
Jevíčko má mistra světa
Světový požární sport se pomalu, ale jistě stává doménou českých repre-
zentantů. Hasičská mládež ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do-
slova opanovala IV. Mistrovství světa juniorů a VI. Mistrovství světa dorostu 
v požárním sportu 2015, které od 2. do 9. srpna hostilo běloruské Grodno. 
Čeští dorostenci a dorostenky, junioři a juniorky získali osmnáct medailí  
– 8 zlatých, 4 stříbrné, 6 bronzových – a přitom ještě přepsali tři světové 
rekordy.
Jedním z členů týmu dorostenců je člen SDH Jevíčko a občan našeho 
města David Dvořák. Tento obrovský úspěch není dílem náhody, ale po-
ctivé tréninkové práce Davida, zázemí poskytnutého naším sborem a pře-

devším všestranné pomoci rodičů. Přestože David byl v jarních měsících zraněn, svým obrov-
ským úsilím se probojoval do úzkého výběru reprezentace ČR a získal titul mistra světa.
V Grodnu se tým dorostenců představil v úžasné pohodě a šel disciplínu za disciplínou k vysně-
nému cíli. Ve výstupu na cvičnou věž je Česká republika vždy trochu vzadu, protože nemáme 
ani jednu věž krytou, a proto nemůžeme trénovat v zimních měsících. Přesto jsme po prvním 
dnu byli na čtvrtém místě. Druhý den již přišel náš čas k útoku na lepší pozice. Po běhu na 
100 m s překážkami jsme se celkově posunuli na třetí místo. Třetí den naše dorostence če-
kala štafeta na 400 m s překážkami a zde naši dorostenci zvítězili časem 55,16 s., což je nový 
světový rekord. Před námi byl poslední den mistrovství a královská disciplína, „Požární útok“. 
V celkovém pořadí jsme ztráceli bodík na dorostence Běloruska a dva na mladé ruské repre-
zentanty. První pokus se nám opravdu vydařil a byl z toho další světový rekord v držení českých 
reprezentantů – čas 18.46 s. Stále nám k titulu chyběl jeden bodík na ruské dorostence.  Druhé 
pokusy jsme zvládli na výbornou a čekali na výkon Rusů. Ten byl slabší a ještě se za nás na 
druhé místo probojovali chlapci z Litvy. Po ukončení požárního útoku Litvy bylo rozhodnuto  
a propukla obrovská radost v našem týmu. Jsme mistři světa. 
Pokud je nám známo, David Dvořák je prvním držitelem titulu „mistr světa“ z Jevíčka. Poděko-
vání patří všem, kteří činnost mladých hasičů v našem městě podporují, a jsem přesvědčen, že 
výkony, které podávají, hodnotí tuto práci samy.
Svým jménem děkuji Davidovi za vzornou reprezentaci města a sboru Jevíčko. 
Nemohu opomenout poděkovat vedoucím mládeže, kteří bez ohledu na svůj čas vedou druž-
stva dětí od těch nejmenších až po dorostence, a třeba se objeví další mistr světa z Jevíčka. 
Úplně na závěr Davidovi přeji zdraví a úspěšný studijní rok v Střední průmyslové škole chemické 
obor „požární ochrana“ v Pardubicích. No a samozřejmě přeji nominaci na VII. Mistrovství světa 
v požárním sportu, které proběhne v Jižní Koreji.
Jménem vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska děkuji Městu Jevíčko a Sboru dob-
rovolných hasičů Jevíčko za podporu hasičského mládí, vždyť to je ta nejlepší investice, jakou 
můžeme do hasičského hnutí vložit.

Josef Bidmon, starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje  
a vedoucí Ústřední odborné rady mládeže SH ČMS

S velkou gratulací a poděkováním za předvedené výkony se připojuje také redakce zpravodaje  
a vedení města.   

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřicse zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Naši pracovníci mají nového pomocníka

Práce uměleckých kovářů v rámci Dnů 
evropského dědictví

Protáhněte si tělo u zámečku

Informace o schválení pořízení 
změny č. 1 územního plánu Jevíčko
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města Jevíčko schválilo na svém 10. za-
sedání dne 14. září 2015 pořízení změny č. 1 územní-
ho plánu Jevíčko. Změna se prioritně bude týkat nově 
zamýšlené lehké průmyslové zóny o výměře cca 4,1 
ha, která se bude nacházet mezi areálem HZS Jevíčko  
a čerpací stanicí po pravé straně při příjezdu do měs-
ta. Kapacity vhodných průmyslových zón ve městě 
jsou dle našeho názoru nedostatečné, případně omezené vyhlášenou záplavou, proto město 
jako vlastník těchto pozemků hodlá vytvořit dostatečnou rezervu pro budoucí investory a za-
městnavatele. Do změny ÚP bude zahrnut též záměr HZS Jevíčko týkající se uvažovaných skle-
níků a zemědělské výroby na pozemku p. č. 5201 (1,6 ha) v k. ú. Jevíčko-předměstí. 
 V souvislosti s tím se obracíme na občany, vlastníky nemovitostí v našem katastrálním území  
a podnikatelské subjekty s případnými návrhy na doplnění uvažované změny č. 1 ÚP z jejich 
strany. Svoje podněty a žádosti zašlete písemně na adresu MěÚ Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 
43 nejpozději do 30. 10. 2015. Vaše písemné podání označte „Záměr - změna ÚP Jevíčko“. Kon-
taktní osoba Mgr. Miroslav Šafář, mistostarosta@jevicko.cz, 461 327 811. Relevantní záměry bu-
dou odborně vyhodnoceny a dle možností zapracovány do změny č. 1 územního plánu Jevíčko.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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	 Vzpomínka
            25. 10. 2015 uplyne 

                 30 let od úmrtí 

pana Gabriela Havlíčka, 
prvního ředitele n.p. DIU Jevíčko. 

Vzpomínají děti s rodinami. 

Milí spoluobčané,
léto přepustilo naplno svoji vládu podzimu, 
školáci už ukrojili první měsíc ze školního 
roku a město Jevíčko se po dokončení něko-
lika investičních akcí věnuje plánům na příští 
rok. Přebírám tedy v tomto čísle zpravodaje 
pomyslný štafetový kolík od svých kolegů 
radních, abych se s vámi prostřednictvím 
„okénka“ podělil o několik informací a názo-
rů k aktuálnímu dění u nás. 
K tomu, co se v září podařilo úspěšně do-
táhnout do konce, patří nově vybudované 
fitness hřiště v zahradě u zámečku. V Jevíč-
ku obdobný sportovní kout zatím nemáme. 
Soubor posilovacích prvků se podařilo za-
financovat z dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR a díky příspěvku společnosti Czech 
Blades. Věřím, že si cvičení pod širým nebem 
získá své příznivce a také, že se novému hřišti 
vyhnou projevy vandalství, jichž jsme v Je-
víčku v poslední době bohužel svědky. Další 
záležitostí, na kterou se nám podařilo získat 
pro změnu dotaci Ministerstva životního 
prostředí ČR, je pořízení svozového vozidla 
na bioodpad. Tento malý nákladní automo-
bil bude sloužit nejen při údržbě města, ale 
také občanům. Naším záměrem je pravidelně 
přistavovat kontejnery na vhodných místech 
ve městě a následně svážet odpad ze zahrad 
do místní kompostárny. U příležitosti Dnů 
evropského dědictví jsme slavnostně otevře-
li nově omítnutou sýpku. V rámci programu 
regenerace památek na ni přispělo Minister-
stvo kultury ČR. Zvelebení sýpky, jako místa 
pro konání zajímavých společensko-kultur-
ních akcí, bychom se chtěli věnovat i v letech 
příštích. 
Současně s tím se postupně dokončují pro-
jektové dokumentace pro nejdůležitější akce 
příštího roku, jak jsme o nich informovali 
už v předešlých číslech zpravodaje. Pro zá-
jemce o výstavbu rodinných domů chceme 
v příštím roce zainvestovat pozemky v lo-
kalitě s pracovním názvem „Vrchlického II“. 
Ekonomická výhodnost bude muset v tomto 
případě ustoupit novému rozvoji. Tak tomu 
je ostatně i v jiných městech. Ve spolupráci 
s Pardubickým krajem bychom rádi opra-
vili první úsek ulice Okružní IV a v případě 
úspěšného získání dotace se budeme věno-
vat také zateplení areálu Mateřské školy Je-
víčko. A právě s plány a vizemi souvisí další 
důležitý dokument, který město v současné 
době zpracovává. Je jím Strategický plán 
rozvoje města Jevíčko na období let 2016 až 
2022. Kromě představ radních a zastupitelů 
by se v něm měly odrazit také názory našich 
spoluobčanů, proto vás chci touto cestou 
požádat o laskavé vyplnění a odevzdání do-
tazníku, který je součástí tohoto čísla zpravo-
daje. Předem za to děkuji a mohu přislíbit, že 
výsledkům dotazníkového šetření budeme 
věnovat náležitou pozornost. Vyhodnocení 
vašich názorů zveřejníme v některém z příš-
tích čísel zpravodaje.
Na dalších řádcích bych se rád věnoval té-
matu, které jsme diskutovali na posledních 
zastupitelstvech a navíc mu věnovali jedno 
pracovní setkání. Zamýšlíme se společně nad 
dalším směřováním Pečovatelské služby Je-
víčko, a i když naše názory jsou různé, pova-
žuji tuto debatu za velmi potřebnou. Pečova-
telská služba, která je dlouholetou součástí 
města, zaznamenává dlouhodobě pokles zá-
jmu klientů. Proto je nutné dát této službě 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci říjnu 2015 oslaví 
významné životní jubileum 

Antonín Kosina  
Milada Nováková 
Stanislava Řehořová  
Jana Wetterová 
Libuše Ertlová  
Marie Kolínská 
Stanislav Vykydal

nový impuls, tak aby i nadále fungovala ke 
spokojenosti jak našich seniorů tak vedení 
města. Zajímavou nabídkou je v tomto směru 
zájem zkušeného partnera na poli sociálním, 
a sice Oblastní charity Moravská Třebová, 
která by ráda službu převzala a pokryla tak 
celý region Malé Hané od Velkých Opatovic 
až po Městečko Trnávku. I tento model před-
pokládá finanční spoluúčast města, která 
však výhledově nebude dosahovat součas-
ného stavu, kdy město službu štědře dotuje. 
Druhou cestou je aktivizovat vlastní síly, do-
plnit vhodně stávající náplň a nabídnout na-
šim seniorům a jejich blízkým nové možnosti 
využití služby. Jednou z možností je např. 
forma „seniorského stacionáře“, další pak 
přiblížit do širšího povědomí činnosti, které 
v našem středisku dobře umíme. Obě vari-
anty však znamenají zachování pečovatelské 
služby pro naše občany. Snaha, aby asistenč-
ní služby našich pečovatelek opět získaly 
větší přitažlivost u své cílové skupiny, musí 
být pro příští měsíce důležitou prioritou. 
Ještě než se s vámi rozloučím, chtěl bych 
vyjádřit uspokojení nad organizací Dnů ev-
ropského dědictví. Tento každoroční festival 
památek by nám měl připomínat, v jak uni-
kátním sídle společně žijeme. Které město 
velikosti Jevíčka se může pochlubit takovým 
množstvím nemovitých a sakrálních pamá-
tek? Navíc jsem přesvědčen, že naše památ-
ky, i díky snaze našich předchůdců, nestráda-
jí. Proto jsem moc rád, že jsme ve spolupráci 
s kulturní komisí obohatili letošní scénář této 
oslavy památek a všem spoluorganizátorům 
a účinkujícím za to děkuji. 
Mějte krásný zbytek podzimu a dobře se při-
pravte na zimu. 

Miroslav Šafář
Informace z kraje – příjezdová 
komunikace k pavilonům OLÚ 

se bude opravovat
Rada Pardubického kraje v minulých dnech 
rozhodla o opravě zdevastované silnice v are-
álu Odborného léčebného ústavu Jevíčko. „Tato 
silnice je téměř sto let stará, s různými vyspráv-
kami a překopy, bez funkčního systému od-
vodnění. Při velkém dešti tak zaplavuje suterén 
léčebných pavilonů,“ vysvětlil první náměstek 
hejtmana Roman Línek důvod, proč je nutné 
silnici opravit.
„Chceme obnovit tuto komunikaci v kontextu 
historického vzhledu areálu, provést odvodně-
ní, a také zlepšit možnosti dopravní obslužnosti 
pro sanitní vozidla a zásobování. Proto zamýš-
líme ještě vytvoření rovných ploch pro naklád-
ku a vykládku pacientů s využitím kolečkových 
vozíků,“ dodal náměstek. Náklady se odhadují 
na 6,4 milionu korun a termín dokončení zatím 
není znám.

Zdroj: Svitavský deník

Blahopřejeme vedení OLÚ Jevíčko k úspěšnému 
jednání ve věci realizace této potřebné opravy 
se zřizovatelem - Pardubickým krajem.

Vedení města 

Foto: Miroslav Šárka

Za Jiřím Jenišem a Jaromírem 
Votroubkem

V minulých týdnech opustily řady jevíčských 
občanů dvě významné osobnosti, pánové Jiří 
Jeniš a Jaromír Votroubek.
Lidé mohou zůstávat v našich vzpomínkách 
různou formou, někoho připomínají slova, ně-
koho činy. Pan Jiří Jeniš utkvěl v paměti mnoha 
jevíčských generací jako dobrosrdečný Mikuláš, 
který rozdával radost při vystoupeních pro děti. 
Bylo by ale jistě nespravedlivé zúžit jeho přínos 
pro město jen na tuto roli.
Stejně neúnavně a spolehlivě působil dlouhá 
léta i v dalších rolích a funkcích ve veřejném 
životě, v letech 1994-1998 byl i místostarostou 
Jevíčka. Při jednání s ním každého upoutal jeho 
lidský přístup a pochopení pro osudy druhých. 
Vždy kolem sebe šířil dobrou náladu. Svým dí-
lem přispěl k řadě rozhodnutí užitečných pro 
zdárný rozvoj města.
Také pan Jaromír Votroubek zcela určitě zůstane 
v paměti z více důvodů. Jako neúnavný propa-
gátor skautství dokázal k této vznešené myš-
lence přivést velké množství následovníků. Ne-
jeden občan má doma páně Votroubkův kaktus, 
bytostný vztah k přírodě bude jistě ještě dlou-
ho připomínat vysoko se pnoucí psí víno, které 
před lety pan Votroubek vysadil u zdi sběrného 
dvora, čímž zkrášlil tuto nevzhlednou lokalitu.
A tak bychom mohli jistě dál a dál shledávat 
zásluhy obou pánů o věci jevíčské. Zaslouží si 
zůstat v našich vzpomínkách i paměti města. 
Čest jejich památce.  
 

Redakce a vedení města
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Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí.

1. Jak se Vám v Jevíčku žije?
1. velmi dobře  4. spíše špatně
2. spíše dobře  5. velmi špatně
3. ani dobře ani špatně
Pokud špatně, z jakého důvodu? …………………………………………………………………………

2. Ve městě
1. žiji od narození
2. přistěhoval(a) jsem se v dětství s rodiči
3. přistěhoval(a) jsem se v dospělosti

3. Co se Vám v Jevíčku nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život 5. kulturní a společenský život
2. dobré mezilidské vztahy 6. sportovní vyžití
3. příznivé životní prostředí 7. vzhled města
4. blízkost přírody 8. jiné:……………………………………

4. Co se Vám v Jevíčku nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. nezájem lidí o město 5. nedostatečné sportovní vyžití   9. nedostatečná bytová výstavba
2. nedostatek pracovních příležitostí 6. špatná dostupnost lékaře  10. jiné: ………………………………………
3. špatné podmínky pro podnikání 7. stav komunikací a chodníků ve městě
4. nedostatečný kulturní a spol. život 8. nevyhovující veřejná doprava  

5. Jaké služby Vám v našem městě nejvíce chybí? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………

6. Pokuste se zhodnotit naše město z hlediska níže uvedených podmínek.
    (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti)

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné

Bydlení 1 2 3 4 5

Školství 1 2 3 4 5

Zdravotnictví 1 2 3 4 5

Kultura a spol. život 1 2 3 4 5

Sportovní vyžití 1 2 3 4 5

Životní prostředí 1 2 3 4 5

Péče o veřejná prostranství a zeleň 1 2 3 4 5

Podmínky pro podnikání 1 2 3 4 5

Rozvoj města 1 2 3 4 5

Bezpečnost ve městě 1 2 3 4 5

Doprava 1 2 3 4 5

Informovanost občanů 1 2 3 4 5

      DOTAZNÍK
Milí spoluobčané,
pro město Jevíčko je v současné době zpracováván strategický plán rozvoje na období 2016 – 2022. Strategický plán rozvoje města je dů-
ležitým nástrojem pro dlouhodobé plánování rozvoje území a současně nutným podkladem při získávání dotací na uskutečnění vybraných 
rozvojových záměrů. Považujeme proto za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaké by naše město mělo být.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako 
podklad pro zpracování strategického plánu rozvoje města a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.
Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdávejte do pátku 16. 10. 2015 do připravených schránek na tato místa: Informační centrum, měst-
ská knihovna a Lékárna U Bílého anděla. On-line dotazník můžete také vyplnit na webových stránkách města. 
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Pozn. Dotazník připravila ve spolupráci s městem Ing. Lenka Porketová.          Dušan Pávek, dipl. um., starosta města

      DOTAZNÍK

Jevíčko, srpen 2015
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7. Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách města?
1. pravidelně (min. 1x týdně) 3. vůbec
2. občas (cca 1 za měsíc) 4. nemám internet

8. Myslíte si, že vedení města se dostatečně věnuje rozvoji města a péči o obyvatele?
1. rozhodně ano  4. rozhodně ne
2. spíše ano  5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ne, co by se mělo změnit? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků města.

     Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 5 možností)

1. zlepšení podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti
2. podporu bytové výstavby (byty a bytové domy)
3. podporu výstavby rodinných domů 
4. rekonstrukci místních komunikací a chodníků
5. vybudování cyklostezek 
6. rozšíření zdravotních služeb
7. podporu sociálních služeb, seniorského klubu
8. podporu školských zařízení
9. podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, mateřského centra
10. podporu kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě

10. Jste?
      1. muž 2. žena

11. Jaký je Váš věk?
      1.   do 15 let 4.   31 – 40 let

      2.   15 – 20 let 5.   41 – 59 let 

3.   21 – 30 let 6.   60 a více let

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
1. základní 4. vyšší odborné
2. střední odborné bez maturity (výuční list) 5. vysokoškolské
3. střední odborné s maturitou  

13. V jakém odvětví pracujete?
1. zemědělství, lesnictví  7. služby
2. státní správa 8. zdravotnictví
3. policie, armáda, hasiči 9. školství, věda, výzkum
4. stavebnictví  10. jiné: ……………………………………….
5. průmysl 11. nepracuji
6. obchod 12. studuji 

14. Kde pracujete (studujete)?
1. v Jevíčku
2. mimo Jevíčko − v ……………………………………………………………….
3. nepracuji ani nestuduji

15. Pokud Vás napadá ještě nějaké další téma, které Vás v našem městě trápí, prosím, napište jej zde.

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………….…………………….……………………….…………………….…

…………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….....……………

11. rozvoj cestovního ruchu
12. opravu památek ve městě
13. péči o veřejnou zeleň a čistotu města
14. zlepšení kvality životního prostředí ve městě a jeho okolí
14. nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
16. zlepšení dopravní obslužnosti
17. zřízení městské policie
18. ochranu před povodněmi a dalšími výjimečnými situacemi
19. opravy technické infrastruktury (kanalizace, vodovod)

20. jiné ………………………………………………………………………………………….…..

Foto: Miroslav Šárka

%
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Informace z TIC
Turistické informační centrum upozorňuje všechny organizace i sou-
kromé osoby, aby při zařizování jakékoli kulturní nebo sportovní akce 
začali oznámením přímo v TIC. TIC má na starosti pronájem synago-
gy, má také přehled o akcích konaných v kině Astra, Panském dvoře  
i o akcích pořádaných městem.  Společně předejdeme kolizním situacím.
Vaší akci pomůžeme s propagací zveřejněním na webu města, ve zpravo-
daji,  vyvěšením na nástěnkách TIC a MěÚ. Zalaminované plakáty můžeme 
vyvěsit na „áčkách“ města. Tato služba je zdarma. Platíte pouze za tisk pla-
kátů a jejich laminaci. Další možností je hlášení v městském rozhlasu.
Žádáte-li o zproštění nájemného za využití městských prostor, posílejte 
prosím žádost do Rady města s dostatečným předstihem, aby vše stihlo 
legislativně proběhnout.
Všem, kteří obohacují kulturní život v našem městě, přejeme hodně úspěš-
ných akcí, plně obsazené sály nebo hřiště a hlavně hodně elánu!

Kontakty: 
TIC Jevíčko tel.. 461 542 812, 736 752 611, 
infojevicko@seznam.cz
Správce kina ASTRA Petr Hublík tel.: 608 255 358
Správce Zámečku Kamila Pávková tel.: 727 948 444

Porušování vyhlášky k ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností

Vážení občané a pořadatelé  tanečních zábav a venkovních hudebních pro-
dukcí, v souvislosti s opakovanými stížnostmi občanů na hluk, který byl v let-
ních měsících způsoben venkovními hudebními produkcemi a zábavami, 
zejména v areálu Pivovarského parku v Jevíčku si Vás dovolujeme upozornit 
na existenci a platnost  „Obecně závazné vyhlášky města Jevíčko č. 5/2012,  
k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“, kde jsou striktně vyme-
zeny mimo jiné  podmínky, povolující tyto venkovní akce, cituji:

Čl. 4 
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních 
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 

(1) Pořádat na veřejných prostranstvích na území města (tj. v k. ú. Jevíčko město, 
Jevíčko-předměstí, Zadní Arnoštov) uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné 
vyhlášky veřejné hudební produkce nebo jiné veřejnosti přístupné sportovní a 
kulturní podniky lze celoročně ve dnech neděle až čtvrtek nejdříve od 08:00 
hod. nejdéle do 22:00 hod., v pátek a v sobotu od 08:00 hod. nejdéle do 
24:00 hod. Veřejné hudební produkce pořádané v interiérech lze konat ve 
všech dnech nejdříve od 08:00 hod. nejdéle do 02:00 hod. ranních násle-
dujícího dne. 

(2) Výjimku z časového omezení uvedeného v odst. 1) může udělit rada 
města. O udělení výjimky žádá pořadatel akce uvedené v odst. 1) radu 
města prostřednictvím městského úřadu.

Nedílnou povinností každého pořadatele je předchozí nahlášení jakékoliv ve-
řejné produkce na matrice MěÚ Jevíčko. Porušením povinností plynoucích z 
této vyhlášky se pořadatelé vystavují riziku, že jejich konání bude klasifikováno 
jako přestupek, který bude projednán přestupkovou komisí města, která ná-
sledně uděluje nemalé pokuty a sankce. 
Jsme velice rádi, že  Jevíčko je aktivním městem, plným kultury všech generací, 
ale je také nutné respektovat stanovená pravidla obecně závazných vyhlášek 
a předpisů. 
Veškeré vyhlášky a předpisy Města Jevíčka můžete nalézt na webových strán-
kách města: www.jevicko.cz  v sekci „Vyhlášky a nařízení“.
Děkujeme za pochopení a respektování obecně platných předpisů.
   Dušan Pávek, dipl.um starosta Města Jevíčka

Poděkování návštěvníkům výstavy
Výstavu na sýpce, věnovanou J. Kainarovi a cechům v Jevíčku, navští-
vilo množství příznivců umění a kultury, kteří štědře přispěli formou 
dobrovolného vstupného. Vybralo se 1475,- Kč! Někteří si mezi vysta-
venými pracemi vybrali výtvory, které si zakoupili a formou daru tak  
zvýšili výnos z naší sbírky na celkově 6631,- Kč,-. Tato částka bude použita 
na realizaci tvůrčí dílny pro všechny děti se zájmem o výtvarné techniky.
Datum a program dílny bude uveřejněn v Jevíčském zpravodaji. Děkujeme 
všem našim příznivcům!

Spolek přátel a Ze Zámečku do světa

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, informuje o konání 11. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Jevíčka, svolaného starostou města Dušanem 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. 10. 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 zastupitelstva
5)  Připomínky občanů
6)  Koncepce Pečovatelské služby Jevíčko na rok 2016
7)  Výběr dodavatele tepla pro vybrané budovy v majetku  

města 
8)  Výběr projektanta pro pořízení změny č. 1 územního plánu 

Jevíčko
9)  Prodej stavebních pozemků v lokalitě Vrchlického II
10)   Prodej části pozemků p. č. 107 a p. č. 2460 v k. ú. Zadní  

Arnoštov
11)   Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku  

pozemků v k. ú. Kunštát na Moravě
12)   Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2015
13)   Program regenerace památek na období 2016–2020
14)   Investiční priority na rok 2016
15)   Zpráva sboru pro občanské záležitosti
16)   Korespondence, různé
17)   Diskuse
18)   Usnesení
V Jevíčku dne 16. 09. 2015

Dušan Pávek, dipl. um. v. r. 
starosta města Jevíčka

MUDr. Jana Nádeníčková 
NEORDINUJE 9. 10. 2015 z důvodu odborné konference.

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 29. 10. – 2. 11. 2015.

Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci – 2. 10. 2015.

MUDr. Ivana Křížová
DOVOLENÁ 21. 9. – 2. 10. 2015.

Akutní případy ošetří MUDr. Trčková a MUDr. Šedrlová ve 
svých ordinačních hodinách. Dále neordinuje každý 

2. pátek v měsíci  – 9. 10. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
NEORDINUJE 20. 10. 2015.

Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 16. 10. 2015.

MUDr. Alena Blahová – interna 
NEORDINUJE  5. – 9. 10. 2015.

Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci 
– 16. 10. 2015.

 Zpracovala: Minaříková Petra

! !
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9/1 Zastupitelstvo určuje:
a)   zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Pavlu Ko-
nečnou a Mgr. Janu Junkovou,

9/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)   návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan 

Finsterle, Mgr. Jiří Janeček, Ing. Jaro-
slav Zezula,

b)   program zasedání,
c)   výsledek výběrového řízení na akci 

„Oprava střechy a výměna světlíku bu-
dovy MěÚ č. p. 1 v Jevíčku“ (varianta 
pálená taška), kdy nejvýhodnější na-
bídku podala společnost MATOUŠEK 
CZ, a. s., Čechyňská 419/14a, 602 00 
Brno za nabídkovou cenu 1.338.100 Kč 
vč. DPH,

d)   výsledek výběrového řízení na zajiš-
tění kompletních činností pro získání 
dotace z IROP v prioritní ose 2.5 - Sní-
žení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení firmou EGRANT, s. r. o., Vever-
kova 1343/1, Hradec Králové na objekt 
Křivánkova 98, Jevíčko za cenu 217.500 
Kč bez DPH (263.175 Kč vč. DPH),

e)   cenovou nabídku a smlouvu o zpraco-
vání a administraci projektu mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou EGRANT, s. r. o., 
Veverkova 1343/1, Hradec Králové na 
zajištění kompletních činností pro zís-
kání dotace z IROP v prioritní ose 2.5 
- Snížení energetické náročnosti v sek-
toru bydlení na objekt Křivánkova 98, 
Jevíčko a pověřuje starostu případně 
místostarostu podpisem smlouvy,

f)   jednotkovou prodejní cenu pozemků 
p. č. 518/27, p. č. 518/28, p. č. 518/29, 
p. č. 518/30, p. č. 518/61 a nově zamě-
řeného pozemku p. č. 518/67, všechny 
v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 83,16 
Kč/m2 z důvodu aktuální povahy po-
zemku (vedení vodovodu) + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 1.000 Kč,

g)   méněpráce prováděné v rámci akce 
„Rekonstrukce ulice Nerudova“ firmou 
M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice v celkové částce 434.785 Kč 
bez DPH (526.090 Kč vč. DPH) dle zpra-
covaných rozpočtů odsouhlasených 
zhotovitelem i investorem, 

h)   opravu chodníku od křižovatky ul.  
P. Bezruče ke křižovatce K. Čapka fir-
mou M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 
03 Pardubice ve stejném provedení 
jako chodník v nynější opravené části 
ulice a dále doplnění povrchu komu-
nikace zhutněným asfaltovým recyklá-

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 17. srpna 2015
tem za celkovou částku 244.561 Kč bez 
DPH (295.919 Kč vč. DPH),

i)   opravu komunikace ul. P. Bezruče as-
faltovým betonem firmou M-SILNICE, 
a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice za 
celkovou částku 224.507 Kč bez DPH 
(271.653,47 Kč vč. DPH), 

j)   výsledek výběrového řízení na akci 
„Administrace pro projekt snížení 
energetické náročnosti objektu Ma-
teřské školy Jevíčko“, ve kterém nejvý-
hodnější nabídku podal Mgr. Jaroslav 
Špajs, U hřiště 1280, 562 01 Ústí nad 
Orlicí za nabídkovou cenu 74.830 Kč 
(není plátce DPH),

k)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a Mgr. Jaroslavem Špajsem,  
U hřiště 1280, 562 01 Ústí nad Orlicí  
k realizaci akce „Administrace pro 
projekt snížení energetické náročnos-
ti objektu Mateřské školy Jevíčko“ za 
nabídkovou cenu 74.830 Kč (není plát-
ce DPH) a pověřuje starostu případně 
místostarostu podpisem smlouvy,

l)   úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 11 
na rok 2015,

m)   výsledek výběrového řízení a kup-
ní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a firmou I-TEC Czech, s. r. o., Ostrava-
-Vítkovice na dodávku vozidla a 4 ks 
kontejnerů pro svoz bioodpadu v pro-
jektu „Zkvalitnění nakládání s odpady 
ve městě Jevíčko“ za částku 1.134.000 
Kč bez DPH (1.372.140 Kč vč. DPH),

n)   prodejní cenu pozemku p. č. st. 139/2 
(330 m2) v k. ú. Zadní Arnoštov ve výši 
75 Kč/m2 z důvodu aktuální povahy 
pozemku (existence ekologické zátěže) 
+ úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč,

9/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)   zprávu komise stavební za I. pololetí 

roku 2015,
b)   rozbor hospodaření města Jevíčko za 

období I. - VI. 2015 s uvedením částek 
na bankovních účtech města,

c)   zprávu finančního výboru za I. pololetí 
roku 2015,

d)   zprávu komise bytové a sociální za  
I. pololetí 2015,

e)   úpravy rozpočtu Města Jevíčko č. 9 a č. 
10 na rok 2015 schválené Radou města 
Jevíčko dne 13. 7. 2015 a 10. 8. 2015,

f)   prohlášení společnosti MATOUŠEK CZ, 
a. s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno  
k cenové nabídce na akci „Oprava stře-
chy a výměna světlíku budovy MěÚ č. 
p. 1 v Jevíčku“,

g)   reakci Ing. Ondřeje Blabolila na výši 
ceny za prodej pozemku p. č. st. 139/2 
v k. ú. Zadní Arnoštov,

h)   nesouhlasné stanovisko předsedy Re-
gionu MTJ JUDr. Miloše Izáka ve věci 
omezení plné osádky ZZS Pk v Morav-
ské Třebové spočívající v neobsazení 
sestavy lékařem adresované hejtma-
novi Pardubického kraje,

i)   odpověď hejtmana Pk JUDr. Martina 
Netolického, Ph.D. na nesouhlasné sta-
novisko předsedy Regionu MTJ,

j)   nabídku pana Jaroslava Hampla na 
koupi pozemku p. č. 183/1 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

k)   informaci o nabídce HZS Jevíčko, a. s. 
na dodávku tepla z BPS pro veřejné 
budovy v majetku města s návrhem 
smlouvy o budoucích dodávkách tepla 
k připomínkám,

l)   návrh grantového systému pro rok 
2016 – zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu Města Jevíčko zpracované 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů,

m)   nabídku OCHMT na zajištění pečova-
telské služby v Jevíčku dle předlože-
ného záměru s provozním příspěvkem 
města 500.000 Kč na rok 2016,

9/4 Zastupitelstvo ruší:
a)   bod usnesení 8/2 písm. e) ze dne 15. 

června 2015 – zastupitelstvo schvaluje 
prodej pozemku p. č. st. 139/2 (330 m2) 
– zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov Ing. 
Ondřeji Blabolilovi, Okružní III 211, 569 
43 Jevíčko za cenu 150 Kč/m2 z důvo-
du aktuální povahy pozemku, celkem 
49.500 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Ing. Ondřejem Blaboli-
lem na prodej pozemku p. č. st. 139/2  
v k. ú. Zadní Arnoštov,

9/5 Zastupitelstvo pověřuje:
a)   radu města ve spolupráci s komisí by-

tovou a sociální zpracováním návrhu 
optimalizace Pečovatelské služby v Je-
víčku pro rok 2016 a předložením na 
říjnovém zasedání ZM,

b)   kontrolní výbor prověřením žádosti 
Ing. Vlastimila Daňka týkající se nájem-
ních smluv uzavřených mezi Městem 
Jevíčko a panem Petrem Šejnohou.

