
Proč k nám jezdí prezidenti
Jsou místa, kudy prezident projíždí pravidelně a nikoho to nepřekvapí. Ne- 
jsme ale někde v Lánech, a tak jsme si museli na další příležitost pěkně 
dlouho počkat od roku 1937 až do září 2016. I z těch tří historických návštěv 
lze ale udělat jisté propojení. Jak v roce 1929, tak v roce 2016 zamířili prezi-
denti na „sanatorku“. Ano, ono naše domácké označení je na místě, nejen že 
se tím vyhnu dvojsmyslům o státníkovi v léčebně, ale hlavně proto, že ona 
„sanatorka“ je za 100 let své existence přece naše. Prezidenti sem zamířili 
zcela jistě pro její význam přesahující náš region. Úspěch oslav nás ujistil 

v tom, co všichni víme, že se můžeme do světa pochlubit krásnými budovami v upraveném 
parku, užitečnou elektřinou na elektroléčbě, šikovnýma rukama na rehabilitaci, bezchybnými 
analýzami v laboratoři, krásnými fotografiemi z rentgenu, a tak dále a dále, abych na někoho 
nezapomněl. I ten kašel rychleji mizí, stačí přijet na „sanatorku“. 

Robert Jordán

Vlaková doprava opět v Jevíčku 
Vážení spoluobčané,
v srpnovém čísle Jevíčského zpravodaje jsme Vás informovali o zahájených jednáních Města 
Jevíčka a Obce Jaroměřice s Pardubickým krajem ve věci obnovení vlakové dopravy mezi Chor-
nicemi a Velkými Opatovicemi. Podnětem k jednání bylo schválení textace a odeslání dopisu 
radou Města Jevíčka a paní starostkou Jaroměřic, Ivetou Glocovou, na Odbor dopravy a do-
pravní obslužnosti Pardubického kraje. Věci se díky této iniciativě daly do pohybu a výsledkem 
byl veřejný příslib radního pro dopravu v Pardubickém kraji Ing. Jaromíra Duška a hejtmana 
Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., který byl pronesen na setkání s panem 
prezidentem 15. 9. 2016 v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku, kdy  Pardubický kraj potvrdil 
objednání osobní vlakové přepravy z Chornic do Velkých Opatovic a vlakové spojení by se 
mělo od prosince 2016 obnovit. Důkazem této skutečnosti je i fakt, že vedení Jevíčka a Jaro-
měřic obdrželo návrh jízdního řádu vlaků, který však ještě projde schvalovacím procesem kraje  
a dotčených obcí na trase, proto jej v této chvíli nebudeme zveřejňovat.
Pokud se podaří obnovit vlakovou dopravu mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi, budeme 
to považovat za obrovský úspěch, který zaslouží velké poděkování jak krajskému radnímu  panu 
Jaromíru Duškovi, tak  panu hejtmanovi Pardubického kraje panu Martinu Netolickému.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

SKANSKA zahájila stavební činnost na 
Okružní IV

www.jevicko.cz

Fotoaktuality
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OLÚ Jevíčko navštívil prezident republiky 
Miloš Zeman

I. etapa chodníků na Slunečné je za svojí 
polovinou

Výroční ocenění Města Jevíčko  
pro osobnosti/kolektivy sportovního, kulturního  

a spolkového života pro rok 2016
Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Hodnotící orgán: Rada města s doporučením komise kulturní a komise pro výchovu a vzdělá- 
vání, mládeže a sportu

Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:
1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného návrhu pomocí anketního 

lístku, který bude potvrzen navrhující organizací, sportovním oddílem, spolkem nebo jed-
notlivými občany.

2. Ve druhém kole provedou obě poradní komise na základě veřejných návrhů redukci pouze 
na pět nominantů v jednotlivých oblastech (a v případě jednotlivců i kategoriích), které před-
loží radě města již v navrženém pořadí. Rada města provede konečné schválení oceněných 
osobností/kolektivů.

Vyhlašované oblasti:    
1. osobnost/kolektiv sportovního života  
2. osobnost/kolektiv kulturního života  
3. osobnost/kolektiv spolkového života  

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko, ke stažení na  
www.jevicko.cz) odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také naskenované e-mailem na  
infojevicko@seznam.cz. Termín pro odevzdání nebo zaslání anketních lístků do 30. 11. 2016.

Vedení města

Vyhlašované kategorie 
(pouze pro jednotlivce): 
1. žáci a studenti do 18 let 
2. dospělí 19 až 60 let
3. senioři nad 60 let
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Jevíčko, křižovatka civilizací
Milí čtenáři, dnešní okénko bych rád věnoval 
tématu jedinečných archeologických nálezů 
v lokalitě budoucí výstavby rodinných 
domů na ulici Vrchlického. V rámci přípravy 
infrastruktury zde provádí Regionální 
muzeum v Litomyšli pod vedením Mgr. 
Jany Němcové záchranný archeologický 
výzkum. Zákon o památkové péči totiž 
ukládá stavebníkům oznámit stavební 
práce a zajistit dohled archeologa, pokud 
při jejich činnosti existuje riziko, že se zničí 
archeologické nálezy. Tedy i v plochách 
komunikací, které slouží také jako místo 
pro uložení inženýrských sítí. V průběhu 
výzkumu bylo lokalizováno několik objektů 
(chlebové pícky, kruhový zahloubený sídlištní 
objekt) souvisejících s možnou existencí 
římského pochodového tábora v místě. 
Nejvýznamnějším objevem je existence 
hrotitého příkopu, který byl součástí 
opevňovacího valu. Dále bylo pracovníky 
litomyšlského muzea lokalizováno pravěké 
osídlení v místě vedení nového vodovodu 
(mezi bývalým židovským hřbitovem  
a stávající zástavbou rodinných domů). 
Po konzultaci s docentem Eduardem 
Droberjarem je pravděpodobné, že máme 
v Jevíčku nejseverněji položený římský 
pochodový tábor na Moravě z období tzv. 
markomanských válek (166 – 180 n. l., za 
vlády císaře Marka Aurelia) a všechny nálezy 
na lokalitě souvisí s tímto táborem, který 
ubíhá východním směrem (do města). Dosud 
byl za nejseverněji položený tábor na Moravě 
považován tábor v Olomouci-Neředíně. 
Podle názoru terénního archeologa  
Bc. Pavla Kejvala vede linie opevnění dále 
jižním směrem přes Panské pole. Víc však 
naznačí geofyzikální průzkum provedený 
Archeologickým ústavem Akademie věd ČR 
v Brně. Není vyloučeno, že mohlo docházet 
ke střetům mezi zde usídlenými Germány  
a římským vojskem.
Co to znamená pro probíhající stavbu, 
pro současné a budoucí vlastníky parcel 
a město Jevíčko? Na konci srpna se  
k problematice nálezů sešla archeologická 
komise, aby byl stanoven další postup. 
Jelikož záchranný archeologický výzkum 
řeší pouze místa bezprostředně zasažená 
stavbou, práce na inženýrských sítích mohou 
na základě odsouhlasení dílčích úseků 
terénním archeologem pokračovat. Hmota 
příkopu byla v trase výkopu odtěžena mimo 
staveniště k dalšímu prozkoumání. Stavba 
se tedy významně nezdrží, další nálezy na 
západní trase komunikace a sítí lokalizovány 
nebyly. Se zájemci o výstavbu samozřejmě 
jednáme, aby tito měli podrobné informace 
k záchrannému průzkumu v rámci 
jednotlivých parcel. Tento obnáší nutnou 
skrývku ornice a podorničí v místě stavební 
činnosti, důležité pro ně je, že v případě 
rodinných domů činnost archeologů nehradí 
stavebník, ale provádějící pracoviště, v našem 
případě Regionální muzeum v Litomyšli, 
které přislíbilo maximální operativnost  
a vstřícnost.

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci říjnu 2016 oslaví vý-
znamné životní jubileum 

Ladislav Kuliš      

Inge Mandíková

Miloslav Parolek

Olga Knapová

Zdeněk Koukal 
     

Badatelský výzkum na germánském sídlišti a 
pohřebišti za Jevíčkem pod vedením docenta 
Droberjara s nálezy římských předmětů 
ukazuje na kontakty místních Germánů  
s římskými provinciemi. Nález pochodového 
tábora dokládá, že tato interakce byla 
bezprostřední, čímž se Jevíčko pro 
milovníky historie stává zase unikátnějším 
a zajímavějším místem. Vlastníkům 
parcel vzniká zákonná oznamovací 
povinnost, kterou doporučujeme provádět 
s dostatečným předstihem. Jiné omezení 
zjištěné nálezy nepřináší. Zároveň je ale 
může těšit fakt, že si k bydlení vybrali místo 
obývané od pravěku přes starověk až do 
dnešní doby. Historii místa, kde budou žít, 
hodláme udělat náležitou prezentaci, aby 
všichni jeho obyvatelé i návštěvníci věděli, že 
se nacházejí na křižovatce civilizací.

Pěkný říjen přeji, Miroslav Šafář

Oslavy 100. výročí otevření 
Odborného léčebného ústavu 

v Jevíčku
Ve dnech 15. – 16. 9. oslavovala léčebna 
v Jevíčku slavné jubileum – 100 let od 
otevření pro veřejnost. I když je v současnosti 
rozsah poskytovaných zdravotních služeb 
v léčebně poměrně široký, tehdy se zde měla 
léčit tuberkulóza, v té době velmi rozšířená  
a obávaná nemoc, na kterou neexistovala 
účinná léčba. 
Oslavy probíhaly ve dvou dnech – první den 
formou odborné konference pro zdravotníky 
z celé České republiky, na které bylo 
představeno celé století v dějinách léčebny od 
jejího založení - historie léčby TBC, následně 
pneumologických onemocnění a v posledních 
dvaceti letech také rozvoj oboru léčebná 
rehabilitace. 
V poledních hodinách ústav přivítal 
významnou návštěvu a sice prezidenta ČR, 
pana Miloše Zemana, který přijel v doprovodu 
hejtmana Pardubického kraje, pana Martina 
Netolického. Pan prezident přijel poblahopřát 
léčebně k významnému jubileu a popřát jí 
do dalších let mnoho spokojených pacientů. 
Zároveň využil této příležitosti, aby se setkal 
nejen se zaměstnanci a pacienty tohoto 
krásného zdravotnického zařízení, ale také 
s občany města, kterých na besedu s panem 
prezidentem přijelo z Jevíčka a okolních 
obcí opravdu hodně. Prostranství připravené 
před rehabilitačním pavilonem pro setkání 
nestačilo a ústav byl v podstatě „v obležení“. 
Beseda probíhala ve velmi přátelském duchu  
a vznesené dotazy byly zodpovězeny ochotně 
a ke spokojenosti přihlížejících. Před odjezdem 

se pan prezident podepsal do pamětní 
knihy léčebny a kroniky města Jevíčko  
a obdržel od vedení léčebny a starosty Jevíčka 
připravené dárky – regionální produkty  
a upomínkové předměty. 
Po konferenci následovala oslava pro 
zaměstnance ústavu, která se konala v Jevíčku 
v hotelu Morava a byla zpestřena vystoupením 
kouzelníka a ohňostrojem na náměstí.
Druhý den oslav, na který byli pozváni také 
bývalí zaměstnanci léčebny, byl koncipován 
jako Den otevřených dveří s prohlídkami 
léčebny a kulturním programem. 
Oslavy jubilea se opravdu podařily, a to nejen 
zásluhou mnoha ochotných zaměstnanců, 
kteří pomohli se vším, co bylo k přípravě 
potřeba. Velkou zásluhu na zdárném průběhu 
dvoudenní akce mělo také Město Jevíčko 
a SDH Jevíčko, jejichž pomoc byla naprosto 
výjimečná a pro nás, vedení léčebny, historicky 
bezprecedentní! 
Pane starosto, pane místostarosto, vážení 
radní, pane Ducháčku a pane Horký, moc Vám 
za všechno děkujeme.  Vaší pomoci si opravdu 
nesmírně vážíme!

Lenka Smékalová, ředitelka léčebny

Detail hrotitého příkopu

Informace z TIC:
Nově v TIC zakoupíte publikaci 
„Odborný léčebný ústav Jevíčko“  

za 100,- Kč.

Tato publikace byla vytvořena  
v roce 2016 při příležitosti  

100. výročí otevření OLÚ Jevíčko.
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 24. 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 ko-
nání 24. zasedání Zastupitelstva města 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: 17. 10. 2016 od 16:00 h
Navržený program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
5) Připomínky a náměty občanů
6) Zpráva sboru pro občanské záležitosti
7) Grantový systém pro rok 2017
8) Program regenerace památek
9) Demolice domu č. p. Barvířská 560
10) Projektová dokumentace Přestavba garáží 

hasičské zbrojnice Jevíčko 
11) Chodník od č. p. Svitavská 466 po č. p. Okruž-

ní IV 716
12) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
13) OZV č. 1/2016, o stanovení systému shroma-

žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území města 
Jevíčko

14) OZV č. 2/2016, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území města Jevíčko

15) Zřízení městské policie
16) Korespondence, různé
17) Diskuse
18) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 9. 2016

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

 

 Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva 
Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,  že
1.  volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční 
 v pátek dne 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 v sobotu dne 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2.  Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1  

je volební místnost - budova kulturního domu, Jevíčko - Zadní Arnoštov  pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - Zadním Arnoštově, 

 ve volebním okrsku č. 2  
je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, K. Čapka, 
K. H. Borovského, Kostelíček, M. Mikuláše, Mackerleho, Mlýnská, Na Rybníku, Na Salajce, 
Nappova, Nerudova, Okružní I, Okružní IV, Petra Bezruče, Pionýrská, Slunečná, Smolenská, 
TRN-Léčebna, U Zámečku, Vrchlického,

 ve volebním okrsku č. 3  
je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice Barvířská, Biskupická, Dolní, Dolní Farní, 
Dr. Klimeše, Horní, Horní Farní, K. Appla, Kobližná, Komenského nám., Kostelní, Krátká, 
Křivánkova, Luční, Malé náměstí, Okružní II, Okružní III, Olomoucká, Palackého nám., 
Pivovarská, Pod Zahradami, Přehrada, Příční, Růžová, Soudní, Spojovací, Svitavská, Třebovská, 
U Cihelny, U Střelnice, Úzká, Zadní a pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu 
v Jevíčku – na č.e. bez názvu ulice.

3. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu ve městě Jevíčko.

4.  Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti 
a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
dokladem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

5.  Volič vybaven voličským průkazem pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, může na 
tento voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje.

6. Voličům budou dodány nejpozději 4. října 2016   hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

7. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti jsou pro všechny 
přítomné závazné pokyny předsedy okrskové volební komise.

8. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Jevíčku dne 12. 9. 2016
Dušan Pávek, dipl. um., v. r.

starosta

Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 2. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644,  
e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325,  
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489,  
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340,  
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643,  
e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, 
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343,  
e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových

stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 26. srpna 2016
Datum zahájení příjmu žádostí: 3. října 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. prosince 2016 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci 
výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s 
dostatečným předstihem oznámena.
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Usnesení ze 43. schůze Rady města Jevíčko konané dne 22. srpna 2016
1/43  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 

na každého účastníka příměstského 
tábora s trvalým pobytem v Jevíčku 
pořádaného spolkem RC Palouček, z. 
s., Kostelní 42, Jevíčko dle předložené-
ho seznamu,

2/43  Rada schvaluje přihlášení osoby k tr-
valému pobytu na adrese Svitavská 
474, Jevíčko dle zápisu,

3/43  Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a firmou Josef Lagron, 
Dlouhá 75, 535 01 Břehy k užívání par-
cely pro potřeby umístění zábavných 
atrakcí – lunaparku, na Palackého ná-
městí v Jevíčku na období 2017 – 2018 
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy,

4/43  Rada schvaluje dotaci pro OLÚ Jevíčko 
ve výši 39.000 Kč na vydání publika-
ce ke 100. výročí otevření léčebného 
ústavu,

5/43  Rada schvaluje vydláždění vjezdu před 
domem č. p. 453 na ul. A. K. Vitáka for-
mou příjezdových pruhů ze zámkové 
dlažby pracovníky města žadateli dle 
zápisu,

6/43  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

7/43  Rada schvaluje objednávku vystou-
pení zpěváka Jožky Černého a dopro-
vodné cimbálové muziky Gracia za 
celkovou cenu 47.500 Kč (není plátce 
DPH) v termínu 28. 10. 2016 v sále kina 
Astra Jevíčko,

8/43  Rada schvaluje přesun kontejnerů tří-
děného odpadu z ulice Okružní II z 
lokality u zdravotního střediska a vy-
tvoření dvou sběrných míst na pozem-
cích města p. č. 85/7 a 1751/29 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za celkové náklady 
zhotovení zpevněné plochy a výsadbu 
zeleně do 15.000 Kč vč. DPH,

9/43 Rada schvaluje udělení souhlasu s vy-
nětím pozemků ze zemědělského půd-
ního fondu p. č. 5329, 5330/1, 5330/3, 
5331, 5332 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
které jsou předmětem budoucí kupní 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností REHAU Automotive, s. r. o.,

10/43  Rada schvaluje připojení nového areá-
lu REHAU Jevíčko - PEPSIN k distribuč-
ní soustavě ČEZ DISTRIBUCE z pozem-
ku p. č. 5329 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

11/43  Rada schvaluje umístění předvoleb-
ních bannerů politických stran a sdru-
žení na pozemku p. č. 1757/18 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí na stávajících želez-
ných stožárech za cenu 500 Kč/m2 v 
termínu od 23. 8. 2016 do 7. 10. 2016,

12/43 Rada schvaluje zrušení dlouhodobě ne-
užívaných hrobových míst č. 887 a č. 
888 a na jejich místě umístit stojan na 
kola (lavičku) a vysadit kvetoucí trval-
ky,

13/43 Rada schvaluje zakoupení 1 ks kon-
tejneru na vozidlo PIAGGIO za částku 
33.400 Kč bez DPH,

14/43 Rada schvaluje Koncepci rozvoje Měst-
ského muzea v Jevíčku v letech 2015 
– 2020,

15/43  Rada schvaluje přijetí investiční dota-
ce ve výši 950.000 Kč od Pardubického 
kraje na realizaci projektu města „Soci-
ální zázemí a WC pro lokalitu Panského 
dvora“ a smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem z Programu „Podpora budování 
infrastruktury cestovního ruchu v Par-
dubickém kraji II“ a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy,

16/43  Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a Pardubickým krajem 
zastoupeným SÚS Pk o právu použití 
pozemku pro stavbu ke zřízení dvou 
nových komunikačních připojení na 
silnici III/36612 v Jevíčku v rámci akce 
„Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíč-
ko – ul. Okružní IV; Parkoviště Okruž-
ní IV/A. K. Vitáka“ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

17/43  Rada schvaluje CN firmy Profesionálo-
vé, a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hra-
dec Králové na zpracování koncepční 
studie řešení cyklostezky Jevíčko – Vel-
ké Opatovice v souladu s podmínkami 
SFDI za cenu 28.314 Kč vč. DPH,

18/43  Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním prvotního technického posouze-
ní přestavby garáží požární zbrojnice 

Jevíčko vč. kalkulace předpokládaných 
nákladů,

19/43  Rada schvaluje zakoupení výpočetní 
techniky a odvlhčovačů pro potřeby 
Městského muzea v Jevíčku za částku 
44.000 Kč vč. DPH dle zápisu,

20/43  Rada schvaluje vyhlášení zadávacího 
řízení pro VŘ na zakázku malého roz-
sahu na akci „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení, přisvětlení přechodu pro 
chodce na ul. Okružní IV v Jevíčku – 1. 
etapa“ v rámci rekonstrukce silnice, se-
znam firem pro obeslání, složení komi-
se pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek dle zápisu,

21/43  Rada schvaluje zpracování zadávacího 
řízení na pořízení velkokapacitní hasič-
ské cisterny pro JSDH Jevíčko firmou 
Regionální rozvojová agentura Vý-
chodní Moravy, Zlín za cenu 49.610 Kč 
vč. DPH,

22/43  Rada schvaluje základní aktualizaci 
Povodňového plánu Města Jevíčko v 
částce 11.000 Kč bez DPH společností 
Envipartner, s. r. o., Brno,

23/43  Rada schvaluje vyhlášení poptávkové-
ho řízení, obeslání firem a složení ko-
mise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek dle zápisu na akci „Elektronic-
ké úřední desky Města Jevíčko“,

24/43 Rada schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-2014885/VB/2 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene na 
pozemku p. č. 1502/12 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

25/43  Rada schvaluje záměr bezúplatného 
převodu částí pozemků p. č. 1740/7 – 
ostatní plocha, p. č. 1750/1 – ostatní 
plocha, p. č. 1751/6 – ostatní plocha, p. 
č. 1751/14 – ostatní plocha, p. č. 1757/18 
– vodní plocha a p. č. 2591/1 – ostatní 
plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí.

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

Usnesení ze 44. schůze Rady města Jevíčko konané dne 5. září 2016
1/44  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 

vyrozumění nájemkyně bytu č. 1 na ul. 
Třebovská 427, aby byt vyklidila do 30. 
9. 2016 a dále zajištěním vyrozumění 
nájemkyně bytu č. 2 na ul. Třebovská 
427, aby byt uvedla do obyvatelného 
stavu,

2/44  Rada pověřuje IT zajištěním zprávy pro 
společnost SINGRAF Moravská Třebo-
vá o vyznačení technické infrastruktu-
ry v daném území v rámci projektové 
přípravy stavebního záměru „Výstavby 
školícího střediska společnosti BLA-
UKOM CZ“,

3/44  Rada neschvaluje dopravu části druž-
stva dorostu fotbalového oddílu SK 
Jevíčko vozidlem JSDH Jevíčko,

4/44  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

5/44  Rada schvaluje práce provedené fir-
mou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 
Jevíčko na opravu zápraží hřbitovní 
brány ve výši do 10.000 Kč bez DPH,

6/44  Rada pověřuje starostu zajištěním CN 
na úpravu nebytových prostor bývalé 
vývařovny na ul. Soudní 51 v Jevíčku za 
účelem rozšíření muzea v těchto pro-
storách,

7/44  Rada schvaluje dotisk 2.000 ks aktuali-
zovaného plánu (mapy) města a 1.000 
ks bedekru Muřinoh a Krchomilka fir-
mou Art reklama, s. r. o., Letovice za 
nabídkovou cenu 14.399 Kč vč. DPH,

8/44  Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek, 
umělecké kovářství, Bělá u Jevíčka 37 
na výrobu a instalaci kovové branky na 
zabezpečení schodiště bývalé sýpky za 

celkovou částku 26.000 Kč (není plátce 
DPH),

9/44  Rada schvaluje CN SÚS Pk na obno-
vu nástřiku vodorovného dopravního 
značení na Palackého náměstí a na ul. 
Křivánkova za částku 35.000 Kč bez 
DPH (42.350 Kč vč. DPH),

10/44 Rada schvaluje obeslání firem dle zápi-
su pro podání nabídek na akci „Rekon-
strukce chodníku Okružní IV Jevíčko, I. 
etapa“,

11/44  Rada schvaluje prodej strojů z vybave-
ní klempířské dílny bývalého PBH nej-
vyšší cenové nabídce, kterou podala 
firma Pavel Továrek, Bělá u Jevíčka 37 
za částku 22.500 Kč.

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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23/1 Zastupitelstvo určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava 
Zezulu a Mgr. Miloslava Parolka,

23/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Fin-

sterle, Mgr. Zdeněk Klein, Ing. František 
Bušina,

b)  program zasedání,
c)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 6 na rok 

2016,
d)  výsledek výběrového řízení na akci „Re-

konstrukce veřejného osvětlení, přisvět-
lení přechodu pro chodce na ul. Okružní 
IV v Jevíčku – 1. etapa“, kde nejvhodnější 
nabídku podala firma ELEKTRO-PLOŠI-
NY Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 
42 Chornice za nabídkovou cenu ve výši 
442.438 Kč vč. DPH,

e)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou ELEKTRO-PLOŠINY Zdeněk 
Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice 
k realizaci akce „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení, přisvětlení přechodu pro chod-
ce na ul. Okružní IV v Jevíčku – 1. etapa“ 
za nabídkovou cenu 442.438 Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

f)  výsledek výběrového řízení na akci „Re-
konstrukce chodníků na ul. Okružní IV v 
Jevíčku – 1. etapa“, kde nejvhodnější na-
bídku podala fi ma M-SILNICE, a. s., Huso-
va 1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou 
cenu ve výši 676.253 Kč vč. DPH (818.266 
Kč vč. DPH),

g)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou M-SILNICE, a. s., Huso-
va 1697, 530 03 Pardubice k realizaci akce 
„Rekonstrukce chodníků na ul. Okružní IV 
v Jevíčku – 1. etapa“ za nabídkovou cenu 
676.253 Kč vč. DPH (818.266 Kč vč. DPH) a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

h)  cenovou nabídku firmy KOBERCE Bosko-
vice, s. r. o., Hradní 640/3, 680 01 Bosko-
vice na opravu parketové podlahy v pří-
zemních prostorách knihovny v budově 
zámečku za částku 73.764 Kč bez DPH 
(88.928 Kč vč. DPH) s podmínkou realizace 
zakázky do konce listopadu 2016,

i)  budoucí prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 5198/2 – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za cenu 46.950 Kč, bu-
doucí koupi nově zaměřeného pozemku 
p. č. 3188 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí za cenu 1.200 Kč, smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní včetně přílohy č. 
1 - kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitým věcem a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

j)  bezúplatný převod pozemku p. č. 1750/8 
a pozemků nově označených jako p. č. 
1740/13, p. č. 1740/14, p. č. 1742/5, p. č. 
1751/90 a p. č. 5372/2, všechny v k. ú. Je-
víčko-předměstí do majetku Města Jevíč-
ko a bezúplatný převod pozemků nově 
označených jako p. č. 1740/7, p. č. 1740/15 
a p. č. 1751/89, všechny v k. ú. Jevíčko-
-předměstí do majetku Pardubického 
kraje,

k)  výsledek výběrového řízení na akci „Sta-
vební úpravy bytu č. 1, M. Mikuláše 551, 
1. NP vpravo, Jevíčko“, kde nejvhodnější 
nabídku podala firma Kamil Pitner, 798 47 
Horní Štěpánov 362 za nabídkovou cenu 

