kořením života a tímto mo-
ttem bychom se měli řídit všichni. Také děti 
z MŠ a ZŠ Chornice si závěr minulého týdne po-
řádně „okořenily“. Byly totiž pozvány na zábav-
né představení v rámci projektu „Nezapomeňte 
(se) vrátit“, který zaštiťuje organizace MAS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. ve spolupráci 
s obcí Chornice. V první části programu se dě-
tem představil známý ilustrátor pan Adolf Du-
dek, který dokázal svou výřečností i hereckým 
potenciálem zcela nadchnout dětské publikum. 

Dříve, než vypukne tradiční předvánoční shon, 
jsme se ve školce sešli a společně s rodiči si uži-
li jedno příjemné odpoledne. Děti měly možnost 
vyzkoušet si různé činnosti –  za pomoci mami-
nek vyráběly ovocné čertíky, vytvářely obrázky 
ubrouskovou technikou, vykrajovaly a zdobily 
perníčky. Zvláště o cukrářské práce byl největší 
zájem. Děti zvládly zpracovat všechno připravené 
domácí těsto a společnými silami je proměnily ve 
sladkou dobrotu, kterou bylo třeba také ochutnat 

Děti ochotně spolupracovaly, malovaly na vel-
kou tabuli, zpívaly a spontánně reagovaly na ve-
selé hlášky. Celý program byl aktuálně zaměřen 
na předvánoční čas, který jsme si všichni tímto 
vystoupením báječně užili.
Také hraní rozličných deskových her v druhé 
části programu bylo pro děti zábavné a inspi-
rující zároveň.
Celá akce se opravdu velmi povedla a spokoje-
nost dětí je toho důkazem.

Mgr. Milena Truhlářová

– něco hned, něco na Mikulášské hostině. Poved-
lo se! Perníčky rozličných tvarů chutnaly skvěle 
a domů si děti odnesly vlastní výrobek, kterým 
možná připraví radost někomu z nejbližších.

Vánoční akademie
Vánoce jsou svátkem, na který se těší nejen děti. 
Na naší škole je každoročně spojen s vánoční aka-
demií a prodejem výrobků připravených během 
vánočních dílen. Letos byli žáci obzvláště šikovní. 
Ti mladší tvořili například svícínky ze šišek, per-
níků či skleniček, starší pak sněhuláky z ponožek, 
věnce z jehličnanů nebo dárkové tašky. 
Akademie je každoročně přehlídkou recitačních, 
tanečních, hudebních a divadelních představení, 
na které se žáci připravují již od podzimu. Pěknou 
scénkou žáků z 1. třídy byla pohádka O tom, jak 
Mach a Šebestová jeli na výlet. Velký úspěch skli-
dila taneční vystoupení Krotitelé duchů (1.–3. tř.), 
Roztleskávačky (4.–5. tř.) a Country tanečky (2.–
3. tř.). Žáci II. stupně předvedli zajímavou Stíno-
hru, ukázky z pořadu Na stojáka nebo Chemickou 
show. Zapomenout nesmíme ani na tradiční vy-
stoupení cvičenců místního Sokola, dětí z mateř-
ské školky a ZUŠ Jevíčko, kam naši žáci docházejí.
Akademie se zdařila, vymyšlená jsou již dokonce 
některá vystoupení na tu příští. Za celou školu 
bych chtěla všem čtenářům popřát šťastné vykro-
čení do nového roku 2015 a mnoho jen pozitiv-
ních zpráv.

Mgr. Alena Továrková

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál 
pevné zdraví a aby Vás po celý rok 2015 
provázely jen samé dobré zprávy. 
 
                      Jiří Smékal, starosta obce. 
 
 

Sbírka PET víček 
v naší škole

Již tři roky funguje na II. stupni naší ško-
ly sběr PET víček. Využíváme jej zčásti při 
výtvarné výchově, větší část je však určena 
sbírkám pro dobročinné účely. V loňském 
roce jsme věnovali téměř 55 kg víček Eliš-
ce, předčasně narozené holčičce, které se vy-
koupenými víčky přispělo na léčebnou tera-
pii v lázních. Za pouhé čtyři měsíce letošního 
školního roku jsme nasbírali 45 kg, které ten-
tokrát putovaly k Jasmínce, šestileté dívence, 
které se zotavuje z těžkého úrazu hlavy poté, 
co ji na přechodu srazilo auto. 
Přestože je náš příspěvek drobný, jsme rádi, 
že přispějeme dobré věci.