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

Usnesení z 18. schůze Rady města Jevíčka konané dne 31. srpna 2015
1/18  Rada pověřuje IT zajištěním technic-

kého řešení a zajištění CN min. dvou 
firem na zpevnění břehu Žlíbeckého 
potoka v úseku Zadní ulice,

2/18  Rada pověřuje vedoucího org. odboru 
zajištěním znaleckého posudku k oce-
nění pozemku p. č. 3059/3 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

3/18  Rada schvaluje přihlášení osob k trva-
lému pobytu na adrese Třebovská 421 
v Jevíčku dle zápisu,

4/18  Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru projednáním žádosti o od-

dělení GP a následné koupě pozemku, 
který je součástí pozemku p. č. 2460 – 
ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov s 
žadatelkou dle zápisu,

5/18  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

6/18  Rada schvaluje zpracovanou situaci 
technické infrastruktury v lokalitě ul. 
Vrchlického pro 16 RD společností Be-
taProjekt - projekční kancelář, Dobrov-
ského 646/9, 170 00 Praha- Holešovi-
ce,

7/18  Rada schvaluje podání žádosti o po-
skytnutí účelové dotace z Programu 
regenerace MPZ a MPR na rok 2015 – 
2016 z mimořádných zdrojů,

8/18  Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí 
podpory ze SFŽP č. 15241764 na dota-
ci ve výši 43.222 Kč a schvaluje přijetí 
dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace č. j. 115D242003813/2 ze SR  
a EU na akci: „Zkvalitnění nakládání  
s odpady ve městě Jevíčko“ v celkové 
výši 1.224.634,95 Kč,
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Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.
Wolkerova alej 92/18, 568 02  SVITAVY

tel.: 461 535 324, e-mail: salvia@salvia.cz, www.salvia.cz 
       

oznamuje změnu termínu na detašovaném 
pracovišti

v budově Městského úřadu v Jevíčku, 
Palackého nám. 1, 569 43  JEVÍČKO

v měsíci říjnu 2015 z 29. října 2015 na 1. října 2015.
Provoz od 9:20 hodin do 10:40 hodin. 

Nalezený pes
Město Jevíčko nabízí do dobrých rukou pejska, který 
byl nalezen 8. 9. 2015. Jedná se o psa, pravděpodobně 
křížence čivavy. Pejsek je vychovaný, poslušný a mazli-
vý. Prošel vstupním lékařským vyšetřením, více infor-
mací u MVDr. Kouřilové. Odhadovaný věk pejska cca  
2 roky. 
Pokud máte kladný vztah ke zvířatům a hledáte spo-
lečníka na procházky a dlouhé zimní večery, čeká 
tento nalezenec třeba právě na vás.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

         OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od středy 7. 10. 2015 začínají v MŠ opět „Hrátky“.
Budou probíhat vždy ve středu v době od 14.30 do 16.00 hod. a jsou 
určeny pro rodiče s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují. Slouží k tomu, 
aby děti poznaly prostředí MŠ a tím se usnadnil jejich pozdější nástup 
do školky.
Nezapomeňte si přinést přezůvky.
                                                   Těšíme se na Vás!

MŠ Jevíčko ve spolupráci se ZŠ Jevíčko  ve školním roce 
2015/2016 otevírá

„SKUPINKY“
Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku

CO VÁS ČEKÁ ? Čeká na Vás  10 lekcí plné příběhů, zajímavých 
činností, povídání, poslouchání, kreslení i hraní…
Tento program byl vymyšlen a realizován pracovníky PPP Brno.
PRO KOHO JSOU URČENY? Pro všechny děti, které čeká vstup 
do 1. třídy. S dítětem je přítomen vždy jeden z rodičů.
KDY A KDE BUDOU LEKCE PROBÍHAT? Každé pondělí v lichém 
týdnu od 15 do 16 hodin. Začínáme 5. října 2015. Prvních pět 
setkání proběhne v MŠ, potom už půjdeme do „velké“ školy.
KDO KURZY POVEDE? Mgr. Alena Faltýnková a Mgr. Radka Je-
línková (lektor s oprávněním vést kurzy ESS)

KDE ZÍSKÁM VÍCE INFORMACÍ? U lektorů, dotazy můžete také 
psát na mail: jelinkova@zsjevicko.cz. V případě zájmu je nutné se 
předem nahlásit u kmenových učitelek v MŠ.

      Těšíme se na Vás

9/18  Rada schvaluje přijetí dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce 
v souladu s ust. § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 63 - § 65 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 83.000 Kč,

10/18  Rada schvaluje přidělení mimořádných odměn členům JSDH Je-
víčko dle zápisu,

11/18  Rada schvaluje finanční částku do výše max. 38.000 Kč vč. DPH 
na provedení výměny vstupních dveří do zadních garáží v Domě 
hasičů, oken – ventilaček ve věži Domu hasičů a umístění stříšek 
nad dveře v Domě hasičů,

12/18 Rada schvaluje finanční částku do výše max. 17.000 Kč vč. DPH 
na zajištění údržby a opravy Tatry T 148 CAS 32,

13/18 Rada schvaluje vyslání dvou členů JSDH Jevíčko na kurz obslu-
hovatelů motorových pil do Ústřední hasičské školy v Jánských 
koupelích v termínu 5. – 11. 10. 2015 za částku pro oba členy za 
11.616 Kč vč. DPH, 

14/18  Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Hasičským zá-
chranným sborem Pardubického kraje o bezúplatném převo-
du hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS, které bude 
užíváno výhradně pro JSDH Jevíčko v souladu se zákonem č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

15/18 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120.000 
Kč na výdaje JSDH Jevíčko z rozpočtu Pk,

16/18 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.295 
Kč na výdaje JSDH Jevíčko – doplatek listopad až prosinec 2014 
z rozpočtu Pk,

17/18  Rada schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností VOS zemědělců, a. s., IČ: 25309039, Dlouhá 599, Velké 
Opatovice a pachtovné ve výši 6.728,77 Kč/rok,

18/18 Rada schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Jevíčko a fir-
mou Pavel Skácel, IČ: 45561613, Okružní III 210, Jevíčko a pach-
tovné ve výši 78.456,76 Kč/rok,

19/18 Rada pověřuje investičního technika prověřením skutečného 
stavu sítí v domech č. p. 98 a č. p. 547 na ul. Křivánkova v Jevíčku,

20/18  Rada schvaluje zakoupení 16 ks infrazářičů do bytů na DPS Svi-
tavská 838 v Jevíčku za částku 6.400 Kč s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka,

21/18  Rada schvaluje obeslání firem dle zápisu na akce „Oprava a ná-
těr čelní stěny fasády Kobližná 125, Jevíčko“ a „Oprava a ná-
těr fasády – štít, Kobližná 125, Jevíčko“ a komisi pro otevírání a 
hodnocení nabídek dle zápisu,

22/18  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním návrhu technického ře-
šení a finanční náročnosti akce „Zateplení verandy ve 2. NP Ko-
bližná 125, Jevíčko“,

23/18  Rada schvaluje záměr podání žádosti o grant Pardubického kra-
je na vybudování stezky s Krchomilkou,

24/18  Rada schvaluje převedení majetku SK PINEC Jevíčko do majetku 
ZŠ Jevíčko.

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

KOSTELÍČEK
dne 1. 10. 2015 od 8:00 do 15:00 

PŘEHRADA
dne 2. 10. 2015 od 8:00 do 15:00

ulice: Pionýrská - 1 strana (č.p. 570-574), Slunečná - 1 strana 
(č.p. 576-591) a č.p. 575, K. Čapka č.p. 600-605, 567, Svitavs- 
ká - 1 strana (č.p. 562-517) a č.p. 556, 466, 474, 778, 472, 473, 

471, 541, Nappova, Nerudova (kromě internátu) i č.p. 539, 
569, 549, 565, K. H. Borovského (kromě MŠ), Smolenská, A. K. 

Vitáka č.p. 596-599 a č.p. 585, 595, 594, 593, 592

dne 7. 10. 2015 od 8:00 do 19:00

Oznámení o přerušení dodávky 
elektřiny - JEVÍČKO
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disko Vysoké Pole u Dětřichova. Po hodince strávené v autobuse nás 
čekalo milé překvapení. Dorazili jsme do cíle a k tomu vysvitlo sluníč-

ko! Nejprve jsme se ubytovali  
a pak s napětím očekávali první 
vyučující. 
Na každý den nám naši noví 
učitelé připravili výchovně-
-vzdělávací bloky, ve kterých 
představili svůj předmět. Bě-
hem kurzu jsme řešili matema-
tické hádanky, hráli scrabble, 
povídali si o včelách, vyrobili 
jsme si placky se svými jmény, 
ozdobili si lžičky Fimo hmotou 
nebo plnili úkoly z angličtiny.
Při orientačním závodu jsme 
zastříleli ze vzduchovky, po-
znávali rostliny a živočichy. 
Všichni jsme se šťastně vrátili 
do cíle, i když někteří po delší 
době. Spolužáci z lycea vyrazili 
na celodenní putování. Nechy-
běl ani táborák a opékání buř-
tů, při kterém jsme i zazpívali.
V pátek jsme uklidili na chat-
kách, odevzdali klíče, naskákali 
do autobusů a hurá domů. Uta-
haní, ale spokojení. Adaptovali 
jsme se.

Vít Václavek, 1 B

                               Letní škola již podesáté
Na začátku prázdnin se v prostorách Gymnázia Jevíčko a Domova 
mládeže konala již tradiční Letní škola chemie, biologie, fyziky a ma-
tematiky. Více než 50 nadaných středoškoláků z celé České republi-
ky obětovalo týden z prázdnin a pod vedením pedagogů z Jevíčka  
a z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozšiřova-
li (mnohdy netradičně) své znalosti. Studenti se naučili pájet, dozvěděli 
se něco nového ze života včel, vyzkoušeli pitvu drobných živočichů, 
chemicky analyzovali potraviny, zkoumali technicky významné křivky  
a za pomocí mikroskopů zavítali do tajemného mikrosvěta rostlin. Od-
borný program doplnila celá řada her a soutěží v Jevíčku a okolí. 
Jako hlavnímu organizátorovi celé akce mi dovolte poděkovat kole-

gům i vedení Gym-
názia Jevíčko, pra-
covnicím Domova 
mládeže i školní 
kuchyně, bez jejichž 
skvělé a profesio-
nální práce by celá 
akce nemohla pro-
běhnout.

Lukáš Műller

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Netradiční začátek školního roku
1. září jsme my, žáci prvních ročníků gymnázia a lycea, zahájili nový 
školní rok. Druhého dne jsme neusedli do školních lavic, ale vyrazili 
jsme na adaptační kurz! 
Celé to začalo středečního rána. Pršelo. Počasí, že by psa nevyhnal. 
Plni očekávání jsme nasedli do autobusů. Cíl cesty - rekreační stře-

                Péče o památky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

„Spolu ruku v ruce“ 
Jako každý školní rok začal pro šesťáky Základní školy Jevíčko třídenním zážitkovým seminářem „Spolu ruku v ruce“. Po přivítání s novými třídní-
mi učiteli se hned 1. září vydali na pěší túru na penzion Eden. Za krásného počasí prožily děti dny plné zajímavých aktivit, her a soutěží, při kte-
rých upevňovaly kolektiv a seznamovaly se s budoucími vyučujícími. V nejrůznějších 
činnostech zaměřených na spolupráci, prevenci rizikového chování či kreativitu žáci 
prokázali odhodlání dodržovat pravidla, pomáhat si a tolerovat se. 
Během celé akce byly pořizovány záznamy (fotografie a videa), které byly prezento-
vány rodičům na třídních schůzkách. Program vytvářel tradičně metodik prevence, 
speciální pedagog a třídní učitelé. V závěru akce žáci psali „Poselství budoucím šesťá-
kům“, které ukázalo, že se dětem program líbil.      
Celá akce byla financována z prostředků základní školy a SRPS. Na akci také přispívají 
rodiče. Fotografie ke zhlédnutí na www.zsjevicko.cz. 

Jana Hřebecká a Jana Richtrová

Již tradiční Dny evropského dědictví jsou vhodnou 
příležitostí k ohlédnutí, jak v uplynulém roce po-
kročila péče o památky v Jevíčku. I letošní inventura 
byla radostná. Novou fasádu dostala bývalá barokní 

sýpka na ulici Karla Havlíčka Borovského, po střeše tak 
pokračuje její celková regenerace, město Jevíčko v této budově získalo 
zajímavé prostory pro kulturní akce.
Hlavním přínosem Dnů však není památky jen otevřít, ale zaplnit je  
i vhodným programem. Také to se letos podařilo nadmíru zdařile. Na 
sýpce vystoupila Jitka Šuranská s Jiřím Plockem a nejen lidovými pís-
němi si získali srdce posluchačů. Neméně úspěšný byl i kytarista Karel 
Fleischlinger s pěvkyní Monikou Dopitovou, kteří interpretovali sklad-
by renesanční a barokní o týden později v synagoze.
Zdatně jim sekundovali i domácí, ať už šlo o hudebně dramatické 
představení Setkání s Kainarem, které navazovalo na výtvarnou výsta-

vu na sýpce, či ukázky řemesel v Panském dvoře, které oživily výstavu 
o historii jevíčských cechů. 
Zavítat šlo také na věž, do muzea, zájem vzbudila i rumpálová studna 
na Maříně. V synagoze se zájemci mohli přesvědčit, kolik toho již bylo 
v Jevíčku za poslední roky opraveno.
Návštěvníci z jiných míst naší země jsou zpravidla překvapeni, kolik 
máme v Jevíčku zajímavých památek a oceňují, jak se o ně pečuje. 
Toto zjištění vynikne zvláště při srovnání, pokud se někdo vypraví do 
Jevíčka po několika letech.  Vedle velkých oprav jako je výše zmíněná 
sýpka, synagoga nebo klášter, se nezapomíná ani na památky menší, 
například kašna či barokní sochy. I ony totiž dotváří kolorit města, kte-
ré o památky pečuje.
A když už jsme u soch, jedné z nich můžeme pogratulovat. Až půjdete 
přes Komenského náměstí, prohlédněte si sochu sv. Mikuláše Tolentin-
ského, stojí tam už 300 let.

Robert Jordán
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Oddíl basketbalu zve zájemce
1. září zahájil svoji činnost oddíl basketbalu v Jevíčku. Trénujeme  
v halách ZŠ Jevíčko v pondělí, středu a čtvrtek dle tréninkových sku-
pin. Jsme rádi, že se nám přihlásilo více než 60 dětí a budeme se snažit, 
abychom si společně užívali tuto nádhernou míčovou hru. Doufáme, 
že se zrodí další jevíčský sportovní klub, který bude úspěšně reprezen-
tovat naše půvabné město. Chtěl bych tímto poděkovat vedení města  
a řediteli ZŠ za podporu při zahájení činnosti klubu a trenérům za 
ochotu věnovat se mladým sportovcům.

Případní zájemci se mohou hlásit e-mailem na
 vymetalr@gmail.com nebo telefonicky na 724 333 938.

Za Basket Jevíčko Radek Vymětal

Dětský bazar - hodnocení
Ve dnech 14. – 16.9.2015 se v prostorách Synagogy v Jevíčku konal Ba-
zar dětského oblečení a potřeb. Akce se setkala s pozitivním ohlasem 
jak ze strany prodávajících, tak ze strany kupujících.  Maminkám se 
prodalo zboží za přibližně 36 tis. Kč. Chceme poděkovat městu Jevíčku 
za poskytnutí prostor a maminkám, které se podílely na organizaci 
této akce. Budeme se těšit zase na jaře.

kolektiv maminek z Paloučku

Cenný úspěch jevíčského závodníka Marka Káni
Co je to Spartan Race? Je to nejkomplexnější závod na světě. Tento 
závod otestuje vaši sílu, vytrvalost a odhodlání se nevzdát. Plazit se  
v bahně pod ostnatým drátem, běh do kopce s pytlem písku na zádech, 
šplh po zabláceném laně, brody vodou – to je jen zlomek toho, co vás 
během závodu může potkat.