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 12. září 2016
ve výši 326.843 Kč bez DPH (395.480 Kč 
vč. DPH),

l)  cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem 
bytového hospodářství města Jevíčka, 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko a firmou 
Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 
k realizaci akce „Stavební úpravy bytu č. 
1, M. Mikuláše 551, 1. NP vpravo, Jevíčko“ 
za nabídkovou cenu 326.843 Kč bez DPH 
(395.480 Kč vč. DPH) a pověřuje vedoucí 
PBH podpisem smlouvy,

m)  výsledek výběrového řízení na akci „Elek-
tronické úřední desky Města Jevíčko“, 
kde nejvhodnější nabídku podala firma 
Regionální poradenská agentura, s. r. o., 
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno za na-
bídkovou cenu ve výši 199.650 Kč vč. DPH,

n)  cenovou nabídku a příkazní smlouvu č. 
SML-Z-M-16-329 mezi Městem Jevíčko a 
firmou Regionální poradenská agentura, 
s. r. o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno 
k realizaci akce „Rozšíření a modernizace 
HW a SW – Město Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu 199.650 Kč vč. DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

o) přípravu projektové dokumentace pro 
podání žádosti o dotaci na akci „Přestav-
ba garáží hasičské zbrojnice Jevíčko“ v 
rámci aktuální výzvy IROP,

p)  výsledek cenového průzkumu na admi-
nistraci podání žádosti o dotaci v rámci 
IROP na projekt „Přestavba garáží hasič-
ské zbrojnice Jevíčko“, kde nejvhodnější 
nabídku podala společnost Regionální 
rozvojová agentura Východní Moravy, 
Třída T. Bati 5146, 760 01 Zlín za nabídko-
vou cenu 100.000 Kč bez DPH (121.000 Kč 
vč. DPH),

q)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a Regionální rozvojovou agenturou 
Východní Moravy, Třída T. Bati 5146, 760 
01 Zlín na administraci podání žádosti o 
dotaci v rámci IROP na projekt „Přestav-
ba garáží hasičské zbrojnice Jevíčko“ za 
nabídkovou cenu 100.000 Kč bez DPH 
(121.000 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

r)  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 
8. 2016 mezi Městem Jevíčko a firmou 
AKVAMONT Svitavy, s. r. o. na akci „In-
frastruktura pro výstavbu 16 RD v loka-
litě ulice Vrchlického Jevíčko“, týkající se 
rozdělení investorství v části stavebního 
objektu SO-02 vodovod, jehož investo-
rem bude Svazek obcí skupinového vo-
dovodu Malá Haná v částce 413.942,86 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
dodatku,

s)  veřejnoprávní smlouvu č. 79 mezi Městem 
Jevíčko a Svazkem obcí skupinového vo-
dovodu Malá Haná o poskytnutí dotace 
ve výši 400.000 Kč na investiční akci vý-
stavby vodovodního řadu v rámci akce 
„Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v loka-
litě ulice Vrchlického Jevíčko“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

t)  prodej pozemku p. č. 183/1 – zahrada v 
k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti IN-
DUSTRY OIL, s. r. o., K Pile 187, 569 44 
Jaroměřice za cenu 184.500 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a 
společností INDUSTRY OIL, s. r. o. na pro-

dej pozemku p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

u)  kompetenci Radě města Jevíčko schvalo-
vat investiční a neinvestiční akce města do 
částky 100.000 Kč vč. DPH a rozhodovat 
o uzavírání smluv za podmínek, že je k 
tomu rozpočtově oprávněna a nezasáhne 
do vyhrazené kompetence zastupitelstva 
města,

v)  účast Města Jevíčko na veřejné dražbě 
majetku ve SJM Ing. R. R. a H. R. z Morav-
ské Třebové konané 29. 9. 2016 s limitem 
až do výše 2.000.000 Kč a pověřuje mís-
tostarostu účastí na veřejné dražbě,

23/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, 

mládeže a sportu,
b)  zprávu komise kulturní, cestovního ruchu 

a regionálního rozvoje,
c)  informaci starosty o investičních priori-

tách města na rok 2017,
d)  informaci starosty o záměru rady města o 

zřízení Městské policie Jevíčko,
e) informaci místostarosty o provedeném 

záchranném archeologickém výzkumu v 
lokalitě ul. Vrchlického v rámci budování 
infrastruktury IS,

23/4 Zastupitelstvo si vyhrazuje:
a)  pravomoc rozhodovat o investičních a ne-

investičních akcích města v hodnotě nad 
100.000 Kč,

23/5 Zastupitelstvo pověřuje:
a)  radu města vyhlášením výběrového řízení 

na zpracování projektové dokumentace 
na akci „Přestavba garáží hasičské zbroj-
nice Jevíčko“.

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

Chcete mě? 
Kříženec německého ovčáka 

nalezený v Jevíčku hledá 
nového páníčka nebo paničku. 

 
Kontakt:

Psí útulek 
Zelené Vendolí

Vendolí 42, 569 14 Vendolí
Tel.: 732 408 030, 605 167 358, 

604 830 851

URL: http://utulekpsivendoli.
webnode.cz/nabidkapsu/
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ho studia a 2 třídy nového oboru kombinované lyceum. Na gymnáziu 
vyučuje 21 profesorů. Novinkou ve výuce je zařazení 3. cizího jazyka 
(italštiny) pro žáky humanitního studia. Ubytovací služby na domově 
mládeže zajišťují 3 vychovatelky a 2 bezpečnostní pracovníci. O stra-
vování pro žáky a učitele gymnázia a základní školy se stará vedoucí 
školní jídelny a 6 kuchařek.

Mgr. Jiří Janeček

MATEřSKá šKOLA JEVíčKO

Od středy 5. 10. 2016 začínají v Mš opět tradiční „Hrátky“. 
 Jsou určeny pro rodiče s dětmi, které ještě Mš nenavštěvují  
a mají dětem usnadnit začátek pozdějšího nástupu do Mš. 

Můžete přijít každou středu od 14.30 do 16.00 hod. 
Vezměte si s sebou papučky.

Těšíme se na Vás!

Nový školní rok na Gymnáziu
Zahájení školního roku 2016/2017 proběhlo tradič-

ním způsobem. Žáci prvních ročníků se shromáždili v aule gymnázia, 
kde je přivítal ředitel školy a představil jim část profesorského sbo-
ru. Vyšší ročníky zahájily školní rok v kmenových třídách. Celkem má 
gymnázium 10 tříd, z toho 1 třídu osmiletého studia, 7 tříd čtyřleté-

GyMNáZIUM JEVíčKO

ZáKLADNí šKOLA JEVíčKO

„Spolu ruku v ruce“ 
I letošní školní rok začal pro šesťáky Základní školy Jevíčko třídenním 
zážitkovým seminářem „Spolu ruku v ruce“. 4. září 2016 vyrazilo 44 
nových šesťáků směrem k Edenu, nedalekému rekreačnímu středisku. 
Zde žáci prožili tři dny, během kterých se střídalo sluníčko a déšť, ale 
hlavně se střídaly hry, aktivity a soutěže. Program vedl k seznamování, 
k upevňování kolektivu. V nejrůz-
nějších činnostech zaměřených 
na spolupráci, prevenci rizikové-
ho chování či kreativitu žáci pro-
kázali odhodlání dodržovat pra-
vidla, pomáhat si a tolerovat se. 
Hravou formou se seznamovali 
s budoucími učiteli. 
Fotili jsme, natáčeli, na třídních 
schůzkách jsme pořízenou doku-
mentaci nabídli ke zhlédnutí ro-
dičům. Program vytvářel tradičně 
metodik prevence, speciální pe-
dagog a třídní učitelé. V závěru 

akce žáci psali „Poselství budoucím šesťákům“, 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.

Jiřina Finsterlová, metodik prevence
                                                            

Adaptační kurz studentů gymnázia
Nesmělé oťukávání se a později už ohromné výbuchy smí-
chu, to vše se rozléhalo na adaptačním kurzu 1. B, který pro-
běhl ve dnech 5. až 7. 9. 2016 v rekreačním středisku Vysoké 
Pole u Dětřichova. Během prvních aktivit, kdy jsme si vyrobili 
placky se svými jmény, jsme se formou her vzájemně sezna-
movali. Výtvarně jsme se projevili při tvoření ozdob na lžičky 
pomocí fimo hmoty, které jsme nechali zapéct a na památku 
si je odvezli domů. Postupně jsme se setkávali se svými no-
vými profesory, kteří nám zábavnou formou představili svoje 
předměty. Večer jsme připravili dřevo na táborák a společ-
ně si večer opekli buřty. Poslední třetí den jsme dokončili 
všechny plánované bloky a domů odjížděli sice unavení, ale 
s dobrým pocitem, že díky adaptačnímu kurzu jsme si našli 
nové kamarády a snad se z nás stal i fajn kolektiv.

Klára Mrvová, Jan Hader; 1. B



www.jevicko.cz

                         Říjen  2016    / 7Měsíčník města Jevíčka

ZáKLADNí UMĚLECKá šKOLA 
JEVíčKO

Sezonu 2016/17 jsme zahájili turnajem pro děvčata v kategorii U 15, 
který hostilo město Mohelnice. Zúčastnilo se pět družstev – Borotín  
u Tábora, Krnov, Šlapanice u Brna, Mohelnice a Jevíčko. Holky bojovaly 
s družstvy, které hrají celorepublikové soutěže, jako o život, stačilo 
to však pouze na páté místo. Turnaj proběhl v sobotu 10/9 a v neděli 
11/9. Spali jsme na místním internátě a užili si i večerní festivalový pro-
gram.  Děkuji holkám i trenérům – díky vzorné reprezentaci našeho 
městečka jsme dostali pozvání na další turnaj, tentokrát do Borotína 
u Tábora.
Od pondělí 12. září 2016 jsme začali trénovat v halách na ZŠ a v hale 
TJ na Žlibkách.

Minižáci 1.-3. třída Andrea Müllerová a Blanka Langerová
Kluci 4.-6. třída  Zdeněk Bombera
Holky 4.-6. třída  Radek Vymětal
Kluci 7. třída +  František Kedroutek a Jan Zemánek
Holky 7. třída +   Ondra štěpánek, Andrea Müllerová 
      a Luděk Dobeš st.

Tyto informace naleznete i na nově založených webstránkách 
www.basketjevicko.cz

Přijďe mezi nás  
Kontakt: 
vymetalr@gmail.com, 
tel. 774 333 938

Za basket klub Jevíčko  
Radek Vymětal

  

BASKET KLUB JEVíčKO

ZE ZáMEčKU DO SVĚTA

Noční pochod Jevíčkem s Muřinohem 
a Krchomilkou po památkách města

V rámci Dnů evropského dědictví proběhla 10. 9. 2016 ve večerních 
hodinách úspěšná akce „Děti putují s Muřinohem a Krchomilkou po 
památkách města Jevíčka“. Průvodci této akce – děda Kukrle (Ruda 
Beran) a Krchomilka (Lenka Bojanovská), zavedli početný průvod do 
nočních zákoutí města. Účastníci putování měli možnost poznat naše 

památky za nočního 
světla a seznámili se 
se zajímavostmi naší 
historie. Organizá-
toři putování pro 
ně připravili nejed-
no překvapení. Tak 
bylo možné shléd-
nout židovskou sy-
nagogu a vyslech-
nout židovskou 
pohádku, nasát 
atmosféru svíčkami 

nasvíceného Rajského dvora v klášteře, seznámit se na věži s Kateři-
nou Žalkovskou rozenou Lipanskou nebo projít si Zámeček s hraběn-
kou Herbersteinovou.
Doufáme, že se Vám vše líbilo a těšíme se s vámi na další akci města 
Jevíčka.

Lenka Bojanovská

DNy EVROPSKéHO DĚDICTVí
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Ceník naturálního obilí 2016
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s.

a Chornická z. o. s., a. s.

Obilí se bude vydávat na posklizňové lince 
v Jaroměřicích od 1. 9. 2016

Po–čt   8:00–11:00, 12:00–15:00
V pátek se nevydává!

Zaměstnanci a pronajímatelé půdy 
– max. 8 q obilí (pšenice, ječmen) 350 Kč/q 

(včetně DPH).
Ječmen po domluvě s p. Martináskem 

tel. 725 557 779.
Ostatní – 500 Kč/q (včetně DPH).

Platba pouze v hotovosti. 
Vydávat se bude do konce května.

Aktuální informace z ordinace 
MUDr. Jany Nádeníčkové 

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

MUDr. Zuzana šedrlová
neordinuje každý 1. pátek v měsíci  

– 7. 10. 2016.  

MUDr. Ivana Křížová  
neordinuje každý 2. pátek v měsíci 

– 14. 10. 2016. 

MUDr. Jana Trčková 
neordinuje každý 3. pátek v měsíci  

– 21. 10. 2016. 

MUDr. Alena Blahová – interna 
NEORDINUJE 17.–21. 10. 2016.

MUDr. Jana Melková
DOVOLENá 26.–27. 10. 2016.

Zastupuje chirurgická ambulance nemocnice Svitavy 
a chirurgická ambulance nemocnice Boskovice.

Zpracovala: Minaříková Petra

Spolek svaté Cecílie 
zve v rámci Českého varhanního festivalu 

na varhanní koncert 
pana MgA. Martina Jakubíčka 

ve Velkých Opatovicích

Kdy: neděle 23. 10. 2016 v 17:00 h
Kde: kostel sv. Jiří ve Velkých Opatovicích

Na koncertě zazní skladby z děl J. S. Bacha,
J. Brahmse a Modesta Petroviče Musorgského.

Vstupné dobrovolné.

Přehlídka středních škol Svitavy 2016
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách  
pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy 

a vybraných středních škol z jiných okresů 
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách 

Přehlídku středních škol 2016.

Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 20. října 2016, 
pro veřejnost v době od 9.00 do 17.00 hod. 

v přízemí Střediska kulturních služeb 
města Svitavy (Fabrika).

Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické 
pracovníky, výchovné poradce a všechny, 

kteří chtějí získat přehled o vzdělávací nabídce  
v našem regionu.
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PROGRAM: 14:00–14:15 prezence
 14:15–16:00 pestré sportovní disciplíny  
	 pro	děti	i	rodiče
 + velká trampolína Remax

Drobné občerstvení zajištěno.
Sportovní	obuv	do	tělocvičny	s	sebou!!!