Mgr. Alena Továrková

Mladí přírodovědci
Ve středu 10. 12. 2014 se na Gymnáziu Jevíčko 
uskutečnila soutěž tříčlenných týmů Mladí příro-
dovědci. Účast byla velmi hojná, naši školu jsem 
reprezentovala já, Aneta Elnerová a Matěj Smé-
kal. Soutěž byla zaměřena na znalosti přírodo-
vědných předmětů, měla vědomostní a praktic-
kou část.  
Ve vědomostní části jsme vyplňovali přírodověd-
né testy, v praktické části jsme chodili po stano-
vištích, kde pro nás byly nachystány různé úkoly. 
Zkoumali jsme například cibuli pod mikrosko-
pem, poznávali minerály, určovali pH roztoku, 
poznávali chemikálie či určovali jehličnaté stro-
my. Zajímavým úkolem bylo poznávání lidských 
orgánů vyjmutých z figuríny. Po splnění těchto 
disciplín na nás pak čekala netradiční podíva-
ná. Bylo nám předvedeno, jak připravit kobylky 
nebo moučné červy. Odvážnější z nás pak tyto 
„dobrůtky” mohli ochutnat. 
Soutěž nám ukázala, že přírodovědné předmě-
ty mohou být opravdu velmi zábavné a že se 
v nich nejedná jen o biflování z knížek. Chtěla 
bych poděkovat paní učitelce Továrkové za výběr 
naší skupinky a Gymnáziu Jevíčko za pořádání 
této netradiční soutěže.

Lucie Pohanková, 9. tř.
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Vánoční koncert v Chornicích
Adventní čas byl v Chornicích zahájen velmi 
pěkným koncertem Jitky Zelenkové, která naši 

obec navštívila již po-
druhé. Skvělý výkon 
našeho milého hosta 
(na fotografii upro-
střed), byl umocněn 
stejně kvalitním výko-
nem pěveckého sboru 
CANTILO, sestavené-
ho z pěvkyň a pěvců 
z Jevíčka a okolí. Za 
zmínku stojí i samot-
ný hudební doprovod 

(František Raba – kontrabas, Lev Rybalkin - 
elektronické piano), který byl vysoce profesi-
onální. Ke známým písničkám z repertoáru 
J. Zelenkové, byly přidány vánoční melodie 
v trochu netradičním swingovém pojetí. Před-
vánoční atmosféru velmi pěkně doplnila vkus-
ná výzdoba, o kterou se opět postarala paní 
učitelka Mgr. Zdenka Vašíčková, které touto 
cestou děkujeme. Publikum, které zaplnilo té-
měř celý sál, si závěrečným potleskem řeklo 
o přídavek, kterého se mu dostalo. Po předsta-
vení byla hezká chvilka vylepšena posezením 
zpěvačky s pěveckým sborem u sklenky vína. 
Všichni zúčastnění si odnesli hezký zážitek.

Dopoledne strávené se zdravotní sestřičkou
V rámci výchovně vzdělávací-
ho programu zařazujeme téma 
zaměřené na péči o zdraví, 
správnou životosprávu a zís-
kávání poznatků o našem těle 
pod názvem „Doktora se ne-
bojíme.“ V naší školce jsme 
přivítali Petru Klvačovou, zdravotní sestřič-
ku ze svitavské nemocnice. Děti se seznámily 
s tím, co je to nemoc, jak snadno mohou one-
mocnět – špinavé ruce, neumyté ovoce a zele-
nina, byly poučeny, jak tomu předcházet. Děti 
se naučily, jak postupovat v případě, když ve 
svém okolí najdou kamaráda bez známek ži-
vota. Na plyšáčcích si vyzkoušely poskytnutí 
první pomoci. Paní Klvačová si s sebou při-

vedla malého pacienta Er-
vínka, kterého děti společ-
ně ošetřily – vzaly mu krev, 
poslechly tlukot srdíčka, za-
lepily bolístku a napojily in-
fuzi. Na konec děti dostaly 
malé dárky, které využily při 

další hře „Na doktory.“
Chceme poděkovat zdravotní sestře Pe-
tře Klvačové za její návštěvu v mateř-
ské škole.