Běhá se ve třech po-
dobách dle obtížnosti. 
Spartan Sprint, který je 
vhodný pro začátečníky. 
Spartan Super závod už 
pro pokročilé, s něja-
kým fyzickým fondem, 
má minimálně 13 km  
+ 21 překážek. Tohle už 
je skutečná zkouška oh-
něm. A konečně Spartan 
Beast, to je hotové pek-
lo, má délku více než 20 
kilometrů a minimálně 

26 překážek. Přesnou délku závodu a mapu trasy pořadatelé tají a zá-
vodníci jen tuší, dle typu závodu co je čeká a vše je zveřejněno, až jsou 
všichni v cíli. Start probíhá ve vlnách, 200-300 závodníků každých 15 
minut.
V neděli 6. 9. se konal v Tatranské Lomnici právě Spartan Beast, který 
byl současně Mistrovstvím Evropy Spartan Race. Do závodu ME, který 
startoval v 9:00, byl přihlášen i Marek Káňa z Jevíčka. Byl to pro něho 
letos již pátý závod seriálu Spartan Race. Letos chce, tak jako v loňském 
roce získat ocenění Trifecta a stát se členem Trifecta Tribe, podmínkou 
je během jednoho roku dokončit všechny tři typy závodu, tzn. Sprint, 
Super i Beast.
V závodě ve Vysokých Tatrách startovalo celkem 2621 závodníků z celé 
Evropy a již samotná lokalita tohoto závodu a navíc statut Mistrovství 
Evropy dávaly tušit ještě ostřejší parametry tratě, než je norma. Poča-
sí bylo velice proměnlivé a ve Vysokých Tatrách samozřejmě nevyzpy-
tatelné. Během závodu se vystřídala mlha, zima, slunce a teplo, déšť  
a i přeháňka s kroupami. Několik závodníků odvezla sanitka a 37 jich zá-
vod nedokončilo. Poslední účastníci dobíhali již za setmění. Délka tratě 
byla 31 kilometrů a celkem 36 překážek. Marek Káňa doběhl v rámci ME 
s časem 4:42:37 na 89. místě, z toho ve své kategorii na 6. místě.
Jak závod probíhal? Marek popisuje:
     „Byl to těžký závod, asi nejtěžší, na kterém jsem byl, ale zdatně mu 
konkuruje loňský Spartan Beast na Klínovci. Délku tratě pořadatelé jako 
vždy tají, ale proslýchalo se, že snad 24 km. Po této zprávě jsem si po-
myslel, to by nebylo tak strašný, bohužel to bylo“ trochu“ delší :). V kaž-
dém případě jsem si vzal s sebou několik energy gelů a tyčinek, to je pro 
dlouhé závody zásadní. Na startu bylo dost zima a já marně doufal, že 

se namočíme alespoň až v druhé polovině trasy, bohužel plán pořadatelů 
byl jiný. Téměř hned po startu nás prohnali vodou v nedalekém rybníku, 
kterou jsem měl po prsa, a byla pěkně ledová. První stoupání  po sjezdové 
dráze koloběžek nebylo tak hrozné, nenechal jsem se strhnout k zběsilé-
mu sprintu a nasadil svoje tempo, rozhodovat se bude až na posledních 
10 kilometrech, což se potvrdilo. To strašné ale přišlo záhy - vystoupat 
na Skalnaté pleso. Po tom co jsme si dali menší stoupání se dvěma pytli 
písku na zádech, se po krátkém běhu rozevřel les a já uviděl něco, čemu se 
nedá říkat kopec, trať vedla  pod lanovkou nahoru na Skalnaté pleso  - jen 
kamení a klády vedoucí kamsi do nebe a strmost taková, že se  sotva dalo 
pohybovat jen po nohách :). Po zdolání vrcholu po sjezdovce zpátky dolů, 
kde jsem podle Garminu zjistil, že skoro po hodině a půl mám za sebou 
jen necelých 7 km, ale naštěstí to dál šlo daleko rychleji.
     Samozřejmě nechyběly běhy v horských říčkách, jeden byl snad kilo-
metr dlouhý a ostatní standardní, ale i nové a neznámé překážky. Pořa-
datelé všechny trochu zaskočili, když pytle s pískem, které se vytahují na 
laně do asi 10 metrů vážily oproti standardních 40 kg tentokrát 70 kg. Prý, 
nedivte se, jste na Evropě :).
     Na posledních deseti kilometrech jsem předběhl snad 40 lidí, většina 
z nich již neběžela a jen šli do cíle, ještě že jsem nepřepálil začátek a ne-
nechal se strhnout :).  Po 4 hodinách a 42 minutách konečně cíl. Kde na 
mne čekala medaile, tentokrát zelená „beastovka“ a manželka se suchým 
prádlem a proteiňákem, které moc děkuji za podporu.
     Medaile z Mistrovství Evropy v Tatranské Lomnici, jež se mi houpala 
na krku, ve mě vyvolávala pocit, který nejde slovy popsat a na 100% ho 
vystihuje slogan Spartan Race ... „ You‘ll know at the finish line - Pochopíš 
až v cíli“. V říjnu mě čeká ještě závod Spartan Super v Koutech a Trifecta 
bude opět doma.“
A co jiné závody, kde jsi letos byl a co plány na příští rok?
„Letos jsem zvládnul ke spartanům, mimo stovek kilometrů v tréninku, 
 2x desítku a 4x půlmaraton. Bohužel mi práce zabírá hodně času, ale po 
tom co jsem přestal aktivně závodit na motorkách, běhám, co to jde :). 
Ještě mě čeká jeden spartan, jeden půlmaraton a v říjnu víkendový trénin-
kový kemp se Zuzanou Hejnovou, na to se moc těším. No a příští rok chci 
odběhnout celý seriál Run Czech, to bude  jedna desítka, pět půlmaratonů  
a dva maratony, to bude moje priorita, a pokud to časově půjde, opět bych 
chtěl Spartanskou Trifectu. Kdo by chtěl se Spartanem začít, doporučuji 
závod v blízké Litovli, ten na to, že to byl Sprint, sice měřil 9 km, ale byl 
po rovině, tak je to dobrý začátek. A kdo by potřeboval radu apod., jsem 
k dispozici,“ říká Marek Káňa.

Pavla Langerová

S gratulací k tomuto úspěchu se připojujeme i my v redakci společně 
s vedením města a dodáváme, že další fotografie ze závodu si můžete 
prohlédnout ve fotogalerii na www.jevicko.cz.
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Otevřené fitness hřiště U Zámečku
Vážení spoluobčané,
v září jsme úspěšně dokončili a otevřeli pro veřejnost fitness hřiště v parku U Zámečku. Hřiště 
mohou využívat všechny věkové a váhové kategorie, u každého cvičebního prvku je jednoduchý 
textový i obrázkový popis jakým způsobem cvičit, které partie těla daným způsobem procvičujete 
a posilujete. Vzhledem k negativním zkušenostem s vandalstvím však bude mít hřiště svůj provozní 
čas, po který bude otevřeno. 
Budeme velmi rádi, když hřiště bude sloužit ke zlepšení tělesné kondice jak mladým sportovcům, 
tak třeba dříve narozeným. Samozřejmostí je využití hřiště místními školami v rámci jejich vzdělá-
vacího procesu.
Přejeme všem mladým i starším sportovcům mnoho příjemných chvil strávených při sportu na 
fitness hřišti v parku U Zámečku.

Provozní doba fitness hřiště:  listopad – březen:  8:00 – 18:00  duben – říjen:  8:00 – 20:00
Individuální otevření fitness hřiště mimo vyhrazený čas lze předem dohodnout na MěÚ Jevíčko.    

Přehled akcí Jevíčko ŘÍJEN 2015
2. 10.  19:00  Koncert ETIEN BANDU a Norského big bandu   
	 	 	 	 	 	 	 ORSTAD	STORBAND,	Kino	Astra	Jevíčko
3.	10		 12:30	 	 Start	velocipedů,	Palackého	nám.	v	Jevíčku
4.	10.		 15:00	 	 Beseda	představitelů	města	s	důchodci,	jídelna			
	 	 	 	 	 	 	 Domova	mládeže	v	Jevíčku
10.	10.	 14:00	 	 Den	pohybu,	ZŠ	Jevíčko
10.	10.	 14:00	 	 Měsíční	dýchánek,	RC	Palouček	Jevíčko
17.	10.	 14:00	 	 7.	setkání	harmonikářů	„Malohanácký	
	 	 	 	 	 	 	 harmonikář“,	Sál	hotelu	Morava	v	Jevíčku
28.	10.	 16:00	 	 97.	výročí	vzniku	ČSR,	před	sochou	
	 	 	 	 	 	 	 T.	G.	Masaryka,	Palackého	nám.	v	Jevíčku

„Malohanácký
	 	 	 	 	 	 	 harmonikář“, Sál hotelu Morava v Jevíčku
28. 10.	 16:00	 	 97. výročí vzniku ČSR, před sochou
	 	 	 	 	 	 	 T. G. Masaryka, Palackého nám. v Jevíčku

 

BURZA ŠKOL 2015 
Přehlídka středních škol a středních odborných učilišť 

 

 

21. 10. 2015   
  9 - 17 hodin 

 
v prostorách multifunkčního centra 

FABRIKA SVITAVY 
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 

 
 
 
 
Obsahem je 

 prezentace středních škol okresu Svitavy a dalších regionů  
 podrobné informace o vzdělávací nabídce a vyučovaných oborech  
 ukázky náplně a činnosti jednotlivých oborů  
 informační a propagační materiály      
 služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání ÚP ČR 
 prezentace významných zaměstnavatelů a jejich profesních požadavků 

 
Určeno pro 

 žáky základních škol a jejich rodiče 
 výchovné poradce 
 pedagogickou i širokou veřejnost 
 zaměstnavatele 

 
 

Pořádá Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Svitavy 
ve spolupráci s multifunkčním centrem Fabrika Svitavy 

 

MĚSTO JEVÍČKO, KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE A SPORTU, 
JEVÍČSKÉ SPOLKY A ORGANIZACE 

 
POŘÁDAJÍ 

 

DEN POHYBU 
aneb „Hejbni kostrou rodino!“ 

 
10. 10. 2015 

 
 

PROGRAM : 
Malá tělocvična Základní školy                                             Velká tělocvična Základní školy 
14.00     KIN-BALL (R. Jelínek, Kin-ball Mor.Třebová)          14.00   - 16.00 
15.00     Cvičení pro rodiče s dětmi (R. Jelínková)                  sportovní disciplíny pro rodiče s dětmi 
16.00     Cvičení pro děti 4 - 7 let       (R. Jelínková) 
18.00     Body styling pro ženy         (R. Jelínková)                 Hřiště před Základní školou 
19.00     Automobilita páteře,                                                   14.00 – 16.00 
              zpevňování pánevního dna   (R. Jelínková)                  fotbalové dovednosti 
                                                                                                   běhy na různé vzdálenosti 
                                                                                                   běh rodičů s dětmi 
                                                                                                  velká trampolína fy REMAX   
                                                                                                   střelba ze vzduchovky, 
                           
 
 
 
 
 
 
 
Občerstvení zajišťují fotbalisté Jevíčko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Akce se koná za každého počasí. 
                                          Sportovní obuv s sebou!!!! 
                                 Drobné odměny pro děti zajištěny. 

Občerstvení zajišťují fotbalisté Jevíčko.

Akce se koná za každého počasí.

 Vedení Města Jevíčka
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MĚSTO JEVÍČKO, KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE A SPORTU, 
JEVÍČSKÉ SPOLKY A ORGANIZACE

POŘÁDAJÍ

DEN POHYBU
aneb „Hejbni kostrou rodino!“

10. 10. 2015

Sportovní obuv s sebou !!!!
Drobné odměny pro děti zajištěny.
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  ZE ZÁMEČKU DO SVETA z.s.
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

6.10.2015 v 17.30 h
v prostorách gymnázia Jevíčko

Poplatek za jeden večer, ve kterém je zahrnuto lektorné a materiál činí 150,- kč.
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Milé 
ženy, 
zvem
e Vás 

na MĚSÍČNÍ   
DÝCHÁNEK

   regenerace a uvolnění 
 nabití energie 

 meditace a masáže 
 sdílení a sebepoznání 

 

Toto setkání je určeno všem ženám, které potřebují nabrat novou energii, očistit 
se od koloběhu povinností a starostí,  hledat nové vize a spiritualitu, rozvíjet svou 

tvořivost v životě.  Přijďte se pořádně a zhluboka „nadechnout“! 
Těším se na setkání,  Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka  

 

KDY A KDE: V sobotu 10.října 14-18 hod v centru Palouček 
CENA: 220Kč 

S SEBOU: pohodlné oblečení, deku a šátek 
Svou účast prosím dejte vědět na telefonním čísle 775611617 či na emailové adrese 

Město Jevíčko ve spolupráci 
se Základní uměleckou školou Jevíčko 

Vás srdečně zvou na koncert 

koncert se uskuteční 
v pátek 
2. října 2015
v 19:00 hod. 
v kině Jevíčko.

vstupné 50 kč

ETIEN BANDU 
a Norského big bandu 
ORSTAD STORBAND

hostem koncertu bude trombonista 
Mojmír Bártek, emeritní člen orchestru 
Gustava Broma.

 Vedení Města Jevíčka

KDY A KDE: V sobotu 10. října 14-18 hod v centru Palouček
CENA: 220Kč

S SEBOU: pohodlné oblečení, deku a šátek
Svou účast prosím dejte vědět na telefonním čísle 775 611 617  

či na emailové adrese martina.kasparkova@seznam.cz
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• regenerace a uvolnění
•  nabití energie

•  meditace a masáže
•  sdílení a sebepoznání
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI      říjen 2015

úterky Z A V Ř E N O 15:30 VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

čtvrtek 1.10. v 10 hod. beseda na téma „BIOPOTRAVINY“

čtvrtek 22.10. v 10 hod. „PÉČE O NOS MALÝCH DĚTÍ“

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU
středa 7.10. opékání buřtů

středa 14.10. jjóga - cvičení

středa 21.10. kvíz – známe Jevíčko

čtvrtek 29.10. zpívání pro radost

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka.
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Město Jevíčko 
zve spoluobčany k účasti
na vzpomínkovém aktu 

u příležitosti státního svátku 

Slavnostní připomínka 97. výročí vzniku 
ČSR proběhne ve středu 28. října 2015 

od 16 hodin na Palackého náměstí 
v prostoru před sochou T. G. Masaryka.

Dne vzniku samostatného 
československého státu. 

4. ročník silničního závodu 
historických velocipedistů 

„Jevíčko – Biskupice“
sobota 3. října 2015

 
Od 12.30 hodin můžete velocipedy a cyklisty vidět 
při promenádní jízdě kolem Palackého náměstí.  
Většina velocipedistů startuje v dobových oblecích 
z první republiky. Představí se vysoká kola, plášťová 
kola, drezíny a kostitřasy. I velocipedisté mají své 
mistrovství světa. Na startu v Jevíčku Vám naše  
mistry světa a ČR představíme.
Přijďte se podívat a na startu povzbudit nadšence 
historických kol.
            TJ Cykloklub Jevíčko

Sbor pro občanské záležitosti Města Jevíčka 
Vás srdečně zve na

BESEDU
PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA 

S DŮCHODCI
neděle 4. října 2015 

od 15.00 h.
v jídelně Domova mládeže

Kulturní program:
Vystoupení žáků ZUŠ Jevíčko 

a Harmonikářské kapely „Slza“
Občerstvení zajištěno

Mladí přírodovědci  
aneb  

Přírodovědecká olympiáda, 
která se uskuteční 14. října 2015 v Jevíčku. 

Gymnázium Jevíčko 
si dovoluje pozvat žáky 8. a 9. tříd základních škol 

na soutěž týmů  

Hlásit se mohou tříčlenné týmy odesláním přihlášky do 9. 10. 2015 
na adresu muller@gymjev.cz. 
 
Soutěž bude obsahovat otázky a praktické úkoly z chemie, biologie  
a ekologie vhodné pro žáky základních škol. 
 
Další informace můžete najít na webových stránkách: 
 

www.gymjev.cz 
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Soutěž „Dobrovolní hasiči roku 2015“

Dovolte nám se na Vás obrátit s informací 
a žádostí o podporu při hlasování 
v letošním ročníku soutěže „Dobrovolní 
hasiči roku 2015“.
V letošním ročníku této soutěže se jevíčským hasičům podařilo 
postoupit do finále mezi nejlepších pět ve své oblasti, a to jak se 
zásahem provedeným jednotkou, tak i s akcí pořádanou naším sbo-
rem. Jelikož hlasování je již v rukou veřejnosti, prosíme Vás všechny 
tímto o zaslání hlasů.
Oslovte i své známé a kamarády s prosbou o hlasování pro jevíčské 
hasiče.
Odborná porota V. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku vybrala 
25 jednotek a 25 sborů České republiky. Výsledné pořadí určí ve-
řejnost svým hlasováním. Hlasování je možné dvěma způsoby. Po-
mocí hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.
cz nebo zasláním hlasovací SMS. Vyhlášení výsledků proběhne za 
přítomnosti televizních kamer dne 9. prosince 2015 v brněnské La-
ser Show Hall.
Odborná porota, složená zejména ze zástupců profesionálních a dob-
rovolných hasičů, celý měsíc studovala přihlášené zásahy jednotek  
a posuzovala jejich profesionalitu a připravenost. Včera vybrala 5 z ka-
ždé oblasti (sever Moravy, jih Moravy, východ Čech, střed-sever Čech 
a jih-západ Čech), kteří postupují do finále. Ani hodnocení činnosti 
sborů dobrovolných hasičů nebylo v tropických dnech lehkým úkolem.  
I v této kategorii porota vybrala 5 sborů v každé oblasti, které se budou 
ucházet o 1 250 000 Kč, profesionální radiostanice Hytera a zásahové 
tablety GINA.

Soutěž probíhá na stránkách: http://www.adhr.cz/
Bližší informace o finalistech: http://www.adhr.cz/profilove-listy-2015/
Hlasování jednotky: http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/
Hlasování sbory:	http://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/

SMS hlasování: 
- pro JSDH Jevíčko SMS na číslo 900 77 06           
ve tvaru HASICI JVC5 
- pro SDH Jevíčko SMS na číslo 900 77 06     
ve tvaru HASICI SVC4

Za sbor dobrovolných hasičů
Jan Bidmon, starosta SDH Jevíčko

Za jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Stanislav Ducháček, velitel 

JSDH Jevíčko

Soutěž v požárním sportu – 1. ročník závodu 
„O pohár velitele sboru“.