Akce se koná za každého počasí.

Přehled akcí Jevíčko říJEN 2016
01. 10. 12:30  7. ročník silničního závodu velocipedistů 
     Jevíčko - Biskupice, Palackého nám.
02. 10. 15:00  Beseda Rady Města s důchodci, 
     Domov mládeže
02. 10. 16:30  Fotbal, Dolní Újezd B - Jevíčko, SK 
08. 10.  14:00   Sportovní den, tělocvičny Zš a hřiště u Zš
15. 10. 14:00  Malohanácký harmonikář, Hotel Morava
16. 10. 13:45  Fotbal - dorost, V. Opatovice - Jevíčko, SK
16. 10. 16:00  Fotbal - muži, Hradec n. Sv. - Jevíčko, SK
17. 10. 16:00  24. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
     zasedací místnost MěÚ 
22. 10. 16:00  Charitativní koncert, kino Astra
22. 10.  16:00    Křest knihy Terezy Igazové, Zámeček
28. 10. 16:00  Slavnostní připomínka 98. výročí vzniku čSR,  
     Palackého náměstí
28. 10. 18:00  Koncert Jožky černého, kino Astra
30. 10. 12:15  Fotbal - dorost, Boskovice B - Jevíčko, SK
30. 10. 14:30 Fotbal - muži, Opatov - Jevíčko, SK

Zpracovalo TIC Jevíčko,
e-mail: infojevicko@seznam.cz, tel.: 461 542 812

BESEDU RADY MĚSTA 
S DŮCHODCI

konanou v neděli 2. října 2016 v 15 hodin
v jídelně Domova mládeže

Kulturní program:

 Vystoupení kapely „STOFKA Josefa Grepla“
 a žáků ZUŠ Jevíčko.

 Občerstvení zajištěno!

Město Jevíčko  
a Sbor pro občanské 

záležitosti 
Vás srdečně zvou na SPORTOVNÍ

7. ročník silničního závodu 
historických velocipedistů 

„Jevíčko – Biskupice“
sobota 1. října 2016

 
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

Město Jevíčko, komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže 
 a sportu, AVZO, basketbalisti, fotbalisti, hasiči, MŠ a ZŠ Jevíčko,  

RC Palouček, skauti a TJ SK  

                                            pořádají

 DEN
KDY:     8. 10. 2016
KDE:     tělocvičny	ZŠ	
	 	a	hřiště	u	ZŠ
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Vstupné:
• předprodej od 3. 10. 2016 v Turistickém informačním  centru v Jevíčku – 220,- Kč

• na místě – 250,- Kč

Jožky 
Cerného

na KONCERT

za doprovodu 
cimbálové muziky GRACIA

28. října 2016, 18:00
sál kina Astra Jevíčko

Město Jevíčko 
ve spolupráci s komisí kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje 

Vás srdečně zvou na 

koncert
 legendárního zpěváka moravských lidových písní

CernéhoCernéhoCernéhoˇ

www.jevicko.cz

Město Jevíčko 
zve spoluobčany k účasti
na vzpomínkovém aktu 

u příležitosti státního svátku 

Slavnostní připomínka 98. výročí vzniku 
čSR proběhne v pátek 28. října 2016 
od 16 hodin na Palackého náměstí 

v prostoru před sochou T. G. Masaryka.

Dne vzniku samostatného 
československého státu 
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  6. října v 18.00 hodin, sál zámečku
 Andělská počta Zuzany Navarové.  

Ve čtvrtek 6 října zavzpomínají bo-
hemistka Hana Svanovská a hudeb-
ník Richard Lank na zpěvačku Zuzanu 
Navarovou, která zemřela koncem 
roku 2004. Poslechový pořad Anděl-
ská počta Zuzany Navarové  začíná 
v 18.00 hod. v sále na zámečku.

21. října od 9.00 hodin 
a 10.00 hodin 
proběhne na sále na zámečku, za 
účasti hraběcího páru, 
slavnostní pasování dětí 
druhých tříd na čtenáře. 

Srdečně zveme všechny rodiče, pra-
rodiče a kamarády na malou slavnost na zámečku.

Městská knihovna v Jevíčku

26. října Kino Jevíčko, 
Listování     Už je tady zas.
Představení, které bylo odloženo, 
se vrací. Hrají Lukáš Hejlík a Alan 
Novotný. 

Léto 2013. Na zanedbaném plácku 
uprostřed Berlína se probudí Adolf Hitler. V nejhlubším míru, bez své 
strany, bez svých věrných, bez Evy.  Sám a sám v moři přistěhovalců. 
66 let po své domnělé smrti uvízne v přítomnosti a proti vší pravdě-
podobnosti zahájí novou kariéru – v televizi!
 A nakonec – jak jinak – zamíří i do politiky! 
Jeho heslem se stane boj proti rychlé jízdě a psím exkrementům na 
chodnících. 
Hořká politická satira ukazuje současné Německo jako cynickou 
společnost, kterou žene kupředu bezskrupulózní touha po úspěchu  
a která je navzdory desetiletím demokracie naprosto bezbranná vůči 
demagogům nejhrubšího zrna. 
“Na jedné straně je to až k popukání komická kniha, protože autor do-
konale vystihl Hitlerův žargon. Na druhou stranu vám ale brzy zmrzne 
úsměv na tváři.“ (Stern). Můžete se těšit na velkou černou grotesku.
Vstupné 50,- Kč

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 

KDY A KDE: V sobotu 15.října 14-18 hod v centru Palouček
CENA: 250Kč

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

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 

• regenerace a uvolnění
•  nabití energie

•  meditace a masáže
•  sdílení a sebepoznání

Milé ženy, zveme Vás na 

MĚSÍČNÍ   
DÝCHÁNEK

Milé ženy, zveme Vás na 

MĚSÍČNÍ   DÝCHÁNEK

    * regenerace a uvolnění

* nabití energie

* meditace a masáže

* sdílení a sebepoznání

Toto setkání je určeno všem ženám, které potřebují nabrat čerstvou energii, očistit 

se od koloběhu povinností a starostí,  hledat nové vize, rozvíjet svou tvořivost v životě  a 

vytvořit prostor pro svou „vnitřní bohyni“. Přijďte se pořádně a zhluboka „nadechnout“!

Těším se na setkání,  Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka 

KDY A KDE: V sobotu 15.října 14-18 hod v centru Palouček

CENA: 250Kč

S SEBOU: pohodlné oblečení, deku a šátek

Svou účast prosím dejte vědět na telefonním čísle 775611617 

či na emailové adrese martina.kasparkova@seznam.cz

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 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI      říjen 2016

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

20.10. v 10 hod. proběhne beseda v rámci projektu Ambasadorky 
na téma „boj s rýmou s Merckem“.

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 5.10. vycházka do přírody
středa 12.10. bylinkové okénko

středa 19.10. zpívání pro radost

středa 26.10. hrátky

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka.

Listování – v sobotu 24. září v 18.00 
hodin kino Jevíčko

• Angličtina
• Němčina 
• španělština     Španělština je otevřena i pro vaše děti.
Všechny kurzy probíhají jednou týdne v podvečerních ho-

dinách.
Bližší informace najdete na webu knihovny, 
nebo je získáte přímo v Městské knihovně v Jevíčku

  

Alzheimer nemá šanci, přihlásit se můžete do těchto jazykových kurzů:
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Dušan Pávek, dipl.um.
starosta Jevíčka

16 LET
S VÁMI

WWW.KOALICEPK.CZ

HÁJÍME ZÁJMY
NAŠEHO REGIONU

Jevicko_inz_Pavek  15.08.16  15:22  Stránka 1

Podporujeme Romana Línka, kandidáta do vedení kraje, a další ověřené osobnosti týmu Koalice pro Pardubický 
kraj. Vyjadřujeme tímto podporu Dušanu Pávkovi, starostovi Města Jevíčka v krajských volbách 2016.

  Dagmar Krhlová            Mgr. Miroslav Šafář    Mgr. art. Ondřej Čada   RNDr. Dag Hrubý      MUDr. Tomáš Jagoš              Mgr. Petr Pávek                              
      personalistka              místostarosta Města Jevíčka       zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko       emeritní ředitel Gymnázia Jevíčko             stomatolog             pedagog ZUŠ Jevíčko, varhaník     

Prodej pozemků

Město Jevíčko nabízí 
k prodeji 

STAVEBNí POZEMKy 
v lokalitě Vrchlického

• 9 stavebních pozemků o rozloze 612 až 824 m2 
• v blízkosti mateřská a základní škola, klidné prostředí 

s blízkostí přírody
• cena pozemku 500 Kč/m2 bez DPH + úhrada přípojek 

inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn)

Bližší info na MěÚ Jevíčko, Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko

www.jevicko.cz
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Pozoruhodná oblast 
Malé Hané, a Jevíčka 
obzvláště, přitahu-
je archeology stále 
více a po malé roční 
(prázdninové) pauze 
v roce 2015, jsme se 
letos opět ponořili 
pod úrodnou ma-
lohanáckou půdu, 
abychom pokračova-
li již v šesté sezóně 
výzkumu sídliště a 
pohřebiště z doby římské. Od poloviny srpna do půlky září studenti 
archeologie Univerzity Hradec Králové a Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích pod vedením níže podepsaného odkrývali žárové 
hroby a sídlištní objekty po našich labskogermánských předcích. Cí-
lem archeologického výzkumu je získání nových vědeckých poznatků 
a současně povinná terénní praxe studentů.
Na lokalitě Jevíčko-Předměstí 6 (nad zemědělským družstvem) jsme 
v řepném poli zkoumali plochu severně od úseku prokopaném v roce 
2014. Objeveny byly další popelnicové a jámové hroby ze druhé polo-
viny 2. století. Zajímavé nálezy římských importů ze zkoumané lokality 
i z okolních poloh, včetně militárií, prokazují velmi těsné vztahy, které 
během markomanských válek (166–180) za vlády císaře Marka Aurelia 
měli Germáni s Římany na území Jevíčka a Malé Hané. Nabízí se tu 
k hlubšímu bádání celá řada otázek zkoumání římsko-germánských 
kontaktů, včetně těch, které se odrážejí v antických písemných prame-
nech. Zvlášť přínosné jsou i nálezy a poznatky pro studium konce doby 
římské (2. pol. 4. století). Prokázali jsme pokračování velkých nadzem-
ních staveb germánského (svébského) dvorce, objevili první nález 

kovového pozdně římského importu (fragment spony s cibulovitými 
knoflíky, tj. římské vojenské spínadlo), pozdně przeworskou keramiku 
(importy z polského Slezska) a množství dalších artefaktů. I pro toto 
období, tj. kolem roku 400 vyvstávají nová témata výzkumu. Jedním 
z nejdůležitějších je vzájemný kontakt svébských a vandalských (pr-
zeworských) skupin obyvatel před společným odchodem do západní 
Evropy, tj. do Porýní a poté do severozápadního Španělska a severního 
Portugalska na počátku doby stěhování národů.
Nedílnou součástí badatelského výzkumu je rovněž povrchová pro-
spekce a detektorový výzkum okolních lokalit z doby římské jako součást 
stávajících a  plánovaných projektů. Tyto aktivity vedou k řešení dvou 
hlavních úkolů, tj. „Jevíčko a Malá Haná v době markomanských válek“  
a „Germánské komunity v pozdní době římské a na počátku doby 
stěhování národů na Malé Hané“. Finančně je výzkum zajištěn pro-
jekty Specifického výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Krá-
lové. V rovině vědecké a technicko-dokumentační spolupracujeme 
s hlavním našim pracovištěm pro římsko-germánskou archeologii, 
tj. se Střediskem pro výzkum doby římské a doby stěhování národů  
Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
Významná a potřebná je rovněž spolupráce s jevíčskými občany  
a s dalšími zájemci o archeologii a obyvateli Malé Hané. Někteří z nich 
nacházejí na polích a v lesích různé archeologické artefakty, z nichž 
mnohé jsou předmětem našeho výzkumu. Rádi pak od nich získáváme 
nejen nálezy, které patří především do nejbližších muzeí, ale zejména 
informace o samotných kovových artefaktech. Jiní nás upozorňují na 
některé tzv. invazivní nespolupracující detektoráře, jejichž „objevy“ 
zpravidla nemají s vědeckým výzkumem nic společného a nesmírně 
ochuzují poznání naší minulosti. Ztráta jednoho byť i sebekrásnějšího 
nálezu není takovým neštěstím, jako postupné vyjímání starověkých 
artefaktů z kontextů různých typů lokalit, které záhy mizejí v nedo-
hlednu.