Kateřina Kolínská

C H O R N I C K É   B Á L 
 
Obec Chornice zve srdečně všechny na „V. 
CHORNICKÉ BÁL“, který se uskuteční v sobotu 
31. ledna v místním kulturním domě.  K tanci a 
poslechu v moderním i klasickém rytmu zahraje 
kapela MIX Boskovice. Hostem večera bude 
známý hudebník Felix Slováček, který zahraje 
něco ze svého repertoáru. Přítomným bude stejně 
jako minule, kreslit obrázky na počkání, malíř Jan 
Luťovský. Vstupné je za 200,- Kč s večeří 
amístenkou, za 80,- Kč bez večeře a místenky. 
Počet vstupenek je omezen. Připraveno bude 
bohaté občerstvení a hodnotná tombola. 
Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři obecního 
úřadu nebo objednat na tel: 461 327 807.   
Zahájení akce je ve 20.00 hodin. 
 

POZVÁNKA A PODĚKOVÁNÍ 
 SDH Chornice zve na  

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ   31.  prosince 2014 od 19:00 hodin u hřiště.
  Zároveň děkuje všem sponzorům a spoluobčanům, kteří přispěli na uspořádání tohoto 

ohňostroje. 
V novém roce přejeme všem spoluobčanům vše nejlepší a hodně zdraví 

SDH Chornice 

  

TJ  SOKOL  CHORNICE  VE  SPOLUPRÁCI  S  OBCÍ  CHORNICE    

POŘÁDÁ  PRO  NEREGISTROVANÉ  HRÁČE  

  
  
     

KDY:  sobota  24.  ledna  2015  od  13.00  hod.      

KDE:  Kulturní  dům  v  Chornicích  

KATEGORIE  I.  -‐  DO  15  LET                      KATEGORIE  II.  -‐  DO  99  LET  

PREZENCE  HRÁČŮ:  13.00  HOD.                ZAČÁTEK  TURNAJE:  13.30  HOD.  

STARTOVNÉ:  I.  KATEGORIE  50,-‐                    II.  KATEGORIE  100,-‐  
  

Soutěžící  mají  nárok  na  1  nápoj  a  1  jídlo  zdarma.  

            Přihlášky  posílejte  do  20.  1.  2015  na:  info@tjsokolchornice.cz,  

  nebo  vyplňte  registrační  formulář  

na:  www.tjsokolchornice.cz,  nebo  volejte  na  tel:775  782  200.  

Ve  výjimečných  případech  je  účast  možná  i  bez  předchozí  registrace.  

S  SEBOU:  SPORTOVNÍ  OBUV  A  SPORTOVNÍHO  DUCHA  

Informace  najdete  také  na:  www.  tjsokolchornice.cz  

  

                                                                                                                                      POZVÁNKA  

Vážení  přátelé,    

TJ  Sokol  Chornice  si  Vás  dovoluje  pozvat    

na    

  
  

  

   KDY:  23.  ledna  2015  od  18.00  hodin  

KDE:  ZASEDACÍ  MÍSTNOST  KULTURNÍHO  DOMU  V  CHORNICÍCH  
    PROGRAM:  

! Zahájení  
! Zhodnocení  činnosti  a  hospodaření  za  rok  2014  
! Volba  členů  výboru  
! Plán  na  rok  2015  
! Diskuze  a  náměty  pro  další  činnost  
! Volná  zábava,  občerstvení  

  

Těšíme  se  na  Vás.                                                                Za  TJ  Sokol  Chornice  Zdeněk  Štefl  
                                                                                                                                                                                                                předseda    

  

ZMĚNA  PROGRAMU  VYHRAZENA.  
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Obec Jaroměřice