Dne 12. 9. 2015 se konal na „hasičském“ cvičišti závod v rámci seriálu 
Okresní ligy Svitavska. Pro většinu z pravidelných účastníků tohoto 
seriálu závodů byla cesta do Jevíčka nejdelší za celý rok, protože vět-
šinou se jedná o týmy z okolí Poličky a Litomyšle a deset z jedenácti 
závodů celého seriálu se koná v jejich okolí a náš sbor je z nejdále do-
jíždějících na tyto závody. Dálka však neodradila 43 týmů, rozdělených 
do pěti kategorií. V Jevíčku se tato soutěž konala poprvé a bylo znát, 
že závodníky zaskočil náš terén a zázemí, které máme k dispozici.
Soutěž začalo pět týmů z kategorie dorostu, která není na závodech 
Okresní ligy Svitavska obvyklá. Dorostencům domácí tým ukázal, že 
trať zná a vítězství bylo naše.
V mužské kategorii se jako první postavil na start domácí tým, kte-
rému se bohužel závod nepovedl podle jejich představ a nakonec to 
znamenalo 18. místo. Toto umístění znamená propad našeho druž-
stva mužů na 7. místo v průběžném pořadí. Z 24 mužských týmů se 
nejvíce v Jevíčku dařilo družstvu z Míchova a za výhru si odvezli dort 
z dílny naší závodnice Markéty Kosíkové a živé prasátko. V této kate-
gorii jsme také viděli čtyři neplatné pokusy, které k hasičskému sportu 
rovněž patří.
Po krátké pauze, nutné pro přestavbu tratě pro kategorii dorostenek 
se na start postavilo družstvo dorostenek z Kamence. Jejich pokus 
však skončil jako neplatný a domů tak odjížděli s nepořízenou.
Nejmladší kategorii vystřídala kategorie nejstarších a na startu jsme 
postupně viděli tři družstva veteránů, kteří svými časy ukázali, že mezi 
veterány v pravém smyslu rozhodně nepatří.
Stejně jako kategorii mužů, tak i v rámci žen byl jako první k vidění 
jevíčský tým. Ani ženám domácí trať nepřinesla štěstí a umístili se z 12 
týmů na 5. místě. To sice znamená lepší polovinu, ale představa, že 
budeme doma stát na pomyslné bedně, se nesplnila. V průběžném 
pořadí ženský tým obsazuje 4. místo o které se dělí s hasičkami z Bo-
huňova (v době před uzávěrkou zpravodaje, do konce září jsou před 
námi ještě dva závody a v tuto chvíli, kdy čtete tento článek, jsou již 
kostky vrženy a konečné výsledky známy). A kdo si v nejkrásnější kate-
gorii odvezl taktéž dort a prasátko? Ženy z Desné, které přislíbily, že až 
prasátko vykrmí, my z něj také kousek ochutnáme. Je dobré vycházet 
s ostatními týmy a pěstovat přátelské vztahy. 
Při vyhodnocení soutěže se hodnotil i nejrychlejší sestřik v kategoriích 
muži, ženy a veteráni. 
Samotné vyhodnocení bylo vrcholem soutěže a za pěkné ceny patří 
poděkování následujícím:  SDH Jevíčko, Město Jevíčko, Prima Risto-
rante Jevíčko, Solostyl s.r.o., Rostislav Zedníček, Česká pojišťovna a.s., 
Dobrovolní hasiči Pardubického kraje, Zednictví Tomáš Tříska, Večer-
ka Hebelka Jevíčko, Instalatérství Bidmon Jevíčko, THT Polička, Kou-
pelny Ptáček, Agro Vysočina Trpín a Pavel Skácel. 
Poděkování patří také panu Stanislavu Dokoupilovi z Jevíčka za mož-
nost využití pozemku, na kterém jsme závody mohli uspořádat a na 
němž celoročně trénujeme, dále pak všem z řad jevíčských hasičů, 
kteří v rámci brigád s přípravou nebo s průběhem závodu pomohli.

Za SDH Jevíčko Aneta Václavková

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JEVÍČKO INFORMUJE 

Malá tělocvična – pingpongová herna TJ Jevíčko
Cena 1 hod / 100 Kč
Provoz: po domluvě se správcem TJ Jevíčko 

Velká tělocvična
V rozvrhu hodin velké tělocvičny jsou stále volné ještě některé hodiny. Hala 
se dá využívat k těmto sportům: fotbal, nohejbal, basketbal, volejbal, tenis, 
ping-pong, badminton, florbal.
Cena 1 hod / 300 Kč
Pronájmy haly možno domluvit se správcem TJ Jevíčko

Kontakt: Radomil Sedlák 777 081 531, tjjevicko@seznam.cz

Sbor pro občanské záležitosti Města Jevíčka 
Vás srdečně zve na

BESEDU
PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA 

S DŮCHODCI
neděle 4. října 2015 

od 15.00 h.
v jídelně Domova mládeže

Kulturní program:
Vystoupení žáků ZUŠ Jevíčko 

a Harmonikářské kapely „Slza“
Občerstvení zajištěno
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V sobotu 5. září 2015 v odpoledních hodinách za slunečného počasí proběhla v Biskupicích 
„Pyžamová párty“. Pro všechny pyžamáky bylo připraveno spousta soutěží pro jednotlivce  
i pro skupiny. Odměnou jim bylo velké množství sladkostí, smíchu a dobrého pocitu z vítězství.  
V průběhu soutěžení byla vyhlášena soutěž o velké ceny. Bylo možné vyhrát tablet, fotoaparát, 
mobil, topinkovač a varnou konvici. Dále proběhla tombola, kde byla opět spousta hezkých  

a užitečných cen. Z udírny se linula líbez-
ná vůně klobásků, kuřátek... . Z pípy se 
točilo pivo jako křen a z okýnka byly na-
bízeny lahodné nápoje. A dobrá hudba  
k tanci i poslechu též nechyběla. No 
prostě další pěkně prožité sobotní od-
poledne a noc v Biskupicích.

Helena Neuerová

Koncert
V sobotu 5. 9. 2015 se v Panském dvoře konal 
koncert skupin KISS Czech Company a Sweet 
Leopard. Byl to další z koncertů uspořádaných 
za účelem nejen poslechu dobré hudby, ale 
také za účelem získání finančních prostředků 
na realizaci naučné stezky. Akce byla vydaře-
ná, reakce návštěvníků velmi kladné. Děkuje-
me a těšíme se na další koncert.  

Tradiční jarmark
V neděli 23. 8. 2015 se konal již 3. ročník jar-
marku ve dvoře. I ten to rok se k nám sjeli pro-
dejci ze širokého okolí. Počet návštěvníků byl 
velmi příznivý a počasí nám také přálo – co víc 
si přát. Velmi nás těší, že k nám zavítali lidé  
i ze vzdálenějších obcí. K zakoupení byly různé 
produkty domácí výroby, od sýrů, přes medo-
vinu a víno až po různé dekorace do domác-
nosti a dřevěné šperky. Zkrátka, každý si přišel 
na své. Ohlasy návštěvníků i prodejců byly vel-
mi pozitivní, a tak už se těšíme na další ročník 
našeho jarmarku.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat 
obci Biskupice za zapůjčení stolů a poskytnutí 
prostranství ve dvoře k uskutečnění jarmarku.

P.A.O.S Thurn Taxis

Obec Biskupice

Společenská rubrika
září 2015

Naši jubilanti

Josef Sedláček
Ladislav Čapka

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Celostátní Soutěž 
Vesnice roku 2015

Jak jistě víte, naše obec získala v soutěži Ves-
nice roku 2015 v krajském kole Pardubického 
kraje „Oranžovou stuhou“ za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu. Ziskem této stuhy 
postoupila obec do celostátního kola a hod-
nocení v naší obci proběhlo v úterý 8. září. Jak 
jsme v konkurenci 14 krajů dopadli, se dozví-
me až 24. září při slavnostním vyhlašováním 
v Senátu ČR. 
Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na přípra-
vě a prezentaci obce.

Dalibor Šebek, starosta obce

PYŽAMOVÁ PÁRTY - ohlédnutí

Vítězové v soutěži ASEKOL ve sběru elektrozařízení

POZVÁNKY
Zábavné čtení 

Ve středu 7. října 2015 v prostorách knihov-
ny a obecního úřadu se uskuteční akce „Čte-
ní pro uši a oči“. Akce je součástí projektu 
„Nezapomeňte (se) vrátit. Těšíme se na malé  
i velké posluchače a pozorovatele.   

STEZKA ODVAHY 2015
V sobotu 17. října 2015 v 18.30 hod přijďte 
všichni, kteří se rádi bojíte, na náves před 
obecní úřad v Biskupicích. Letos se sejde-
me již na 10. ročníku „Stezky odvahy“. Cesta 
opět povede hlubokými, tmavými a zarost-
lými biskupickými lesními cestičkami. Les 
bude určitě plný skřítků, bludiček, lesních vil, 
hejkalů a jiných strašidýlek. Na začátku cesty 
plné dobrodružství bude připraveno zaru-
čeně něco na posilnění a zahřátí (samozřej-
mě, že na konci trasy také). Baterky, svítilny, 
lampičky a svíčky nechte doma, nebudete 
je potřebovat. Vstupné na trasu pro každé-
ho účastníka je 10,- Kč. Těšíme se na úplně 
všechny odvážlivce.

Helena Neuerová

V minulém čísle si s fotkami z vítání občánků 
zahrál šotek a omylem jsme neuveřejnili fot-
ku Anežky Anny Vašíčkové. Omlouváme se 
tak Anežce i rodičům.

Prodej dřevěných briket a pelet
Kulaté (Energo Hard - BIOMAC)  
                         5. 000,- Kč / paleta
Hranaté brikety   4. 400,- Kč / paleta
Pelety                    5. 500,- Kč / paleta
Odřezky z tvrdého dřeva 3.500 / paleta

VÍNO z Jižní Moravy (Velké Bílovice)
LAHVOVANÉ 0,75l   90,-kč
Biskupice 147, tel.: 724 570 554, 724 121 507
email: peletkybiskupice@seznam.cz
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci říjnu: 
 Marie Pechová
 Věda Trbušková 
 Ludmila Stejskalová 
 Konrád Getzel
 Renáta Zezulová
 František Goš
 Vojtěch Kröner
 Miroslav Hýbl
 Soňa Černohousová
 Božena Vogtová

Gratulujeme a přejeme spokojenost
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
 
Lukáš Bubák

Blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obr. 2: Malí návštěvníci na záchranném 
archeologickém výzkumu.

Chornická škola 
v novém

Koncem školního roku byly zahájeny staveb-
ní práce na zateplení budovy II. st. základní 
školy. Kromě zateplení obvodového zdiva, 
byly zaizolovány i stropní konstrukce v ce-
lém objektu. Součástí dodávky byla i výměna 
klempířských prvků, což je výměna starých 
žlabů, svodů a okenních parapetů. Zateplené 
zdivo bylo potaženo probarvenými omítkami 
v kombinaci žlutá, zelená a bílá. Stavební prá-
ce byly ukončeny položením nového okapo-
vého chodníčku po obvodě budovy. Celkové 
náklady stavby ve výši cca 4.700.000,- Kč, bu-
dou z 90 % pokryty ze získané dotace pro-
střednictvím Státního fondu životního pro-
středí ČR.

Prázdniny jsme v Chornicích ukončili již tra-
dičně letním kinem. Promítalo se od pátku do 
pondělí a díky opravdu pěknému počasí jsme 
zaznamenali slušnou diváckou účast. Ta se 
kladně odrazila na výši dobrovolného vstup-
ného, a tak bylo vybráno celkem 

    16.215,- Kč. 
Tato částka bude poskytnuta nadaci KONTO 
BARIÉRY. Děkujeme touto cestou všem, kteří 
podpořili dobrou věc. Poděkování si zaslouží 
i místní rybáři, kteří se po celou dobu vzorně 
starali o chutné občerstvení, a také místní TJ 
Sokol Chornice, kteří museli změnit místo fot-
balového utkání, abychom mohli využít míst-
ní hřiště. Takže děkujeme a zase za rok.

Kinematograf 
bratří Čadíků

Mateřská škola
Mateřská škola v Chornicích přivítala v novém 
školním roce naše nejmenší nově zrekonstru-
ovanou koupelnou. Původní sociální zařízení 
bylo zcela vybouráno. Nově jsou provedeny 
rozvody pitné vody i odpadních vod, obklady 
a dlažby v příjemných pastelových barvách. 
Do přizdívky a nové příčky byly instalovány 
záchodky a umyvadla, nové věšáky na ruč-
níky… Práce byly provedeny přes prázdniny  
a dobře je odvedla firma Josefa Bidmona z Je-
víčka.

První den v základní 
škole v Chornicích

Prvního září opět ožily školní třídy a chodby 
po dvouměsíční prázdninové pauze.
Také do školních lavic v první třídě zasedlo 
šest nových prvňáčků, pět dívek a jeden chla-
pec. 
Všichni jsme se těšili na nové tváře a prvňáčci 
snad také přicházeli do školy s elánem.
Slavnostní  den zahájil pan ředitel Mgr. Ja-
roslav Vyhlídal, který uvítal rodiče, příbuzné  
a žáky nováčky.
Po krátkém projevu, ve kterém  popřál pan 
ředitel dětem hodně úspěchů v jejich novém 
školním roce, se ujal slova starosta obce, pan 
Jiří Smékal.
Také z jeho úst slyšely děti  slova povzbuzení 
do školní práce.
Poté se představila třídní učitelka, Mgr. Milena 
Truhlářová, která dětem předala symbolický 
klíč od školy a vzdělávání. Následovala krátká 
básnička, co si děti společně zarecitovaly.

Po úvodním seznámení si děti prohlížely nové 
barvy, pastelky a jiné školní potřeby, které 
dostaly od školy darem. Pak už malé školá-
ky čekalo sladké pohoštění ve školní družině, 
kam si je odvedla paní vychovatelka Eva Kočí.
Rodiče mezitím ještě zůstali ve třídě, aby 
s paní učitelkou probrali obsah školního řádu 
a organizační záležitosti.
Naším cílem bude vytvořit takové školní kli-
ma, ve kterém se budou děti cítit příjemně,  
a vyučování je začne bavit.
Nezbývá, než nám všem popřát hodně trpě-
livosti, výdrže a radosti při vzdělávání v naší 
škole.

Mgr. Milena Truhlářová

starý stav

 nový stav
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Divadelní spolek ŠEMBERA VYSOKÉ MÝTO 
uvede v Chornicích 

slavný český muzikál – 

Noc na Karlštejně. 
Podle veselohry Jaroslava Vrchlického napsal 
Zdeněk Podskalský, autorem  hudby je Karel 
Svoboda. Kostýmy pro představení zapůjčilo 

Východočeské divadlo Pardubice. 

 Akce  se  uskuteční   

v  sobotu 3. října,  
v kulturním domě v Chornicích.  

Zahájení je v 18.00 hodin a vstupné činí 50,- Kč 
za dospělého, za dítě do 15 let polovic.  

Všichni jsou srdečně zváni.

Jak jsme již předeslali v srpnovém čísle našeho zpravodaje, při-
pravujeme v Chornicích vystoupení naší přední zpěvačky Lu-
cie Bílé. První zmínku jsme otiskli na doporučení pořadatelské 

agentury, která 
tím sledovala tzv. 
lokální průzkum 
trhu, jinými slovy, 
jaký bude u nás 
o toto vystou-
pení zájem. Na-
stalá skutečnost 
předčila naše 
očekávání. Zájem 
je tak veliký, že 
jsme byli nuceni 
akci pojmout jako 
dvojkoncert. 
Takže termín ko-
nání koncertu 
zůstává stejný, 
tedy v pondělí 
30. listopadu. 
První vystoupení 
je v 17.00 hodin 
a druhé od 20.00 
hodin. Lucie Bílá 

vystoupí s kapelou Petra Maláska a hosty Janem Toužimským  
a Zbigniewem Czendlikem. 

Cena vstupenek je: 990,- Kč 1. – 4. řada, 790,- Kč 5. – 9. řada  
a 590,- Kč 10. – 17. řada. V době uzávěrky jsou ještě vstupenky 
k zakoupení. Zájemci se mohou informovat na tel: 461 327 807

Koncert		Lucie		Bílé

Sbor dobrovolných hasičů Chornice 
ve spolupráci s Obcí Chornice 

pořádají v předvečer státního svátku 

tradiční 
lampionový průvod. 

Akce se uskuteční v úterý 27. 10. 2015. 
Sraz účastníků je v 17.00 hodin  

u bývalého závodu KRAS. Průvod bude 
zakončen před kulturním domem, kde 
bude pro účastníky připraveno drobné 

občerstvení. Všichni jsou zváni.
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Rekonstrukce další části mateřské školy
V letních měsících probíhala rekonstrukce další části mateřské školy. Tentokrát  prošlo pro-
měnou malé oddělení – vyměnily se podlahové krytiny, odstranilo se staré obložení stěn, zre-
konstruovala se elektroinstalace a provedla nová výmalba. Část prostor pro děti a zázemí pro 
zaměstnance se vybavilo novým nábytkem. 
Na děti velkého oddělení čeká také překvapení. Ve třídě jim při-
bude zvýšené relaxační patro – dřevěná konstrukce, která má 
ve spodní části herní prostor a v patře je místo pro odpočinek 
a relaxaci.
Poděkování patří firmám, které se na rekonstrukci podílely – 
Podlahářské studio Petr Bombera (stavební a podlahářské prá-
ce), CMI Building (elektroinstalace) a pan Tomáš Jedlička (výro-
ba nábytku).
Na fotografii vidíte, jak malé oddělení vypadalo v létě. Jak vy-
padá celá školka nyní, se můžete přesvědčit na Dni otevřených 
dveří v mateřské škole, který se uskuteční v sobotu 17. 10. 2015 
od 9 do 15 hodin. Srdečně zveme na prohlídku. 