Je mou milou povinností 
poděkovat vedení města Je-
víčka za vydatnou podporu 
výzkumu a rovněž vedení 
Hanácké zemědělské spo-
lečnosti Jevíčko, a.s., na jejíž 
pozemcích výzkum realizu-
jeme, a která je k nám velmi 
tolerantní. Nechť vše vydrží  
i do dalších let a archeolo-
gické výsledky budou jistě 
ještě významnější.
                                             

Doc. PhDr. Eduard
Droberjar, Dr., prof. UO

Jevíčská archeologie před novými úkoly

říjen a listopad roku 1938 pohledem z Jevíčka
Obce Hřebečska a severně Jevíčka byly s velkým jásotem německého 
lidu ve dnech 10. - 14. 10. 1938 obsazovány německým vojskem a tím 
postoupeny do Sudet k Německu. Československo se zmenšilo. Z Der-
flíka (Vísky) náruživý němečtí občané den před obsazením přivezli na 
křižovatku silnic s Chornicemi a Jevíčkem vůz českých knih a obrazů 
a tam je spálili, aby jim v budoucnu v obci „neškodily“. V Chornicích 
počátkem listopadu 1938 Friedrich Thurn Taxis z Biskupic veřejně uka-
zoval německým důstojníkům, ve kterém směru se nacházejí lesy a kam 
mají německé jednotky postoupit (viděl a slyšel Matěj Beran). Zábor 
obcí do Sudet nebyl u konce. Němci o zábor dalších obcí připravovali 
žádost psanou ve Lhotě u Skřípova 11.10.1938, koncipovanou mjr. Jo-
sefem Schmidtem z Brodku. V Berlíně do kanceláře Hitlera ji doručil 
František Mrákava.
V Biskupicích žili lidé v nejistotě. Poštmistr Josef Procházka si zařizoval 
přeložení na poštu ve Slavkově u Brna, což prozradil přátelům. Násled-
ně na poštu přišel s dopisem princ Hugo Thurn Taxis (nar. 1916) a pošt-
mistrovi oznámil, „že nám nic i jeho odchod nepomůže a my budeme 
brzy zabráni do Sudet.“

21. 11. 1938 ve večerních zprávách státního rozhlasu bylo oznámeno, 
že obce Biskupice, Libštejn, Březinky, Nectava, Šubířov, Chobyně, Skří-
pov, Brodek, Dešná, Rubářov, Lhota a Labudice budou postoupeny do 
Sudet, což se také stalo.
24.11.1938 v 10 hodin dopoledne napochodovalo 80 příslušníků cel-
ního a policejního oddílu do nádvoří zámku. Toho dne byly obsazeny 
již uvedené obce. Odpoledne přijely do Biskupic různé německé orga-
nizace ze Svitav, Moravské Třebové, Křenova a Chornic za doprovodu 
dechových hudeb z Moravské Třebové a Křenova. V počtu cca 300 
osob zaplnili zámecké nádvoří a poděkovali Friedrichu Taxisovi za při-
pojení do Sudet, za „osvobození“.
24. 11. 1938 ztratilo Československo 6180 osob v obcích: Biskupice se 
Zálesím 743 , Březinky s Nectavou 212 , Šubířov a Chobyně 841 , Skří-
pov 1612 , Brodek 1153 , Dešná 492, Runářov 612 , Lhota 355, Labudice 
153, samoty 7 osob. Tak došlo k dalšímu zmenšení ČSR. 

Prameny: Kroniky obecní, kostelní Biskupice, Státní archiv, pamětníci.

         František Plech

Prodej pozemků

Město Jevíčko nabízí 
k prodeji 

STAVEBNí POZEMKy 
v lokalitě Vrchlického

www.jevicko.cz
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PODZIMNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Přijďte s námi strávit příjemné sobotní odpoledne. Vyrobíme si pro radost pěkné dekorace 

s podzimním nádechem. 
Dle možností si s sebou doneste drobné plody (šípky, bukvice, čerstvě nasbírané javorové listí). 

Těšíme se na vás v sobotu 12. listopadu od 14:00 hod. 
v nových vnitřních prostorách technického zázemí obce.

PODZIMNÍ VÝTVARNÉ DÍLNYPODZIMNÍ VÝTVARNÉ DÍLNYPODZIMNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY

Společenská rubrika
září 2016

Naši jubilanti:
Sedláček Josef
Přichystal Václav
Žáčková Vlasta
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli:
šenkýřová Jitka
Bauer Vilibald

Obec Biskupice

POZVáNKA
STEZKA ODVAHy 

V sobotu 22. října 2016 proběhne v Biskupi-
cích již 11. ročník „Stezky odvahy“. Na všechny 
nebojácné děti i dospělé se těší les plný stra-
šidel a strašidýlek. Takže, kdo se rádi bojíte 
(nebo i nebojíte), přijďte v 18.30 hod před 
obecní úřad v Biskupicích. Ukončení stezky 
odvahy bude opět na Střelnici, kde bude pro 
Vás připraveno občerstvení. Vstupné na stez-
ku pro každého účastníka je 10,- Kč. Těšíme se 
na všechny odvážlivce malé i velké. 

                 Helena Neuerová, ČČK

Nové herní prvky osazeny
Na hřišti pod mateřskou školou mají naše děti nové herní prvky – lanovou dráhu a věžovou 
sestavu. Současně byl na hřišti pro odpočinek osazen nový mobiliář. Dětem přejeme hodně 
zábavy bez úrazu a současně je žádáme o dodržování provozního řádu, aby jim herní prvky 
dlouho sloužily.

zastupitelstvo obce

Koncert
V sobotu 3. 9. 2016 se v Jaroměřicích u zámečku konal koncert výborného klavíristy pana Petra 
Bazaly, u příležitosti výročí 300 let od dokončení zámku v Biskupicích. Úvodního slova se ujal 

Mgr. Adam Wiltsch. Návštěvníci se dozvěděli 
něco ze života a úspěchů tohoto renesanční-
ho člověka. Koncert se konal pod širým nebem 
v krásném prostředí a počasí nám také přálo. 
Zazněly improvizace na různá hudební téma-
ta, ale také populární písně v úpravě pro klavír. 
Koncert byl moc krásný, zúčastnilo se nečeka-
né množství návštěvníků nejen z Jaroměřic, ale  
i z okolí. Děkujeme obci Jaroměřice za poskyt-
nutí prostor a za podporu a ZUŠ Jevíčko za za-
půjčení kláves.        P.A.O.S Thurn Taxis

KORáLKOVáNí A DRáTKOVáNí - ohlédnutí
V pátek 9. září 2016 v odpoledních hodinách se uskutečnila tvořící akce „Korálkování a drát-
kování“. Akce je součástí projektu knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit“. Sešli jsme se v prosto-
rách knihovny a obecního úřadu. Pod vedením p. Heleny Podlezlové jsme vytvářeli z drátků  
a korálků různých barev a tvarů stromečky štěstí, přívěšky ve tvaru srdíček a šneků. Tvoření sice 
vyžadovalo velkou trpělivost, ale vyplatilo se. Každý si z drátků a korálků vlastoručně vyrobil  
a odnesl domů hezký výtvor.

                                               Helena Neuerová, knihovnice Biskupice

CANTILO - upozornění
V neděli 4. prosince 2016 připra-
vujeme ve spolupráci s obecním 
úřadem Biskupice opět vystou-
pení smíšeného pěveckého sbo-
ru Cantilo Jevíčko. Podrobnosti 
ještě upřesníme.

                               Helena Neuerová

POZVáNKA 
Sbor pro občanské záležitosti obce Biskupice zve všechny děti 

i dospělé, místní i přespolní na návštěvu
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Naši jubilanti v měsíci říjnu:

 Alena Tylšarová
 Eva Bubáková
 Bohumil Voznička
 Ludmila Spíchalová
 Milan Tulek
 Dušan špička
 Věra Dračková
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Nově narození 
v obci Chornice: 
 

Anežka Mauerová
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví 
a radosti.

Novinky ze školy
Začal nový školní rok a žáci opět zasedli do svých školních lavic. S velikou radostí a očekáváním 
vstoupili do nového školního roku i žáci ze školní družiny v Chornicích. Přes prázdniny se totiž 
místnost školní družiny jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v novou a ještě krásnější. 
Proměnil se nábytek, koberce, přibyla spousta nového vybavení. Vznikl čtenářský koutek, vybave-
ný spoustou dětských knížek a časopisů. Další část družiny vyplnil sportovní koutek se stolem na 
stolní tenis a velký koberec s množstvím hraček, her a stavebnic. Zbytek místnosti vyplnily nové 
pracovní stolky, kde mohou děti kreslit, malovat a vyrábět sobě pro potěšení. Věříme, že rozzáře-
né oči a dětský smích nás budou provázet po celý školní rok. 

Vychovatelka školní družiny Eva Kočí

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Nový plot u mateřské školy

Další putování s Jirkou Kolbabou
Obec Chornice zve všechny na další zajímavé setkání 
 se známým cestovatelem rádia IMPULS, který k nám 

tentokrát přijede s pořadem  

Plavby po planetě. 
Akce se uskuteční v pátek 11. listopadu v kulturním domě 
v Chornicích. Zahájení bude v 18,00 hodin a vstupné činí 

160,- Kč. 
Vstupenky bude možno zakoupit v předprodeji  

od 10. října v kanceláři obecního úřadu, tel: 461 327 807. 
Pokud nebude úplně vyprodáno, budou vstupenky  

i na místě. Všichni jsou srdečně zváni.

Opravy majetku v naší obci

Lavičky a parket v areálu u hřiště Nová střecha a fasáda – kabiny u fotbalového 
hřiště
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Opravy majetku v naší obci

Sbor dobrovolných hasičů Chornice ve spolupráci 
s Obcí Chornice, pořádají 

TRADIČNÍ LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD

Akce se uskuteční v předvečer státního svátku, 
ve čtvrtek 27.10.2016.

 Sraz účastníků je v 18,00 hodin 
u bývalého závodu KRAS. Průvod bude zakončen 
před kulturním domem, kde bude pro účastníky 

připraveno drobné občerstvení.
 Všichni jsou zváni.

Martina Němcová ve spolupráci 
s Obcí Chornice Vás zve na akci

 podzimní tvoření 
pro děti

Akce se uskuteční v pátek
 28.10.2016 od 16.30 hodin 

v kulturním domě v Chornicích. 

Děti mladší 7 let 
v doprovodu dospělé osoby.

Vstupné 30,- Kč
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Jaroměřice zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v naší obci 
novou službu – Mobilní rozhlas.
Nově Vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních 
kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail, zvolte skupinu. Ná-

sledně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění v obci – upozor-
nění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní a sportovní události a mnoho 
dalšího. Registrační lístky obdržíte v Obecní knihovně, v samoobsluze a na Obecním úřadě. Zde 
také můžete vyplněné registrační lístky odevzdat.
 Mgr. Iveta Glocová, starostka

Druhé Letní zahrádkářské slavnosti v Jaroměřicích
V sobotu 27. srpna 2016 odpoledne opět ožil Dům zahrádkářů. Konaly se tu druhé Letní za-
hrádkářské slavnosti. Zahrádkáři a jejich přátelé pro děti připravili zajímavé soutěže v rámci 
jejich „Cesty kolem světa“, která tentokrát zahrnovala 6 soutěžních stanovišť. Zde si soutěžící 
mohli ověřit své znalosti a případně i dovednosti typické pro jednotlivé světadíly (např. výrobu 
sushi, poznávání typické fauny a flóry…). Dále mohli lovit rybičky, házet míčky a prolézat tunel. 
Za úspěšně absolvované soutěže byli oceněni dárkovými balíčky. Pro soutěživé dospělé byla 
tentokrát vyhlášena soutěž o nejlepší aranžmá 
z květin a jiných přírodních materiálů, která by 
se měla stát tradicí i do příštích let. Zajímavým 
oživením letošních letních slavností byla účast 
imitátora Dana Nekonečného, který také uvá-
děl losování o ceny. Zahrádkáři nezapomněli 
ani na své dospělé příznivce, pro které bylo 
připraveno bohaté občerstvení a posezení při 
reprodukované hudbě.
O spokojenosti a úspěchu akce se můžete pře-
svědčit z fotografií.

Výbor ČSZ Jaroměřice

Nové zájmové kroužky  
na základní škole

V letošním školním roce nabízí ZŠ Jaroměřice 
nové zájmové kroužky pro děti 1. a 2. stupně. 
Jedná se o tři čtenářské kroužky na podporu 
rozvoje čtenářské gramotnosti, jeden krou-
žek matematické logiky a jeden kroužek des-
kových logických her. O všechny tyto krouž-
ky projevily děti velký zájem. Škola je nabízí 
zdarma. 
 Cílem čtenářských kroužků je rozvíjet záli-
bu dětí ke čtení, zdokonalení techniky čtení  
a čtení s porozuměním, práce s textem, pro-
vedení dramatizace textu. Děti pracují s kni-
hami různých žánrů, s novinkami, s knihami, 
které získaly ocenění, rozvíjí se jejich fantazie 
a vytváří se pozitivní vztah ke čtení. 
V kroužku matematické logiky řeší děti zají-
mavé logické úlohy, matematické olympiády 
a konstruktivně vyvozují výsledky, navrhují 
postupy řešení a diskutují o nich.
Kroužek deskových her slouží k rozvíjení 
tvořivého myšlení, spolupráce mezi staršími  
a mladšími žáky a podpoří zdravou soutěži-
vost dětí.
      Mgr. Věra Grimmerová

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci říjnu své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:

BURKOŇOVá JAROSLAVA
ENT FRANTIšEK
HLOUšKOVá ALŽBĚTA
KOSTíKOVá VLASTA
KREJčí ANTONíN
Přejeme hodně zdraví a optimismu v nastá-
vajícím podzimním i následném období. 

V letních dnech jsme se 
naposledy rozloučili s paní 
MARIí KOHOUTKOVOU
a s mladým jaroměřickým 
občanem
šTEFANEM CUTLEACEM

Vyslovujeme upřímnou 
soustrast oběma 
pozůstalým rodinám.

Obec Jaroměřice

PO PRáZDNINáCH VE šKOLCE
Prázdniny skončily a děti se opět vrátily do naší 
školky na zámku.
Aby se nám ve školce líbilo a všichni byli spo-
kojení, děti si vytvářely obrázková pravidla 
vzájemného „školkového soužití“. Nakonec si 
školku namalovaly a nalepily okénka se svými 
autoportréty. 
Možná je mezi námi i nějaký nadaný malíř … 
jako třeba paní Lucie Ernestová. 
Její krásnou výstavu, plnou ilustrací a deskových 
her pro děti, jsme navštívili hned v úvodu škol-
ního roku. Doufáme, že ji tajně navštívil i Ježíšek 
… a inspiroval se na letošní Vánoce.