Rozsvěcení vánočního stromu

Vernisáž a výstava Betlémů v Jaroměřicích

Na první adventní neděli se v obci rozsvítil vá-
noční strom a zároveň s ním i slaměný Bet-
lém, jehož autorkou je paní Milena Hrouzko-
vá - vychovatelka z jaroměřické základní školy. 
To, že svatá rodina našla 
v naší obci důstojné přístře-
ší, je zásluha stavitelů Bet-
léma pánů Tomáše Jedličky, 
Františka Přichystala, Luď-
ka Knolla a Jakuba Filipa.
O příjemně strávený podve-
čer se postaraly děti z pě-
veckého sboru při základní 
škole vedené ředitelem ško-
ly Františkem Václavkem 
a paní vychovatelkou Soňou 
Valentovou a také žesťový orchestr ZUŠ Jevíč-
ko. 
A protože nemoci světské se nevyhýbají ani slu-
žebníkům Božím, zastoupil nemocného otce 
Tomáše alespoň pro tento den policejní kap-
lan pan Jaroslav Koudelka a posvětil vánoční 

Již po osmé, vždy před Vánocemi je ve výstavní 
síni Centra života podnikání připravena poslední 
a snad vždy nejmilejší výstava v roce – betlémská. 
Je snahou pokaždé zajistit jiné soubory tak, aby 
hosté měli možnost srovnat a obdivovat řemeslný 
um blízkých i vzdálených, minulých i současných 
výtvarníků. 
Letošní výstava je o to vzácnější, že dominantním 
betlémem je jeden z nejhezčích a největších histo-
rických betlémů našeho kraje – poličský Andrlíko-
-Friedlův betlém z roku 1885.
Zaujímá třetinu celé síně a svou okázalostí udivuje 
přicházející hosty. Vystavěná replika Jeruzaléma, 
Betléma, betlémské krajiny, skály s Františkem 
z Assisi,  poličského kostelíka s množstvím doko-
nale vypracovaných biblických postaviček i zvířá-
tek tvoří rozmanitý, ale ucelený historický soubor.
Výstava byla zahájena v pátek 12. 12. 2014 škol-
ním pěveckým sborem za přítomnosti současné 
majitelky historického skvostu, paní Ivany Škran-
cové a příslušníků její velké rodiny. Zazněla tu i pí-
seň, kterou složil vnuk řezbáře – pan Friedl, čímž 
byla rodina velmi potěšena.
Ostatní vystavené betlémy jsou v mírném stínu 
tohoto velikána, nicméně paličkovaný, kamenný, 
slaměný, keramický i papírový jsou důležitou sou-
částí celé expozice. 
Příprava byla náročná, ale výsledek je uspokojivý 
– jak pro vystavovatele, tak doufejme i pro hosty.
Poděkování vyslovujeme zejména rodině Škranco-

Rubrika Sboru pro 
občanské záležitosti 

pro měsíc leden
V měsíci lednu své  
významné narozeniny  
oslaví:
Hotařová Albína
Petrželková Růžena
Podlezlová Ludmila
Přidalová Leontina
Smékalová Libuše
Spíchalová Ludmila
Vystavěl Karel
Zacharová Olga
Přejeme všem jmenovaným v novoroční i ná-
sledující dny pohodu a především zdraví.

V měsíci prosinci se narodila
Sára Horáčková
Holčičce a jejím rodičům přejeme hodně spo-
lečných radostí.
V posledních dnech nás opustili naši spo-
luobčané:
Josef Vymětal
Milan Vrba
Emilie Kryštofová
František Mackerle
Všem pozůstalým rodinám a příbuzným vyslo-
vujeme upřímnou soustrast.