    Mgr. Iveta Glocová a učitelky MŠ

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci říjnu se významného jubilea 
dožívají:

DOLEJŠÍ ZDENKA 
KOHOUTKOVÁ MARIE
PUDÍK LUDVÍK 
ŠNOBL ALOIS
VÁVROVÁ MARIE 
Všem jmenovaným přejeme co nejméně  
starostí, pohodu a především zdraví.

V posledních dnech se narodily jaroměřic-
kým maminkám holčičky

ANNA MRVOVÁ
KATEŘINA ZATLOUKALOVÁ
Holčičkám i rodičům přejeme 
ve společném životě samé šťastné 
a radostné chvíle.

Obec Jaroměřice
Dvoudenní zájezd do Česko-saského Švýcarska 

V tradičním prázdninovém výletu za pozná-
ním jsme zaměnili unikátní památky UNESCO, 
vytvořené lidskýma rukama, za procházku 
mezi okázalostmi, jež po staletí vytvořila pří-

roda. Zájem o dvoudenní zájezd s průvod-
cem Janem Valíčkem byl tak velký, že počet 
náhradníků zaplnil druhý autobus. Byly tedy 
vypsány dva termíny: 15. - 16.8. a 29. - 30. 8. 
2015. Plánovaný program byl splněn beze-
zbytku. Všichni (zvl. starší) si dokázali, že to 
ještě s pohybem není tak špatné, neboť ve 
dvou dnech bylo zdoláno cca 25 km. (více na 
www.jaromerice.knihovna.cz)
Poděkování náleží především panu Valíčkovi 
za trpělivé a spolehlivé průvodcovské služby, 
panu řidiči Vl. Matochovi za šťastný dojezd 
domů a téměř celé stovce účastníků za vstříc-
nost a ochotu při častých změnách v průběhu 
organizace obou víkendových zájezdů.

Helena Vykydalová,  
Obecní knihovna Jaroměřice

Oživlé pověsti v Jaroměřicích se po 
loňském úspěchu opakovaly

v pátek 21. srpna 2015 po 21. hodině  začali shromažďovat zá-
jemci o noční procházku Jaroměřicemi.
Mgr. Michal Schuster, průvodce nocí, přivítal před Centrem ži-
vota a podnikání více než dvě stovky účastníků. Děti byli obda-
řeni svítícími náramky a omalovánkami s texty všech pověstí. 
Pověsti se od loňska nezměnily, byly obohaceny o hastrmanův 
botek a v plné parádě se nám před závěrem představili Jan Bíl-
ský z Kaříšova s chotí, zakladatelé renesančního zámku. 
Na ukončení zámecký prostor patřil skupině historických akti-
vit Eques Tempus, jejíž členy jsme zhlédli v průběhu procházky.  
Vystoupení bylo obohaceno o novou ohnivou show. Bohužel, v chladnou noc sálající ohně divá-
ky nezahřály. Snad tedy pocit z působivého zážitku bude hřát do příštích pověstí.
Díky pojišťovně Generali, členům skupiny Eques Tempus a opět mnohým jaroměřickým dobro-
volníkům mohla být noční páteční událost tak okázalá. Děkujeme.

                                                                                        Obec, SPOZ  a knihovna Jaroměřice

Odpady, odpady  
a zase odpady

Ať člověk dělá cokoli, produkuje odpady. 
V dřívějších dobách bylo téměř vše z přírod-
ních materiálů, takže jakmile se takový výro-
bek  stal nepotřebným, zanedlouho někde 
v rohu dvora shnil nebo se rozpadl. V dneš-
ní době kvalitních a trvanlivých materiálů je 
potřeba s odpady nakládat uvážlivěji a snažit 
se o jejich efektivnější využití. V přírodním 
prostředí totiž nemají šanci se normálně roz-
padnout, takže zůstanou roky, někdy i desít-
ky let na stejném místě. Některé mohou být 
pro životní prostředí i nebezpečné. A hlavně: 
kdybychom je dali místo do lesa či příkopy do 
kontejneru na tříděný odpad nebo sběrného 
dvora, daly by se znovu využít – recyklovat. 
S rostoucí životní úrovní roste i množství od-
padu v domácnostech. U nás je to kolem 250 
kg za rok na obyvatele. Jak tedy omezovat 
množství odpadů? Tříděním! Odpady, které 
vzniknou u nás doma, můžeme s vynalože-
ním minimální námahy odevzdat do rukou 
odborníků, kteří zařídí, aby se daly znovu 
využít. Ukládejte vytříděné odpady do barev-
ných kontejnerů – zajistíte tím, že se suroviny 
z nich získané vrátí zpět do výroby, případně 
se využije jejich energetický obsah. Pokud se 
nám podaří zvýšit množství tříděného od-
padu, bude z toho mít užitek nejen příroda 
kolem nás, ale i my samotní – především  při 
úhradě poplatků za likvidaci komunálního 
odpadu. 
V příštích vydáních zpravodaje se podíváme, 
jak je to s různými složkami komunálního od-
padu.

Jedlé oleje – další komodita ve tříděném sběru
Již celý měsíc mají jaroměřičtí občané možnost ukládat zdarma použitý jedlý olej v uzavřených 
PET lahvích do červeného kontejneru umístěného ve sběrném místě proti samoobsluze. Vět-
šina občanů tuto možnost vítá a kontejner využívá v souladu s jeho náplní. Takto vytříděné tuky 
šetří životní prostředí a také kanalizační stoky, které se díky jim zanášely a ucpávaly. Odlehčí se  
i čistírně odpadních vod. 
Má to ale jeden háček. Najdou se mezi námi i tací, kteří patrně neumí číst, nebo se rozhodli 
dobrým myšlenkám škodit. Pokud nechcete odpad třídit, nekazte úsilí druhých. 

Mgr. Iveta Glocová
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Jaroměřice Vás zve do Domu zahrádkářů na 
„PODZIMNÍ VÝSTAVU“

 a burzu přebytků.   
                                         

Výstava bude zpřístupněna 
v sobotu 17. 10. 2015  9 -15 hodin, 
v neděli 18. 10. 2015  10 -16 hodin

v pondělí 19. 10. 2015 pro žáky MŠ a ZŠ     
                                        
Příjem exponátů na výstavu a domácí přebyt-
ky přijímáme v pátek 16. 10. 2015  od 17 – 19 
hodin

Na „Vánoční výstavu“ připravujeme soutěž  
o „NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ VÍNO“ – již nyní, pro-
sím, připravujte vzorky!

ZO ČZS Jaroměřice  

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc říjen 2015                              

Proměna Kynologického cvičiště
Mnozí z vás si již na jaře všimli pracovního ruchu na kynologickém cvičišti. Díky vstřícnosti  
a pomoci Obecního úřadu, dárců, místních lidí a našich pracovitých rukou se mění naše cvičiště, 
které jsme rozšířili o další cvičební prostory. Zásluhou Obecního úřadu je hotová příjezdová 
cesta i parkoviště přímo u cvičiště. Pokud okolnosti dovolí, nezvolníme, abychom vybudovali 
kousek pěkné přírody, kde se člověk se svým čtyřnohým kamarádem bude cítit dobře, kam 
se bude rád vracet, aby načerpal sílu, zapomněl na každodenní shon, anebo jen tak si zašel  

s přáteli na cvičiště zarelaxovat.
I přes toto budování stále probíhá výcvik posluš-
nosti, pachové práce, obrany i psí parkúr agility. 
Kdo by se chtěl dozvědět víc, tak si může počíst 
na našich webových stránkách http://kkjarome-
rice.webnode.cz/, kde jsou základní informace. 
Všichni jste mezi námi vítáni každou neděli od 
9.00 hodin, tak neváhejte a nakoukněte na naše 
cvičiště. Vždyť kousek krásné přírody, kde člověk 
zapomene na každodenní shon má smysl rozvíjet.

Marcel Prchal - místopředseda KK Jaroměřice

1. 10. čtvrtek, 13.00 - 15.00 h., dvůr CŽP  Prodej  
objednaných macešek a chryzantém  ze zahradnic-
tví pana Kohoutka z Vanovic
2. 10. pátek,  15.00 h., dílna v budově Základní školy 
Keramická dílna s Pavlínou Liškovou, pracovní 
oděv, tvořivou chuť a 20,- Kč s sebou
2. 10. pátek, 18.00 h., výstavní síň (VS) Měsíční síla  
v nás,  přednáška s psychoterapeutkou Mgr. Marti-
nou Kašpárkovou
4. 10. neděle, 9.00 – 17.30 h., VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou pro začátečníky i pokročilé
Humanitární sbírka bude probíhat v týdnu od  
5. - 11.10.  ve stodole CŽP,  sběr vyřazeného šatstva 
aj. potřeb (dle zveřejněného plakátu) pečlivě za-
balených v igelitových pytlích nebo papírových  
krabicích můžete průběžně skladovat ve stodole na 
vyhrazeném místě
5. - 20.10., OK-CŽP, v době provozu knihovny 
Objednání dušičkových vazeb ze zahradnic-
tví Borotín a Radišov v knihovně dle fotonabídky, 
prodej ve čtvrtek 22. 10. 2015 od 13.00 do 15.00 hodin
5. - 11.10., TÝDEN KNIHOVEN, v Týdnu knihoven 
registrace nových členů zdarma
6. 10. úterý  dopoledne, ZŠ Beseda se spisovatel-
kou Petrou Dvořákovou,  autorkou knihy Julie mezi 
slovy, o problémech dětí a jejich rodičů 
7. 10. středa,  10.00 h., VS Hravé čtení s knihovnicí  
a výtvarná dílnička P. Liškové s nejmenšími  a jejich 
maminkami
8. 10. čtvrtek, 18.00 h., VS,  Motto Týdne knihoven  
„S pohybem ke čtení“ NORDIC WALKING s fyzi-
oterapeutem Mgr. Vítem Bábikem Přednáška se 
základním kurzem chůze s holemi 
9. 10. pátek, 18.00 h., VS Vernisáž výstavy „Světlo 
v obrazech“ Jaroslavy Tomíškové, s kulturním pro-

gramem a malým občerstvením, výstava potrvá do 
20. listopadu 2015
17. - 19.10. sobota 9-15 h., neděle 10-16 h., 
pondělí  pro žáky MŠ a ZŠ, Dům zahrádkářů 
„PODZIMNÍ VÝSTAVA“ a burza přebytků, příjem 
exponátů a přebytků v pátek 16. 10.  17 – 19 h.
17. 10., sobota, 16.00 h., ZŠ, prostory  družiny 
MEDITACE s Broňou Rotherem,
18. 10. neděle, 15.00 h., VS Ukázka nové vlajky 
Jaroměřic obecními zastupiteli Střípky z dějin 
Malé Hané, přednáška s oblíbeným historikem 
Mgr. M. Schusterem
22. 10., čtvrtek, od 13.00 do 15.00 hodin, VS 
Prodej objednaných dušičkových vazeb ze zahrad-
nictví Borotín a Radišov
22. 10. čtvrtek, 18.00 h., VS Mandaly Emilie Didi 
Bertové a křest kalendáře 2016, hra na tibetské 
misky s J. Remerovou
25. 10. neděle, začátek představení v 19.00 h.  
odjezd autobusu Biskupice 16.50 h., Jevíčko 
17.00 h., Jaroměřice 17.10 h. Zájezd na divadel-
ní představení do Divadla hudby v Olomouci  
R. Vencl a M. Doleželová „KRÁLOVNY“ - kde je hu-
mor, je i naděje, komedie ze současnosti Vstupenka 
200,- Kč,+ jízdné 80,- Kč = cena celkem 280,-Kč, stu-
denti 160,-+80,- Kč = celkem 240,- Kč. Zájem se zálo-
hou potvrďte, prosím, v knihovně do  25. září 2015
27. 10. úterý, 17.30 h. sraz před budovou ZŠ 
Průvod s rozsvětlenými dýněmi a lampióny na dvůr 
„Dvoustovky“ (Centra života a podnikání) Program  
a občerstvení zajištěno
30. 10. pátek, 18.00 h., VS „Rozumíme našim 
pejskům?“ přednáška o správné péči o psa s kynolo-
gem Marcelem Prchalem

PŘIPRAVUJEME:                           
1. 11. neděle, 9.00 h. – 17.30 h., VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou  pro začátečníky i pokročilé
6. 11. pátek, 17.00 h., VS Beseda s Kamilou Skop-
ovou  o tradicích, vaření, pečení, jejích knihách  
a  kalendáři na rok 2016
8. 11. neděle, 14.00 h. BESEDA S DŮCHODCI, set-
kání se zastupiteli, občerstvení, hudba
17. 11. úterý, 14.00 h., obřadní síň zámku, knihovna, 
VS PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE slavnostní odpoledne 
pro žáky 2.třídy ZŠ do čtenářského řádu
28. 11. sobota, 9.00-12.00 h., prostory Centra života  
a podnikání (CŽP) ADVENTNÍ TRHY, nabídka  
a prodej rozmanitých řemeslných výrobků pro radost 
a užitek
13. 12. neděle „Ježíškova košilka“ zájezd na di-
vadelní představení do divadla „U stolu“ v Brně 
Přihlášky se zálohou do 11. 11.
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                 
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou  
v klubovně CŽP, !!! úterky 15.00 hodin !!! -případný 
zájem, – začátečníci i pokročilí -, potvrďte, pro-
sím, v knihovně Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. 
Petrou Hanouskovou, v ordinaci CŽP pondělky od 
16.00ti hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 
724 288 524 
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni CŽP, 
pondělky od 7. 9. vždy v 17.30 h.
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP, Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin 
  Případné změny budou oznámeny, kontakty OK  
461 325 300, 778 086 380  
knihovnajaromerice@centrum.cz
www.jaromerice.cz 
http://www.jaromerice.knihovna.cz               

Námořnická posila základní školy  
v Jaroměřicích

Dvacet prvňáčků ZŠ Jaroměřice 1. září 
obdrželo své palubní lístky a mohlo se 
vydat na společnou plavbu za získává-
ním nových vědomostí, poznatků i zku-
šeností. První den je stále jistili  rodiče, 
což mnohé uvádělo do rozpaků, ale ná-
sledující dny už zaujali své pozice.  Po 
celý školní rok budou nejen námořníky, 
ale i kamarády, kteří si budou pomáhat. 
A nejen to, každý  má svůj záchranný 

kruh a kotvu, která se postupně bude zvedat ode dna na základě splněných 
úkolů. Správný námořník tak v červnu bude mít kotvu vytaženou a bude moci 
vyplout vstříc nástrahám druhého ročníku. 

                                             Mgr. Marcela Langerová, tř. učitelka 1. třídy

První hodina, první lekce, jak o své 
zuby starat se lehce

První den ve škole a zuby 
máme na stole. Že je to 
divná věc, přesvědčte se 
přec. Přijeli k nám dva 
mladí muži, kteří budou 
brzy pány zubaři. Vše 
nám pěkně vysvětlili, ob-
rázky nám ukázali, nako-
nec přinesli i velký chrup, 
a prý teď nám pěkně 
ukažte, jak se o své zuby staráte. A že se ničeho nebojíme, 
velký kartáček jsme vzali, svou péči předvedli, dobré rady do-
stali a doma poté aplikovali.  

Mgr. Marcela Langerová, učitelka ZŠ Jaroměřice
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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 standardní šířce sloupce 
9,2 cm je zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH (121 Kč vč. DPH). 
Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravodaji v inter-
valu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Jevíčku 
nebo v okolí do max. 20 km. Opravy nevadí, nabídněte 

prosím. Tel.: 774 193 566.

Koupím byt v Jevíčku. Spěchá, 
nabídněte prosím. Tel.: 721 332 622.

Nejlevnější Hypotéky!!! Nabídky a akce od všech bank.
Kalkulace na kaderka@lmlfinance.cz, 777 872 356.

Kaderka Lubomír, regionální ředitel LML Finance s. r. o.

Pronajmu byt v rodinném domě v Jevíčku. 
Telefon 602 751 543.

ŠIROKÁ NABÍDKA TISKOVÝCH

A KOPÍROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

PRO MALÉ I VĚTŠÍ KANCELÁŘE

Komplexní řešení včetně vlastního

servisního zabezpečení v regionu

24 let zkušeností,
osobní konzultace

a individuální
přístup

V případě zájmu o konzultaci či nabídku
kontaktujte obchod@elvira.cz

Pronajmu byt 2 + 1 ve Velkých Opatovicích v sou- 
kromém vlastnictví. Spěchá. Tel.: 776 126 444.

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉ + MĚKKÉ 
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA), MOŽNOST DOPRAVY. 

Bližší informace tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz.