Zdenka Illeová, uč. MŠ

TEFANEM CUTLEACEM

Vyslovujeme upřímnou 

pozůstalým rodinám.

ZO čZS v Jaroměřicích nabízí
 i letošní podzim možnost 

MOšTOVáNí OVOCE
Středa 16.00–18.00
Sobota 9.00–12.00

Cena za 1 litr moštu je 3,50 Kč 
Objednávky termínu  po dohodě 

s ing J. Vykydalem 
(tel. 737 920 734)

Oživlé pověsti Jaroměřic 19.8.2016
Jaroměřické pověsti znovu - již po třetí - si mohli účastníci poslechnout, prohlédnout, zažít.... 
Průvodce Mgr. Michal Schuster představil divadelní a šermířskou společnost GONFANON, kte-
rá spolu s několika jaroměřickými a biskupickými ochotníky věrohodně předvedla devět vy-
právěných příběhů při noční procházce Jaroměřicemi - zastavení Cyrila a Metoděje a křest na 
návsi, vodník u potoka, loupežník Franta Žlibku nikoli pod Šubířovem ale vyjímečně na Stráži, 
čerti v Kadrmaně, Šubířové na Kalvárii, přepa-
dení Jindřicha Zdíka tentokrát před knihovnou, 
rytíř Jan z Linhartic u dolního kostela, Beštere-
nec na zámku a jeho majitelé Bílští z Kaříšova 
- všechny oživlé pověsti si opět získaly pozorné 
a početné publikum. Magické ohnivé show se 
odehrálo jako vyvrcholení na závěr před rene-
sančním zámečkem. Vděčné poděkování náleží 
průvodci, ochotnickým hercům i společnosti 
Gonfanon. Hojná účast byla důkazem trvajícího 
zájmu o historii obce.
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Provozní doba české pošty 
v Jaroměřicích

Vyhodnocení prázdninové soutěže Všudybyl a Všechnoznal 2016
Zpočátku prázdnin se do soutěže přihlásilo 17 čtenářů, ale pouze desítce vydržela sna-
ha zaznamenávat si v průběhu dvou měsíců poznámky a razítka z cest, návštěv zajíma-
vých míst, pobytů, výtvarných dílen, ale i knihovny. Hodnocen byl i počet přečtených 
knih, vytvořený výrobek či kresba, vyplněný test. Nejlepšími byli opět ti nejvěrnější  
z minulých ročníků – Dominik Klvač z Jaroměřic, Michaela Živná z Velkých Opatovic  
a Myriam Marouchi – každoroční prázdninový host naší obce. Úspěšně se zapojili ale  
i noví pečliví Všudybylové, kteří získané zkušenosti určitě zúročí příští prázdniny…
Ve čtvrtek 15.9. jsme letošní ročník uzavřeli s dětmi z družiny ZŠ. K cestování a poznává-
ní všeho zajímavého je motivoval pan Jan Valíček, který se už s některými dětmi setkal 
na jaroměřických zájezdech. Drobné dárky potěšily všechny, příspěvek na vstupenku na 
Karlštejn přijali ti nejlepší.
Ač není zájem o tento druh soutěže lavinový, domnívám se, že vést děti ke komunikaci, 
k systematičnosti, k četbě není marná a hlavně - vzpomínka po letech při listování de-
níčkem bude víc než nostalgická! 
Samozřejmě velký podíl zde mají rodiče, kteří s dětmi poznávají blízká i vzdálená místa. 
I jim náleží ocenění. 

                                                                              Helena Vykydalová,  knihovnice

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc říjen 2016                              

Do 12.10. ve výstavní síni Centra života a pod-
nikání (VS) Výstava „Cesta k sobě životem“ 
LUCIE ERNESTOVé  kresby, ilustrace, obra-
zy a hry pro děti V půjčovní době knihovny 
PO,ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18
2.10., neděle, 9.00 – 17.30 h, VS Kurz paličko-
vání s ing. Ivou Vanžurovou pro začátečníky 
i pokročilé
3.- 21.10., OK-CŽP, v době provozu knihovny 
Objednání dušičkových vazeb ze zahradnic-
tví Borotín a Radišov v knihovně dle fotona-
bídky, prodej v pondělí 24.10.2016  od 13.00 
do 15.00 hodin
3.- 9. 10. TÝDEN KNIHOVEN, v Týdnu kniho-
ven registrace nových členů zdarma
3.10. pondělí, 18.00 h, VS Setkání se spiso-
vatelkou Olgou černou a knihovnicemi re-
gionu, pedagogy a veřejností na téma „Jak 
přivést zábavnou formou děti k četbě“ 
4.10. úterý, 8.00 h v učebně ZŠ Beseda se spi-
sovatelkou Olgou černou s „Kouzelnou ba-
terkou“ a jinými knihami, pro 1. - 4. třídu 
7.- 8. 10. pátek od 14.00 do 22.00 h, sobo-
ta od 8.00 do 14.00 h, VS CŽP, Jaroměřice 
200 VOLBy do zastupitelstva Pardubického 
kraje
8.10. Zájezd na hrad Karlštejn a do Prahy 
na muzikál JEPTIšKy v divadle Fidlovačka,  
s průvodcem Janem Valíčkem, předpokláda-
ná cena 460,-(bez vstupu na hrad) + vstupenka 

na představení 180,- Kč = 640,- Kč s přispěním 
obce a firmy Bonusys,  odjezdy autobusu: Bis-
kupice 4.55 h, Jaroměřice 5.00 h, V. Opato-
vice 5.10 h, Jevíčko 5.15 h
11.10., úterý, dopoledne v učebnách ZŠ 
Beseda se spisovatelkou Klárou Smolí-
kovou pro 5.-6.tř., zábavně za poznáním 
Beseda se spisovatelem Jiřím W. Procház-
kou pro 7.-9. třídu, sci-fi, fantasy, horory  
či detektivky. 
12.10. středa, 13.30 h, VS  Hrátky s Duhovou 
kočkou, setkání s paní Mirkou Maierovou, s 
dětmi z družiny i s veřejností, ukončení výstavy 
obrázků a her Lucie Ernestové
14.10.- 30.10. ve výstavní síni Centra života  
a podnikání (VS) Výstava komiksů Kláry 
Smolíkové BUBLIFUK a Vynálezce ALWA
14.10. pátek, 18.00 h, VS  „Co (ne)víme  
o Doc. RNDr. Františku SOšKOVI, CSc. (1906 
- 1994) ?“ život jaroměřického rodáka, univer-
zitního profesora, fyzika a matematika, ama-
térského hudebníka a skladatele nám přiblíží 
Mgr. MICHAL SCHUSTER
15.10. sobota, 9.00 h, VS Výtvarná dílna 
patchworku pro členky klubu i pro nové zá-
jemce této výtvarné techniky
21.10. pátek, 9.00 h, učebna ZŠ Povídání nad 
pohádkovou knihou „O princi, který se vr-
tal v nose“ prvotinou jevíčské rodačky Tere-

zy Igazové, roz.Kolískové. Dále v 18.00 h ve 
výstavní síni „Pohádkový večer pro všechny 
generace“- autorské čtení a přátelská beseda 
s Terezou Igazovou
25.10., úterý, 17.30 h sraz před budovou ZŠ 
Průvod s rozsvětlenými dýněmi a lampióny 
na dvůr „Dvoustovky“ (Centra života a podni-
kání). Program a občerstvení strašidelných po-
chutin z duchařské kuchyně zajištěno. 
29.10. sobota, 16.00 h družina ZŠ Meditace  
s ezoterikem Broňou
30.10. neděle, 9.00 h  – 17.30 h, VS                                                                                               
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou pro 
začátečníky i pokročilé
PřIPRAVUJEME:                 
1.11.- 5.12. ve výstavní síni Centra života  
a podnikání ( VS ) Výstava kreseb Kamily Sko-
pové pro stolní kalendář „Rok v babiččině 
kuchyni 2017“
4.11., pátek, 17.00 h, VS Jaroměřické štrůd-
lování s Kamilou Skopovou o tradicích, va-
ření, pečení, jejích knihách a  kalendáři na 
rok 2017. Prosíme hospodyňky, aby přinesly 
ochutnat jejich domácí štrůdl.
20.11., neděle, 14.00 h BESEDA S DŮCHOD-
CI, setkání se zastupiteli obce, se skupinou 
STOFKA a s občerstvením
26.11., sobota, 9.00-12.00 h, prostory Centra 
života a podnikání (CŽP) ADVENTNí TRHy, 
nabídka a prodej rozmanitých řemeslných 
výrobků pro radost a užitek

Výstava „Cesta k sobě životem“ 
LUCIE ERNESTOVé do 12. 10. 2016

Kresby, ilustrace, obrazy a hry pro děti - hry šité na míru dět-
skému humoru a fantazii, aby vzdělávaly, bystřily myšlení a hlavně  
u nich byla legrace.
„Jsem nadšená ilustrátorka a cestovatelka světem vnitřním i vněj-
ším“, říká o sobě autorka obrázků, které rozzářily jaroměřickou vý-
stavní síň 2. 9. 2016. Obrázky přináší návštěvníkům klid a harmonii, 
smysl a důvod proč a jak zacházet s nejvzácnějším darem – se životem.
Nepřítomnou paní Lucii Ernestovou omluvila a blíže představila paní Mirka Maierová, 
která s výtvarnicí úzce spolupracuje a předává radost v obrázcích mezi dětmi i dospě-
lými osobně nebo přes e- shop www. duhovakocka.cz. Nahlédněte na webové stránky 
www.lucieernestova.cz
Můžete si poslechnout rozhovor s výtvarnicí z archivu Radiožurnálu   http://prehravac.
rozhlas.cz/audio/3697816/embedded
Nenechejte si ujít půvabnou a oslovující výstavu!!! Můžete si zakoupit či objednat, co se 
Vám na výstavě či na webu zalíbí.
Prodejní výstava potrvá do 12. 10. 2016, zpřístupněno v půjčovní dny knihovny PO, ST 
9-11, 13-16, PÁ 13-18, jinak na tel. 788 086 380  

                                                                                          Obecní knihovna

den dopoledne odpoledne
pondělí  12:00 - 16:00

úterý 8:00 - 12:00  
středa  12:00 - 16:30
čtvrtek 8:00 - 12:00  
pátek  12:00 - 15:30
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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.

ZLATNICTVí šUMBEROVá
Palackého nám. 27, Jevíčko (naproti COOP) Vám nabízí 
výrobu šperků na zakázku, kvalitní opravy zlatých a stříbrných  

šperků od našeho zlatníka, rozšíření oprav i na vaše oblíbené zdobení  
na kabelkách, peněženkách, páscích, klíčenkách a bižuterii, …

VYKOUPÍME VAŠE ZLOMKOVÉ ZLATO I STŘÍBRO!!!
Nový rozšířený sortiment!!!

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
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 intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených  
inzerátů a 1 zdarma. 

Nově otevřené KADEŘNICTVÍ 
Veronika Ullmannová, Zadní 717, Jevíčko. Tel.: 777 146 087.

PRODáM PALIVOVé DřEVO TVRDé + MĚKKé, 
SMRK V KULATINĚ DéLKA 2 M, MOŽNOST 

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

Jevíčko www.GARAZ.wbs.cz pronajmu, 
prodám garáž i buňku. Tel.: 776 743 377.

Koupím byt v Jevíčku. Tel.: 774 193 566. 

Hledám ke koupi rodinný domek 
se zahradou v Jevíčku, nebo v blízkém okolí 

Jevíčka. Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. 
Tel.: 721 332 622.

Pro naše ověřené klienty hledáme dům směr 
Jevíčko, V. Opatovice, Konice. 

Nejlépe 3+1, i větší, se zahrádkou. Za nabídku děkuji.
Tel.: 774 765 437, Jahodová HESTIA GROUP.

Potřebujete prodat byt nebo dům s exekucí?  
Využijte našich zkušeností a znalostí, pomůžeme vám. 

Pro více informací volejte 774 765 437,
 Jahodová HESTIA GROUP. 

Je Váš účet za elektřinu
a plyn vysoký?

Víme, jak tyto náklady v domácnosti i firmě snížit.

Zdarma Vám spočítáme úsporu
a zdarma za Vás vše vyřídíme.

N a j d e t e  n á s  v  J e v í č k u ,  u l .  K o s t e l n í  3 9
po-pá 11:30 - 16:30, nebo dle dohody na mob.: 776 730 194

Přijďte k nám s posledním vyúčtováním a smlouvou od dodavatele.

Nabídka předplatného Jevíčského zpravodaje
 Nechte svým blízkým zasílat Jevíčský zpravodaj. 