Malá statistika: V roce 2014 se narodilo do 
16. 12. 2014 10 dětí a zemřelo 20 občanů. 
Jaroměřice mají k tomuto datu 1186 občanů.

strom i Betlém.
Pak přišlo překvapení (se kterým nám velmi 
pomohl pan Ladislav Sekanina) pro všech-
ny přítomné děti. Každé si při příchodu mělo 

napsat své vánoční přání 
na lísteček papíru. V závě-
ru společného setkání děti 
poslaly svá přání s nafouk-
nutým balonkem  Ježíško-
vi. Společně s balonky dětí 
se k tmavé večerní obloze 
vzneslo i několik zářících 
lampionů a my měli mož-
nost myslet na ty, kterým 
není přáno trávit čas se svý-
mi blízkými – na lidi nemoc-

né, opuštěné nebo bez domova. Ale také na lidi 
žijící v oblastech, zmítaných válkou a nepokoji. 
Závěrečné tóny vánočních koled nakonec nesly 
ztichlou obcí jedno veliké přání pro všechny – 
hodně zdraví a klidné a šťastné dny.

Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

vých za stavbu jejich dědictví, panu Andrlemu, po-
ličskému betlémáři, manželům Buryškovým, ing. 
Ivě Vanžurové a všem nejmenovaným, kteří se vel-
kou či menší měrou na uskutečnění výstavy po-
díleli.
Mimo Štědrý den a Silvestra je výstava denně ote-
vřena od 14 do 16 hodin.
V pátek 2. ledna je v knihovně normální půjčovní 
den, výstava končí v 18.00 hodin. Využijte sváteční 
procházku k návštěvě Betléma.

www.jaromerice.cz

Koledy pro seniory 
v penzionu na Kalvárii

Rychle uběhl čas od poslední jarní návštěvy škol-
ního pěveckého sboru na Kalvárii.
Každým rokem chodí děti „koledovat“ i před Vá-
nocemi. Vypravily se společně s panem ředitelem, 
vychovatelkami družiny a knihovnicí ve čtvrtek 11. 
prosince 2014. Protože penzion již čítá násobný 
počet klientů než při poslední návštěvě, byla jí-
delna téměř posluchači zaplněna. Dětem již pro-
středí není neznámé, a tak zpívaly a recitovaly bez 
zbytečného ostychu. Knihovnice povyprávěla o no-
vinkách ze života v obci a v knihovně. Věříme, že 
návštěva byla pro všechny zúčastněné příjemným 
zážitkem a že se na jaře s písničkou opět na Kal-
várii setkáme.

Mikuláš, andělé 
a čerti v knihovně 

Páteční půjčovní odpoledne 5. 12. 2014 bylo vel-
mi rušné.
I letos knihovnu navštívila Mikulášská družina. 
Pro všechny příchozí děti byla připravena malá na-
dílka, malí výtvarníci si mohli společně s andílky 
vymalovat třeba kapra, vánoční hvězdu nebo jiné 
obrázky, popřípadě si s čerty zaházet kostkami. 
Mikuláš na vše důstojně dohlížel, aby vše probíha-
lo podle pravidel. Básničky museli odříkat všichni 
– malí i velcí čtenáři!
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2015
1. 1., Nový rok, čtvrtek, 14.00-16.00 h, výstavní síň (VS)
Výstava Betlémů, Andrlíko-Friedlův betlém z roku 
1885 z Poličky a další ze sbírky poličských a okolních 
betlémářů. Ve dnech 25. až 30. 12. a 1. 1. otevřeno od 
14 do 16 hod. Ukončení výstavy v pátek 2. 1. 2015 
v půjčovní době knihovny 13.00 – 18.00 h.
4. 1., neděle, 9.00-18.00 h., VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
Od 5. 1. 2015 zahajuje Obecní knihovna (OK) další 
ročník úspěšné celoroční literární soutěže
„LOVCI  PEREL“
8. 1., čtvrtek, 18.00 h., VS
Život v Kanadě, volné vyprávění s fotodokumentací 
ing. Zdeňka Charváta z pracovního pobytu po studiu 
geodézie na západě Kanady 
9. 1., pátek, 18.00 h., VS
Vernisáž výstavy „Moje volná chvilka“ obrazy, gra-
fika, keramika, paličkovaná krajka 
mohelnické výtvarnice Hany Šedinové, v kulturním 
programu vystoupí žáci ZUŠ Jevíčko
zpřístupněno v půjčovní době knihovny  PO, ST  9-11, 
13 – 16,  PÁ 13 -18, nebo na tel. 776 552 246, výstava 
potrvá do 5. 2. 2015
10. 1., sobota
8.30 h. požehnání koledníkům v Dolním kostele, od 
9.00 h. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
16. 1., pátek, 15.00 h., VS
FIMO, výtvarná dílna s Lenkou Greplovou