MAXIM BAZAR JEVÍČKO
JE KŘIŽOVATKOU, NA KTERÉ NEJRŮZNĚJŠÍ VĚCI 

PŘECHÁZEJÍ OD TĚCH, PRO KTERÉ HODNOTU 
ZTRATILY, K TĚM, KTEŘÍ JE HLEDAJÍ

v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)
Otevírací doba:

Jevíčko St-Čt-Pá  10:00-16:30, So  8:30-11:00
Jaroměřice 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.maxim-bazar.cz



Oldřich Koudelka
Básník a rytíř myslivosti, držitel tří umě-
leckých cen Českomoravské myslivecké 
jednoty (2009, 2010, 2015), doktor es-
tetiky a kultury PhDr. Oldřich Koudelka 
se v roce 1994 vrátil jako již ostřílený 
novinář do rodného kraje; zčásti prcha-
je před plošnou bulvarizací celostátních 
deníků a periodik a zároveň přitom na-
slouchaje tlukotu vlastního srdce. To 
vyslyšelo ozvy spřízněného srdcebití 
s četnými obyvateli lesa a přivedlo bás-
níka do lovišť, kde jako chlapec o škol-
ních prázdninách krotíval své velké sny 
pod láskyplnou kuratelou prarodičů. Ba 
teprve zde, v hájence pod Lavičnou, píše Koudelka své stěžejní parti-
tury a opusy. Coby komtur družiny černých rytířů vystupuje smířlivě 
jako hlavní protagonista v autobiografické knize povídek Černí rytíři 
z Lavičné (2004), jež se vbrzku stává součástí kánonu české myslivecké 
literatury. A neméně pozoruhodné jsou i jeho sbírky poetických etud 
Slza a proč o láskách (1995), Třpyt lesa (2006) či Partitury zelených lásek 
(2014). Bez odezvy nezůstává ani Knížka (ne)jen pro myslivce aneb Co 
mne jen tak při šoulání napadlo (2008), která je naplněna básníkový-
mi rozvahami o životě stejně jako jeho přírodními reflexemi. V letech 
2006 - 2012 předsedá Oldřich Koudelka Klubu autorů Českomoravské 
myslivecké jednoty a mimo jiné se úzce přátelí s naším významným 
neurologem a mysliveckým spisovatelem docentem MUDr. Jaromírem 
Kovaříkem, CSc. a s legendou české myslivosti profesorem Ing. et Ing. 
h. c. Josefem Hromasem, CSc. Ty zvěčňuje v biografiích Rytíř historie  
a umění (Kovařík, 2011) a Všechny moje hlasy (Hromas, 2010). 

www.jevicko.cz
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 František Továrek
   Štěpán Blažek

 Oldřich Koudelka

Tři výročí s hvězdičkou 
Tak se nám to po deseti letech zase pěkně sešlo. Tři význační lite-

ráti Malé Hané mají letos kulatiny. Slavíme výročí sto let od narození  
Františka Továrka *1915, v listopadu popřejeme k jubileu Štěpánu 
Blažkovi *1945 a v červenci jsme již povinšovali Oldřichu Koudelkovi 
*1955.

Tři jména, tři rozličné osudy, nátury a svébytné rukopisy.  Zároveň 
však tři proutky tahající mízu i múzu z téže hlíny, z jediného podhoubí. 
Tři proutky, které když se spletou v jeden, mohou utvořit nosnou páteř 
malohanácké literatury.  Literatury, jež je nositelkou dějinné paměti na-
šeho domova.

Třebaže jsou díla všech tří jubilantů ve valné míře nadregionální, 
ústřední topos, česky řečeno středobod myšlenkového schématu nebo též 
společenského podvědomí, je v jejich diskurzech vůčihledný. Středobod 
jakožto kořen zdravého a nijak přehnaně akcentovaného patriotismu, 
k jehož doménám patří lidská skromnost, úcta a v neposlední řadě poko-
ra. Zkrátka vlastnosti našim jubilantům tolik příznačné.

Společnost se hekticky proměňuje. Žijeme v době vizuální, ´klipovi-
té´, kdy v rychlém sledu střídá jeden obraz druhý, namnoze beze slov. 
A nejenže bez výkladu, ale často i bez ideje. Prohlížíme si staré foto-
grafie a nebýt literatury, nic víc než to, že ´jó, tak takto tedy vypada-
lo náměstí před sto lety´, bychom si říct nemohli. Pamětníci odcházejí  
a za čas nebude nikoho, kdo by nám ke starým obrázkům dokázal podat 
žádoucí komentáře. Nebýt literatury, nejspíš bychom na sebe pouze ne-
dovtipně hleděli a krčili ramena. Z novin a zpravodajských článků, stejně 
jako z kronik a úředních dokumentů sice vyčteme fakta, nicméně pocity, 
myšlenky a vklady vlastního étosu bychom ve stroze faktografických pí-
semnostech hledali jen těžko přetěžko. Oldřich Koudelka, jemuž je novi-

« ««

nařina tvrdou skývou, by nám o tom mohl jistě leccos povyprávět. Stejně 
jako o kruciální funkci literatury, jež jak se zdá, nebyla dnes všudypřítom-
nou podbízivostí, přehršlí obrázků a strohým jazykem zpravodajských  
a zábavných serverů adekvátně nahrazena. 

Hovoříme o dějinné paměti - o základní esenci naší identity. Pamě-
ti, kterou si přirozeně, jak to koneckonců po věky věků platilo a stále 
platí, dotváříme pomocí vlastní fantazie. Jevy kolem nás bychom bez 
daru imaginace nedokázali definovat. Prostor lidské duše by se zatemnil  
a s ústupem ze svých vnitřních krajin by člověk přišel o svá nejvzácněj-
ší, nejzáhadnější a nejtajuplnější teritoria. Notabene nic není absolutní.  
A budiž je právě literatura oním nejlepším prostředkem, který naší pa-
měti nedává spát. Nedovolí, aby zakrněla. 

Nezchřadli jsme ještě / neotupěli / v plížících se nížinách noci… de-
klamuje na úvod svého nejznámějšího opusu brněnský básník Jaroslav 
Erik Frič. Jeho hlas jakoby vycházející z hloubi krajiny vnitřní podává 
zprávu o končinách rozprostírajících se v člověku. O domově v bohulibě 
širém, leč zároveň i hmoždířem života vytloukaném nitru, v němž lehce 
zbloudíme a nebýt stop a prošlapaných cestiček, stěží tu pak sebe nalé-
záme.  Přičemž těmi stopami a cestičkami bývají namnoze právě slova 
a věty coby hořící louče v nížinách noci. Slova nejlépe dvakrát vážená  
a věty promyšlené a tlukotem srdce řádně zbytnělé a utužené, výpovědi 
směřující k východisku. K pointě, na níž si dává dobrý a poctivý literát 
vždy setsakramentsky záležet. 

A tak tedy co, co říkáte? Nenadešel čas otevřít si vespolek lahev dob-
rého tříhvězdičkového koňaku a štrngnout si na ty tři hvězdičky, co se 
letos postupně rozzařují nad jmény našich drahých a milých jubilantů?       

    Za Iniciály Ruda B. Beran

Celospolečenského uznání, daleko nad rámec světa literatury či my-
slivosti, se pak básníkovi dostává za publikaci Trénoval jsem Emila… 
(2007), v níž autor otevřeně vyjádřil své pocity - umělecké, sportovní, 
lidské, filosofické i občanské - z četných setkání s prvním a jediným 
trenérem čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka, čtyřiade-
vadesátiletým  JUDr. Janem Haluzou. 
Pro malohanácký region jsou obzvláště přínosné Koudelkovy tituly 
inspirované regionální historií: Dějiny Jaroměřic na Malé Hané (2004), 
Vlčí máky pod Cimburkem (2005), Sokolové (2006), Když Třebůvka 
unášela čas (2006), Sklárna (2007), Chornice aneb staletí pod Štíhlou 
kráskou (2008) a Zelený strom vypravuje (2008), stejně jako životopisná 
monografie Žil pod Kalvárií Jan (1999) o jaroměřickém rodákovi, váleč-
ném pilotu Janu Parolkovi, příslušníkovi 311. československé bombar-
dovací peruti Royal Air Force. 
K dnešnímu dni má Oldřich Koudelka na svém kontě 29 vydaných knih. 
Přitom nejeden titul skončil v šuplíku a na jiných se pracuje. Nuže tedy, 
která jeho kniha bude tou třicátou - jubilejní? Mohla by to být tře-
ba další sbírka povídek, tentokrát z dávné i blízké historie naší krajiny. 
V našem listu otištěná ukázka budiž tomuto dobrou předzvěstí. 
Autor těchto řádků se s básníkem a rytířem myslivosti setkal poprvé 
v roce 1997 při obnovené tradici sokolských šibřinek. Ty tehdy Olda 
Koudelka moderoval. Bylo to v Jevíčku ve foyer sálu Hotelu Morava, na 
schodišti pod legendární a dnes již neexistující vysouvací mříží. „Seděl 
jsem zde sám, znaven po scénickém vystoupení, usrkával červené víno, 
když tu si ke mně Olda přisednul. Na dně jeho prázdné skleničky ležela 
jiskra, jež mohla být i perličkou, a ta posléze zalitá vínem explodovala 
v gejzíry slov a vět plných ideálů, nových impulzů a metafor. Vzniklo 
zde nejen dlouholeté a pevné přátelství, ale s ním i Literární sdružení 
Iniciály.  Pravda, tak nějak to přeci začalo - bylo, je a věřme, že ještě 
předlouho bude!“   
        Ruda. B. Beran    
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Močál
Oldřich KOUDELKA

      Starý, lidskou rukou nepomačkaný les, rozprostíral mlčenlivě svoji listnatou a zatuchlou klen-
bu. V dálce na opuštěné pasece čněla k nebi stará jedle, která vždy s hlubokým hučením ohlašo-
vala příchod nepohody. Lidé se těm místům, kterým se od nepaměti říkalo V Javorníku, vyhýbali, 
neboť se tam nedalo dostat jinak, než přes neprostupný močál. Říkalo se, že tam, v rašeliništích, 
od jistých časů straší a domov tam mají hejkalové. Zvěř však na pověry nikdy nedala. Spokojeně 
a v bezpečí zde žila srnčí rodina. Pěkný, starý a silný srnec se štíhlonohou družkou. Jednoho 
roku, když se vše rozzelenilo jarem, přivedla srna na svět silného a čilého srnečka. Zde začíná náš 
příběh. Ve chvílích, kdy se na okraji močálu v koutě roztodivných Drahan šeřil den v husté, teplé 
spleti a do skrýší lesa začaly pronikat první sluneční paprsky... 
     Močál byl ostrov uprostřed moře šumících stromů. Snad i nehluboký, kdo ví, s mocností pra-
menišť nedaleké říčky Úsobrnky. Jeho okraje byly od pradávna zarostlé ostřicí, náletovými olšemi 
a břízami. Srnčí rodina se nejraději zdržovala v houštinách na druhé straně močálu, daleko od 
cest k lidským obydlím. Půda zde byla nepevná, žíly vody naháněly strach. Zřídkaví lovci a staří 
pastýři poznali sice některé přechody, ale i tak se do křížku s těmito zákoutími přírody nikdo 
dobrovolně raději nepouštěl. A přesto, jednou v zimě zabil pytlák odkudsi ze Suchého nebo 
Benešova srnečkovi matku. Nejspíše využil toho, že močál překryl led. Těžké to pro srnečka byly 
časy. Onemocněl, měl hlad, třásl se při vzpomínkách na odporný lidský pach.
      Přesto přežil. Zesílil, vyrostl, stal se kapitálním srncem, který do mlhavých rán nad močálem 
hlasitě bekal. Jednou v létě se mu zachtělo podívat se na svět okolo sebe. Lákaly ho rozkvetlé 
louky na protilehlé straně rašeliniště. Vydal se proto opatrně podél lesa do neprobádaných míst. 
Vyšel na zelenou louku okrášlenou květinami, bzukotem včel a čmeláků. Pocítil na těle podma-
nivé teplo slunečních paprsků. Při paši přestupoval z nohy na nohu, vysoko zdvíhal hlavu ozdo-
benou úžasným parožím s bohatým perlením, stříhal slechami a nedůvěřivě nasával okolní vůně  
studeným větrníkem. 
     V lese za močálem ho hlídaly sojky. Strážkyně lesa. Upozorňovaly ho na všechno, co mohlo 
znamenat nebezpečí. Jakmile sojka znepokojeně zakřičela, ihned se uklidil do bezpečí stromů. 
     První lovec, který ho uviděl, zůstal stát jako přikovaný. Nevěřil svým očím. Takové paroží os-
meráka ještě nikdy neviděl. S bušícím srdcem strhl z ramene pušku a klekl do rozmáčené země. 
Srnec ho ale navětřil. Hlasitě zabekal a bleskurychle zmizel...
     Od té doby neměl lovec klid. Setkání s kapitálním srncem ho provázelo i ve snu. Musím ho 
dostat! Opakoval si stále a přemýšlel, jak to co nejlépe provést. Byl si totiž dostatečně vědomý 
nebezpečnosti míst, kde srnec vychází za pastvou. A tak se také stalo. Tak dlouho se toulal okolo 
jeho chodníků, četl stopy, až ho jednoho šedivého a zimomřivého rána konečně dostal na muš-
ku. Toho dne se srncovy strážkyně opozdily a místo jejich křiku zaburácel nad močálem výstřel. 
     Lovec našel na nástřelu jen pár drobných kapek barvy. Sledoval stopu srnce podle kapek deště 
otřesených ze stébel trav. Byl si jist, že srnce zasáhl, ale také mu bylo jasné, že bez psa si neporadí.      
     Barvář, kterého později na stopu zvířete nasadil, mu sice umožnil dvakrát dostat se k srnci 
téměř na dostřelnou ránu, ale nakonec vše skončilo, když těžce poraněné zvíře zamířilo do rod-
ného močálu. Srnec ztratil mnoho krve, byl vysílený, žíznivý a zmocňovala se ho únava. Vyhledal 
přechod a rozběhl se z posledních sil do konejšivé náruče ostřice a hustého náletí. Ocitl se na 
lepkavé, nepevné půdě. Jeho strach byl silnější, než nebezpečí, které močál znamenal. Pil kalnou 
vodu. Štěkot psa zůstal kdesi vzdálen. Srnec bojoval se smrtí, ale na štěstí pro něj již byl sám. 
Člověk ani pes se za ním do spleti močálu neodvážili...
      Na vyvýšenině v močálu ležel postřelený srnec několik dní. Síly se mu vracely jen velmi zvolna. 
Obletovaly ho mouchy, které dráždila jeho krev. Měl štěstí, že se do těchto míst nechtělo predá-
torům. Po zemi jim v tom bránila voda a mazlavé bláto, ze vzduchu pak husté, olistěné větvoví. 
     Uběhlo několik dnů a nocí, než se rána zacelila a překonal palčivé bolesti. Jednoho rána ho 
probudil ptačí sbor a on opět zatoužil plně žít. Poprvé vstal a i když byl ještě hodně zesláblý, 
odvlékl se z močálu do houštiny. V lesním prameni se hltavě napil studené vody. Houština se mu 
na nějaký čas stala útočištěm, kde obíral maliník a všelijaké byliny. Později si však zvykl chodit na 
paši opět do močálu, na vyvýšené ostrůvky měkkých travin. Stal se z něho velice opatrný, starý 
samotář. Večer vycházel na pastvu pozdě po soumraku. Nejraději se pásl za bledých měsíčních 
nocí. Ráno zatahoval, když byl ještě močál ukrytý v neproniknutelném mlžném závoji. V říji byl 
divoký a kdekoliv se ukázal, všichni soupeři před ním couvli. Opatrnost ho však neopouštěla. 
Když zkrotil svoji vášeň, vrátil se celý zničený do své mokřadní samoty. 
     Přes zimu mu vyrostlo nové, ještě mohutnější paroží, se silnými robustními výsadami a pře-
nádherným perlením. S vrcholícím jarem srdnatě vytloukal až ostré výsady na koncích zcela vybí-
lil. Stále žil osamoceně. Král močálu, který nikdy nezapomněl na utrpení, které mu uštědřil člověk. 
     Nezapomněl však ani lovec. Pořád ho pronásledovalo pomyšlení, že postřelil nejsilnějšího srn-
ce, co kdy viděl. Trofej nejspíše i se zvířetem pohltil prokletý močál. Ale co když osmerák přežil? 
Potká ho ještě někdy? Nebo třeba některého z jeho potomků? Kdo ví? 
     Až jednou. Tam kde se stará pastýřská cesta přibližuje k okraji tajuplného močálu, spatřil lo-
vec otisky velkých spárků a směrem do středu močálu ohryzanou trávu. Následovalo zapraskání 
v porostu a hlasité zabekání, odcházející spěšně do hloubi mlžné stěny. Vysmál se mu! Ani na 
chviličku nezapochyboval, s kým má tu čest! 
     Náhoda chtěla tomu, že lovec našel srnčí paroh, který srnec shodil v listopadu. Odnesl si ho 
domů a uložil na poličku, aby ho měl stále před očima. Taková nevídaná síla! A tajemství ukrývá 
ten prokletý močál!
     Kolik rán, večerů, ale i nocí strávil v mlžném příkrovu doufající, že srnce alespoň zahlédne  
a pokusí se ulovit, by nikdo nespočítal. Z lovecké vášně se stávala posedlost a slepota. Srnce do-
konce jako by začal nenávidět, hnala ho touha zvíře zabít, pomstít se mu za všechnu nepohodu. 
Stával se zlomyslným, krvelačným, závistivým, nelidským.