ČR 35 Kč/měsíc
Cizina – evropské země 66 Kč/měsíc
Cizina – mimoevropské země 73 Kč/měsíc
Kontakt: 464 620 511, reklamy@jevicko.cz.



a nikým kanonizovány a tudíž ani celonárodně přijímány tak, 
jak by si zasloužily. Dejme tomu obdobně jako v případech ná-
řečí podkrkonošského či chodského, jejichž Krkonošské poudačky 
zvěčněné Marií Kubátovou stejně jako �iráskovi �sohlavci patří ne� �iráskovi �sohlavci patří ne��iráskovi �sohlavci patří ne-
odmyslitelně do zlaté truhlice kánonů národně populární beletrie. 
Co je ovšem též kuriózní, toť fakt, že korouhev malohanáckého 
nářečí drží toho času nejvýše dva krajané, kteří již dlouhá léta žijí 
v metropoli na březích Vltavy. V �evíčku stále populárnější Milan 
Nechuta, autor románu Generační výpověď, a dále jaroměřický 
rodák �avel Kyselák, autor vzpomínkových sbírek Čmikání na 

bráchu a Ranni kafé. �ejich belet-
rie je bezpochyby stejně brilant-
ní a poutavá jako povídky, skeče  
a verše jevíčského koryfeje Ferdi-
nanda Kozelka či tvorba hanácké-
ho barda, litovelského knihkupce  
a básníka �etra Lindušky. Tedy 
osobností poeticus magnum, apoš� 
tolů hanáčtiny, kteří dobře věděli 
a vědí, na čem stojí a padá vlastní 
identita. Oč je dlužno pečovat a co 
třeba zachovat. V čem arci tkví náš 
společný grunt! 
Funkční a dobrý jazyk bývá neje� bývá neje�neje-
nom zvukomalebný, horizontálně 
pitoreskní, nýbrž zrovna tak je dů� dů�dů-
ležitý i jeho obsah hlubší. Nakolik 
se skví ve své čistotě a oduševně-
losti pod tkání slov, kolika vrstvami 
disponuje a která a čí pravda jej 
homogenizuje. �edná�li se o prav-
du čistě profánní, nebo o pravdu 
toho, kdo vzývá a tříbí lidskou 
duši? Otázky jsou to jistě spletité, 

nicméně při vší ambici bezelstné a průzračné. Čisté jako duše 
poutníkova. 
V letošním létě si bezpočet poutníků � našinců i návštěvníků z ši-
roka daleka prošláplo Muřinohovo putováníčko za Krchomilkou. 
Notabene i naše literární stezka je v ledasčem originální. Kupří� i naše literární stezka je v ledasčem originální. Kupří�ledasčem originální. Kupří-
kladu v pondělí 11. července byl údajně na cestě ke kostelíčku  
sv. Bartoloměje spatřen kdosi neznámý. Ve své čistotě prý před� své čistotě prý před�své čistotě prý před-
stavoval dokonale éterickou bytost. Ba jako by to byl jeden z che�éterickou bytost. Ba jako by to byl jeden z che� bytost. Ba jako by to byl jeden z che� che�che-
rubínů, již doprovázejí po dalekých širokých světech poutníky. 
�outníky ovšem tiché a kajícné, přitom nezlomné a před Bohem 
i před bratry rovné. �edince rázovité a nezištně zbožné, mezi ni-
miž má svoje výsostní místo náš milý rodák, jezuita a pastor lidí 
bez přístřeší, páter František Lízna. �rvní rodilý �evíčák, jemuž 
byl prezidentem republiky propůjčen řád Tomáše Garrigua Ma-
saryka. František Lízna je mimo jiné rovněž básník a spisovatel  
a právě onoho inkriminovaného dne 11. července 2016 tomu bylo 
rovných pětasedmdesát let, tedy celé tři čtvrtiny století, kdy se 
v �evíčku na Kostelní ulici poprvé nadýchnul. Apropó přímo na 
naší literární stezce mezi synagogou a městskou věží, nad naší 
kultovní hospůdkou naproti kostelu Nanebevzetí �anny Marie.  
František Lízna praví, že „poutník je jen nepatrné smítko, mrave-
neček k zašlápnutí“. �istě, takhle se možná nejednou cítí, avšak 
vlastním životem zároveň prokazuje, že naše platnost a velikost 
není světsky hmatatelná. A pokud nechceme, nelze ji ani ničím 
ujařmit.  Žádnou knůtou, ať už nás tluče karabáč takový nebo 
makový.  Na charakter si jen tak něco nepřijde. �odobně jako na 
naši svéráznou mateřštinu � matičku naší identity. 
Co řikáte, cožpak neni živá a funkčni? A úžasná! A šmakuje jako 
ta Nechutova …

  Za Iniciály Ruda B. Beran    

www.jevicko.cz
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Milí čtenáři,
položíme�li si otázku, co je tím pravým gruntem naší malohanácké identity, 
může nás v momentě napadnout ledacos. Abychom však trefili ten správný  
a výlučný znak, nám vlastní a s ničím a taky nikým nenapodobitelný, musíme 
zamířit na věci nezpochybnitelné, trvalé a ve své podstatě původní. Věci živé 
a funkční, které nás charakterizují a díky nimž jsme pak za hranicemi našich 
humen věru originální a nepřehlédnutelní. �eden by mohl připomenout, že 
drahné roky nás signifikovaly třebas i holicí potřeby, jimiž jsme coby výhradní 
výrobci v bývalém Československu zásobili úspěšně trhy domácí i zahraniční. 
Druhý by zas nerad opomenul třpyt zlaté éry našeho gymnázia v sedmde-
sátých a osmdesátých letech minulého století, kdy cesta na zahraniční uni� osmdesátých letech minulého století, kdy cesta na zahraniční uni�osmdesátých letech minulého století, kdy cesta na zahraniční uni-
verzity vedla bezmála výhradně přes naše 
město, a stejně tak se nabízí poukázat na 
věhlas mezinárodního mládežnického 
závodu v cyklistice. Nu a pitoreskní prů-
povídka „Z �evíčka do nebíčka“ je po širo-
ké vlasti rozeseta díky našemu původně 
plicnímu sanatoriu slavícímu letos již sté 
výročí svého otevření.
�ravda, všechno jsou to zajisté položky 
postupně zapadající do naší malohanác-
ké mozaiky. Znovu se ovšem ptám: �sou 
tyto a jim podobné elementy skutečně 
nedílnou součástí gruntu naší identity? 
I jestliže se nad věcí hlouběji zadumáme, 
po třásničkách rozpředeme, že nejspíš 
nikoli. Koneckonců redislokace výroby 
holicích propriet do ruského �etrohradu 
či existenční patálie jevíčského gymnázia 
v posledních letech budiž tomu pádným 
důkazem. Hmatatelně jsme o cosi přišli, 
nicméně s identitou to nijak nezaclouma-
lo. Inu co je tedy tím gruntem, jenž pře-
žívá a není pomíjivý, jehož se jen tak ne-
střepeme? Co je to ničím nezaměnitelné 
a pro Číška excentrické, čím probůh jsme (leckdy i nechtěně, neboť se tomu 
nejednou i všelijak bráníme) vpravdě specifičtí už na opačné straně bývalého 
okresu?  
�estli stále nevíte, kam směřuji, vyjeďte si třeba jen do Litomyšle či do �oličky 
a zabékéte si tam v hospodě U Černého orla nebo U Mrštíků po hanácke! 
Raz dva poznáte, nakolik jste výjimeční, ne�li přímo exotičtí. V tu ránu totiž 
budete prozrazeni, z kteréže to sakrabónie přicházíte. Sám jsem si to takto 
nejednou vyzkoušel. A věřte, funguje to dokonale. Rázem jste za exoty!
Naše nářečí je vskutku svébytné a zejména v Čechách nepřeslechnutelné! 
A to i vůči tomu, že přeživší kulturní tradice Malé Hané nejsou ničím výji� přeživší kulturní tradice Malé Hané nejsou ničím výji�přeživší kulturní tradice Malé Hané nejsou ničím výji-
mečné. Kultura městečka, jehož populaci do 2. světové války tvořili občané 
tří národností (Češi, Němci a Židé), vtiskla malohanácké krajině spíše obec-
nější kolorit. Konvenčně bohoslužebný, rázovitě centralizovaný a v �evíčku 
domněle maloměstský, jenž je vystaven na bázi spolkového života. Donu� je vystaven na bázi spolkového života. Donu�je vystaven na bázi spolkového života. Donu-
ceni okolnostmi jsme se národně unifikovali a se vznikem republiky vytěs-
nili ze srdcí hanáckého krále �ečmínka �alackým, Tylem, Tyršem a  Masa� Masa�Masa-
rykem. Zkrátka a dobře, nechali jsme se unášet proudy, které se nakonec 
stékají v centrální deltě ústící do multikulturně mainstreamového oceánu. 
Abych vše zjednodušil, nechť je jasno � co nám tedy ´chca nechca´ zůstalo 
a v čem jsme doposud unikátní � uvedu proto pádný příměr: místní kroj, 
třebas i ten malohanácký, svlečeme a do značkových hader upíchnutých  
v Číně se přestrojíme natotata, kdežto řeči, z dětství zafixovaného jazyka, 
všech jeho tónin a témbrů, zabarvení či odstínů, jejich modulací, morfolo� tónin a témbrů, zabarvení či odstínů, jejich modulací, morfolo�odstínů, jejich modulací, morfolo-
gických expresí, hláskosloví a osobité syntaxe se nestřepeme jen tak ze dne 
na den. Mateřština nás, mnohdy k nelibosti, provází po celý život. 
Co se v nás totiž v raném dětství ukulo, nelze jen tak pozohýbat ani pře-
tavit. A byť jsou ve svých kořenech leckteří z nás nazapřenou, jisté nuance  
a móresy původní řeči v mluveném projevu neututlají. Malohanáčtina tak 
či onak přežívá a díky hrstce patriotů si ji můžeme vychutnat dokonce v její 
nejvýsostnější podobě. K naší škodě však nejsou hanácké jazyky stále ničím  
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Z pouti za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny 
P. František Lízna

Luteránský chrám ve Vadsteně, Markéta Žižkovská

Dědik Kóřilu
Ferdinand Kozelek

Debe dědik Kóřelu viděl, jak „ho blata“ 
pracoje krompáč a lopata v tem slině, 
řekl be si:
„Te svině mně šťářó na polo!
Je letos mokro, mám práznó stodolo! 
Měl sem všecko na podzem řádně vopsety,
ale co nesežrale meše, sežrale na jaře ti ... 

Decky sem svy pole řádně vobdělal,
hlavně řepo sem sel, - negde sem prodělal,
protože te pandrabe sem nestačel zahobit,
co řepo podežrale, a tak sem mohl málo 
sklodit. 

Měl sem třeba sedmdesát pět centu 
cukrovke na měřece,
no, je to dosť, ale málo přece,
deť mám dnes furo nádeniku!
Mosim jim dát kořalko, deť práce bez 
kořalke nemá vzniku.

Svačene a voběd jim još nedám,
deť co se nastarám a nic z toho nemám!“

�sáno roku 1939, když Němci začali stavět 
na Malé Hané autostrádu. 

Mozekanti
Ferdinand Kozelek

„Maminko, prosim Vás, nechte mě hočet 
hrát na hósle nebo na neco; deš vidim a 
slešim naše mozekante hrát, tak bech pro ně 
a pro to mozeko ževot dal!“ 
„Ale copak Tě to napadá, chlapče, viš, co só 
mozekanti?! Každé mozekant je vobyčejně 
nárožévé piják! Copak tě to napadlo, to be 
tak scházelo, abech se nečeho takovyho 
dočkala! Tam si hleď práce na polo, tatinek 
je na vojně a z toho féfarováni nic néni. Včel 
to néni jako spiš, abe nehdo vhodil na stul 
rénské a nechal si zahrát sólo a zatancoval si 
podle choti sósetskó nebo kvapik. Šak bévale 
take pro te sóla rvačke, ale nemosel dochtor 
natrženy hocha přešivat ani žebra spravovat, 
to spravila stará Čermačka a nebelo sódo 
pro takovy, tehdá řečeno, maličkosti.“

Tak Tónek se nehočel, nesměl, ale aspoň 
nosel nebo držel note starymo Krésovi a 
každé poheb vočema hltal, špóroval grécar 
ke grécaro, abe si mohl nějaké nástroj kópit. 
Kópil si baskřidlofko, ta se mo névic 
zamlóvala, že hrát na ňo je jak na čelo. 
Troško se vod sósedovyho Martina nahočel 
gryfe /hmate/ a još se šlo s mozekentama 
hrát.

Ať žeje televiza !  
Petr Linduška
 
Každé deň, dež přendo z práce,
do hobe si strčim rohlék,
eště v běho, bez legrace,
honem mačkám známé knoflék.

V obyváko světlo záři
tajak sviti lona bledá,
na šporheltě kafé vaři,
a tož rychlo k bedně sedám.

Hlasatelce hoba jede,
koze má jak vestřeženy,
moderátor – včerá plešón,
dnes má vlase nastřeleny.

Pak pré: „Krásné večir přejem !“
A hneď na to v jedné větě
povijó nám, co se děje
doma e na celym světě.

Žádné řeznik neviděl snaď
toli krve chrstat z kráve,
jak já vidim každé večir,
dež si postim v bedně zpráve.

Havárie na dálnice,
sedmatřecet mrtvéch v mrko !
Pak zas bomba v nemocnice !
Až mně z teho veschlo v krko.

V hospodě zas šteři Rómi
posekale mačetama
celé lokál ! Člověk čomi.
Déte pokuj, Pámbu s nama !

Táhle zasé dráte kradl
jeden zloděj kvule mědi.
Ze stožáro pře tem spadl
pród pak zabil devět ledi.

Školáci pré na kantore
běžně vetahojó nože.
Turista podcenil hore.
Je to vubec možny, Bože ?

Na světě pré ode dneška
zasé bode kósek mista.
Kdese v metro plnym ledi
odpálel se terorista.

Řekno vám, že během chvilke
přepadám si jak kos vola,
dež se po tem všeckym dozvim,
že Rosecké nedal góla.

Ešle mně to za to stoji,
abech denně snášel strese,
člověk se pak v noce boji,
ale bedna nevepne se.

A tak jak ten hlópák čočim
padaji mně z teho vlase.
Ale já se nepoočim
a drohé deň hledim zasé.