20. - 23. 1., Obecní knihovna uzavřena
24. 1., sobota, 16.00 h., ZŠ – učebna družiny
Meditace s ezoterikem Broňou, další z oblíbených 
setkání, vstupné 300,- Kč
30. 1., pátek, 18.00 h.
Na skok do Benátek s Janem Valíčkem, upoutávka 
na možná předpokládaný květnový zájezd 
Připravujeme:
2., neděle, 9.00-18.00 h., VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
6. 2., pátek, 18.00 h., VS
Vernisáž výstavy „Poselství andělů“ obrazy- pas-
tely a křída 
borotínské výtvarnice Kateřiny Procházkové, pro-
gram s reprodukovanou hudbou
zpřístupněno v půjčovní době knihovny  PO, ST  9-11, 
13 – 16,  PÁ 13 -18
13. 2., pátek, 16.00 h., VS
DESKOHRANÍ s Petrem Frajvaldem, ukázka a mož-
nost výpůjčky osvědčených i méně známých společen-
ských deskových her k rodinnému či kamarádskému 
odpolednímu klání. Vstupné 10,- Kč
Stálý týdenní rozpis: 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou do 
odvolání pozastaven
Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanousko-
vou, DiS. v ordinaci CŽP
Pondělky od 16.00 hodin, objednání přímo v ordinaci 

nebo tel.: 724 288 524 
Pilates od 17.30 h. Aerobic (pokud bude zájem) od 
18.30 h. s Mgr. Janou Kamenou, pondělky
Jóga, tai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP vždy od 16.30 hodin  út, st, čt 
Cvičení SM-systém s Bc. Barborou Sekaninovou, 
pozor změna! Středy od 18.00 h.
Případné změny budou oznámeny, kontakty OK 
546 604 183, 461 325 300, 776 552 246
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz  
…....a do nového roku 2015
Život nám všem plyne jako voda, někdy klidně, občas 
divoce. Snažme se společně, abychom ho využili ve 
zdraví naplno a to, co nám nabízí, abychom přijímali 
úměrně k vlastním i společenským potřebám.
Možná se více zaměřme právě na příjemné prožitky 
než na, bohužel, vzrůstající komerční konzumaci.
Budeme se snažit i v roce 2015, aby těch smyslových 
zážitků, ať už s knihou nebo při kulturních akcích  
bylo dostatečně připraveno po celý rok. Doufejme, že 
každý z Vás, který má alespoň trošku zájem o zpříjem-
nění volných chvil nejen u televize, si najde něco, co 
mu život zpestří.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2014 a věříme, že 
budete i nadále našimi čtenáři a přáteli.

Za Obecní knihovnu Helena Vykydalová
Za SPOZ Mgr.Věra Grimmerová

Beseda s důchodci
Pohostinsví U Trojanů v Jaroměřicích přivítalo 
v neděli 23. listopadu na 80 seniorů. Všechny  při-
vítala nedávo nově jmenovaná předsedkyně Sboru 
pro občanské záležitosti Mgr. Věra Grimmerová.
Zhodnocení téměř ukončeného roku přednesla po 
komunálních volbách nově zvolená starostka Mgr. 
Iveta Glocová. Dříve narození spoluobčané pozor-
ně naslouchali, co se podařilo uskutečnit a vylepšit 
s minulým vedením obce a jaké úkoly si klade nové 
zastupitelstvo do budoucího období.
Současně představila místostarostu Stanislava Ko-
síka a část členů nového zastupitelstva.
O zpestření programu se postaral jaroměřický dra-
matický kroužek Vjechétek se dvěma úspěšnými 
vystoupeními. Po vynikajím občerstvení se roze-
zněly tóny hudební skupiny STOFKA. Členky no-
vého Sboru pro občanské záležitosti připravily pro 
přítomné malou tombolu. I malé dárky potěšily po-
lovinu přítomných.
Hudba k poslechu i tanci hrála až do odchodu po-
sledního hosta. Přejme si, abychom se příští rok 
opět ve zdraví a v hojném počtu sešli.