Domov
Oldřich Koudelka

Trpím, když ti nemohu hlasem obnažit
zázrak života
a naléhavěji než stromy
to nemohu sdělit beze slov.
Čím více poznávám les,
zvěř, sebe i tebe,
tím více chápu,
že každý z nás potřebujeme strom,
od kolébky po rakev,
neboť máme hluboké kořeny,
pevný kmen
a košatě rozcuchanou korunu
co květem domova 
vždy rázně zavoní.

Srdce
Oldřich Koudelka
  
Uvězníte-li v kleci sokola,
který je zvyklý
vládnout vzdušnému moři,
brzy pojde steskem.
Pustíte-li na svobodu
v ohradě odchovaného srnce,
při prvních skocích si zláme běhy.
V zajetí každé srdce zeslábne a zmenší se.
Velké bývá divoké, svobodné srdce.
A já vím, jak rychle chřadne,
ztratí-li svobodu.

Malá Haná
František Továrek

Malá Haná, to je řeka hlíny,
jež nosí živnou tíhu klasů,
kde stíny padnou měkce do roviny
předouce půvab se soubratřím jasu.

Malá Haná, to je pochod lánů
špalírem kopců s poníženým čelem,
kde noc se mlčky přibližuje ránu
dumajíc o tichu po mlze osiřelém.

Malá Haná, to jsou bílé dvory,
remonkér práce na odlehlé tůňce,
kde oko často hledí na obzory
a bděle hlídá rozevláté slunce.

Malá Haná, to je litanie,
poutnická hvězda, matná záře svic,
na vršku rostou kříže Kalvarie,
z doliny volá kalich Vanovic…

Slyš vroucnost prosebného hlasu,
ty požehnaná darem milosti,
buď zdráva na tětivách času,
vzrůstej, a smutku nehosti!
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     Každý příběh však jednou končí. A ty konce často bývají neveselé. Lovec tenkrát tušil pěkný, 
sluneční den, když usedal na jednoduchou lávku, kterou si zbudoval při jednom z chodníků do 
mokřadu. Pomalu vybledla noc. Najednou, zahalený řídkou mlhou, stál na travnatém ostrůvku 
v močále srnec. Byl to ON! Pokojně se pásl. Lovec křečovitě sevřel zbraň. Byl zmatený, nervózní, 
nedočkavý. Do ticha lesa houkl výstřel...
     Srnec poklesl v kolenou. Vzápětí se s obrovskou námahou opět zvedl a smrtelně raněný 
na vratkých bězích zamířil do středu močálu. Než střelec stačil zareagovat, zmizel mu srnec z očí. 
     Bleskurychle byl člověk na zemi a vydal se po zvířecím chodníku do vlhkého a nevlídného 
ticha. Nevěstilo nic dobrého. Mazlavá a páchnoucí břečka mu svírala holínky, když opatrně kráčel 
do míst, kam nejspíše ještě lidská noha nevstoupila. Na nástřelu našel jasnou barvu z plic. Podiv-
ná slepota tahala lovce po této stopě. Když močál udržel srnce, udrží i mne!
     Lovec se nutil jít dál. Potom ho uviděl. Srnec ležel jen pár desítek metrů před ním. Navětřil ho 
a zvedl hlavu. V tmavých světlech se naposledy zatřpytil vyhasínající život. Ještě než by bývala 
mohla zahřmět dostřelná rána, hlava mu definitivně klesla na zem. 
     Jen s námahou vytahoval lovec nohy z bláta. Musel se dostat k srncovi. Močál studil a rašelini-
ště bylo stále řidší. Chytal se trsů trávy a kluzkých větví. Zmocňovala se ho hrůza. Vnitřní hlas ho 
ale přesvědčoval, aby udělal ještě krok, dva, aby se natáhl po hlavě s mohutným parožím. Vysoko 
nad hlavou držel zbraň, když se ke zhaslému zvířeti přiblížil na dosah. Půda pod nohama se mu 
však začala rozestupovat. Rašeliniště ho nemilosrdně začalo pohlcovat. Čím více se bránil, tím 
více ho neviditelná síla táhla kamsi ke dnu. Konečky prstů se dotknul srnčích parůžků. Z hrdla se 
mu vydral šílený výkřik, když jeho oči naposledy nahmátly trofej.
     Voda v močále se ještě chvíli třpytila korálky bublin. Zanedlouho slunce vypilo ranní mlhu  
a les se rozšuměl ptačím koncertem.
                                               x    x    x    x
     ... na okraji močálu, v pasece, kde stará jedle vždy oznamuje nepohodu, stál mimořádně silný 
roček. Hrdě, se vztyčenou hlavou. Potomek svých nesmrtelných zvířecích rodičů...

Epigram
Štěpán Blažek

Jedním jsem si jistý
vy překonáte komunisty
Tento svět zničíte navždycky
svobodně a demokraticky

A patřičné vysvětlení:
V České republice se denně zastaví až 13 ha 
půdy. Někdy se uvádí, že půdy zemědělské, 
což by znamenalo, že se ještě navíc zastaví 
půda nezemědělská. Jestliže 13 ha by byl 
celosvětový průměr, pak by se ve světě den-
ně zastavělo 9 100 ha půdy, to je 91 km2. 
(Na světě je přibližně 700 krát více lidí než  
v České republice.) Těchto 91 km2 si můžeme 
představit jako pás široký 3 km a dlouhý 30 
km. To je přibližně od Městečka Trnávky až za 
Boskovice. U nás za posledních 23 let zmizelo 
17,4% zemědělské půdy.
Změní se v Česku v tomto směru něco k lep-
šímu? Nezmění. Ministři, poslanci, zastupitelé 
měst a obcí musí koncem svého volebního 
období vidět za sebou co nejvíce betonu, 
dlažby, asfaltu apod. Kdo by je opět volil, kdy-
by za sebou nic takového neviděli?
Jaký to např. bude pro zastupitele krásný po-
hled, když za sebou uvidí dostavěnou Hitle-
rovu dálnici.
Zemědělské půdy ubývá, ale počet obyvatel 
v České republice se může v krátké době po-
vážlivě zvýšit.

Aktuální limerik  
Štěpán Blažek

Jeden děda z Karlových Var
používá denně samovar
Čaj vaří ruský
lázně jsou ruský
Chybí mu jen car

Motýli a můry
Štěpán Blažek

Kam vítr, tam plášť. A to napříč politickým 
spektrem. - Kdo rychle dává, dvakrát dává. 
Ale brzy se propadne do záporných čísel. - 
Hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj 
pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy 
až do smrti... Váš požadavek je politicky ne-
vyvážený. - Kdo lže, ten krade. A je za vodou. 
- Medardova kápě, čtyřicet dní kape. A to je 
o tom, že bude čtyřicet dní pršet. - Říkal jste: 
Nosit dříví do lesa a nosit sovy do Atén. Ale 
v čem přesně jsou ty styčné plochy? - Peníze 
nesmrdí. To je super. - Nehas, co tě nepálí. 
To platilo už za totality. - Zelená je tráva, fot-
bal, to je hra. K tomu není co dodat. - Kam, 
panenky, kam jdete? To je dobrá otázka. Dě-
kujeme vám za ni. - Ententýky dva špalíky 
čert vyletěl z elektriky. A je tu nastolen pro-
blém. - Co tě nezabije, to tě posílí. Potažmo 
posune kupředu. - Tak nám zabili Ferdinanda.  
V pohodě, paní Müllerová. - Kdo se bojí, nesmí 
do lesa. A vy to moc dobře víte. - Kočka leze 
dírou, pes oknem. Přepište dějiny! - Kdo šetří, 
má za tři. To je pravicový extrémismus. - Lež 
má krátké nohy. Ale obdržela mandát od voli-
čů. - Vnímáme signály, že jak se do lesa volá, 
tak se z lesa ozývá. - Sytý hladovému nevěří. 
Ale podívejme se na to prizmatem současnosti: 
věří hladový sytému? - Byl pozdní večer, první 
máj, večerní máj, byl lásky čas. To byla síla!
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O CYKLISTECH V JEVÍČKU  / reportáž z roku 1983 
František Továrek

 Ve spolupráci s TJ Favorit Brno a pod patronací MNV v Jevíčku 
objevuje se každoročně od roku 1977 na listině cyklistických závodů 
Závod míru nejmladších. Vedle našich se jej zúčastňují družstva z NDR, 
PLR, MLR, Finska, Rakouska. Zatím co prvního ročníku se zúčastnilo 41 
závodníků ze tří zemí (ČSSR, PLR, Finska), v sedmém ročníku už starto-
valo 224 cyklistů z pěti zemí a 53 oddílů ČSSR.
 Start 1. etapy - časovky jednotlivců - bývá 8. května v 9.30 hodin u 
gymnázia. Závodníci se v minutových intervalech vydávají přes Smol-
nou a Bělou do Březiny, odkud se stejnou cestou vracejí. Odpoledne 
v 17.30 hod. je na Palackého náměstí start 2. etapy, která vede přes 
Jaroměřice a Šubířov do Konice, dále na Březsko, Chobyni a Šubířov 
(okruh Šubířov – Šubířov se jede dvakrát) a ze Šubířova zpět do Jevíč-
ka. Třetí etapa, závěrečná, se jede 9. května. Má start v 10.00 hod. opět 
na Palackého náměstí. Okruh Jevíčko, Velké Opatovice, Brťov, Korbe-
lova Lhota, Slatina, Březina, Šnekov, Křenov, Zadní Arnoštov, Jevíčko, 
absolvují závodníci třikrát. 
Součástí Závodu míru nejmladších je vždy 9. května manifestační jízda 
celého pelotonu na hřbitov rudoarmějců u Vísky, spojená s položením 
věnců a krátkým projevem, doplněným občas i o překlad do ruštiny 
a němčiny.
 V předvečer 3. ročníku Velké ceny DIU dne 8. října 1983 uspořádal 
oddíl cyklistiky zábavný večer s vylosováním ankety o „Nejoblíbeněj-

František Továrek  (100 – 75 – 25)
Mezi letošními jevíčskými výročími zaují-
má bezesporu čelné místo právě uplynu-
lých 100 let od narození Františka Továr-
ka. Zároveň si připomínáme i 25 let od 
jeho úmrtí. 
Jeho dílo i vzpomínky na jeho činnost 
však stále žijí mezi námi. Kolik jevíč-
ských občanů bylo alespoň jednou za 
život na táboře na Slovensku? Franti-
šek Továrek tábory nejen organizoval  
a vedl, ale dokázal také si vychovat 
zdatné následovníky, takže se konají do-
dnes. Vezměme ale všechny ty zásluhy 
popořadě.
František Továrek se narodil 29. září 1915 

v Konici, lásku  k přírodě v něm vypěstovala jeho matka, pro život si za-
pamatoval i její pracovitost a houževnatost. To vše mu pomohlo v dal-
ších životních etapách. Z konické měšťanky přestoupil na prostějovskou 
reálku, ukázal se jako schopný student, a tak se dostal na vysněnou 
pedagogickou akademii do Prahy. Zde se setkal s řadou odborníků, 
kteří mu vštěpovali důležité pedagogické zásady. Patřil mezi například 
boskovický rodák Otokar Chlup, kontakty nepřerušili ani po letech, když 
byla v roce 1958 v Jevíčku před zámečkem odhalována busta J. Á. Ko-
menského, hlavní projev přijel pronést právě Otokar Chlup.
To už měl František Továrek za sebou zajímavou životní dráhu. Po stu-
diích, jak ostatně bylo tehdy častým zvykem, dostal místo na Podkar-
patské Rusi, působil zde od roku 1935 do roku 1938, řeklo by se pou-
hé 3 roky, ale v jeho životě byly zásadním zlomem. Jednak zde poznal 
svou budoucí manželku, jednak si zde na celý život oblíbil zdejší krajinu  
a často se Podkarpatské Rusi věnoval ve svém díle.
V roce 1939 nastoupil na měšťanskou školu v Jevíčku, kde setrval až do 
svého odchodu do důchodu v roce 1976. Místo odpočinku pokračo-
val dále v práci veřejné, organizátorské, literární a mnohé jiné. Zemřel  
11. ledna 1990.
Zkusme upozornit alespoň na některé Továrkovy počiny důležité 
z pohledu jevíčského.
Jako učiteli mu prošlo rukama mnoho generací jevíčských dětí, jeho 
poslední žáci dnes už mají skoro 55 let. Vždy se snažil o novátorský pří-
stup, zapojoval školu do aktuálního života, nešetřil časem ani námahou 

při organizaci nejrůznějších školních akcí a přípravě žákovských vystou-
pení, jichž byl mnohdy autorem. Měl na paměti i činnost mimoškolní, 
jejímž vyvrcholením byly právě již výše zmíněné tábory.
Zcela zásadní jsou jeho zásluhy na poli vlastivědném. Svou zálibu v his-
torii rozvinul po příchodu do Jevíčka v celé řadě publikací, mimocho-
dem některé jsou dodnes nepřekonané jako například poutavé vyprá-
vění Metla Boží popisující poměry v Jevíčku a okolí během různých 
válek. V této a dalších publikacích se objevila typická Továrkova snaha 
oživit dějiny konkrétními osobami a na pozadí událostí přiblížit jejich 
osudy.  
Vedle psaní vlastivědných příspěvků je nutno také vyzdvihnout Továr-
kovu činnost organizátorskou a připomenout alespoň dva body. Po 
roce 1960 se snažil překonat pomyslné rozdělení regionu Jevíčska no-
vými hranicemi krajů a spolupracoval s velkoopatovickými vlastivědci 
na vydávání řady důležitých publikací a časopisu Malá Haná.
Stejné schopnosti osvědčil i při dlouholetém redigování místního zpra-
vodaje Pod jevíčskou věží. Celkem tak na nejrůznějších místech publi-
koval téměř 2 000 článků. 
Rozsáhlé je i jeho dílo literární, napsal 35 knih s různou tématikou, od 
básnické sbírky přes povídky, knihy pro mládež či příručky obsahující 
cenné rady pro táborníky. I zde si vypracoval svébytný sloh, kterým 
připoutával čtenářovu pozornost. Jakoby vedl dialog se svými posta-
vami a zároveň i se čtenáři. Vědom si důležité pedagogické poučky  
o udržení kontaktu s posluchači, snažil se je vtahovat do děje a zároveň 
nezanedbávat zpětnou vazbu. Jeho knihy nevznikaly odtrženy od reali-
ty, naopak odrážely prožité a vyzkoušené.
Nebyl to jediný prvek, který oživoval jeho tvorbu. Používal zvláštní způ-
sob slovosledu, kterým nutil čtenáře k pozornosti a zároveň k zamy-
šlení nad obsahem. Ze své praxe básnické přenesl do prózy poetické 
vidění světa, vhodným výběrem slov tak povyšoval běžný text na cosi 
hodnotnějšího. Líčil-li východ měsíce nad táborem, mohli jste si být jis-
ti, že to neodbyl jedním slovesem, ale snesl celou řadu poetismů, které 
dokázaly děj ozvláštnit. Šlo-li však o publicistiku, dokázal se vyjádřit 
zcela jasně a přímo.
Tak by se dalo o životě Františka Továrka pokračovat. Vypočítávat veřej-
né funkce, sepsat bibliografii, citovat ukázky, tolik místa však nemáme. 
Místo rozsáhlého závěru raději použijme název jednoho z jeho děl. Vás 
nelze zapomenout. 

Robert Jordán

šího cyklistu, který kdy startoval v Jevíčku“. Po sečtení hlasů se jím stal 
Miloš Hrazdira z Dukly Brno. Zábavný pořad uváděl komentátor Čs. 
televize Petr Kment. Na pódiu soutěžila družstva Rudé hvězdy Plzeň, 
Favoritu Brno, Sokola Jevíčko (Lexman, Khun, Bombera, Mikulášek, Žák) 
a Dukly Brno. Celý pořad vysílalo dne 18. října televizní studio Brno.
 Divácky nejhodnotnější byl turnaj v kolové za účasti patnáctiná-
sobných mistrů světa bratří Pospíšilových, dvou dvojic NDR a dalších 
dvojic našich. Součástí turnaje byla i soutěž v krasojízdě žen. Obojí se 
konalo 6. prosince 1982 v nové sokolovně za účasti 568 diváků.
 Oddíl cyklistiky TJ Sokol Jevíčko má dobrou základnu v mládeži. 
V Závodě míru nejmladších se například dobře uplatnili Lubomír Vyky-
dal, Ladislav Halačka ml. Petr Orálek a Jiří Širůček. Mladí jevíčští cyklisté 
získali v letech 1980-83 dvě stříbrné medaile, jedno čtvrté a dvě sedmá 
místa v krajském přeboru žáků, a jednu bronzovou medaili v kategorii 
dorostu. V okresních přeborech získali jednu zlatou a čtyři bronzové 
medaile (Martin Konečný, Jan Finsterle ml., Petr Šich, Sándor Pocsai, 
Daniel a Lubor Mikuláškovi).