39. den, psáno pod širým nebem v blízkosti Västerljungu,
v pátek 10. 8. 2012 na tisícím čtyřstém devadesátém prvním kilometru  

Naštěstí mě nikdo policii nenahlásil a nikdo 
mě ve spánku nerušil, jen mě trápila žízeň. 
Vstal jsem v pět hodin ráno a šel jsem 
vytrvale dvě hodiny. Těsně před koncem 
tohoto úseku jsem objevil roztomilé stavení 
s nabídkou noclehu a kávy. Bylo však příliš 
brzy, než abych se zvoněním domáhal 
obsluhy. Nějakou doby jsem tam pobyl. 
Bylo chladno. Slunce se stále těžce prodíralo 
přes mraky. Šel jsem dál a po dvou stech 
metrech jsem objevil dokonale vybavenou 
pumpu u dálnice. Konečně jsem se dobře 
najedl, dal jsem si dvě kávy a bagetu a koupil 
jsem si výborný jogurtový nápoj, který si 
teď nesu s sebou a podle chuti jej popíjím. 
Odpočinul jsem si vsedě na lavičce opřené o 
zeď kostelíka, který je samozřejmě zavřený. 
Kolem něj se rozprostírá krásně upravený 
hřbitůvek se zajímavě řešenou zvonicí.  

Vlna Vadsteny
P. František Lízna

Patříte se mnou na nekonečný příběh do konce časů,
jehož část prožilas i ty, svatá Brigito,
hledím teď do vás dočasně i já,
jak omýváte pobřežní kameny jezera rozhlehlého jak moře,
balvany plné nostalgie čekají trpělivě,
až přijde den Omega,
den zúčtování,
den vítěze,
den Beránka...

Pak jsem pokračoval dál. Šlo se mi celkem 
dobře, stále jsem však musel být teple 
oblečen. Měl jsem na sobě zelený svetr. 
Nikde jsem se nezdržoval. Posléze jsem 
opět přišel k podobnému kostelíku, který 
byl rovněž zavřený. Odpočíval jsem. Trochu 
se již oteplilo. Z menšího, chudě působícího 
domku vyšel mladý muž. Dal jsem se s ním 
do řeči. Byl velmi příjemný a zdvořilý, 
mluvil dobře anglicky. Ptal jsem se ho na 
katolického kněze, protože jsem potřeboval 
víno na mši svatou. Otevřel kostel a dal mi je. 
Byl to knězův pomocník. Odsloužil jsem pak 
u kostelíka mši svatou a šel jsem dál. 
O tři kilometry dále jsem našel vhodné místo 
na přespání a připravil jsem si vše potřebné. 
Dnes mám za sebou přesně pět hodin 
chůze. Je chladno a hrozí déšť. Modlím se 
celý růženec. Pociťuji tíseň. 
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Modletba pro stréčka 
Pavel Kyselák 
 
Muj stréček Cyrda ze strane myho tate néni puvodně Jevičák. Pocházi z nedaleké malé dědinke 
za jednim potokem, dvóma kopcama a jednim lesem. 
Shodó všech vokolnosti jednoho dňa stréček svuj rodné dum navždecke vopostil. K rozlóčeni si 
pozval spoložáka Metuda Pálkovyho, vynikajiciho a šekovnyho mozekanta, abe mo z balkóna vod 
kocheně zahrál tolekrát vopakovanó skladbo Ave Maria. Zatimco se Metuduv trombón pomalóčko 
rozezvočel, stréček naposlede maširoval po zehradě meze stromama. Náhlo však dobře rozehrané 
hlas trombóna znenadáni homlkl, jako be milyho kamaráda Metuda trefil rovnó do hlave právě 
vestřelené votrávené šip ...
A tak se stréček vrátil zpátke dom, položel přenesenó halózko z jabloně na sedačko velkyho hošáka, 
kde naposlede - než vodešil navžde - seděl jeho tata. Na menši křeslo v roho pokoja, gde sedávala 
jeho mama, položel maló třešňovó větvičko a vedle ni jeji voseřeló modlitebni knižko. 
Zavřel velky vokno do seknice, zamkl všecke dveře, nakonec ještě venkovni bránko a naposlede 
se vohlidl po svym rodnym domo a pomalo vodešil do svyho novyho béváko 1 + 1 na nevelkym  
a jedinym panelákovym sidlišťo města královskyho, města Jevička.  
Tož, žehné Tobě, stréčko, Ave Maria, Ave Marie. 

Autor Pavel Kyselák je inženýr eko-
nomie a v rubrice profesního zařa-
zení uvádí povolání daňového po-
radce se zaměřením na mezinárodní 
zdaňování.

Jeho první novinový článek spatřil 
světlo světa, když mu bylo deset let. 
Od té doby se stal dopisovatelem či 
spolupracovníkem oblastních i ce-
lostátních novin, což platí i do sou-
časnosti. V základní škole byl „šéf-
redaktorem“ třídního časopisu Husí 
kravata aneb Večerní Jaroměřice. 
Později rovněž několik let redigoval 
podnikový časopis. Na vojně psal do 
vojenských novin. Po večerce sepsa-
né články jeho „spolubojovníci“ pře-
kládali do slovenštiny či maďarštiny, 
aby si tak společně drobnými hono-
ráři vylepšili tehdy vyplácené sym-
bolické kapesné. Ani v hlavní životní 
profesi nezapře, že psací brko i ka-
lamář k němu se vší úctou odjakživa 
patří. Coby přední český odborník 
v oblasti mezinárodního zdaňování 
již dlouhodobě publikuje odborné 
články v několika časopisech s práv-
ním a daňovým zaměřením. 

Doslov z knihy Čmikání na bráchu 
(2012)

Vizuálním předobrazem k postavě 
stréčkova spoložáka Metuda Pálkovyho, 
vynikajiciho a šekovnyho trombonisty byl 
Pavlu Kyselákovi současný jevíčský staros-
ta Dušan Pávek, dipl. um.   

  

Eskymáček 
Milan Nechuta 

Dědiček s babičkó                J. G. Vostatková Malohanácké pótnik   J. G. Vostatková

Tak stréco, já hoznávám, že ste vyborné vypravěč, ale bacha, já, he 
deš so z osmi děti, sedláka syn a bel sem slabé a neduživé, že mě 
poslale do ozdravovne do Tišnova - Předklášteři, tak já homim take 
pěkně žvéchat.
Deš sem bel malé kluk, tak do naši dědine přejel dělat přednáško Jan 
Eskymo Welzl, to bel Brňák, co měl rád zemo a dvacet let prožel meze 
Eskymákama za polárnim kruhem.
Sál na rádnice bel narvané a Brňák vekládal kdo vi co, ale mě névic 
zahojala povídačka vo malywm Eskymáčkovi.
Bela jedna eskymácká vesnice a bela hrozná zema a lovce dlóho nic 
neholovile, takže još všeci ležwele v iglú a čekale smrť.
Tehde šil za náčelníkem malé kluk. V té dědině, deš chtěl někdo něco 
hodělat, tak to mosel říct náčelníkovi.
Ten kluk povidá náčelníkovi: „Stréco, posťte mě na lov, já holovim  
medvěda.“
Náčelnik mo povidal: „Kdepak chlapiko, já tě nepostim, deť ani ti 
nélepši lovce nic nepřenesle.“
Ale kluk jináč nedal a protože nebelo zbeti, tak ho náčelnik postil.
Kluk přešil za dvě hodine, hobo vod krvě a povidá náčelníkovi: 
„Stréčko, pošlete po méch stopách štyry chlape, tam leži medvěd, 
velké jako kráva,  já sem ho sám nemohl hotahnót.
Náčelnik viděl, že kluk má hobo vod krve, tak poslal štyry chlape, co 
se ještě jakž takž držele na nohách a voni skutečně dotahle velkyho 
mrtvyho ledniho medvěda.
A tak to ško furt.

Kluk vodešil, za  chvilo se vrátil, chlapi šle pro medvěda a všeci 
hodovale jako Prajzi.
Začalo jim vrtat hlavó, jak to ten kluk dělá. A tak se dvá nézvědavjéši 
vedale nenápadně za klukem.
Vrátile se a referovale náčelníkovi: „To je neuvěřitelny. Ten kluk de, až 
potká medvěda. Začne poskavovat, halókat a medvěd začne hotikat 
k němo. Ten kluk vetahne z levé kapce pět biléch koleček a hodi je 
na zem, medvěd je zežere, pak kluk hodi na zem z pravé kapce pět 
biléch koleček, medvěd je voňochá a zežere a za chvilo medvěd zařve 
a mrtvé padne na zem. Kluk na ňé hópne, napije se krve a de zpátkem 
do dědine.
Náčelnik si zavolal kluka a povidá: „Tak nám tade všeckém pěkně 
řekni, jak loviš medvěde.“
A ten kluk, he deš bel malé, jako člověk bel vohromné a povidal: 
„To je uplně jednodochy. Já si nachestám deset kusu velrybiho tuko, 
hodělám do něho dulek a do toho dulko dám smotanó velryby kosť. 
Medvědovi ten tuk voni, zežere ho, tuk se mo ve střevech rozposti, 
kosť se narovná a medvěd homře na vnitřni krváceni, já se napijo jeho 
krve a do dom.“
„To vite stréco, jeden muže bet blbé, ale mosi si homět poradit“



Vyšla nová kniha jevíčské rodačky 
Terezy Igazové (rozené Koliskové) 

O princi, který se vrtal v nose 
Nakladatelství Jonathan Livingston (2016)
Ilustroval: Dalibor Nesnídal
Jedná se o soubor deseti pohádkových příběhů určených pro 
děti od 6 let, které jsou vhodné zejména 
ke společnému rodinnému čtení.

Jevíčský křest autorčiny prvotiny se 
uskuteční v sobotu 22. 10. 2016 v sále 
Zámečku od 16:00. 
Přijďte se pozdravit s autorkou a milou 
rodačkou Terezou Igazovou!

   Městské hradby
     Vážení čtenáři Zpravodaje a přílohy Iniciály, i dnes budeme pokračovat v informacích  
o starých městských stavbách. Konkrétně se zaměříme se na městské hradby. Téměř denně 
kolem nich chodíme, při návštěvě městské věže se jejich část nabízí našim pohledům. 
Vlastně je bereme jako něco, co tu je odedávna a málokdo se nad tím pozastaví, snad jen 
cizí návštěvníci.
     Podívejme se na hradby trochu jinak a potom na jejich historii. Naučné slovníky hovoří 
o hradbách jako o ohradní zdi - obranném prostředku starověkých a středověkých měst. 
Hradby měly tato sídla bránit proti ohrožení zvnějšku a zároveň vymezovaly prostor města. 
Hradby oddělovaly měšťany od předměšťanů a zároveň určovaly i pravidla zdejšího života. 
     O opevnění města hradbami hovoří ve své knize Letopisy města �evíčka autor J. Mackerle. 
Jevíčko bylo obehnáno palisádou, s jejímiž zbytky se mohli setkat novodobí předměšťané, 
kteří v okolí hradeb kopali nebo něco budovali. Se zbytky palisád se můžeme setkat  
i v přízemí městské věže. Je tu uložen jejich částečný nález uskutečněný v roce 1934  
v ul. Okružní.
     Ve druhé polovině 14. století, přesně roku 1368, dostalo město Jevíčko právo odúmrtí 
od markraběte Jana (odúmrtí - majetek movitý i nemovitý obyvatel obcí a měst bez 
dědiců, který původně náležel markraběti). Jednalo se o prostředky, které umožnily městu 
vybudovat hradby zděné. Hradby měřily 1 km, vysoké byly 4 m a jejich síla dosahovala  
1,95 m, po obvodu zdi byl ochoz s předprsní zídkou se střílnami. Předpokládá se, že ochoz 
byl krytý. Jak je vidět, jednalo se o velkolepé dílo. Můžeme si jen stěží představit, kolik práce 
museli naši předkové vynaložit na nalámání kamene, jeho dovoz a další zpracování kamene 
při výstavbě vlastních hradeb.             
     V současné době jsou hradby udržované, opravované a chráněné. Ale to, kdy, kým a jak 
s nimi bylo v minulosti nakládáno, si prozradíme v příštím čísle Iniciál. 
   Mgr. Helena Ulčová
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Muřinoh gratuluje  
   

druhému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím Petr Ruprecht z Bruntálu,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh a Krchomika
s věnováním autora.

Jaroletni básnička
Petr Linduška

Pro dobry slovo šil bech světa kraj,
šil s hlavó odkretó a šil bech třeba bosé.
Šil bech tam, kde borové zaváni háj,
s Henkem a Jarmiló, co brózdajó se v rose.

V tem krajo překrásnym já dobře všecko znám.
Stodánko z křišťálo, kde chodijó pit laně.
Do škole cestička tak ózká vede tam,
a mistr Aleš si maloje svy saně.

Na lóce ležim a něžny pozorojo mráčke,
vedle mě maličká je na vehřáté meze,
nevidim beroške a mandelinke pro stihačke,
voni to heřmánkem a odkvitajó beze.

Pan Soché přešil chvilo posedět, 
e dež ho ani jednó Viťa nezval,
a Jiřik Wolkru, keré tak moc miloval svět,
si modró schránko poštovni jož na onen svět nevzal.

Ten kraj je nádherné a povětři to voni jarem,
žiznivé pótnik klidně z potoka si pije,
čas spichá dopředo, že se až práši za kočárem,
a já mám v hlavě guláš z české poezie.

Kovářovsko � litovelský patriot, známý knihkupec a v prvé řadě básník 
Petr Linduška je autorem hanáckých bestselerů Tož tak (2010), Tož 
bať (2011), No deť (2014) a naučně populární Hanácké konverzace 
(2013). �atří k světovým propagátorům hanáčtiny. Žije v Litovli.   