Pro všechny příznivce 
ručních prací a humoru
V Jaroměřicích skončil pletařský seriál. V rámci 
Týdne knihoven (koncem září a začátkem října) 
vše začalo nápadem a pletařskou dílnou ve vý-
stavní síni, kde se sešly zkušené pletařky s ma-
lými děvčaty, aby předaly své zkušenosti. Aby 
nebyly pohyby jehlic nadarmo, byl zvolen cíl – 
pletení šály třeba na zateplení studny, která zdo-
bí dvůr Centra života a podnikání, jehož součás-
tí je i Obecní knihovna a výstavní síň.
Literární podtext zajistila kniha Františka Ne-
pila Štuclinka a Zachumlánek, v níž byla taky 
studna zateplená, sice kovová na rozdíl od naší 
dřevěné s čerpadlem. Zpočátku se z knihy i čet-
lo pro vyplnění výjimečných tichých chvilek. 
Děvčata se scházela pravidelně v pátky v růz-
ném počtu. Techniky byly obohaceny o pletení 
na stroji, na desce, dokonce i na hrabích. Pletlo 
se většinou ze zbytků vln. Mnohé ženy, které se 
nemohly účastňovat pátečních příjemných „seri-
álových seancí“, pletly v teple domova a překva-
pily nakonec hotovou metráží.
Bylo napočítáno 21 dospělých pletařek, které při-
spěly různou délkou díla, a 12 děvčat, která se 
více či méně naučila plést.
V pátek 28.11.2014, před Adventním jarmarkem, 
nastalo vyvrcholení dvouměsíčního pletařského 
maratonu. Většina pletařek se zúčastnila „doplet-
né“, různorodé šály zcelila v jeden kus a s velkým 
napětím měřila. Poctivě naměřily neuvěřitelnou 
délku 67 metrů,  neváhaly a pro přesnost údajů 
zvážily na obchodní váze 4,80 kg.
Pomyslně je nutno ještě připočíst sečtených 22 m 
šál z „bambulkové příze“, upletených na hrabích, 
které nejsou součástí zateplené studny, ale byly 
zhotoveny zejména malými děvčaty.
S velkou radostí a nadšením v páteční zavečer se 
Štuclinkou a Zachumlánkem byla studna omotá-
na a zateplena. 
Výplet JAROMĚŘICE 2014, vytvořený pletením 
na desce, zviditelňuje šikovnost, „spletenost“ 
a družnost života v naší vesnici na Malé Hané.

Poslední zájezd v roce 2014

Adventní trhy 2014 v Centru života a podnikání 
v sobotu 29. 11. 2014

byl pořádán jaroměřickou knihovnou 6.12.2014 
spolu s průvodcem Janem Valíčkem a dopravcem fa 
Matocha. Navštíveným městem s adventní výzdo-
bou a atmosférou byla tentokrát Budapešť.
Opět plně obsazený autobus vjížděl dopoledne do 
deštivé maďarské metrople, která nijak vánočně ne-
zářila. Naštěstí jsme první návštěvu veliké hlavní 
městské tržnice strávili pod střechou. Po její pro-
hlídce déšť ustal a my jsme mohli za přehledných 
informací našeho věrného průvodce zhlédnout his-
torické centrum. Postupovali jsme cíleně k advent-

ně vyzdobeným náměstím, kde už opravdu Vánoce 
zářily ze všech stran. Obdivovali jsme řemeslnou 
zručnost tamních výtvarníků. Pravda – moc jsme 
neutráceli, neboť nás na závěr čekala nádherná 
podvečerní projížďka lodí po  Dunaji.
Opravdu nezapomenutelný zážitek zajisté pro 
všechny. Dominanty Budapešti v plné záři a v od-
lesku široké plynoucí řeky nás udržely v hodinové 
bdělosti po celou dobu plavby. Až poté jsme unave-
ni a opět za deště odjížděli směrem k domovu. Zá-
jezd byl zajisté jedním z pěkných dárků. 

Jako tradičně, i letos se trhy těšily zájmu místních 
obyvatel i hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Kupní síla není až tak veliká, ale adventní atmo-
sféra je vždy v Jaroměřicích  vynikající. Prodejcům 
se prostředí líbí a rádi se do Jaroměřic vracejí. 
Bohužel, větší obchodníci vyhledávají zajímavější 

lokality, ale i drobní řemeslníci si přijdou „na své“ 
a jsou spokojeni, když je o jejich výrobky zájem.

Pohádka Jana Wericha 
„Královna Koloběžka 

První“
byla předvedena ochotnickým divadelním sou-
borem  Mateřského centra Motýlek z Velkých 
Opatovic v sobotu 6. 12. 2014 ve Volnočaso-
vém areálu v Jaroměřicích.
Divadelní hra byla pečlivě nastudována a vel-
mi dobře sehrána. Bohužel, snad to bylo prá-
vě deštivé počasí, které zabránilo hojnější ná-
vštěvě představení. Je škoda, že na tyto hrané 
pohádky se rodiče s malými diváky nevypra-
ví. Vždyť co může být působivějšího pro malé 
dítě, než je hraná pohádka, zhlédnutá na vlast-
ní dětská očka! Tak snad příště vás, milé děti, 
bude víc!
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Prodám domek v Úsobrně k bydlení i k rekreaci  
s velkou zahradou. Bez rK.  Tel.: 728 898 707.

PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na 
hodinách umístěných na Palackého náměstí. 
Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc.
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na 
autobusové zastávce na ulici K. H. Borovského 
v Jevíčku. Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc.

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

L  Kaderka, Jevíčko 777 872 356, kaderka@lmlfinance cz

Komisní prodej v Jevíčku
PŘINESTE, CO CHCETE PRODAT,  

A MY PORADÍME, NACENÍME, ZPENĚŽÍME
Bazar nejen nábytku Jevíčko

v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)
Otevírací doba: 

Jevíčko St-Čt-Pá 10:00–16:30, So 8:30–11:00
Jaroměrice Út-St-Čt-Pá 12:30–18:00, So 9:00–12:00

Nebo kdykoliv po tel. domluvě.
Kontakt: Vojtěch Hebelka, tel.: 608 863 074, www.jbazar.cz

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

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
Podmínky inzerce v Jevíčském zpravodaji byly schváleny 4. 2. 2008 
na 32. schůzi Rady města Jevíčka bodem usnesení 9/32 a 16. 4. 2012 
na 41. schůzi Rady města Jevíčka bodem usnesení 10/41 následují-
cím způsobem: 1 cm délkový inzerce při standartní šířce sloupce 
9,2 cm je zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH (121 Kč vč. DPH). 
Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravodaji v interva-
lu 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.

www.jevicko.cz

Výuka střelby

Miroslav PAŘÍZEK
www.streleckyservismp.cz, tel.: 776 789 689, 776 651 500

STŘELECKÝ VÝCVIK

Darujte balíček zážitkové střelby dle Vašeho výběru!

 Připravíme Vás k získání odborné způsobilosti na zbrojní průkaz.

 Umožníme Vám střelbu bez zbrojního průkazu.    

 Pořádáme - kurzy, školení pro začátečníky, pokročilé a profesionály.

 Odbornost a kvalita samozřejmostí - vše pro Vaši spokojenost.

 S námi proniknete do světa střelby z krátkých a dlouhých zbraní.

0

5

25

75

95

100

Strecky vycvik Miroslav Parizek_sep
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tlusté písmo, rámeček, růžový podklad 

Firma Revenge, a. s.,  
Dřevařská 1418/7, 680 01 Boskovice 

nabízí volná pracovní místa na pozici: 
třídička textilu, manipulační dělník. 
Jednosměnný provoz od 6:00 do 14:30 h, 
možný výdělek až 18.000 Kč hrubého.  

Bližší informace na tel. čísle: 
516 411 765. 

Životopisy zasílejte na adresu: 
jurcagovaz@gmail.com. 

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  


